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Operação Lava Jato

SEMANA 17 A 23 DE MARÇO

A operação Lava Jato
completa nesta terça-feira,
17 de março, um ano. É a
maior investigação de
corrupção e lavagem de
dinheiro que o Brasil já teve.
Estima-se que o volume de
recursos desviados dos
cofres da Petrobras, maior
estatal do país, esteja na
casa dos R$ 2,1 bilhões.

SEMANA 17 A 23 DE MARÇO

No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de
março de 2014, foram investigadas e processadas quatro
organizações criminosas lideradas por doleiros. Depois, o MPF
recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção
envolvendo a Petrobras. Nesse esquema, grandes empreiteiras
organizadas em cartel pagavam propina para altos executivos da
estatal e outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1%
a 5% do montante total de contratos bilionários superfaturados.
Esse suborno era distribuído por meio de operadores financeiros do
esquema, incluindo doleiros investigados na primeira etapa.
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Desde a deflagração da operação, em 17 de março de 2014,
a força-tarefa do MPF na Lava Jato já propôs 20 ações
criminais contra 103 pessoas, pelos crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro, tráfico transnacional de drogas, crimes
contra o sistema financeiro nacional, entre outros. Para
chegar a esse resultado, foram instaurados 330
procedimentos. Estão sob investigação do MPF 485 pessoas
e empresas. Foram cumpridos 69 mandados de prisão. O
número de acordos de colaboração premiada com pessoas
físicas chega a 12 – sendo que apenas dois deles foram feitos
com pessoas presas.
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Na esfera cível, foram propostas cinco
ações de improbidade administrativa que
cobram R$ 319 milhões de ressarcimento
ao erário pelos desvios de recursos
públicos da Petrobras, além de R$ 959
milhões como pagamento de multa civil e
R$ 3,19 bilhões como indenização por
danos morais coletivos.

Ministério Público Federal, http://goo.gl/6KocQT

A acusação de enriquecimento ilícito
pelos fatos apurados na operação
Lava Jato abrange as empresas
Camargo Corrêa, Sanko, Mendes
Júnior, OAS, Galvão Engenharia,
Engevix e seus executivos. O total da
condenação pecuniária buscada é de
R$ 4,47 bilhões.
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Doleiros citados em escândalos como a Operação Lava-Jato, o mensalão
e o caso PC Farias aparecem na lista dos 8.667 brasileiros que tinham
contas numeradas no HSBC da Suíça em 2006/2007.

Nomes citados na Lava-Jato, Mensalão e no caso PC Farias 
aparecem como correntistas do HSBC

Em todos os casos,
eles foram
investigados pela
suspeita de terem
operado dinheiro de
origem duvidosa e
acobertado operações
financeiras ilegais. Os
citados negam
irregularidades.
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Todos os citados nas planilhas do HSBC suíço encontrados pelo
GLOBO afirmaram que não são doleiros. Eles também negaram ter
cometido qualquer irregularidade na realização de operações
financeiras ou não quiseram fazer comentários sobre as contas.

Na base de dados do HSBC suíço,
vazada em 2008 por um ex-funcionário
do banco, aparecem Henrique José
Chueke e sua filha, Lisabelle Chueke
(caso PC Farias); Favel Bergman
Vianna e Oscar Frederico Jager
(propinoduto); Benjamin Katz
(Banestado); Dario Messer (mensalão);
Raul Henrique Srour (Lava-Jato) e
Henoch Zalcberg (Operações Roupa
Suja e Sexta-feira 13).

Zero Hora, http://goo.gl/oESocZ, 20/03/2015

Lista tem doleiros envolvidos em escândalos
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ANIBAL GOMES deputado federal PMDB – CE
ROSEANA SARNEY ex-governadora PMDB – MA
EDUARDO CUNHA presidente da Câmara PMDB – RJ
RENAN CALHEIROS presidente do Senado PMDB – AL
VALDIR RAUPP senador PMDB – RO
ROMERO JUCÁ senador PMDB – RR
EDISON LOBÃO senador e ex-ministro da Energia PMDB – MA
LUIZ FERNANDO PEZÃO governador PMDB – RJ
SÉRGIO CABRAL ex-governador PMDB – RJ
REGIS FICHTNER ex-chefe da Casa Civil do RJ PMDB - RJ

