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Brasil defende adiar posse da Venezuela na presidência do Mercosul

O ministro brasileiro
das Relações Exteriores,
José Serra, defendeu que o
Mercosul precisa de mais
tempo para decidir se a
Venezuela pode ou não
assumir a condução do
bloco, durante reunião na
terça (5) com o presidente
do Uruguai, Tabaré
Vázquez, e o chanceler
uruguaio Rodolfo Nin
Novoa.
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O Mercosul é presidido pelo Uruguai desde o começo do ano, e a
Venezuela deveria assumir o posto em julho, segundo a regra de
rotatividade do bloco. A sequência dos países que ocupam o cargo é
definida por ordem alfabética e a troca é semestral.

Mas a cúpula de julho foi suspensa, e o Paraguai solicitou uma
reunião no próximo dia 11, em Montevidéu, com os chanceleres de Brasil,
Uruguai e Argentina para discutir a situação da Venezuela. Nela,
Assunção pretende pedir a suspensão da Venezuela ou ao menos vetar
que ela assuma a presidência do bloco.

Em agosto vence o segundo prazo dado à Venezuela para
cumprir os requisitos normativos do Mercosul, e o chanceler brasileiro
acredita que seria melhor esperar pelo menos até essa data. “Estamos
trabalhando para ver se em agosto podemos convergir para uma decisão
final”, disse Serra.
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Brasil defende adiar posse da Venezuela na presidência do Mercosul

O país presidido por Nicolás Maduro vive um estado de
emergência econômica desde janeiro e tem seu estado
democrático questionado. O presidente venezuelano ameaça
fechar o Congresso, que desde as eleições de dezembro de
2015 é controlado pela oposição.
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Brasil defende adiar posse da Venezuela na presidência do Mercosul

G1, http://migre.me/uivz1 05.07.2016

Obama anuncia redução do ritmo da retirada de tropas do Afeganistão

O presidente dos
EUA, Barack Obama,
anunciou nesta quarta (6)
que vai manter até o final do
seu mandato, em janeiro,
8.400 homens das forças
armadas no Afeganistão, o
que diminui o ritmo da
retirada militar do país. O
plano anterior era reduzir a
atual tropa de 9.800 homens
do país para 5.500 no final
deste ano.
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Obama anuncia redução do ritmo da retirada de tropas do Afeganistão

O presidente americano listou avanços no Afeganistão
contra a Al-Qaeda, melhorias nas forças militares do país e em
condições sociais de vida para a população. No entanto,
ressaltou Obama, “a situação de segurança do Afeganistão
continua precária” e grupos terroristas podem se aproveitar
desse cenário.

Folha De S. Paulo http://migre.me/uj01z  06.07.2016
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Afeganistão
Condições de vida melhores para a população

Obama anuncia redução do ritmo da retirada de tropas do Afeganistão

http://migre.me/uj07e 

Militares dos EUA continuam combatendo no
Afeganistão
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MPF investiga existência de 10,8 mil alunos 'fantasmas' em escolas de MT

O Ministério Público Federal
(MPF) instaurou um inquérito civil
para investigar a existência de
10.813 alunos “fantasmas” em, pelo
menos, 30 escolas da rede pública
de ensino de Mato Grosso. A
investigação por parte do órgão seria
necessária porque o caso envolveria
recursos do governo federal. A
portaria foi assinada pela
procuradora da República Valéria
Etgeton de Siqueira, no dia 31 de
maio deste ano.
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Na portaria, a procuradora ressalta que, apesar de matriculados
na rede pública estadual, mais de 10 mil alunos “foram identificados pela
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) como
'fantasmas', pois não há presença física destes estudantes nas
respectivas unidades”. O G1 entrou em contato com a Seduc, mas a
pasta não se posicionou sobre o assunto até a publicação desta
reportagem. Segundo afirmou a Seduc, na ocasião, a motivação para
“inflar” o número de matrículas nas escolas seria para elevar o montante
de investimentos repassados pelos governos federal e estadual.

