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Governo turco demite milhares de funcionários em reação contra o golpe

O governo turco do
presidente Recep Tayyip
Erdogan ampliou o expurgo
contra pessoas que acusa
de terem envolvimento com
o grupo que planejou a
tentativa fracassada de
golpe de Estado na última
sexta-feira (15). Milhares de
funcionários públicos foram
demitidos de várias partes
do governo em todo o país.
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A iniciativa visa acabar com a suposta influência do opositor
exilado Fethullah Güllen – em entrevista à Folha, Güllen, clérigo
autoexilado nos EUA acusado pelo governo turco de conspiração, afirma
que ele e seu movimento sofrem uma “caça às bruxas”, após terem sido
enganados pelo presidente Recep Tayyip Erdogan e um governo que
hoje “parece com uma ditadura”. Ao menos 25.000 funcionários,
sobretudo policiais e educadores, foram suspensos ou destituídos de
suas funções em todo país.

A tentativa de golpe deixou mais de 200 mortos. Antes dessa
onde de demissões, o expurgo de acusados de envolvimento com o
golpe incluiu a prisão de 9.000 pessoas, incluindo militares, juízes,
promotores e religiosos.

Folha De S. Paulo, http://migre.me/uov3419.07.2016

Governo turco demite milhares de funcionários em reação contra o golpe
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PF prende 10 suspeitos de envolvimento com terror

Brasília, DF – APolícia Federal
prendeu ontem um grupo suspeito de
planejar um ataque terrorista durante a
Olimpíada do Rio de Janeiro, que
começa no próximo dia 5. A operação
foi planejada e realizada em
cooperação com serviços de
inteligência de outros países. Segundo
assessores presidenciais, servidores
brasileiros identificaram que os
suspeitos presos mantinham um canal
de comunicação com membros do
Estado Islâmico.
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PF prende 10 suspeitos de envolvimento com terror

Dez pessoas foram presas pela Polícia Federal, com autorização
judicial. Existem 12 mandatos de prisão. Dez estão presos e outros dois
estão rastreados e aguardamos a prisão deles”, afirmou o ministro da
Justiça, em Brasília.

Gazeta de Alagoas, http://migre.me/upRIg 22.07.2016

SEMANA 19 A 25 DE JULHO

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



Olimpíada do Rio de Janeiro
Terrorismo

PF prende 10 suspeitos de envolvimento com terror

http://migre.me/upRLL

Governo monitora cem suspeitos de simpatia
com o terror no país
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Temperatura média do planeta voltou a bater recordes em Junho

Atemperatura média do planeta
atingiu em Junho, um novo recorde dos
últimos 137 anos, período desde o qual
existem registros globais. Segundo a
NOOA – sigla da Administração
Nacional para os Oceanos e a
Atmosfera, dos Estados Unidos da
América, a temperatura média foi, no
mês passado, 0,9 graus Celsius superior
à medida ao longo do século XX,
prolongando para 14 o número de
meses consecutivos em que o recorde
de temperatura global é batido.
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Com este registro, Junho de 2016 ultrapassa o mesmo mês de
2015, que detinha o recorde de temperatura para este período do ano.
Numa nota divulgada no seu site esta sexta-feira, esta agência norte-
americana acrescenta que, no total seis meses deste ano, a temperatura
média global está 1,05 ° C acima da média do século XX. “Esta é a mais
alta temperatura para este período”, assinala a NOOA, referindo que
ultrapassa em 0,2 ° C o recorde anterior de um primeiro semestre, que
tinha sido registado em 2015.

UOL, http://migre.me/uoxot 19.07.2016

Temperatura média do planeta voltou a bater recordes em Junho
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Clima tempo
Recorde de temperatura global

http://migre.me/uoxs5

Mês de Junho foi "muito seco e quente",
segundo o IPMA

Temperatura média do planeta voltou a bater recordes em Junho
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Atletismo da Rússia é banido da Olimpíada após escândalo de doping
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Uma notícia importante
sobre a participação da Rússia
na Olímpiada. O atletismo russo
está fora dos Jogos Olímpicos do
Rio por causa do escândalo de
doping. O Tribunal Arbitral do
Esporte, com sede na Suíça,
rejeitou um apelo da Rússia
contra uma decisão da
Federação Internacional de
Atletismo, que tinha decidido
banir o país de competições
oficiais.

Atletismo da Rússia é banido da Olimpíada após escândalo de doping
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A Rússia alegava que os atletas que não tinham testado positivo,
como a bicampeã olímpica do salto com vara Yelena Isinbayeva,
estavam sendo punidos por um erro de outros atletas, mas o tribunal
levou em conta as evidências de que o governo russo patrocinou o
esquema de doping. Nos próximos dias, o Comitê Olímpico Internacional
decide se vai banir os atletas russos de todas as modalidades. E a
decisão do TribunalArbitral vai ser levada em consideração.

G1, http://migre.me/upROE 21.07.2016
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Atletismo Russo
Escândalo de doping

http://migre.me/upRPZ 

Comitê Olímpico Internacional decide se
Rússia será banida da Olimpíada

Atletismo da Rússia é banido da Olimpíada após escândalo de doping
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Duas selfies
do autor do ataque
que deixou 84 mortos
em Nice mostram
Mohamed Lahouaiej
Bouhlel sorridente
dentro e em frente ao
caminhão que ele
usou para atropelar a
multidão que
comemorava o Dia
da Queda da
Bastilha.

Tunisiano fez selfiescom caminhão na véspera do ataque em Nice
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Segundo a emissora francesa de TV TF1, as fotos estavam no
celular de Bouhlel e foram tiradas nas 48 horas antes do ataque. Na
primeira, de 12 de julho, ele sorri na cabine e faz um gesto obsceno ao
lado de um homem não identificado. Na segunda, tirada na véspera do
atropelamento, ele posa em frente ao caminhão branco, também
acompanhado por um homem não identificado.

O Ministério das Relações Exteriores da França informou na
terça (19) que quase metade das pessoas mortas no ataque em Nice
eram estrangeiras. Das 84 vítimas, 38 eram provenientes de 19 países
diferentes. As vítimas estrangeiras vieram dos seguintes países: Argélia,
Alemanha, Armênia, Bélgica, Brasil, Estônia, Estados Unidos, Geórgia,
Itália, Cazaquistão, Madagáscar, Marrocos, Polônia, Romênia, Rússia,
Suíça, Tunísia, Turquia e Ucrânia, de acordo com o porta-voz Romain
Nadal, citado pela agênciaAFP.

Tunisiano fez selfiescom caminhão na véspera do ataque em Nice

G1, http://migre.me/uoPgc 19.07.2016
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Véspera do ataque em Nice
Autor do ataque deixou 84 mortos

http://migre.me/uoPj5 

Ataque com caminhão deixa dezenas de
mortos em Nice, no sul da França

Tunisiano fez selfiescom caminhão na véspera do ataque em Nice
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ALTERNATIVA - B

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta sexta-feira
(6) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel (PT), pelos crimes de corrupção passiva e lavagem
de dinheiro, em razão de fatos apurados na Operação Acrônimo. O
empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, também foi
denunciado. O documento está em segredo de Justiça e terá que ser
analisado pelo STJ. O relator do caso é o ministro Herman Benjamin.
Para que o governador vire réu, a denúncia terá que ser aceita pelo
tribunal. O artigo 92 da Constituição de Minas afirma que o governador
deve ser suspenso das funções caso a denúncia seja aceita.

Fonte: http://migre.me/ulYh9
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