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Ataque suicida mata ao menos 36 no aeroporto de Istambul 

Um ataque suicida no
aeroporto de Ataturk, em Istambul,
deixou pelo menos 36 mortos e
147 feridos, de acordo com o
premiê turco, Benali Yildirim. O
aeroporto, o maior da cidade, fica
na parte europeia de Istambul. Pelo
menos três terroristas executaram
o ataque com fuzis AK-47 e
explosivos, segundo o governador
de Istambul, Vasip Sahin. Três
explosões ocorreram no local. Ao
menos seis dos feridos estão em
estado grave.
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O número de mortos ainda pode subir. Ainda não há informação
da nacionalidade das vítimas. Segundo o Ministério das Relações
Exteriores do Brasil, que condenou os atentados, não há registro de
nenhum cidadão do país na lista de vítimas. Nenhum grupo reivindicou a
autoria do atentado até agora. Segundo Yildirim , as investigações
apontam que o Estado Islâmico orquestrou os ataques e que os
terroristas teriam chegado ao aeroporto de táxi.

A Turquia tem sofrido uma onda de atentados neste ano,
incluindo dois ataques suicidas em áreas turísticas de Istambul atribuídos
ao Estado Islâmico, e dois carros-bomba na capital, Ancara, que foram
reivindicados por um grupo militante curdo.

UOL, http://migre.me/ueLbW 28.06.2016
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Ataque suicida mata ao menos 36 no aeroporto de Istambul 

Construtora Delta lavou R$ 307 mi em obras viárias e do Pan do Rio, diz PF

As investigações da Polícia
Federal e do MPF (Ministério Público
Federal) que deram origem à operador
Saqueador, nesta manhã de quinta (30),
descobriram que a construtora Delta
cometeu irregularidades em obras do Dnit
(Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes) e na construção do
parque aquático Maria Lenk, obra
realizada em 2006 para o Pan de 2007. O
parque aquático será local de competição
na Olimpíada. Lá serão disputadas
provas de salto ornamental.
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Por contas na Suíça, Cunha se torna réu no STF pela 2ª vez

Entre 2007 e 2012, segundo os investigados, a Delta lavou R$
370 milhões por operadores escolhidos pelo esquema que realizaram
pagamentos a 18 empresas de fachada criadas pelo empresário Carlos
Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso esta manhã em Goiânia.
Já entre 2006 e 2012, o Dnit repassou à empresa cerca de R$ 11 bilhões
à Delta. O MPF constatou fraudes em licitação, superfaturamento, desvios
de verba pública e pagamentos indevidos em projetos de infraestrutura.

Folha De S. Paulo,  http://migre.me/ufgCk 30.06.2016
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Rio de Janeiro
Lavagem de dinheiro

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

http://migre.me/ufgGH

Operação da PF prende Cachoeira e mira ex-
presidente de empreiteira
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Canadá regularizará consumo recreativo de maconha antes de 2017

Ottawa, 30 Jun 2016 (AFP) - A
ministra de Saúde do Canadá disse nesta
quinta-feira que seu governo criou uma
força-tarefa especial para propor formas
de regularizar a venda de maconha para
uso recreativo antes da sua legalização
em 2017. O grupo é integrado por um ex-
procurador-geral, um especialista em uso
terapêutico da cannabis, um pesquisador
sobre políticas de drogas, um professor
de legislação e vários ex-policiais, disse a
ministra Jane Philpott.
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O Canadá espera se converter no primeiro membro do grupo dos
sete países mais industrializados (G7) a legalizar totalmente o consumo
de cannabis, depois de ter passado a permitir seu uso com fins medicinais
em 2001.

UOL, http://migre.me/ufh4H  30.06.2016
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Saúde
Legalidade da maconha

http://migre.me/ufhaG 

A experiência do Uruguai com a liberação
completa da maconha em:

SEMANA 28 A 04 DE JULHO

Canadá regularizará consumo recreativo de maconha antes de 2017

Comissão responsabiliza Samarco, Vale e BHP e propõe projetos de lei

"Foi um crime", concluiu o relator da
Comissão Extraordinária das Barragens,
deputado Rogério Correia (PT-MG), ao
apresentar o relatório final do grupo de trabalho
criado para analisar as causas do rompimento
da barragem de Fundão, em Mariana, e as
consequências do maior desastre ambiental do
Brasil. O texto foi lido na manhã desta quinta-
feira (30), na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, em Belo Horizonte. São propostos dois
projetos de leis com a justificativa de tornar
mais rigorosa a fiscalização da atividade de
mineração no estado.

