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Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo

Em decisão histórica, que tem
potencial para mudar o rumo da geopolítica
mundial pelas próximas décadas, os
britânicos decidiram em referendo deixar a
União Europeia (UE). A opção de "sair"
venceu a de permanecer no bloco europeu
por mais de 1,2 milhão de votos de
diferença, em resultado divulgado por volta
das 3h desta sexta-feira (24).

SEMANA 21 A 27 DE JUNHO

A apuração foi divulgada por áreas de votação e a disputa,
bastante acirrada. O "sair" começou à frente e chegou a ser ultrapassado
pelo desejo de continuar na UE, mas logo retomou a liderança e foi
abrindo vantagem até vencer com quase 51,9% dos votos. Foram
17.410.742 votos a favor da saída e 16.141.242 votos pela permanência.
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Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo

A vitória do "Brexit" derrubou as Bolsas na Ásia e os mercados
futuros da Europa e dos Estados Unidos antes mesmo do resultado oficial
ser divulgado. A libra esterlina, moeda do Reino Unido, despencou e
atingiu o menor valor frente ao dólar em 31 anos. No Japão, a Bolsa de
Tóquio desabou quase 8%.

Oficialmente, o plebiscito não é "vinculante", ou seja, ele não torna
obrigatória a decisão de sair do bloco europeu. Mas o futuro primeiro-
ministro britânico dificilmente será capaz de contrariar a decisão da
população. Parlamentares também podem bloquear a saída do Reino
Unido, mas analistas consideram que isso seria suicídio político.
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G1, http://migre.me/ubPoa 24.06.2016

Por contas na Suíça, Cunha se torna réu no STF pela 2ª vez

Em julgamento nesta
quarta-feira (22) da denúncia
contra o deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) pelo suposto
recebimento de propina em
contas secretas na Suíça, o STF
(Supremo Tribunal Federal) abriu
ação penal e tornou o deputado
réu pelos crimes de corrupção
passiva, lavagem de dinheiro,
evasão de divisas e falsidade
ideológica com fins eleitorais.
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Por contas na Suíça, Cunha se torna réu no STF pela 2ª vez

Por unanimidade, os onze ministros da Corte aceitaram a
denúncia. Esta é a segunda ação em que Cunha se torna réu pelos
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão do
Supremo pode reduzir o apoio político a Cunha, que tenta escapar de um
processo de cassação na Câmara que também trata das contas suíças
do deputado.
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UOL, http://migre.me/ub33P 22.06.2016
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STF
Conselho de Ética da Câmara
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Por contas na Suíça, Cunha se torna réu no STF pela 2ª vez

http://migre.me/ub3m7

Para deputados, decisão do STF torna quase
certa cassação de Cunha

Lava Jato envia ao TSE documentos para ação contra chapa Dilma-Temer

Procuradores da Operação Lava
Jato enviaram ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) documentos que ligam
pagamentos ao publicitário João
Santana, responsável pelas últimas três
campanhas presidenciais do Partido dos
Trabalhadores (PT), ao esquema de
desvio de recursos da Petrobras. Os 78
anexos devem compor a ação que pede
a cassação da chapa da presidente
afastada, Dilma Rousseff (PT) e do
presidente em exercício, Michel Temer
(PMDB) na eleição de 2014.

SEMANA 21 A 27 DE JUNHO

Lava Jato envia ao TSE documentos para ação contra chapa Dilma-Temer

O pedido foi feito pela ministra Maria Thereza de Assis Moura,
relatora de ações que foram movidas pelo PSDB. O partido, que teve o
candidato Aécio Neves derrotado no segundo turno, alega que houve
abuso de poder político e econômico na campanha que elegeu Dilma e o
vice Michel Temer.
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G1, http://migre.me/ub60R 22.06.2016
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Odebrecht
Petrobras

http://migre.me/ub6ad

Julgamento da chapa de Dilma-Temer
'dificilmente' sai em 2016, diz Mendes
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Lava Jato envia ao TSE documentos para ação contra chapa Dilma-Temer

Colômbia inaugura uma nova era com assinatura do cessar-fogo bilateral 
com as FARC

