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Bolsonaro anuncia que EUA desistiram de taxa
sobre aço e alumínio
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em sua
conta no Twitter que iria restaurar as tarifas do aço e alumínio
brasileiros e argentinos. A medida é uma reação à desvalorização das
moedas locais desses dois países. No final de agosto de 2019, o
governo americano havia flexibilizado as importações destes produtos
quando decidiu que companhias norte-americanas que negociarem
aço do Brasil não precisariam pagar 25% a mais sobre o preço
original desde que provem que há ausência de matéria-prima no
mercado interno. No dia 20 de dezembro, em uma transmissão ao
vivo, Bolsonaro afirmou ter convencido o mandatário americano a
desistir da cobrança. “Há pouco, recebi a ligação de Trump. Entendo o
que ele pretendia fazer e dei mil argumentos a ele. Ele se convenceu e
decidiu a dizer a todos os brasileiros que o aço e o alumínio não serão
sobretaxados. Dessa forma, a nossa política continua sendo a melhor
possível”, afirmou. O Brasil está entre os principais fornecedores de
aço e ferro para os Estados Unidos.

Lava Jato de Curitiba recupera R$ 4 bilhões
aos cofres públicos
A força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba anunciou nesta segunda-feira
(2) que a cifra já recuperada pela operação ao cofres públicos soma
cerca de R$ 4 bilhões. Os valores foram recuperados por meio de
acordos de leniência de empresas, delações premiadas de pessoas
físicas e renúncias voluntárias de valores escondidos em contas no
exterior. Em mais de cinco anos de Lava-Jato foram deflagradas 68
fases, com o cumprimento de 1.302 mandados de busca e apreensão,
227 mandados de condução coercitiva e 327 mandados de prisão
expedidos pela Justiça Federal (temporárias e preventivas) contra 280
pessoas. Alguns envolvidos seguem foragidos. Até o momento,
tomando em conta apenas a força-tarefa em Curitiba, o total de
valores previstos para devolução devem chegar a R$ 14,3 bilhões.
Fonte: Agência O Globo
Matéria completa: https://bit.ly/2McHsvi

Fonte: Veja | Agência Brasil
Matérias completas: https://bit.ly/2McP15b
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Alberto Fernández toma posse na Argentina

Alberto Fernández assumiu a presidência da Argentina na terça-feira
(10). Ele chegou ao poder impulsionado pela vice, Cristina Kirchner,
que o escolheu para liderar a chapa. Foi eleito em primeiro turno nas
eleições que aconteceram em 27 de outubro ao derrotar Maurício
Macri, que estava no poder desde 2015. O novo presidente assume o
País com graves problemas econômicos: uma inflação descontrolada,
uma dívida que o país não tem como pagar e pobreza em alta. Além
disso, mesmo antes de ser eleito, Fernández começou a enfrentar a
resistência de Jair Bolsonaro e precisará encontrar uma forma de não
deteriorar a relação com o Brasil.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/34IPsup

TSE autoriza coleta de assinaturas eletrônicas
para criação de partidos
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu na noite do dia 03, terçafeira, por quatro votos a três, reconhecer assinaturas eletrônicas para
formalizar a criação de partidos políticos. A modalidade, no entanto, só
passará a ser válida após a regulamentação, o que deve ocorrer
através da aprovação de uma resolução no plenário do TSE em sessão
ainda sem data marcada. Também não há prazo para que a Justiça
Eleitoral possa criar aplicativos e programas de computador para
efetivar a decisão. Segundo a presidente do TSE, Rosa Weber, as
soluções não estarão prontas para as eleições municipais de 2020. O
julgamento foi motivado por uma consulta apresentada pelo deputado
federal Jerônimo Goergen (PP-RS) no ano passado. O parlamentar
pediu que o tribunal responda à seguinte pergunta: "Seria aceita a
assinatura eletrônica legalmente válida dos eleitores que apoiem dessa
forma a criação de partidos políticos nas listas e/ou fichas expedidas
pela Justiça Eleitoral?" Para a criação de partidos políticos, um dos
requisitos exigidos é a apresentação de fichas de apoiamento de
eleitores, cuja autenticidade das assinaturas em papel é feita pela
Justiça Eleitoral.
Fonte: DW
Matéria completa: https://bit.ly/34Vl9Ry
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DOIS INDÍGENAS GUAJAJARA SÃO
ASSASSINADOS NO MARANHÃO EM
ESCALADA DE VIOLÊNCIA NA ZONA
Dois indígenas da etnia Guajajara foram assassinados neste sábado no
município de Jenipapo dos Vieira, no Maranhão. Segundo testemunhas, os
tiros partiram de um carro e mataram Raimundo e Firmino Guajajara. Outras
quatro pessoas ficaram feridas. O crime ocorreu por volta de 12h30 às
margens da rodovia BR-226, entre as aldeias Boa Vista e El Betel, a 506
quilômetros ao sul da capital São Luís. Outros Guajajara bloquearam a pista
em protesto.

