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Maduro anuncia que Citibank encerrará conta do BC venezuelano

O presidente da
Venezuela, Nicolás Maduro,
informou nesta segunda-
feira (11) que o Citibank
encerrará em um mês a
conta utilizada pelo Banco
Central da Venezuela
(BCV) para seus
pagamentos internacionais,
o que atribuiu a um boicote
financeiro.
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"O Citibank, sem aviso, disse que em 30 dias vai encerrar a conta
do Banco Central e do Banco da Venezuela. Isto se chama boicote
financeiro", disse Maduro em rede nacional de TV. Segundo o presidente
venezuelano, através desta conta a Venezuela paga "em 24 horas todos
os débitos (...) nos Estados Unidos e no mundo". Maduro denunciou que
por trás deste complô está o presidente dos EUA, Barack Obama.

O líder venezuelano lembrou que ao caso do Citibank se soma à
paralisação das operações da fábrica do grupo americano Kimberly-Clark
na Venezuela, que suspendeu a produção de papel higiênico, fraldas e
outros elementos alegando deterioração das condições econômicas.

G1, http://migre.me/ulXua 12.07.2016

Maduro anuncia que Citibank encerrará conta do BC venezuelano
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Procuradoria abre investigação contra novo presidente da Samarco

O Ministério Público Federal abriu
investigação para apurar se o atual
presidente da Samarco, Roberto
Carvalho, teria cometido crimes
ambientais ao não cumprir plenamente
exigências feitas pelo IBAMA à
mineradora. A força-tarefa da
Procuradoria tenta saber se houve
“conduta omissiva” de Carvalho em não
tomar medidas que o IBAMA considera
importantes para conter a lama que vazou
da barragem de Fundão, em Mariana
(MG), em novembro do ano passado.
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Procuradoria abre investigação contra novo presidente da Samarco

O procedimento do Ministério Público foi aberto nesta terça (12) e
divulgado nesta quarta (13). Os procuradores dizem ter observado um
“padrão no comportamento empresarial da Samarco de apresentar
documentações apenas formalmente para cumprir prazos de notificações
dos órgãos de fiscalização, sem que os planos/projetos/soluções
demonstrem suficiência e eficiência minimamente adequados”.

Folha De S. Paulo, http://migre.me/ulE3C   13.07.2016
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Novo presidente da Somarco
MeioAmbiente

Procuradoria abre investigação contra novo presidente da Samarco

http://migre.me/ulE9i

Samarco faz obra e desmata sem
autorização, diz Ministério Público
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Colômbia aposta no mercado emergente da maconha medicinal

A Colômbia está apostando no
emergente mercado mundial da
maconha com fins medicinais em
função de seu clima tropical, uma
oferta ilimitada de permissões e
sua experiência no plantio. Ao
conceder no fim de junho a
primeira permissão de produção
de derivados desta planta à
empresa colombiana-canadense
PharmaCielo, o ministro da Saúde,
Alejandro Gaviria, deixou claros os
interesses do país.
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Na Colômbia, as licenças estão sendo concedidas seguindo um
decreto do fim de 2015, que regula o cultivo, transformação, importação e
exportação da maconha e seus derivados com fins terapêuticos, e uma
recente resolução do ministério da Saúde. Os dois instrumentos são
anteriores à aprovação no Congresso, em maio, de uma lei que autoriza o
cultivo e o uso de maconha com fins medicinais e científicos, que substitui
uma lei de 1986 que nunca foi regulamentada.

G1, http://migre.me/ulVNJ 13.07.2016

Colômbia aposta no mercado emergente da maconha medicinal
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Saúde
Maconha medicinal

http://migre.me/ulVPW 

Colômbia regula produção de maconha para
uso medicinal

Colômbia aposta no mercado emergente da maconha medicinal
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Por 48 votos a 12, CCJ rejeita parecer, e cassação de Cunha vai ao plenário

Agora o processo de cassação de Cunha vai ao plenário da Casa. O
placar na CCJ foi de 48 deputados que rejeitaram o parecer, ou seja,
votaram contra Cunha, e 12 que votaram a favor do parecer. Com a
decisão da Câmara de paralisar os trabalhos por conta do “recesso
branco” neste mês, a definição sobre o caso deve ficar só para agosto.
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
rejeitou nesta quinta-feira (14) o parecer do
deputado Ronaldo Fonseca (PROS-DF), que
pedia a anulação da votação do relatório do
Conselho de Ética que opinou favoravelmente
à cassação do mandato do deputado afastado
Eduardo Cunha(PMDB-RJ).

G1, http://migre.me/ulXiW 14.07.2016

Comissão de Constituição e Justiça
Cassação de Cunha

http://migre.me/ulXnR

As ações que correm contra Eduardo Cunha

Por 48 votos a 12, CCJ rejeita parecer, e cassação de Cunha vai ao plenário
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O Tribunal
Internacional de Haia tomou
uma decisão em favor das
Filipinas nesta terça-feira
(12) na disputa sobre o mar
do sul da China. A Corte
Permanente de Arbitragem
(CPA) concluiu que China
não tem base legal para
reclamar "direitos históricos"
sobre a maior parte das
águas do Mar da China
Meridional, segundo a
France Presse.

Haia dá decisão favorável às Filipinas sobre mar do sul da China

SEMANA 12 A 18 DE JULHO

Em um comunicado, a corte afirmou que não há base legal para
que a China reivindique direitos históricos sobre as zonas marítimas
dentro da "linha das nove raias". A região se estende centenas de milhas
para o sul e leste da sua província ilha de Hainan, segundo a CNN.

Essa foi a primeira vez que o tribunal, que tem o apoio da ONU,
pronunciou-se a respeito dessa disputa que provoca tensões no sudeste
asiático.

Haia dá decisão favorável às Filipinas sobre mar do sul da China

G1, http://migre.me/ulXSi 12.07.2016
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Direitos históricos
Mar do Sul da China

http://migre.me/ulXUb

Pequim afirma ter direito à zona de defesa
aérea no Mar do sul da China

Haia dá decisão favorável às Filipinas sobre mar do sul da China
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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

ALTERNATIVA - C

O Tratado de Schengen – também conhecido como Acordo de
Schengen, foi um acordo entre países europeus totalizando-se 27 países
membros, incluindo todos os integrantes da União Europeia e três
países que não são membros da UE (Islândia, Noruega e Suíça), porém,
não deve ser confundido com a União Europeia, pois trata-se de dois
acordos completamente diferentes, ainda que ambos envolvem países
da Europa. De todo modo, em 02 de outubro de 1997 o acordo e a
convenção de Schengen passaram a fazer parte do quadro institucional
e jurídico da União Europeia, pela via do Tratado de Amsterdã e se
tornou condição para todos os estados que adiram à União Europeia
aceitarem as condições estipuladas no Acordo e na Convenção de
Schengen.

ALTERNATIVA - C

Este tratado, nada mais é que uma política de abertura das fronteiras a
livre circulação de pessoas entre os países membros. A princípio está
abertura das fronteiras seria restrita aos moradores dos países membros
do tratado. O Tratado de Schengen foi assim denominado em referencia
a Schengen, localidade luxemburguesa situada às margens do rio
Mosela e próxima à tríplice fronteira entre Alemanha, França e
Luxemburgo; onde, em junho de 1985, foi assinado o acordo de livre
circulação envolvendo cinco países, abolindo-se controles de fronteiras,
de modo que os deslocamentos entre esses países passaram a ser
tratados como viagens domésticas.
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