
TOP
ATUALIDADES

SEMANA 16 A 22 DE AGOSTO

Presidente da Assembleia deve depor em CPI da merenda 
em setembro

Venezuela tem regime 'autoritário' e não vai assumir 
Mercosul, diz Serra

Turquia anuncia libertação de 38 mil presos

Chefe da ONU alerta para catástrofe humanitária na cidade 
síria de Aleppo

Facção comanda série de ataques no Acre; governo aciona 
Exército e PF

Chefe da ONU alerta para catástrofe humanitária 
na cidade síria de Aleppo

SEMANA 16 A 22 DE AGOSTO

Chefe da ONU alerta para catástrofe humanitária na cidade síria de Aleppo

O secretário-geral
da ONU, Ban Ki-moon,
alertou nesta terça-feira
(16) sobre o que chamou
de uma “catástrofe
humanitária” sem
precedentes em Aleppo,
na Síria, e pediu à Rússia
e aos Estados Unidos para
rapidamente alcançarem
um acordo sobre um
cessar-fogo na cidade e
em outros lugares do país.
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A luta pelo controle de Aleppo, dividida entre o oeste controlado
pelo governo e o leste comandado pelos rebeldes, se intensificou nas
últimas semanas provocando centenas de mortes e impedindo o acesso
de muitos civis a produtos básicos, luz e água. Aleppo é um dos bastiões
da rebelião para derrubar o presidente Bashar al-Assad, cujas forças têm
o apoio terrestre de milícias xiitas de países vizinhos e o apoio aéreo da
Rússia.

Ele reiterou o pedido por uma pausa humanitária de pelo menos
48 horas dos combates em Aleppo para a chegada de ajuda e também
pressionou Moscou e Washington para alcançarem rapidamente um
acordo de cessar-fogo.

G1, http://migre.me/uHQoB 16.08.2016
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Presidente da Assembleia deve depor em CPI da merenda em setembro

O presidente da
Assembleia Legislativa de São
Paulo, Fernando Capez, do PSDB,
deve depor na CPI da merenda em
setembro. O convite ao deputado
foi aprovado durante sessão da
comissão nesta quarta-feira (17).
Em delações premiadas feitas à
Justiça, Capez foi citado como um
dos beneficiários do esquema
fraudes na compra de alimentos
para merendas de prefeituras e do
governo do estado de São Paulo.
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Presidente da Assembleia deve depor em CPI da merenda em setembro

Os deputados querem que ele compareça só depois que todos
os representantes da Coaf - a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar -
forem ouvidos. Nesta quarta (17), três pessoas ligadas a Coaf foram
ouvidas. Uma delas, que diz estar sendo ameaçada, chegou com o rosto
coberto. Todas disseram que a Coaf fraudava documentos para conseguir
contratos. O responsável pelos pagamentos da cooperativa contou que a
Coaf pagou R$ 1,3 milhão em comissões para lobistas que
intermediaram os contratos com o governo do estado.

G1, http://migre.me/uHQHj 17.08.2016
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CPI da merenda
Fernando Capez do PSDB

Presidente da Assembleia deve depor em CPI da merenda em setembro

http://migre.me/uHQIp

Com relator do DEM, liderança da CPI da
Merenda é da base do governo

SEMANA 16 A 22 DE AGOSTO

Venezuela tem regime 'autoritário' e não vai assumir Mercosul, diz Serra

O ministro das Relações
Exteriores, José Serra, disse nesta quarta-
feira (17) que a Venezuela vive um regime
“autoritário, discricionário e repressivo” e
que não vai assumir a presidência rotativa
do Mercosul. Pelas regras do bloco
comercial, os países-membros se
alternam no seu comando e agora seria a
vez da Venezuela. Asequência é definida
por ordem alfabética e a troca é semestral.
No entanto, Brasil, Argentina e Paraguai
se opõem à transferência temporária da
presidência para Caracas por entenderem
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que o país não cumpriu todos os pré-requisitos para integrar o bloco,
como respeitar os direitos humanos.

O único favorável é o Uruguai, que deixou a presidência do
Mercosul no fim de julho – desde então, o bloco está sem liderança. Serra
argumentou que a Venezuela não cumpriu todos os pré-requisitos para se
tornar membro pleno do bloco e que está em estudo uma “fórmula” para
“levar” o Mercosul até que aArgentina assuma o cargo, em janeiro.