Uma nova era se inaugura na
Colômbia. Depois de mais de 50 anos
de conflito, o Governo da Colômbia e
as FARC assinaram um cessar-fogo
bilateral e definitivo, configurando o
primeiro passo de um acordo de paz
com a guerrilha mais antiga da América
Latina, que se efetivará, é praticamente
certo, em até três meses. A partir daí,
será implementada a trégua, os
guerrilheiros se concentrarão e
deixarão suas armas, que serão
fundidas pela ONU para dar origem a
três monumentos.
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Colômbia inaugura uma nova era com assinatura do cessar-fogo bilateral 
com as FARC

Santos e Timochenko (codinome), líder da guerrilha, na presença
do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, voltaram a selar com um
aperto de mãos o conteúdo de um acordo que consumiu meses de
negociações. As FARC se concentrarão em 23 zonas. Esses lugares
serão temporários e contarão com acesso por via fluvial e por terra. Sobre
a sua extensão, o comunicado afirma que será “razoável, dependendo da
área”.
O conflito, considerado um dos mais longos do mundo, marcou gerações
e deixou mais de 220 mil mortos. Os combates também obrigaram
milhões de campesinos a se deslocar desde o início das hostilidades, em
1964. O acordo sobre o desarmamento da guerrilha era um dos últimos
que faltavam para sair o acordo definitivo de paz.
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Colômbia inaugura uma nova era com assinatura do cessar-fogo bilateral 
com as FARC

O governo de Juan Manuel Santos e as Farc já tinham chegado
a acordos em quatro dos seis pontos que dialogaram durante as
negociações: o programa agrário, as drogas ilegais, a participação política
dos guerrilheiros e a justiça e vítimas.
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El País, http://migre.me/ubA1L 23.06.2016

Conflitos Colômbia
Gorverno

http://migre.me/ub6JX

Saiba mais sobre a história da guerrilha das
Farc
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Colômbia inaugura uma nova era com assinatura do cessar-fogo bilateral 
com as FARC

A Polícia Federal concluiu o
inquérito sobre o rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana, em
Minas Gerais, e a consequente
contaminação do Rio Doce e da área
costeira. O documento listou os principais
pontos colocados e entre as
constatações, está a de que a Samarco
sabia dos riscos do rompimento.

Polícia Federal lista falhas da Samarco com barragem rompida

SEMANA 21 A 27 DE JUNHO

A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015,
destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Os rejeitos
atingiram mais de 40 cidades na Região Leste de Minas Gerais e no
Espírito Santo. A lama percorreu o Rio Doce até a foz e o desastre
ambiental, que deixou 19 mortos, é considerado o maior do Brasil.

G1, http://migre.me/ub791 22.06.2016
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Rio Doce
Samarco

http://migre.me/ub7ec

Samarco sabia dos riscos antes de desastre,
diz delegado da PF
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Polícia Federal lista falhas da Samarco com barragem rompida ALTERNATIVA - C

O projeto propõe o uso de uma bactéria que existe naturalmente em mais
de 60% dos insetos, chamada Wolbachia. Quando inserido no Aedys
aegypti, ela é capaz de reduzir a transmissão da dengue pelo mosquito.
Essa característica foi descoberta por pesquisadores do programa
internacional “Eliminar a Dengue: Nosso Desafio!” com a participação do
pesquisador da Fiocruz Luciano Moreira, que lidera o projeto no Brasil.

Fonte: Eliminara Dengue DesafioBrasil em: http://migre.me/ub7lV

Mudança climática: EUAe Canadá reduzirão emissão de metano.
EUA e Canadá chegaram a um entendimento para reduzirem as
emissões de metano de suas indústrias de petróleo e gás em até 45% até
2025.
Os governos dos Estados Unidos e do Canadá emitiram um comunicado,
divulgado pela Casa Branca, durante a visita de Estado que o primeiro-
ministro canadense, Justin Trudeau, faz ao presidente americano, Barack
Obama.
"Canadá e Estados Unidos trabalharão juntos para implementarem o
histórico acordo de Paris" (sobre mudança climática, firmado em
dezembro do ano passado) e se comprometem a se unirem a esse pacto
e assiná-lo "o mais breve possível", segundo o comunicado.

Além disso, os dois países se comprometem a reduzir suas emissões de
_________, um gás de efeito estufa de longa duração, em até 45% até
2025 em relação aos níveis de 2012.
Marque a opção que completa corretamente a lacuna.

A) Oxigênio
B) Metano
C) Hidrogênio
D) Nitrogênio
E) Gás Carbônico
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