G1, http://migre.me/uikPD  06.07.2016
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MPF investiga existência de 10,8 mil alunos 'fantasmas' em escolas de MT

Investigação de ’’alunos fantasmas’’
Irregularidades nas escolas de Mato Grosso.

http://migre.me/uikWb 

Após 'alunos fantasmas', escolas de MT
podem ter biometria facial
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MPF investiga existência de 10,8 mil alunos 'fantasmas' em escolas de MT

Brasil é último em ranking de criação de emprego da OCDE

Em razão da crise econômica, o
Brasil deve ter, em 2016, o pior desempenho
na criação de empregos na comparação
com outros 43 países, de acordo com um
estudo da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
publicado nesta quinta-feira (7). Segundo o
relatório, o Brasil deve registrar um saldo
negativo de empregos (quando as
demissões superam as contratações) de
1,6% neste ano, enquanto nos países da
OCDE a previsão é de crescimento de 1,5%
dos postos de trabalho em 2016.
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Nas projeções da OCDE, apenas quatro outros países, além do
Brasil, terão saldo negativo de empregos neste ano, com quedas bem
menores, que vão de apenas -0,1%, como a Finlândia, a -0,9%, no caso
da Costa Rica. Em 2017, afirma o estudo, a situação no Brasil deve
melhorar, com previsão de crescimento de 0,7% do emprego.

G1, http://migre.me/uiw39 07.07.2016
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Brasil é último em ranking de criação de emprego da OCDE

Crise econômica no Brasil
Desemprego

http://migre.me/uiw5Q

OCDE vê recessão mais forte no Brasil em
2016 e PIB negativo em 2017
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Brasil é último em ranking de criação de emprego da OCDE

O deputado federal Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) renunciou nesta
quinta-feira (7) à presidência da
Câmara. Horas depois da renúncia, o
presidente interino, deputado Waldir
Maranhão (PP-MA), marcou para a
próxima quinta-feira a eleição que
escolherá o novo presidente da casa.
Depois, líderes partidários se reuniram
para derrubar a decisão de Maranhão
e marcaram a eleição para terça. O
eleito presidirá a Câmara até fevereiro
do ano que vem, quando terminaria a
gestão de Cunha.

Deputado Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara
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Eduardo Cunha estava afastado da presidência desde 5 de maio
por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que também suspendeu
o seu mandato parlamentar por tempo indeterminado. A decisão
anunciada pelo peemedebista nesta quinta-feira não altera o andamento
do processo que o investiga no Conselho de Ética, que pode levar a
punição que varia desde advertência até a cassação do mandato de
Cunha.

Deputado Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara
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G1, http://migre.me/uj0cT 07.07.2016.

Renúncia de Cunha à Presidência da Câmara
Processo de Investigação no Conselho de Ética

http://migre.me/uj0fg

Relembre a trajetória de Eduardo Cunha na
Câmara dos Deputados
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Deputado Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara

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

ALTERNATIVA - D

Uma pesquisa realizada pela Rede Zika, do Instituto de Ciências Biológicas
(ICB) da Universidade de São Paulo (SP) apresentou a evidência definitva
das ações do vírus causador da Zika durante a gestação e confirma que
doença é a causadora do surto de microcefalia no Brasil. Os resultados da
pesquisa foram publicadosnesta quarta (11) pela revista Nature .
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A entrada de quase 1 milhão de imigrantes na Europa em 2015, colocou
em cheque alguns acordos assinados entre as nações da União Europeia.
A livre circulação de pessoas, assegurado no bloco, esta sendo revisto.
Fica evidente que, para muitos países, o maior símbolo da liberdade de ir
e vir na Europa pode estar chegando ao fim. Essa livre circulação de
pessoas é assegurada pelo:

A)Acordo de Dublin
B) Regulação de Dublin
C)Acordo de Schegen
D) Regulação de Paris
E)Acordo de Roma
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