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Atirador de Orlando se radicalizou sem orientação externa, diz polícia

O homem que matou 49 pessoas
em uma boate gay da Flórida parece ter
agido sozinho, sem direcionamento de
grupos militantes islâmicos pelos quais
professou simpatia, disseram as
autoridades enquanto investigam as raízes
do pior ataque a tiros da história moderna
dos EUA. Para James Comey, diretor do
FBI, Omar Mateen, jovem de 29 anos que
trabalhava como segurança particular de
uma comunidade de aposentados, parece
ter se inspirado principalmente na ideologia
radical à qual foi exposto na Internet.
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Atirador de Orlando se radicalizou sem orientação externa, diz polícia

Na madrugada de sábado para domingo (12/06/2016), Omar
Mateen, atirou dentro da boate Pulse em Orlando no estado americano
da Flórida. No momento do ataque, estava acontecendo um evento de
música latina na boate, que estava com mais de 300 pessoas em seu
interior. Muitas das 49 pessoas mortas eram latinas, mais da metade de
origem portorriquenha. Cinquenta e três pessoas ficaram feridas. Mateen
acabou morto por policiais que invadiram a casa noturna Pulse na
madrugada de domingo (12), pondo fim a um cerco de três horas iniciado
quando o atirador entrou na boate e abriu fogo com uma arma de mão e
um rifle semi-automáticoAR-15.
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Conselho de Ética aprova parecer pela cassação de Cunha

O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta terça-feira (14), por 11
votos a nove a cassação do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), num
processo que tramita desde outubro na Câmara e é o mais longo da
história da comissão de ética. A cassação do deputado foi pedida no
último dia 1º pelo relator Marcos Rogério (DEM-RO).
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Conselho de Ética aprova parecer pela cassação de Cunha

Os votos decisivos vieram por parte de Tia Eron (PRB-BA), que
ainda não havia tornado público seu posicionamento, e Wladimir Costa
(SD-PA), que mudou o voto. Durante a votação, que foi feita com cada
deputado anunciando o voto, alguns parlamentares ergueram cartazes
pedindo "Fora, Cunha", e dizendo tratar-se de uma "vitória da pressão
popular".

O pedido de cassação agora precisa ser aprovado em plenário
pelo voto de ao menos 257 dos 513 deputados. Antes, a defesa de
Cunha pode recorrer à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da
Câmara sobre eventuais falhas na tramitação do caso. Apenas depois do
recurso à CCJ é que o conjunto dos deputados decide sobre a perda do
mandato.
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Corrupção
Conselho de Ética da Câmara
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Cunha se diz inocente e afirma que vai
recorrer à CCJ

Conselho de Ética aprova parecer pela cassação de Cunha
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Caprilescobra de Serra posição assertiva do Brasil sobre a Venezuela

O “fim da indiferença brasileira”
foi o que Henrique Capriles veio pedir
ao ministro interino das Relações
Exteriores, José Serra – que o recebeu
nesta terça-feira no Itamaraty. O líder
oposicionista da Venezuela, que está
em uma gira breve e expressa pela
América do Sul para angariar apoio de
líderes regionais contra a grave crise
econômica e institucional de seu país,
chegou ao Brasil depois de se
encontrar com o presidente do
Paraguai, Horacio Cartes, e com
Mauricio Macri, presidente daArgentina.
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Caprilescobra de Serra posição assertiva do Brasil sobre a Venezuela

A ambos, ele pediu que “sejam firmes nas instâncias internacionais para
que se exija o respeito à Constituição da República Bolivariana da
Venezuela”. Com Serra, ele reforçou esse pedido, porém o tom adotado
foi mais direto. “Está na hora, queremos que o Governo do Brasil defenda
os princípios constitucionais, da democracia. Espero que acabe a
indiferença do Brasil, de coração”, afirmou o político, que segue agora ao
Panamá.

