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Padre é morto após ser feito refém em igreja da Normandia, na França

Dois homens
armados com facas fizeram
reféns um padre, duas
freiras e dois fiéis em uma
igreja de Saint-Etienne-du-
Rouvray, na região da
Normandia, no norte da
França, na manhã desta
terça-feira (26). O padre,
Jacques Hamel, de 84
anos, foi morto. Outros três
reféns ficaram feridos - um
deles em estado grave.
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O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, que terminou
após a polícia matar os dois terroristas. "Eles responderam aos chamados
para atacar os países da coalizão internacional [que luta contra o Estado
Islâmico no Iraque e na Síria]", afirmou a Amaq, agência ligada ao grupo
jihadista.

Um dos criminosos já era conhecido da polícia e tinha a chamada
ficha “S”, que indica a suspeita das autoridades francesas com relação ao
elo com atividades terroristas, segundo o jornal francês “Le Figaro”. Ele
tinha tentado partir para Síria e, quando voltou, foi acusado de associação
para o crime e foi preso provisoriamente antes de ser liberado com uma
pulseira eletrônica.

G1, http://migre.me/utdMV 26.07.2016
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Polícia Federal indicia ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção

A Polícia Federal indiciou o ex-ministro
Paulo Bernardo, alvo da Operação Custo Brasil,
desdobramento da 18ª fase da Operação Lava
Jato, por corrupção passiva e por integrar
organização criminosa. Segundo a PF, as
investigações mostraram indícios de
materialidade e autoria de Paulo Bernardo. O
inquérito foi encaminhado ao Ministério Público
na última sexta-feira (22). O MPF poderá
apresentar denúncia à Justiça Federal, reenviar
o inquérito policial para a PF para a realização
de novas diligências investigativas ou requerer o
arquivamento da investigação à Justiça.
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Polícia Federal indicia ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção

A Operação Custo Brasil foi deflagrada em 23 de junho para
apurar o pagamento de propina a pessoas ligadas a funcionários públicos
e agentes públicos ligados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – MPOG, relacionado a contratos de prestação de serviços de
informática, entre os anos de 2010 e 2015.

G1, http://migre.me/uslyu 26.07.2016

SEMANA 26 DE JULHO A 01 DE AGOSTO

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



Operação Custo Brasil
Corrupção

Polícia Federal indicia ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção

http://migre.me/uslAG 

Entenda como funcionava o esquema de
fraude no Planejamento
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Governo acaba com o Ciência Sem Fronteiras para cursos de graduação

O governo
confirmou o fim do
Programa Ciências Sem
Fronteiras para os alunos
de graduação. A
justificativa é o preço. Nem
dinheiro em caixa é
garantia da volta dessas
bolsas, realmente agora
vai dar uma parada pelo
menos nos cursos de
graduação.
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Aprioridade agora é outra. Se tiver dinheiro no ano que vem, será
usado para bolsas na pós-graduação. O Ministério da Educação avaliou
que era alto o custo para mandar alunos da graduação para o exterior e
que muitos nem estavam preparados para estudar fora.

O programa começou em 2011 e já mandou mais de 100 mil
alunos de graduação e pós-graduação para universidades no exterior. A
maioria das bolsas, 65 mil, foi para estudantes que ainda estavam na
faculdade. Ano passado e este ano já não teve seleção para novas
bolsas. Por falta de recursos, foram mantidos apenas os alunos que já
tinham sido selecionados antes e agora o programa deve mudar.

G1, http://migre.me/usoYZ 26.07.2016
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Programa Ciência Sem Fronteiras
Cursos de graduação

http://migre.me/usp79

Governo muda regras do programa Ciência
sem Fronteiras

Governo acaba com o Ciência Sem Fronteiras para cursos de graduação

SEMANA 26 DE JULHO A 01 DE AGOSTO

Pedro Pablo Kuczynski toma posse e prioriza integração regional

O novo presidente do Peru,
Pedro Pablo Kuczynski, 77, tomou
posse ontem (28) para um mandato
de cinco anos com discurso centrado
em economia, segurança e um
aceno por apoio ao Congresso de
maioria opositora. PPK, como é
conhecido, listou como prioridades a
segurança -maior preocupação dos
peruanos, segundo todas as
pesquisas- e o combate à corrupção
(“não haverá tolerância, quem falhar
acabará diante da Justiça”).
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Pedro Pablo Kuczynski toma posse e prioriza integração regional