SEMANA 28 A 04 DE JULHO

O documento afirma que, além das responsabilidades
administrativa e civil, houve responsabilidade criminal da Samarco e das
controladoras Vale e BHP na tragédia. "O principal responsável são as
empresas e não só a Samarco. É a Vale e a BHP. Elas sabiam que havia
este risco, trinca, fenômenos palpáveis, para que pudessem evitar o que
aconteceu", disse o deputado.

A Comissão Extraordinária das Barragens também pediu que os
deputados aprovem o PL 3.312/2016, de autoria do governador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel (PT), que institui a Política Estadual dos
Atingidos por Barragens. O relatório final diz que uma das principais
fragilidades para que se assegure direitos é a ausência de uma legislação
específica para os atingidos, a qual estabeleça os conceito de atingido.

G1, http://migre.me/ufila 30.06.2016
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Comissão responsabiliza Samarco, Vale e BHP e propõe projetos de lei
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Mariana - MG
Projetos de lei

http://migre.me/ufimR 

Audiência debate projeto para proibir
barragens no modelo de Fundão
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Comissão responsabiliza Samarco, Vale e BHP e propõe projetos de lei

Justiça Federal em Londrina, no
norte do Paraná, mandou bloquear R$ 19,5
milhões das contas do Facebook, que é dono
do aplicativo eletrônico de mensagens
WhatsApp, por multas aplicadas em
decorrência do descumprimento de uma
decisão judicial. Conforme a decisão, a
empresa se recusou a liberar dados do
aplicativo de mensagens de traficantes
investigados pela Polícia Federal na operação
Quijarro. A operação foi deflagrada na quarta-
feira (29) em três estados e prendeu uma
organização criminosa especializada no
tráfico internacional de drogas.

Justiça bloqueia R$ 19,5 milhões após WhatsApp negar liberação de dados

SEMANA 28 A 04 DE JULHO

A determinação apenas bloqueou as contas bancárias do
Facebook, não suspendeu o serviço para os usuários. A empresa
informou que não vai comentar o caso. O valor se refere a multas
acumuladas durante os últimos cinco meses. Acada notificação quinzenal
o valor foi triplicando e alcançou, em junho, o valor bloqueado. A decisão
determinando o bloqueio de contas da empresa é do dia 24 de junho.

Justiça bloqueia R$ 19,5 milhões após WhatsApp negar liberação de dados

SEMANA 28 A 04 DE JULHO

G1, http://migre.me/ufmyL 30.06.2016
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Investigação do tráfico de drogas
Bloqueio do aplicativo

http://migre.me/ufmzH 

WhatsApp deve ser bloqueado por 72 horas,
ordena Justiça
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Justiça bloqueia R$ 19,5 milhões após WhatsApp negar liberação de dados ALTERNATIVA - B

O gás metano é um dos causadores do efeito estufa. Ele age na atmosfera
capturando a radiação solar e aprisionando-a na troposfera (camada da
atmosfera mais próxima da superfície terrestre) garantindo calor necessário
a manutenção da vida no planeta. O problema é o aumento significativo
desse gás na atmosfera devido a ação humana produzido através da
decomposição de matéria orgânica em aterros sanitários, lixões,
reservatórios de hidrelétricas, através das emissões de combustíveis
fósseis. O resultado, segundo cientistas, seria o aumento da temperatura
média do planeta fenômeno denominado aquecimento global.

Um fantasma está assombrando pesquisadores de todo o Brasil, é o
aumento do número de casos de geração de fetos e nascimento de
bebês com microcefalia. Estudos iniciais indicam que tal fato está ligado a
infecção das gestantes com um vírus que têm como transmissor o
mosquito “Aedes aegypti”. Este mosquito é o vetor de todas as doenças
abaixo, segundo autoridades da área de saúde, qual delas pode estar
provocando a microcefalia?

A) Dengue
B) Febre amarela
C) Febre Chikungunha
D) Zika
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