ALGUNS DOS POLÍTICOS  QUE CONSTAM NA LISTA DA 
LAVA JATO

O Globo, http://goo.gl/5eFVBa
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HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB (RN)
AÉCIO NEVES PSDB (MG)
ALEXANDRE SANTOS PMDB (RJ)
DELCÍDIO DO AMARAL PT (MS)

ALGUNS DOS POLÍTICOS  QUE CONSTAM NA LISTA DA 
LAVA JATO

ARQUIVADOS

O Globo, http://goo.gl/5eFVBa
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EUA criticam retórica da divisão em Israel após vitória de 
Netanyahu

SEMANA 17 A 23 DE MARÇO

Folha de São Paulo, http://goo.gl/IXLjq7, 18/03/2015

Josh Earnest, porta-voz da Casa Branca, reiterou ainda o apoio americano
à solução de dois Estados para o conflito entre israelenses e palestinos. Na
segunda-feira (16), Netanyahu havia dito que não permitirá um Estado
palestino durante seu mandato.

No dia seguinte às eleições israelenses
que devem dar novo mandato a
Benjamin Netanyahu, a Casa Branca
expressou nesta quarta-feira (18)
preocupação quanto ao uso de retórica
de divisão pelo premiê israelense.
Durante o pleito, Netanyahu havia
alertado a população quanto ao fato de
que árabes-israelenses cidadãos do
país compareceram em grandes
números às urnas. Premiê de Israel mostra cartaz com 

avanços militares do Irã em 2012

- Relações internacionais.

- Recém ocorrido confronto entre Israel e Palestina

- Netanyahu volta atrás e admite Estado palestino
http://goo.gl/SrUoAe

SEMANA 17 A 23 DE MARÇO
EUA criticam retórica da divisão em Israel após vitória de 

Netanyahu
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Dilma sanciona novo Código de Processo Civil
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Elaborado por uma comissão de juristas, o texto promete agilizar o
andamento dos processos judiciais, trazer mais igualdade nas
decisões em casos idênticos e aprimorar a cooperação entre as
partes, juízes e advogados. Entre as inovações do novo Código
estão o julgamento de causas por ordem cronológica; a audiência
de conciliação no início do processo para tentar um acordo e evitar
abertura de ação judicial; a cobrança de multa para quem entrar
com muitos recursos seguidos; e a determinação de que decisões
de tribunais superiores devem orientar casos semelhantes.

A presidente Dilma Rousseff sancionou
nesta segunda-feira (16) o texto do
novo Código de Processo Civil,
aprovado pelo Congresso Nacional em
dezembro do ano passado.

G1, http://goo.gl/SEQ40N, 16/03/2015

- Jurisdição brasileira.

- Quadro comparativo entre a redação original do CPC em vigor e as
alterações apresentadas.
http://goo.gl/2qo6Ih

SEMANA 17 A 23 DE MARÇO
Dilma sanciona novo Código de Processo Civil
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O arroto que esquenta o mundo – arrotos bovinos são uma 
fonte importante de gases 

SEMANA 17 A 23 DE MARÇO

Folha de São Paulo, http://goo.gl/3etQT9, 17/03/2015

Esperava-se que, conforme a criação de bovinos ficasse mais eficiente --ou
seja, com os animais ganhando o mesmo peso, mas consumindo menos
comida--, seria reduzida a emissão de metano (CH4), gás causador do
efeito estufa produzido durante a digestão dos bichos. Embora os animais
mais eficientes consumissem 10% menos alimento e tivessem uma
capacidade de absorção de nutrientes 4% maior para ganhos equivalentes
de peso, não houve diferenças significativas quanto ao metano nos arrotos.

Arrotos bovinos são uma fonte importante de
gases do aquecimento global; cientistas
brasileiros colocaram tubos na boca do gado
para medir quanto gás sai de lá e descobriram
que, infelizmente, não será tão fácil cortar as
emissões. Achar maneiras de minimizar o efeito
dos arrotos de bois e vacas pode ser mais difícil
do que se imaginava, indica um novo estudo.
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- Meio ambiente mundial.

