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Senadores aprovam parecer, Dilma vira ré e vai a julgamento em plenário

O Senado aprovou por 59 votos
a 21 na madrugada desta quarta-feira
(10), após quase 15 horas de sessão, o
relatório da Comissão Especial do
Impeachment que recomenda que a
presidente afastada Dilma Rousseff seja
levada a julgamento pela Casa. Com
isso, ela passa à condição de ré no
processo, segundo informou a
assessoria do Supremo Tribunal Federal
(STF). O julgamento final da presidente
afastada está previsto para o fim do mês
no plenário do Senado.
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Antes da votação do texto principal, os senadores já tinham
rejeitado, também por 59 votos a 21, as chamadas "preliminares" que
questionavam o mérito da denúncia contra Dilma. Depois do texto
principal, houve a votação de três destaques (propostas de alteração do
texto principal), apresentados por senadores defensores de Dilma com o
objetivo de restringir os delitos atribuídos a ela. Todos os destaques foram
rejeitados.

Embora estivesse presente ao plenário, o único dos 81
senadores que não votou foi o presidente da Casa, Renan Calheiros
(PMDB-AL). Ele afirmou que tomou essa decisão para se manter isento.
"Procurei conduzir com isenção. Desconstruir essa isenção agora não é
coerente", explicou.

Senadores aprovam parecer, Dilma vira ré e vai a julgamento em plenário
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Comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Ricardo Lewandowski, a sessão teve início às 9h44 desta terça-feira (9) e
terminou às 2h38 desta quarta (10).

G1, http://migre.me/uCoVw 10.08.2016

Senadores aprovam parecer, Dilma vira ré e vai a julgamento em plenário

SEMANA 09 A 15 DE AGOSTO

EUA vendem US$ 1,15 bilhão em armamento à Arábia Saudita

Os Estados Unidos
venderão para a Arábia Saudita
US$ 1,15 bilhão em tanques,
veículos blindados, metralhadoras e
munições - anunciou o
Departamento americano da
Defesa nesta terça-feira (9). De
acordo com os procedimentos
necessários nessa matéria, o
Departamento de Estado teve de
aprovar essa importante venda de
equipamentos da defesa a Riad,
seu sócio no Golfo Pérsico.
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EUA vendem US$ 1,15 bilhão em armamento à Arábia Saudita

Segundo a Agência de Cooperação em Defesa e Segurança
(DSCA, em inglês), Riad encomendou 133 tanques M1A1/A2 Abrams,
para cobrir suas necessidades, além de outros 20 para substituir unidades
danificadas em sua frota.

G1, http://migre.me/uCpLj 09.08.2016
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Venda de armamento
Tanques, veículos blindados , metralhadoras e munições

EUA vendem US$ 1,15 bilhão em armamento à Arábia Saudita

http://migre.me/uCpOo

Obama anuncia fim da proibição da venda de
armas para o Vietnã
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EUA sabiam de execuções ocorridas na ditadura militar Argentina

O Governo dos Estados
Unidos sabia dos
desaparecimentos forçados
acontecidos durante uma parte da
ditadura de Jorge Rafael Videla na
Argentina (entre 1976 e 1981), e
das torturas contra os presos
clandestinos. Ainformação está no
rascunho do informe anual sobre
direitos humanos da embaixada
norte-americana em Buenos Aires,
de 1980, que se tornou público
apenas na última segunda-feira.
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"Descobrimos que os presos geralmente são torturados durante o
interrogatório e eventualmente executados sem julgamento", indica um
dos boletins confidenciais norte-americanos, também daquele ano.

O Governo de Jimmy Carter (1977-1981) fez uma pressão
diplomática intensa para conseguir parar as violações de direitos
humanos na Argentina, mas os esforços acabaram limitados por
interesses geopolíticos, entre eles o desejo de frear o avanço da União
Soviética na América do Sul. A informação está no Plano de Ação para a
Argentina 1980-81, que ocupa 11 das 1081 páginas que perderam a
condição de confidenciais.

