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Ministros do governo Temer são alvo de investigações além da Lava Jato

Além de nomes citados na Lava Jato,
a equipe do presidente interino Michel
Temer (PMDB) tem ministros que
respondem a outras acusações na Justiça.
O ministro dos Transportes, Maurício
Quintella (PR), é suspeito de participação
em esquema que teria desviado R$ 133,6
milhões destinados ao pagamento de
merenda escolar emAlagoas.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP),
é alvo de um inquérito no STF que
investiga suposto direcionamento em
licitação de publicidade da prefeitura de
Maringá, onde ele foi prefeito.
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Ministros do governo Temer são alvo de investigações além da Lava Jato

O ministro do Planejamento, Romero Jucá, enfrenta outros dois
inquéritos. Em um deles, é acusado de crime de responsabilidade por
suposto desvio de recursos federais que deveriam ser destinados a obras
em Cantá (RR). No outro, é acusado de crime contra o patrimônio e
falsidade ideológica
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, é alvo de processo de
reparação de danos por improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Federal. Aação, desarquivada pelo STF em março, tem
como objeto a ajuda financeira do Banco Central a bancos na gestão do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na qual Serra foi ministro.
Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Comunicações, enfrenta dois
processos por improbidade administrativa, referentes ao período em que
foi prefeito de São Paulo, e dois inquéritos.
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Ministros do governo Temer são alvo de investigações além da Lava Jato

Jucá, Leonardo Picciani (Esportes) e Ronaldo Nogueira (Trabalho) são
alvo de contestações nas contas eleitorais. Nogueira teve suas contas de
2014 rejeitadas pelo TRE-RS por modificar valores e origem dos recursos,
ausência de apresentação de recibos eleitorais e recebimento de doações
de fonte vedada.
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Folha de S. Paulo, http://goo.gl/nZeJIk, 19.05.2016

Escritório de advocacia dos EUA investiga Gerdau

O escritório norte-americano de
advocacia Faruqi & Faruqi divulgou nesta
quarta-feira (18) que está investigando se
a Gerdau ou seus executivos violaram
regras do mercado nos Estados Unidos, e
convocou investidores que perderam mais
de US$ 100 mil em investimento em ações
ou opções da siderúrgica.

SEMANA 17 A 23 DE MAIO

Segundo o escritório, a investigação envolve eventual não
divulgação de que vários executivos da Gerdau "podem ter se envolvido
em atividades ilegais e sonegação fiscal".
A divulgação ocorre após a Polícia Federal anunciar na segunda-feira
que indiciou 19 pessoas no âmbito da 6ª fase da operação Zelotes,
incluindo executivos da Gerdau.

G1, http://goo.gl/991tbA , 18.05.2016
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Apuração
Zelotes

http://goo.gl/BO1gn1

PF indicia 19 pessoas em inquérito sobre o
grupo Gerdau na Zelotes
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Escritório de advocacia dos EUA investiga Gerdau

TCE aponta falhas na manutenção dos trens do Metrô de SP

Um relatório do Tribunal de Contas do
Estado (TCE) apontou uma série de
problemas na manutenção dos trens
usados no Metrô de São Paulo. O
documento concluiu que, por causa disso,
houve um aumento no total de falhas do
sistema. Com dados do próprio Metrô, o
tribunal concluiu que 91,8 mil viagens não
foram feitas no ano passado. Assinado
pelo conselheiro do TCE Antônio Roque
Citadini, o relatório foi publicado nesta
quarta-feira (18) no Diário Oficial. Em nota,
o Metrô disse que vai prestar todos os
esclarecimentos necessários ao TCE.
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TCE aponta falhas na manutenção dos trens do Metrô de SP

O relator aponta que, apesar de a companhia dizer que houve uma
redução nas falhas de trens nos últimos três anos, foi constado um
aumento de 7% nas falhas do sistema, provocadas principalmente por
problemas elétricos e de controle. Só na Linha 1-Azul as falhas cresceram
32% em 2015. O relator do TCE disse que faltam mais de 300 peças no
estoque de reposição dos trens. Ele questionou a prática do Metrô de
retirar peças de trens novos parados para substituir aquelas que estão
com defeito em trens em circulação.
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G1, http://goo.gl/ylLzf7 , 18.05.2016
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Transporte público
Trens

http://goo.gl/HT7Luo

TCE dá prazo de 5 dias para governo de SP
esclarecer prejuízo ao Metrô
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TCE aponta falhas na manutenção dos trens do Metrô de SP