- Pesquisa brasileira voltada para a sustentabilidade na economia.

- Gás Que Provoca O Efeito Estufa É Eliminado Pelo Arroto Dos
Ruminantes
http://goo.gl/YezZGz

SEMANA 17 A 23 DE MARÇO
O arroto que esquenta o mundo – arrotos bovinos são uma 

fonte importante de gases 

Top Atualidades Semanal

BRASIL 
Sociedade

Brasileiro deve ficar um ano preso até julgamento
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Gazeta Digital, http://goo.gl/xl8fTN, 18/03/2015

Ribeiro foi detido em dezembro de 2014,
na fronteira da Bulgária com a Turquia,
com mais dois amigos marroquinos, sob
suspeita de estar a caminho da Síria para
se unir ao EI. Kaíke e seus amigos
marroquinos eram investigados desde
junho de 2014, pela Mossos d’Esquadra,
polícia autônoma da Catalunha. O goiano
teria feito contato com membros do grupo
radical via e-mails.

Kaíke Luan Ribeiro, de 18 anos, brasileiro acusado de ter ligação com o
grupo terrorista Estado Islâmico, deve ficar um ano em prisão preventiva até
ser julgado na Espanha. A informação é do promotor-chefe da Audiência
Nacional da Espanha, Javier Zaragoza, em entrevista à Folha de S.Paulo.

- Ações do Estado Islâmico pelo mundo.

- Cooptação de jovens para o extremismo religioso e terrorismo.

- Bélgica condena jihadista filho de brasileira a 5 anos de prisão
http://goo.gl/RSDErM
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Brasileiro deve ficar um ano preso até julgamento
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Resposta do desafio: Alternativa  b

A abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) é o
primeiro passo a ser adotado pelo Congresso (senadores +
deputados) para apurar as denuncias feitas contra o Supremo
Mandatário da nação. Ela é quem acolhe as questões de interesse
público ou dinheiro público malversado. Ela tem um prazo para dar
o seu parecer através de um relator.
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A partir do momento em que o relatório da CPI torna-se
público, sendo ele acusatório qualquer cidadão pode solicitar
junto à Mesa da Câmara a abertura de um processo de
impeachment baseado nas provas apresentadas pela CPI.
Cabe então a Mesa da Câmara colocar a questão na Ordem
do Dia. Se a decisão for aprovada por 2/3 do plenário ou
simplesmente majoritário, o critério é o do presidente da
Câmara, abre-se caminho para a criação de uma Comissão
Especial para formar um libelo acusatório contra o presidente
ou algum outro a quem se pretende julgar.

Indicada pela Câmara (somente por deputados) é composta
proporcionalmente por todos os partidos políticos que têm assento
no Poder Legislativo. Encarregam-na de apresentar um relatório
confirmando ou não as denúncias num prazo de dez dias, sendo
que é dado ao acusado o direito de defesa (ele pode se fazer
representar por um advogado). Se houver confirmação das provas
apresentadas nada mais resta à Comissão Especial do que levar de
volta o problema para ser apresentando no plenário da Câmara. Se
2/3 dos parlamentares aprovarem a denuncia vinda da Comissão
Especial, eles a remetem então para o Senado
Este Senado transformado em Tribunal do Júri é presidido pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal que atua então como uma
espécie de grande magistrado, enquanto os senadores
transformam-se num grande corpo de jurados. Se a sentença final é
acusatória, o Presidente da República (então em licença) não
retorna mais ao poder, sendo imediatamente substituído pelo
Vice-Presidente.

http://goo.gl/Cg17gG

Desafio da semana

Leia com atenção o título da reportagem da Folha de São Paulo:
Alckmin desiste da água poluída da Billings para abastecer a 
Grande São Paulo

Como já sabemos, o governador Geraldo Alckmin desistiu de
utilizar a parte poluída da represa Billings para abastecer toda a
Grande São Paulo. O principal motivo dessa desistência seria

a)a péssima qualidade da água da represa Billings.
b)a subida do nível do Sistema Cantareira.
c)o corte da verba federal que Dilma havia prometido.
d)o nível de chuvas nos meses de fevereiro e março foram acima
do esperado.
e)o alto custo para o tratamento dessa água.
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