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STF abre processo e Cunha vira 1º parlamentar réu na Lava Jato

Por dez votos a zero, o STF (Supremo Tribunal
Federal) concluiu nesta quinta-feira (3) o
julgamento que decidiu pela abertura de
processo criminal contra o presidente da
Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pelos
crimes de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro.

Com a decisão, Cunha passa a ser o primeiro parlamentar no exercício
do mandato a se tornar réu a partir das investigações da Operação Lava
Jato, que apura um esquema de corrupção na Petrobras. Outros 37
deputados e senadores são investigados.
O deputado agora será julgado pelo Supremo e, se condenado, pode
perder o mandato. A cassação, no entanto, precisa ser aprovada pela
maioria dos votos dos 513 deputados.
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STF abre processo e Cunha vira 1º parlamentar réu na Lava Jato

Em decisão unânime, votaram favoravelmente à abertura de processo
contra o deputado, além do relator, Teori Zavascki, os ministros Cármen
Lúcia, Luís Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Marco
Aurélio Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski. Luiz Fux não participou do julgamento por estar em
viagem.

O presidente da Câmara foi denunciado pela Procuradoria-Geral da
República em agosto do ano passado por supostamente ter recebido
US$ 5 milhões de propina relativa a dois contratos de navios-sonda da
Petrobras.
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UOL, http://migre.me/ta4MA 03.03.2016

MP investiga suspeita de enriquecimento indevido de nº 1 de Alckmin

O Ministério Público de São Paulo investiga
suspeita de "enriquecimento indevido" do
secretário da Casa Civil, Edson Aparecido dos
Santos, número 1 do governador Geraldo Alckmin
(PSDB). O inquérito foi instaurado na segunda-
feira (29), depois que o UOLrevelou que
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o secretário comprou apartamento de luxo, por um valor inferior ao de
mercado, de uma construtora que tem contratos com o governo estadual.
O caso ficará a cargo do promotor de Justiça Marcelo Camargo Milani, da
promotoria do patrimônio público e social da capital. Ele vai investigar
"suspeitas sobre possível incompatibilidade de sua remuneração pública
com a sua respectiva evolução patrimonial". O apartamento foi vendido
pelo empreiteiro Luiz Albert Kamilos, dono da construtora Kamilos, que tem
contratos milionários com o governo estadual de São Paulo.

UOL, http://goo.gl/brVYrH 01.03.2016

Corrupção
Política

http://goo.gl/nyacG4
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MP investiga suspeita de enriquecimento indevido de nº 1 de Alckmin

MP vai analisar compra de apartamento por
chefe da Casa Civil de Alckmin
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Patrulhas anti-imigrantes tomam as ruas de países nórdicos

Patrulhas urbanas anti-imigrantes vêm
emergindo nas ruas da Finlândia, da
Noruega e mais recentemente da
Dinamarca, em reação ao fluxo recorde de
refugiados que chegam aos países nórdicos.
São os chamados Soldados de Odin, que
acusam os refugiados de provocar um
aumento da criminalidade e afirmam ter a
missão de "proteger a população" contra os
"intrusos islâmicos".
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Na mitologia nórdica, Odin é o deus da sabedoria e da guerra. Os
"soldados" caminham pelas ruas com jaquetas pretas, decoradas com a
estampa de um capacete viking. Vão desarmados, mas refletem a tensão
social gerada pela entrada maciça de refugiados na região. E começam a

Patrulhas anti-imigrantestomam as ruas de países nórdicos

conquistar adeptos também na Suécia e em outros países do norte da
Europa, como aAlemanha.
O grupo surgiu no fim do ano passado na Finlândia, onde é suspeito de
manter vínculos com neonazistas. Na Noruega, a polícia afirma que
alguns membros do grupo têm ligações com o crime. Nas mídias sociais,
um patrulheiro norueguês publicou fotos em que aparece empunhando
armas automáticas e bandeiras da Noruega.
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UOL, http://goo.gl/qpGuOi 29.02.2016

Refugiados
Europa

http://goo.gl/QasmzA
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Patrulhas anti-imigrantestomam as ruas de países nórdicos

Dinamarca: novo projeto de lei cobra dinheiro
dos refugiados

Executivo do Facebook pode voltar à prisão, 
diz desembargador que o soltou

Apesar de ter sido solto da prisão em São Paulo
nesta quarta-feira (2), após um dia detido, o vice-
presidente do Facebook na América Latina,
Diego Dzordan, ainda deverá responder
judicialmente aos pedidos da Justiça, ou até ser
novamente preso se os fatos da investigação o
envolverem criminalmente no processo. Quem
diz isso é o próprio desembargador de Sergipe
que emitiu o habeas corpus, Ruy Pinheiro.
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Pinheiro diz que o principal argumento para acatar ao pedido da defesa
pela soltura de Dzoban é que o inquérito criminal que teria motivado a
prisão dele -- uma investigação uma quadrilha de tráfico de drogas em
Lagarto (SE) -- teria pedido dados sigilosos da comunicação dos
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Executivo do Facebook pode voltar à prisão, 
diz desembargador que o soltou

traficantes apenas pelo aplicativo WhatsApp, uma das empresas do
grupo Facebook. Como Diego representa apenas o Facebook no país e
não especificamente o WhatsApp, ele não poderia passar as informações
sobre as conversas dos criminosos no app, e portanto, não poderia ser
preso por isso. O juiz da Vara Criminal de Lagarto (SE), Marcel Maia
Montalvão, o havia enquadrado na lei 12.850/2013, por impedir
investigação de organização criminosa.
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UOL, http://migre.me/t9Bac 02.03.2016