SEMANA 14 A 20 DE JUNHO

El País, http://migre.me/u7e49 15.06.2016

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



Itamaraty
Venezuela
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Saques na Venezuela deixam dois mortos e
25 feridos
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Caprilescobra de Serra posição assertiva do Brasil sobre a Venezuela

Após aprovação do parlamento, Hollanderatifica acordo climático

O presidente francês, François
Hollande, ratificou nesta quarta-feira
(15) o acordo sobre o clima assinado
em dezembro do ano passado pelos
195 países que participaram da
Conferência da ONU sobre Mudanças
Climáticas (COP21), em Paris.
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O texto tinha sido aprovado pelo parlamento francês há cerca de uma
semana. Agora, com a assinatura de Hollande, a França se converte no
"primeiro país industrializado" - membro do G7 e do G20, de potências
industrializadas e emergentes - a concluir o processo de adoção das
medidas, afirmou a ministra do Meio Ambiente e presidente da COP21,
Ségolène Royal.

Após aprovação do parlamento, Hollanderatifica acordo climático

A França foi o segundo país europeu a ratificar o acordo, depois da
Hungria. Até agora, 17 nações - principalmente as mais vulneráveis ao
aumento do nível dos mares, como ilhas e países costeiros - já ratificaram
o acordo.
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ONU
MeioAmbiente
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COP 21: vídeo explica em 2 minutos o que é a
Conferência do Clima da ONU
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Após aprovação do parlamento, Hollanderatifica acordo climático

A delação premiada do ex-
presidente da Transpetro Sérgio
Machado foi divulgada nesta quarta-
feira (15) pelo STF (Supremo
Tribunal Federal). Ex-senador do
PSDB e do PMDB, Machado citou
políticos de diversos partidos em
sua delação, em especial alguns
dos principais líderes do PMDB,
como o presidente do Senado,
Renan Calheiros (AL); o senador
Romero Jucá (RR); o ex-presidente
José Sarney (AP) e o presidente
interino, Michel Temer (PMDB).
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Veja "bombas" reveladas pela delação de Sérgio Machado Veja "bombas" reveladas pela delação de Sérgio Machado

Veja as principais "bombas" reveladas pela delação de Sérgio Machado:
• Temer pediu propina para Chalita: “Pro Michel, eu dei”, diz Machado;
• Políticos tentaram montar operação para obstruir a Operação Lava Jato;
• Propina é de 3% do nível federal e de até 30% no municipal, diz
Machado;
• Delator diz que ministro do Turismo recebeu R$ 1,55 milhões em
propina;
• Machado diz que relator da CPI da Petrobras recebeu dinheiro de
propina;
• Propina bancou campanha de Aécio para presidente da Câmara em
1998;
• Propinas foram repassadas a mais de 20 políticos de diversos partidos;
• Planilha indica repasse de propina a ministro do MeioAmbiente;
• Ida de Lobão para ministério iniciou “mesada” a cacique do PMDB;
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Renan sinaliza a aliados que pretende aceitar
pedido de impeachment de Janot
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Veja "bombas" reveladas pela delação de Sérgio Machado ALTERNATIVA - D

O filósofo, semiólogo e romancista italiano
Umberto Eco, autor de "O nome da rosa"
e "O pêndulo de Foucault", morreu nesta
sexta-feira (19.02.2016). Eco morreu aos
84 anos em sua casa às 22h30 do horário
local (19h30 pelo horário de Brasília). A
causa da morte não foi informada.
Segundo a agência de notícias France
Presse, o escritor lutava contra um câncer.

De acordo com a Agência Brasil, após um ano de testes com mosquitos
da dengue modificados em laboratório, foi ampliada a área de atuação do
projeto no Rio de Janeiro. O bairro de Jurujuba, em Niterói, região
metropolitana, tem recebido desde agosto milhares de ovos do Aedes
aegypti infectados com a bactéria Wolbachia, encontrada no meio
ambiente e capaz de impedir a transmissão da dengue pelo mosquito. A
experiência faz parte do projeto Eliminar a Dengue: “Desafio Brasil”, que
começou há cerca de um ano no bairro de Tubiacanga, na Ilha do
Governador, zona norte da cidade. Neste bairro moram 3 mil pessoas.
Conforme o projeto, foram liberados, durante quatro meses,
aproximadamente 10 mil mosquitos modificados com a bactéria. Quem
está desenvolvendo este projeto?
A)AComissão Nacional de Ética em Pesquisa
B)AAgência Nacional de Vigilância Sanitária
C)AFundação Oswaldo Cruz
D) O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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