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Procuradoria pede a prisão de Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Jucá e 
Sarney

Uma bomba caiu em Brasília
que atinge diretamente o partido
do presidente interino, Michel
Temer. O procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, enviou
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) o pedido de prisão do
presidente do Senado, Renan
Calheiros, do senador e ex-
ministro de Temer, Romero Jucá,
do ex-presidente da República
José Sarney, e do presidente da
Câmara afastado, Eduardo
Cunha, todos do PMDB.
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Procuradoria pede a prisão de Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Jucá e 
Sarney

O pedido será avaliado pelo ministro do Supremo Teori Zavascki,
relator da Lava Jato no STF, e tem como justificativa a tentativa dos
políticos de obstruir as investigações da Lava Jato. Janot se baseou nas
gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro Sergio Machadoem
que os peemedebistas sugerem um plano para barrar a Operação Lava
Jato. Sobre os acusados:

• Cunha: o pedido de prisão se deve à desobediência do deputado à
Justiça: Zavascki pediu seu afastamento da Câmara em maio, mas,
mesmo assim, Cunha continuou interferindo no comando da Casa;
• Renan Calheiros: Janot também pediu ao STF o afastamento de
Renan Calheiros da presidência do Senado;
• Sarney: o pedido é de prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira
eletrônica, por causa da idade avançada do senador, que tem 86 anos;
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Procuradoria pede a prisão de Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Jucá e 
Sarney

• Jucá: Nos diálogos revelados por Machado, Jucá menciona um
"pacto" para barrar a Lava Jato. O senador também diz que o
impeachment de Dilma Rousseff é fundamental para que as
investigações sejam encerradas.
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El Pais, http://migre.me/u3M3Q 08.06.2016

Sete meses após tragédia, Samarco não fez obras emergenciais, diz comitê

Sete meses após a tragédia de
Mariana (MG), a Samarco ainda não
começou obras consideradas
emergenciais para evitar vazamentos
e prevenir novos desastres, segundo
o comitê Inter federativo formado após
acordo entre mineradora, a União e
Estados. Até agora, os rejeitos que
ficaram acumulados na usina
hidrelétrica Risoleta Neves
(Candonga), a 100 km de onde o
rompimento aconteceu, não foram
retirados e têm se acumulado.
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Sete meses após tragédia, Samarco não fez obras emergenciais, diz comitê

Em resolução tomada nesta terça (7) em Brasília, o comitê deu um prazo
de dez dias para que a Samarco e o consórcio que administra a usina
apresentem um cronograma para que a ação seja feita. Em caso de
descumprimento, as empresas poderão sofrer punições de entidades
fiscalizadoras.
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Folha de S. Paulo, http://migre.me/u3Fw3 08.06.2016

Tragédia de Mariana (MG)
Ministro das Finanças da França

http://migre.me/u3Fy5

Investigação da tragédia de Mariana ficará
com a Justiça Federal, decide STJ
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Sete meses após tragédia, Samarco não fez obras emergenciais, diz comitê

Kuczynski vence eleição presidencial no Peru com  50,12% dos votos

O economista de centro-direita Pedro
Pablo Kuczynski (conhecido como PPK)
venceu as eleições presidenciais do
Peru, informaram nesta quinta-feira (9)
as autoridades eleitorais, ao fim de uma
contagem de votos que levou quatro
dias. Kuczynski obteve 50,12% dos
votos e superou por pequena margem
sua rival, Keiko Fujimori, filha do ex-
presidente Alberto Fujimori, que
conseguiu 49,88% dos votos na eleição
de domingo (5), disse o presidente do
órgão eleitoral, Mariano Cucho.
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Kuczynski vence eleição presidencial no Peru com  50,12% dos votos

Fujimori chegou a ser apontada como favorita em algumas pesquisas
eleitorais durante a campanha, mas a aceitação de Kuczynski foi
crescendo, principalmente na campanha para a votação do segundo
turno, recebendo apoio inclusive de lideranças de esquerda no país.
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G1, http://migre.me/u3Izk 09.06.2016

Política
Peru

http://migre.me/u4eCh

Por que o fujimorismo continua tendo apoio
no Peru?
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Kuczynski vence eleição presidencial no Peru com  50,12% dos votos