Além de um pacote de reformas que inclui aportes na mineração,
redução do imposto local sobre mercadorias, flexibilização de leis
trabalhistas e atração de investimentos, uma prioridade de PPK é a
Aliança do Pacífico. O bloco criado em 2011 com México, Peru, Colômbia
e Chile reúne 40% do PIB da região e inclui 215 milhões de habitantes.
Em cinco anos, atingiu o índice de 92% de produtos com tarifa zero
comercializado entre os sócios. “Apesar de jovem, a aliança já avançou
muito em relação ao Mercosul”, diz o analista argentino Patricio Giusto.

Diadema Jornal, http://migre.me/uu5fC 29.07.2016
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Novo presidente do Peru
PPK priorizará a segurança no país

http://migre.me/uu5pj

Kuczynski vence eleição presidencial no
Peru com 50,12% dos votos

Pedro Pablo Kuczynski toma posse e prioriza integração regional
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O Ministério da Educação
(MEC) vai entregar a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) sem incluir
a definição do que deve ser ensinado
no ensino médio. A proposta é que o
currículo só seja incluído no documento
após a aprovação de projeto de lei que
flexibiliza o ensino dessa etapa. A
decisão dividiu especialistas da área,
uma vez que o Plano Nacional de
Educação (PNE) prevê a construção de
um documento que defina o que deve
ser ensinado em toda a educação
básica, do ensino infantil ao médio.

MEC adia entrega do currículo do ensino médio na Base Nacional
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Segundo Maria Helena (secretária executiva do MEC), o MEC
prepara e deve entregar nos próximos dias um substitutivo a essa
proposta. A ideia, segundo ela, é reforçar a flexibilização do currículo para
essa etapa e aproximá-la do mercado de trabalho. “Essa é uma
discussão muito antiga e bastante amadurecida”, disse Maria Helena,
ressaltando que o ministro da Educação, Mendonça Filho, do DEM, está
empenhado na aprovação do projeto na Câmara – presidida por Rodrigo
Maia, do mesmo partido.

MEC adia entrega do currículo do ensino médio na Base Nacional

ESTADÃO, http://migre.me/uu67d 28.07.2016
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Base Nacional Comum Curricular
Entrega de currículo do ensino médio adiada

http://migre.me/uu6kq

MEC cria comitê para acompanhar discussão
da base curricular

MEC adia entrega do currículo do ensino médio na Base Nacional
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ALTERNATIVA - C

Areforma trabalhista proposta pelo governo francês prevê o aumento do
tempo máximo de trabalho diário, que agora poderá chegar a 12 horas, e
semanal, de até 60 horas, além de fixar critérios menos exigentes para
as demissões econômicas, aquelas realizadas em razão de crise e
queda da receita das empresas. O suplemento pago por horas-extras
também será reduzido de até 50% para 10%, as indenizações na Justiça
do Trabalho terão uma tabela com valores máximos para referência dos
juízes e os sindicatos majoritários não poderão mais vetar acordos entre
patrões e empregados. Essas medidas mexem com o Contrato de
Duração Indeterminada (CDI), que na França é um dogma trabalhista
defendido a ferro e fogo pelos sindicatos mais radicais, como a
Confederação Geral do Trabalho (CGT). Fonte: http://migre.me/uspzI 

(...) o presidente anunciou nesta quinta-feira (14 de abril) que mudará o fuso
horário do país para economizar energia (...) Nos últimos meses, a seca (...)
diminuiu ainda mais a geração de energia, já afetada pela falta de
infraestrutura. (Folha de S.Paulo, 14.04.2016. Disponível em: .Adaptado)

Anotícia trata da situação energética:

a) Venezuela
b) Bolívia
c) Paraguai
d) Peru
e) Equador
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