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Tropa do Exército chega ao RN para integrar combate a ataques

Homens do Exército
chegaram ao Rio Grande do
Norte na manhã desta quarta-
feira (3). Eles vão se integrar
às forças de segurança
pública estaduais no combate
aos ataques criminosos que
vêm ocorrendo na capital e
em cidades do interior desde
a sexta-feira (29). Ao todo,
cerca de mil homens
chegaram nesta quarta vindos
de Paraíba e Pernambuco.
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No domingo (31), o presidente em exercício, Michel Temer, autorizou o
emprego de 1,2 mil militares no combate aos ataques criminosos. Temer
atendeu a uma solicitação do governador Robinson Faria (PSD). O que já
se sabe é que esses homens irão patrulhar ruas, principalmente os
corredores de ônibus e os locais de acesso a pontos turísticos.

Desde sexta-feira (29), já foram registrados 90 ataques em 31
cidades do Rio Grande do Norte. De acordo com coronel Dancleiton
Pereira, comandante geral da Polícia Militar, já são 85 presos suspeitos de
envolvimento nas ações criminosas. A instalação de bloqueadores de
celular na Penitenciária Estadual de Parnamirim, na Grande Natal, é
apontada pelo governo como motivo dos atentados.

G1, http://migre.me/uyINs 03.08.2016
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Bancos devolvem US$ 25 milhões a SP por movimentações de Maluf

Os bancos UBS, da Suíça, e
Citibank, dos Estados Unidos,
depositaram nesta quarta-feira (3) US$
25 milhões aos cofres públicos de São
Paulo, informou a Prefeitura e o
Ministério Público (MP). Segundo a
Promotoria, o dinheiro é relativo a
movimentação financeira de dinheiro de
origem suspeita que teria sido desviado
durante a gestão de Paulo Maluf como
prefeito em São Paulo na década de
1990. Na cotação desta quarta, o valor
do pagamento é de R$ 81 milhões.
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Bancos devolvem US$ 25 milhões a SP por movimentações de Maluf

Do total pago, 90% se destinam ao município e o restante, revertido ao
Fundo de Interesses Difusos, Fundo Estadual de Perícias e à Fazenda do
Estado de São Paulo.

O superfaturamento seria relacionado a duas obras grandes da
capital: a construção da antiga avenida Água Espraiada, atual Avenida
Jornalista Roberto Marinho, e o Túnel Ayrton Senna. Nas contas da
Promotoria, mais de US$ 300 milhões foram desviados nessa época.

G1, http://migre.me/uyGk0 03.08.2016
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Movimentações de Maluf
Desvio de dinheiro

Bancos devolvem US$ 25 milhões a SP por movimentações de Maluf

http://migre.me/uyGnR

Para PGR, Maluf não pode ser mais punido
por crimes em obra de avenida
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Para Serra, Maduro não tem condição de assumir presidência do Mercosul

Após enviar uma carta
aos chanceleres de Uruguai,
Argentina e Paraguai na qual
declara que o Brasil considera
vaga a presidência do Mercosul, o
ministro das Relações Exteriores,
José Serra, afirmou na noite desta
terça-feira (2) que o presidente da
Venezuela, Nicolás Maduro, "não
tem condições" de comandar o
bloco sul-americano. Pelo critério
de rodízio, a Venezuela seria o
próximo país a presidir o Mercosul.
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No entanto, por divergências políticas e ideológicas, os governos
de Brasil, Argentina e Paraguai são contra a possibilidade de Maduro
assumir a chefia temporária do bloco. Na última sexta-feira (29), o
Uruguai, que até então comandava o Mercosul, afirmou que seu período
na presidência do bloco havia terminado, sem transferir o mandato para
um país sucessor.