EL PAÍS, http://migre.me/uCqqa 10.08.2016

EUA sabiam de execuções ocorridas na ditadura militar Argentina
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Ditadura de Jorge Rafael Videla naArgentina
Violação dos Direitos Humanos

http://migre.me/uCqrY 

EUA entregam à Argentina novos
documentos da ditadura

EUA sabiam de execuções ocorridas na ditadura militar Argentina
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Justiça define cronograma e Venezuela terá referendo sem novas eleições

SEMANA 09 A 15 DE AGOSTO

O cronograma definido
nesta terça-feira, 9, pelo Conselho
Nacional Eleitoral (CNE) da
Venezuela para a votação da
revogação do mandato do
presidente Nicolás Maduro
revoltou a oposição. Com a
decisão da entidade - nomeada
pelo chavismo e raramente
contrária à agenda do governo - a
votação deve ocorrer só no ano
que vem, o que invalida a
possibilidade de novas eleições.
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Justiça define cronograma e Venezuela terá referendo sem novas eleições
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Se a oposição vencer todas as etapas do processo e Maduro for
derrotado na consulta popular, ele será substituído pelo vice - cargo hoje
ocupado pelo também chavista Aristóbulo Istúriz. O vice-presidente pode
ser substituído em qualquer tempo pelo presidente.

Internacional Estadão, http://migre.me/uCrCf 10.08.2016

Presidente da Venezuela Nicolás Maduro
Revogação do mandato de ‘’Maduro’’

http://migre.me/uCrz5

Venezuelanos viajam a cidade na fronteira
com o Brasil em busca de gêneros básicos

Justiça define cronograma e Venezuela terá referendo sem novas eleições
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Equador permitirá que promotores suecos interroguem Assange na 
embaixada em Londres

SEMANA 09 A 15 DE AGOSTO

O Equador
permitirá que
procuradores suecos
entrevistem o fundador do
WikiLeaks, Julian
Assange, em sua
embaixada em Londres,
onde ele está morando
desde junho de 2012,
informou nesta quinta-
feira, 11, o Ministério das
Relações Exteriores do
Equador em comunicado.
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Equador permitirá que promotores suecos interroguem Assange na 
embaixada em Londres
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Autoridades suecas querem interrogar Assange, de 45 anos, por
acusações de estupro feitas em 2010, as quais são negadas por ele. O
fundador do WikiLeaks evitou uma possível extradição para a Suécia ao
se refugiar na embaixada do Equador em Londres.

Internacional Estadão, http://migre.me/uCrUJ 11.08.2016

Fundador do WikiLeaks, JulianAssange
Acusações de estupro

http://migre.me/uCrZY 

Caso Assange: Suécia desiste de acusação por
agressão sexual; ativista ainda é acusado de
estupro

Equador permitirá que promotores suecos interroguem Assange na 
embaixada em Londres
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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.

ALTERNATIVA - C

Assinada em outubro de 2015 por EUA, Japão e mais 10 países, a
Parceria Transpacífica (TPP, sigla em inglês) é o maior acordo comercial
da história. Para Barack Obama, esse acordo é a peça central de sua
estratégia geopolítica na Ásia, mas opositores apontam perigos para a
soberania dos EUA. O repúdio ao TPP segue a onda protecionista
observada em vários países, em meio a um retorno do sentimento contra
o livre comércio e a globalização. Hillary e Trump são críticos ao acordo
visando principalmente o voto dos eleitores desempregados.
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Leia com atenção: "A plenária da COP 21, a cúpula do clima de Paris,
aprovou neste sábado (12/12/15) o primeiro acordo de extensão global
para frear as emissões de gases do efeito estufa e para lidar com os
impactos da mudança climática." Sobre a COP 21, aponte a alternativa
correta:

a) BRICS não ratificarão esse acordo.
b)ARússia foi proibida de participar desse acordo.
c)AUnião Europeia fez duras criticas ao acordo.
d)AChina se retirou do acordo.
e) O Senado brasileiro aprovou a adesão ao acordo.
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