G1, http://migre.me/uHs74 17.08.2016

Venezuela tem regime 'autoritário' e não vai assumir Mercosul, diz Serra
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Mercosul
Ministro das Relações Exteriores, José Serra

http://migre.me/uHsl4

Brasil 'lamenta' que Venezuela não tenha
concluído adesão ao Mercosul

Venezuela tem regime 'autoritário' e não vai assumir Mercosul, diz Serra
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Turquia anuncia libertação de 38 mil presos
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A Turquia anunciou nesta
quarta-feira (17) a libertação
progressiva de 38 mil prisioneiros
condenados por crimes cometidos
até 1º de julho, ou seja, 15 dias
antes do golpe de Estado frustrado
no país. Aparentemente trata-se de
uma tentativa de esvaziar as
superlotadas prisões para abrir
vagas aos detidos nos expurgos
lançados após a tentativa de golpe,
informa a agência de notícias
France Presse.

Turquia anuncia libertação de 38 mil presos
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Esta medida, que "não é uma anistia", envolve "os crimes
cometidos antes de 1º de julho", mas não os assassinatos, atos
terroristas, atentados contra a segurança do Estado, violação de segredos
de Estado ou narcotráfico, anunciou o ministro da Justiça, Bekir Bozdag,
pelo Twitter. A medida exclui, de fato, qualquer pessoa detida por seu
envolvimento no golpe de Estado frustrado de 15 de julho.

G1, http://migre.me/uHtlf 17.08.2016
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Libertação de presos na Turquia
Tentativa de golpe

http://migre.me/uHtu4

Erdogan agradece Putin apoio após tentativa
de golpe

Turquia anuncia libertação de 38 mil presos
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Facção comanda série de ataques no Acre; governo aciona Exército e PF
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O Governo do Acre
acionou o Exército e a Polícia
Federal para se juntar à Polícia
Militar e à Polícia Civil no combate
à facção criminosa que provocou
uma noite de terror em Rio Branco,
capital do Estado, na madrugada
desta quarta-feira, 17. Ao todo,
foram tentadas ações criminosas
em 11 pontos. Em quatro, a facção
efetivamente conseguiu incendiar
a sede do Patrimônio Histórico de
Rio Branco; uma delegacia;

Facção comanda série de ataques no Acre; governo aciona Exército e PF
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o Clube dos Oficiais dos Bombeiros e uma colheitadeira de arroz (esta no
interior, no município de Sena Madureira).

A ordem para a sequência de atos de terror partiu de dentro do
presídio estadual Francisco D'Oliveira Conde onde uma facção criminosa
regional mantém o controle de parte do tráfico e dá ordem para
assassinatos no Acre. Asequência de ações, afirma a polícia, é represália
em decorrência da morte de um jovem que integrava a facção criminosa.
A morte ocorreu na tarde de terça-feira, 16, após o rapaz tentar fugir
durante um assalto a uma residência na periferia de Rio Branco.

Brasil Estadão, http://migre.me/uHuM8 17.08.2016
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Facção criminosa
Ataques noAcre

http://migre.me/uHuNQ 

Governador do RN pede reforço de 1,2 mil homens
da Força Nacional

Facção comanda série de ataques no Acre; governo aciona Exército e PF
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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.

ALTERNATIVA - E

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 11/08/2016, a adoção no País do
Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, que prevê que todos as
nações tomem medidas para reduzir suas emissões de gases de efeito
estufa a fim de conter o aquecimento global a bem menos de 2°C até o
final do século. Como contribuição ao acordo, o Brasil se comprometeu a
reduzir suas emissões em 37% até 2025, com indicação de chegar a
43% até 2030, na comparação com os valores de 2005. Para atingir a
meta, se propôs a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, a
recuperar 12 milhões de hectares de áreas desmatadas e aumentar a
fatia de fontes renováveis na matriz energética.

O Índice Gini é um indicador do grau de concentração de renda de um
país ou uma região. Sobre a conclusão desse índice na análise do ano
2015, aponte a alternativa correta:

a) Adesigualdade econômica no mundo teve uma significativa queda.
b) Aconcentração de riquezas bateu recorde em 2015.
c) Adesigualdade econômica diminuiu muito nos países pobres.
d) Aconcentração de riquezas diminuiu nos países em desenvolvimento.
e) O Brasil foi eleito como referência mundial sobre a queda na
desigualdade.
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