Internet
Judiciário

http://migre.me/t9AmY
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Executivo do Facebook pode voltar à prisão, 
diz desembargador que o soltou

PF prende vice-presidente do Facebook por
descumprir ordens judiciais

Acordo garante reparação "integral" da tragédia de Mariana

O acordo assinado com a mineradora Samarco, suas acionistas e o
Poder Público para a recuperação da Bacia do Rio Doce envolve a
reparação “integral” dos danos sociais, econômicos e ambientais pela
tragédia em Mariana (MG), segundo o Ministério do MeioAmbiente.
Anegociação foi fechada na tarde desta quarta-feira (2) com o objetivo de
reparar os danos do rompimento, em novembro de 2015, de uma
barragem da mineradora no município de Mariana (MG), que causou o
maior desastre ambiental da história do país.
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Acordo garante reparação "integral" da tragédia de Mariana

As principais ações reparatórias envolvem a recuperação da
biodiversidade, o manejo e a dragagem dos rejeitos, o tratamento dos rios
e a consolidação de unidades de conservação, por meio da criação de
uma Área de Proteção Ambiental da Foz do Rio Doce. De acordo com a
pasta, dentre os 18 programas socioambientais, nove serão reparatórios e
nove compensatórios.
Durante 15 anos, uma fundação privada vai gerir cerca de R$ 20 bilhões
de recursos para as reparações e investir mais R$ 4,1 bilhões em ações
compensatórias. A partir de hoje, começa a contar o prazo inicial de três
anos, até 2018, para depósito dos primeiros R$ 4,4 bilhões que serão
utilizados em 38 programas socioeconômicos e socioambientais.
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MeioAmbiente
Biodiversidade

http://migre.me/t9C46
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Atingidos por rompimento de barragem criticam
acordo com a Samarco

Acordo garante reparação "integral" da tragédia de Mariana

ALTERNATIVA - C
Aaproximação dos EUAe Cuba é simbolizada pelo anúncio do presidente
americano Barack Obama, em 18 de fevereiro de 2016, que fará uma
viagem a ilha de caribenha para se encontrar com o atual presidente
cubano Raúl Castro. Ele será o primeiro presidente americano a pisar no
país em 88 anos (o último foi Calvin Coolidge, em 1928).
Os dois países estão com relações cortadas desde que a ilha caribenha,
em 1962, desapropriou as terras de empresas americanas na ilha. Em
represaria, os EUA decretaram o “Embargo Econômico” à Cuba. O
objetivo das restrições era asfixiar a economia cubana. O problema é que
o embargo fortalece ainda mais o regime de Castro pois é atribuído à essa
ação dos EUAtodos os males que assolam o país. Vale lembrar, que com
o embargo, Cuba se aproximou da URSS único país na época da Guerra
Fria capaz de furar esse embargo e durante anos, os rublos soviéticos
financiaram a ilha de Fidel.

Referências:

Como funciona o embargo a Cuba? Super Interessante. Disponível
em: http://migre.me/t9DsvAbril/2008.

A revolução cubana e suas implicações. Para entender história.
Disponível em: http://migre.me/t9Dx5

Obama anuncia viagem histórica a Cuba em março. G1. Disponível em:
http://migre.me/t9Dzd
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A) sentimento de impunidade para os promotores do trabalho forçado ou
trabalho análogo ao escravo, na maioria dos casos praticado em áreas
distantes e/ ou desconhecidas dos trabalhadores recrutados.

No Século XXI, o Trabalho Forçado,
Trabalho análogo ao Escravo e o
Trabalho Infantil ainda são uma realidade
no mundo e o Brasil não é uma exceção.
Existem inúmeras razões para a
persistência do Trabalho Forçado e
Trabalho análogo ao Escravo no Brasil.
Não é uma das razões para persistência
do Trabalho Forçado no Brasil.

B) são raros os casos de condenação criminal por trabalho forçado no
Brasil. A lei tem dificuldade em atingir o promotor do trabalho escravo,
devido a existência de intermediários (“os gatos”) encarregados da
contratação.

C) no Brasil, a lei penal é inadequada para a responsabilização dos
infratores. Falta clareza ao qualificar como crime de condição análoga à
escravidão a submissão do empregado a uma jornada exaustiva ou em
situação degradante.

D) a legislação penal brasileira está em descompasso com o conceito
universal de trabalho escravo em razão da não adesão pelo brasil as
convenções internacionais que tratam do tema.

E) dificuldade de fiscalizar um país com as dimensões territoriais do Brasil
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