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Janot pede ao STF para investigar Lula, Cunha e Aécio: Entenda o que há 
contra cada um

Rodrigo Janot, procurador-geral da
República, deu início à entrega dos
pedidos de abertura de inquérito contra
políticos implicados pelo parlamentar
Delcídio do Amaral (ex-PT/MS). Como
esses personagens têm foro privilegiado
– são congressistas e ministros –, o
Ministério Público precisa pedir ao
Supremo Tribunal Federal autorização
para investigá-los. Isso, porém, não
significa que eles sejam considerados
culpados, mas sim que Janot viu indícios
de crimes e acredita ser necessário
apurar melhor as acusações.
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Janot pede ao STF para investigar Lula, Cunha e Aécio: Entenda o que há 
contra cada um

Alista parcial inclui o ministro petista Edinho Silva (Comunicação Social), o
presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o senador Aécio
Neves (PSDB-MG), um dos principais líderes da oposição, o deputado
Marco Maia (PT-RS) e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União)
Vital do Rego, que até pouco tempo era senador pelo PMDB. Inclui-se
ainda, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros políticos e
executivos no inquérito principal da Lava Jato. Sobre o presidente do
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e outros caciques peemedebistas,
pediu que as citações fossem incluídas em inquéritos dos quais já são
alvo.

SEMANA 03 A 09 DE MAIO

Janot pede ao STF para investigar Lula, Cunha e Aécio: Entenda o que há 
contra cada um

Algumas acusações de Delcídio:

• Senador Aécio Neves (PSDB/MG): seria beneficiário de um esquema
de corrupção na hidrelétrica pertencente a Furnas. Aécio também teria
maquiado dados do Banco Rural obtidos na CPI dos correios em 2005
com o intuito de proteger pessoas próximas a ele envolvidas no
escândalo denominado “mensalão” tucano;

• Lula (PT/SP): Janot pediu para incluir Lula e uma série de outros
políticos, incluindo ex-ministros, no inquérito principal da Lava Jato,
aquele que apura se uma organização criminosa atuou na Petrobras;
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Janot pede ao STF para investigar Lula, Cunha e Aécio: Entenda o que há 
contra cada um

• Presidente da Câmara dos Deputados – Dep. Eduardo Cunha
(PMDB/RJ): O deputado fluminense, que já é réu da Lava Jato no
Supremo e investigado em outros procedimentos derivados do
escândalo, foi acusado por Delcídio de ser ligado à diretoria de Furnas
e de atuar para alterar a legislação do setor energético em seu
benefício. Janot pediu a abertura de um inquérito específico para tratar
dessas menções.
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UOL, http://migre.me/tGjrE 03.05.2016.
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Veto ao WhatsApp gerou 'caos social', diz desembargador que 
liberou APP

Em sua decisão de
determinar o desbloqueio
do WhatsApp no Brasil, o
desembargador Ricardo
Múcio Santana de Abreu
Lima, do Tribunal de
Justiça de Sergipe, diz
que a proibição do app no
Brasil gerou "caos social
em todo o território" e
aventou a possibilidade de
o STF (Supremo Tribunal
Federal) decidir sobre a
questão.
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Veto ao WhatsApp gerou 'caos social', diz desembargador que 
liberou APP

No texto, Lima tende mais à argumentação do WhatsApp, que diz não
conseguir, tecnicamente, fornecer os dados pedidos pelo juiz Marcel
Montalvão, da comarca de Lagarto (SE) – como o APP não divulgou
informações sobre conversas trocadas por supostos membros de uma
quadrilha de tráfico de drogas que atua na cidade, Montalvão determinou
o bloqueio da ferramenta por 72 horas.

SEMANA 03 A 09 DE MAIO

Folha de S. Paulo: http://migre.me/tGiDC 03.05.2016.