Cresce tensão política na Venezuela com silêncio de conselho eleitoral

Opositores venezuelanos tentarão mais
uma vez nesta quinta-feira (9) marchar
até a sede do poder eleitoral para exigir
a data de ratificação das assinaturas
que permitirão a realização do referendo
revogatório contra o presidente Nicolás
Maduro, em meio ao aumento da
tensão política e social no país.
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Quase 40 dias depois de ter apresentado ao Conselho Nacional Eleitoral
(CNE), 1,8 milhão de assinaturas para abrir o processo, a opositora Mesa
da Unidade Democrática (MUD) ainda não completou o primeiro passo
no processo do referendo, que busca com urgência para este mesmo
ano.
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Cresce tensão política na Venezuela com silêncio de conselho eleitoral

Líderes opositores esperavam que o CNE publicasse na quarta-feira o
mapa do caminho do referendo, depois de ter sido anunciado na terça-
feira que, das 1,8 milhão de assinaturas, 1,3 milhão são válidas, seis
vezes mais que as 200 mil exigidas por lei para ativar a consulta.
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G1, http://migre.me/u3Izk 09.06.2016

Política
Conselho Nacional Eleitoral (CNE)

http://migre.me/u3IBz

Oposição apresenta assinaturas para
referendo contra Maduro na Venezuela
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Cresce tensão política na Venezuela com silêncio de conselho eleitoral

Moro aceita denúncia contra mulher de Cunha e mais três na Lava Jato

O juiz federal Sérgio Moro aceitou
denúncia nesta quinta-feira (9) contra
Cláudia Cordeiro Cruz, esposa do
presidente afastado da Câmara
Eduardo Cunha, o empresário
português Idalécio de Castro
Rodrigues de Oliveira, o lobista João
Augusto Rezende Henriques, e o ex-
diretor da área Internacional da
Petrobras Jorge Luiz Zelada em um
processo oriundo da Operação Lava
Jato. Com isso, eles se tornam réus no
processo.
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Veja os crimes aos quais os acusados viraram réus:
• Claudia Cordeiro Cruz - lavagem de dinheiro e evasão de divisas;
• Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira - corrupção ativa;
• Jorge Luiz Zelada - corrupção passiva;
• João Henriques - lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção

passiva.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Cláudia Cruz tinha plena
consciência dos crimes que praticava e é a única controladora da conta
em nome da offshore Köpek, na Suíça, por meio da qual pagou despesas
de cartão de crédito no exterior em montante superior a US$ 1 milhão
num prazo de sete anos, entre 2008 e 2014. As investigações apontam
que o valor é totalmente incompatível com os salários e o patrimônio lícito
de seu marido.
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G1, http://migre.me/u3JAx 09.06.2016

Moro aceita denúncia contra mulher de Cunha e mais três na Lava Jato

Lava Jato
Corrupção

http://migre.me/u3LP1

Conexões da Lava Jato
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Moro aceita denúncia contra mulher de Cunha e mais três na Lava Jato

A Europa vem, nos últimos anos, sofrendo uma série de atentados, tanto
provocados por explosões de bombas, fuzilamentos em massa, quanto
resultantes de ataques suicidas, que têm produzido um lastro de dor e
medo coletivos, bem como deixado vários países em estado de alerta. Em
13 de novembro de 2015, a França sofreu uma série de atentados que
vitimaram fatalmente mais de uma centena de pessoas, e deixaram
inúmeros feridos. Os ataques, em Paris, aconteceram, entre outros
espaços, em restaurantes, cafés e na casa de shows conhecida como:

A) Bataclan
B) Belle époque
C) Baudelaire
D) Art nouveau

ALTERNATIVA - A

Às 21h40 (horário de Brasília), a polícia invadiu a casa de espetáculos
Bataclan, onde mais de 100 pessoas estavam sendo mantidas reféns, após
relatos de que pessoas estariam sendo executadas. Dois terroristas foram
mortos na ação. Segundo a prefeitura de Paris, 70 pessoas morreram no
local. Aagência France Presse diz que são cerca de 100. Dez minutos antes
da invasão, a Reuters afirmava que foram ouvidas cinco explosões perto do
local. O Bataclan foi um dos locais atacados pelos terroristas dentro de uma
série ocorridas em Parisna noite de sexta-feira, 13.11.2015.

Fonte: Ataques terroristas em Paris deixam dezenas de mortos em: 
http://migre.me/u3OZx
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