G1, http://migre.me/uyHD3 02.08.2016

Para Serra, Maduro não tem condição de assumir presidência do Mercosul
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Presidência do Mercosul
Divergências políticas e ideológicas

http://migre.me/uyHz3

Paraguai diz que Argentina pode ocupar
presidência do Mercosul

Para Serra, Maduro não tem condição de assumir presidência do Mercosul
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Israel rebaixa idade para prisão de menores 'terroristas' para 12 anos
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Os deputados israelenses
aprovaram uma lei que diminui a idade
mínima para encarcerar menores de idade
acusados de "terrorismo" aos 12 anos,
após o registro no último ano de vários
ataques cometidos por adolescentes,
informou nesta quarta-feira o parlamento.
"A 'Lei da Juventude' permite às
autoridades prender menores condenados
por crimes graves, como homicídio ou
tentativa de homicídio, mesmo se o
agressor tiver menos de 14 anos", indicou
o parlamento em um comunicado.

Israel rebaixa idade para prisão de menores 'terroristas' para 12 anos
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Desde outubro, uma onda de violência atinge os territórios
palestinos, Israel e Jerusalém. No total, 218 palestinos, 34 israelenses,
dois americanos, um sudanês e um eritreu morreram, de acordo com
uma contagem da AFP. A maioria dos palestinos mortos havia realizado
ataques. Muitos dos agressores eram jovens, alguns deles menores de
idade.

G1, http://migre.me/uyHR1 03.08.2016
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Aprovação de uma lei denominada ‘’ALei da Juventude’’
Terrorismo

http://migre.me/uyHS4

Israel abre licitação para construir muro
subterrâneo em torno de Gaza

Israel rebaixa idade para prisão de menores 'terroristas' para 12 anos
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Três prefeitos são assassinados em menos de 15 dias no México
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Um prefeito do
estado mexicano de
Puebla (centro) foi
assassinado a tiros na
noite de segunda-feira
(1º), sendo o terceiro
chefe municipal morto no
país em menos de 15
dias. O corpo de José
Santamaría Zavala,
prefeito de Huehuetlan El
Grande, foi achado junto
ao carro que dirigia.

Três prefeitos são assassinados em menos de 15 dias no México

SEMANA 02 A 08 DE AGOSTO

A polícia investiga se o crime foi uma tentativa de assalto, mas
não descarta outras linhas. O prefeito do turístico povoado indígena de
San Juan Chamula, em Chiapas (sul), também foi morto a balas por uma
multidão de manifestantes, e o prefeito de Pungabarato foi morto no
violento estado de Guerrero (sul), depois de sofrer ameaças do crime
organizado.

Desde 2006, quando começou a chamada guerra contra o
narcotráfico do ex-presidente Felipe Calderón, 41 prefeitos em função,
sete eleitos e 32 ex-prefeitos foram assassinados no México, segundo a
Associação Nacional de Prefeitos do México (ANAC).

G1, http://migre.me/uyIc7 02.08.2016
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Assassinatos no México
Narcotráfico

http://migre.me/uyIBv

Ofensiva do narcotráfico põe em xeque o
coração do México

Três prefeitos são assassinados em menos de 15 dias no México
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(...) 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

ALTERNATIVA - A

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira
(14/04/2016) que mudará o fuso horário do país para economizar
energia. O horário de verão é mais uma medida do governo chavista
para tentar resolver a crise energética. Nos últimos meses, a seca
provocada pelo El Niño diminuiu ainda mais a geração de energia, já
afetada pela falta de infraestrutura. Em evento no Palácio de Miraflores,
Caracas, Maduro disse que a mudança começa a valer a partir de 1º de
maio de 2016, mas não mencionou o quanto serão adiantados os
relógios. Hoje, o país tem diferença de - 1h30 em relação a Brasília.

Fonte: http://migre.me/uyJ2C

A eleição presidencial americana de 2016 promete ser muito disputada.
Os (...) candidatos, Hillary Clinton e Donald Trump, trocam acusações
abertamente. Mas existe um projeto, que possui a mão do atual
presidente, que deixa os dois candidatos do mesmo lado, ou seja, tanto
Hillary como Trump são críticos a esse projeto internacional. O projeto
criticado pelos candidatos é

a) Avinda de imigrantes da Europa para os Estados Unidos.
b) O fim da prisão de Guantánamo.
c) O Tratado Transpacífico.
d) Aampliação dos drones no Oriente Médio.
e) Amanutenção daAgência Nacional de Segurança.
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