Internet
Rede Social

http://migre.me/tGiHk

Bloqueio de aplicativos não pode ser
banalizado, dizem deputados na CPI
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Veto ao WhatsApp gerou 'caos social', diz desembargador que 
liberou APP
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MPF pede 8 vezes o valor acordado para reparação do desastre de Mariana

O MPF (Ministério Público Federal) em Minas
Gerais entrou com uma ação na Justiça nesta
terça-feira (3) contra as mineradoras
Samarco, Vale e BHP Billinton pelo desastre
causado pelo rompimento da barragem de
Fundão, em Mariana (MG), há seis meses. O
dinheiro é para reparação dos danos
causados e representa quase oito vezes, o
acordo de reparação de R$ 20 bilhões feito
há cerca de dois meses entre a União, o
governo de Minas Gerais e o governo do
Espírito Santo, com as três mineradoras. O
MPF considerou que o acordo não contempla
os efeitos e o tamanho da tragédia.
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MPF pede 8 vezes o valor acordado para reparação do desastre de Mariana

De acordo com os procuradores da República, que compõem a força-
tarefa que investiga o desastre, o valor de R$ 155 bilhões foi baseado nos
gastos já realizados para custeio da reparação dos danos provocados
pelo desastre da Deepwater Horizon, ocorrido no Golfo do México em
2010, que envolve a empresa British Petroleum, responsável pelo
vazamento de cerca de 4,9 milhões de barris de óleo, que teve um
grande impacto ambiental na região e matou onze pessoas.
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UOL, http://migre.me/tGjIg 03.05.2016

Natureza
Mariana-MG

http://migre.me/tGjMz

Samarco pede reconsideração de decisão
sobre vazamentos de rejeitos
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MPF pede 8 vezes o valor acordado para reparação do desastre de Mariana
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Governo Alckmin 'pedala' e dá calote de R$ 333 milhões no 
Metrô

O governo Geraldo Alckmin (PSDB) usou
verba da tarifa do metrô paulista para pagar
obrigações contratuais com a operadora
privada da linha 4-amarela sem ter
reembolsado o caixa do Metrô por isso. Essa
"pedalada", que ocorreu desde o início
comercial da linha, em 2011, gerou um prejuízo
de pelo menos R$ 332,7 milhões até 2014.
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A dívida, no entanto, só foi reconhecida pela gestão Alckmin em acordo
firmado com a empresa pública em outubro do ano passado. Mas a
negociação, no entanto, resultou em perdão da dívida, que teve que ser
absorvida pelo Metrô como prejuízo em meio à grave crise financeira
enfrentada pela empresa.

Folha de S. Paulo:, http://migre.me/tGQi6 04.05.2016

Crise no Brasil
Economia

http://migre.me/tGQm6

Metrô de SP terá programa de demissões
voluntárias, diz secretário
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Governo Alckmin 'pedala' e dá calote de R$ 333 milhões no 
Metrô

Bactéria diminui capacidade de Aedes transmitir o vírus da zika

Mosquitos Aedes aegypti contaminados
com a bactéria Wolbachia são
drasticamente menos capazes de
transmitir o vírus da zika, aponta pesquisa
da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz),
publicada nesta quarta-feira (4), na revista
"Cell Host & Microbe". É o primeiro estudo
que relaciona os efeitos da bactéria com o
vírus da zika.
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A contaminação de mosquitos Aedes com a bactéria Wolbachia foi
incialmente desenvolvida como parte de um projeto internacional
chamado Eliminar a Dengue: Nosso Desafio. A bactéria era introduzida
nos ovos dos mosquitos que, em seguida, eram expostos ao vírus da
dengue.

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 www.neafconcursos.com.br



Bactéria diminui capacidade de Aedes transmitir o vírus da zika
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Aexperiência demonstrou que a Wolbachia era capaz de bloquear o vírus
no Aedes aegypti, impedindo que a doença fosse disseminada. Uma vez
infectado, o mosquito transmite a bactéria para os seus descendentes. O
mesmo efeito inibidor foi observado com vírus da zika – e anteriormente,
também, no vírus chikungunya.

G1, http://migre.me/tGSJJ 04.05.2016

Saúde
Pandemia

http://migre.me/tGSOz

Microcefalia e zika: entenda como tudo
começou

Bactéria diminui capacidade de Aedes transmitir o vírus da zika
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ALTERNATIVA - B

Em 05 novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração brasileira
no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o
rompimento de uma barragem (Fundão) da mineradora Samarco, que é
controlada pela Vale e pela BHPBilliton.
O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama que
devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição
à medida que avança pelo Rio Doce. As consequências desse episódio foi
a destruição de um dos principais rios do Sudeste brasileiro responsável
pelo abastecimento de água de milhões de pessoas no Espírito Santo e
Minas Gerais além de centenas de desabrigados “jogados” a própria sorte
pelo poder público e pela iniciativa privada responsável pelo desastre
ambiental.

Mundo Educação, http://migre.me/tGi9n , 03.05.2016
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