Incêndios fora de controle atrasam volta de moradores a Fort McMurray

O retorno de milhares de habitantes à
cidade de Fort McMurray, na província
canadense de Alberta, uma região
devastada por incêndios, levará mais
tempo que o previsto devido aos focos
ainda ativos, nesta quarta-feira (18),
em torno desta localidade petroleira.
O tempo seco e os ventos contínuos
no oeste favorecem o avanço rápido
das chamas perto das instalações
petroleiras, localizadas cerca de 50 km
ao norte da cidade, e mais ao leste,
perto da província vizinha de
Saskatchewan.
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Incêndios fora de controle atrasam volta de moradores a Fort McMurray

O corpo de bombeiros estima a superfície queimada na região de Fort
McMurray em 4.220 km2, dos quais 670 km2 foram destruídos nas
últimas 24 horas.
Nas duas últimas semanas mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a
abandonar Fort McMurray e arredores, e se refugiaram nas cidades de
Edmonton e Calgary e, na maioria dos casos, em casas de familiares nas
suas localidades de origem.
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G1, http://goo.gl/EDKcOE , 18.05.2016
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condição atmosférica
calamidade

http://goo.gl/aB82v2

Incêndios no Canadá deixam rasto de
destruição nos subúrbios de Fort McMurray
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Incêndios fora de controle atrasam volta de moradores a Fort McMurray

'Vim chorar aqui': Índios fazem ato no Ministério da Justiça contra revogação 
de demarcações

Aos 56 anos, o cacique
guarani-kaiowá Farid Mariano,
do Mato Grosso do Sul,
perdeu a conta de quantas
vezes foi a Brasília, de ônibus,
em busca de confirmações
sobre demarcações das
terras onde nasceram seus
tataravós.

SEMANA 17 A 23 DE MAIO

Em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo", Moraes afirmou que irá rever
"demarcações de terras indígenas que foram feitas, se não na correria, no
apagar das luzes". Ele se refere a decretos assinados pelo governo da
presidente Dilma Rousseff dias antes de seu afastamento pelo Senado,
onde agora é alvo de um processo de impeachment.

'Vim chorar aqui': Índios fazem ato no Ministério da Justiça contra revogação 
de demarcações

O despacho mais recente aprovava estudos para demarcação em uma
área de 55.590 hectares, na região de Dourados, no sul do Mato Grosso
do Sul, tradicionalmente ocupada pelos guarani-kaiowá.
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UOL, http://goo.gl/apYTra , 18.05.2016
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Território
Impeachment

http://goo.gl/HDMWTb

Índios pedem no Congresso que não haja
mudanças na lei de demarcação
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'Vim chorar aqui': Índios fazem ato no Ministério da Justiça contra revogação 
de demarcações

ALTERNATIVA - A

A Guerra Civil Síria é um conflito que teve início após uma sucessão de
grandes protestos da população a partir do mês de janeiro de 2011. Um mês
depois, o tom das manifestações ficou mais agressivo e elas se tornaram
rebeliões armadas influenciadas pelas diversas revoltas que ocorriam ao
mesmo tempo no Oriente Médio: a Primavera Árabe. Os grupos de
oposição, ao se manifestarem de forma incisiva, têm o objetivo de derrubar
Bashar al-Assad, presidente do país, para iniciar um processo de renovação
política e criar uma nova configuração à democracia da Síria. Porém, as
ações do Exército Sírio Oficial, que pratica ações violentas contra os
manifestantes, teve início uma mobilização envolvendo os veículos de
comunicação e a sociedade, que exigiram mais transparência dos políticos,
liberdade de expressão e promulgação de um novo conjunto de leis.
Formaram-se grupos guerrilheiros contrário ao regime de Bashar al-Assad e
então, tivemos o inícioda guerra civil no país.

InfoEscola, http://goo.gl/NvU4Cg 19.05.2016 
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