A escalada de violência contra os indígenas no Maranhão fez com
que o governador Flavio Dino (PCdoB) criasse por decreto, ainda no
início de novembro, a Força Tarefa de Proteção à Vida Indígena (FTVIDA), “para auxiliar os órgãos federais em dificuldades e para
atender emergências em terras indígenas”, segundo explicou na
ocasião. A ONG Anistia Internacional, que atua em defesa dos
direitos humanos em todo o mundo, também se manifestou após o
atentado deste sábado. “Os ataques aos povos indígenas, os
primeiros habitantes do país, violam uma série de direitos: desde o
mais básico e valioso, o direito à vida, passando pelo direito a seus
territórios, seus modos de vida e a sua segurança”, disse.
Fonte: El País
Matéria completa: https://bit.ly/2FawRgJ

O ministro da Justiça, Sergio Moro, se manifestou pelo Twitter e disse
lamentar o episódio. “Assim que soube dos tiros, a Funai foi até a aldeia
tomar providências, junto com as autoridades do governo do Maranhão”,
garantiu. “A Polícia Federal já enviou uma equipe ao local e irá investigar o
crime e a sua motivação. Vamos avaliar a viabilidade do envio de equipe da
Força Nacional à região. Nossa solidariedade às vítimas e aos seus
familiares”, acrescentou.
Essa região do Maranhão vive uma escalada de violência contra os povos
nativos que ali vivem. Com o atentado deste fim de semana, um total de três
indígenas Guajajara foram assasinados em 2019. “Mais dois parentes
Guajajaras foram assassinados hoje no Maranhão. Basta de vítimas, não
queremos mártires, queremos vozes vivas! Toda solidariedade aos parentes
da terra indígena Cana Brava", tuitou neste sábado a líder índigena Sônia
Guajajara, que no ano passado foi candidata a vice-presidenta na chapa de
Guilherme Boulos (PSOL).
Foto: Reprodução / Mídia Índia

Novo partido de Bolsonaro é registrado em
cartório
O Aliança pelo Brasil, partido idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro
mês passado, teve sua criação registrada em cartório hoje (5). O
responsável pelo registro foi o 2º vice-presidente da legenda, Luiz
Felipe Belmonte. Segundo ele, o partido se pautará pelos “princípios
cristãos”. “Estamos dando entrada no registro do novo partido Aliança
Pelo Brasil. Um partido criado pelo presidente Bolsonaro, junto com
seus apoiadores, e que pretende ser um partido que defina uma linha
de direção valorizando os princípios cristãos, valorizando a família e
valorizando essas questões que são da raiz do povo brasileiro”, disse
em sua conta no Twitter. “Tenho certeza que será um grande partido e
que terá o apoio de grande parte da população brasileira”, completou.
O novo partido, no entanto, ainda precisa obter o reconhecimento do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para formalizar sua criação e participar
de eleições. Para isso, precisa recolher a assinatura de, no mínimo,
491.967 eleitores em apoio à nova legenda. Bolsonaro criou o Aliança
pelo Brasil após anunciar seu desligamento do PSL, legenda com a qual
se elegeu presidente da República.
Fonte: Agência Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2QfmRJk
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PIB do Brasil cresce 0,6% no 3º trimestre,
puxado pelo consumo das famílias
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,6% no 3º trimestre,
na comparação com o 2º trimestre, puxado pelo consumo das famílias
e pelo investimento privado, segundo divulgou nesta terça-feira (3) o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores
correntes, o PIB totalizou R$ 1,842 trilhão. O resultado mostra uma
leve aceleração na trajetória de recuperação da economia entre julho
e setembro, embora em ritmo ainda fraco e mais lento do que se
esperava no começo do ano. Entre os grandes setores, a maior alta no
3º trimestre foi da agropecuária com crescimento de 1,3%, seguida
pela indústria (0,8%) e pelos serviços (0,4%). Pela ótica da despesa, o
consumo das famílias cresceu 0,8% e o investimento 2%. Já entre as
atividades que tiveram retração no 3º trimestre, destaque para o
consumo do governo (-0,4%) e a indústria de transformação (-1%),
afetada pela queda nas exportações (-2,9%). O PIB é a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da
economia.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/2ucElgV
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Instagram pedirá data de nascimento para
impedir acesso de menores
O Instagram anunciou que pedirá aos novos usuários que confirmem
que têm ao menos 13 anos para poder se unir à rede social,
propriedade do gigante Facebook. Essa decisão permitirá ao Instagram
acatar uma lei americana e suas próprias políticas, que exigem que
qualquer usuário tenha no mínimo essa idade. “Perguntar por essa
informação ajudará a evitar que pessoas sem a idade necessária se
juntem ao Instagram, ajudando-nos a manter os jovens em segurança”,
informou a empresa em seu blog. Ainda não se sabe como pretendem
evitar que os jovens usuários deem uma informação falsa sobre sua
idade ao se registrar.
Fonte: Exame
Matéria completa: https://bit.ly/2N4vqVx

Contra gravidez na adolescência, Damares
busca inspiração nos EUA
Com objetivo de prevenir a gravidez na adolescência, o ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quer estimular os jovens a
não transar. Cecília Pita, coordenadora-geral de Promoção dos Direitos
da Criança e do Adolescente do ministério, disse que a pasta não
promoverá o uso de preservativos e outros métodos contraceptivos
porque isso já é realizado com políticas da Saúde e da Educação. “A
gente entende que é preciso, sim, ter educação sexual, mas que é
preciso informar sobre os benefícios de uma iniciação (sexual) tardia, e
os prejuízos de uma iniciação precoce", argumentou. Segundo ela, o
principal objetivo do Seminário sobre Gravidez Precoce de Crianças e
Adolescentes, realizado em dezembro, é entender melhor como essa
política vem sendo adotada nos Estados Unidos e avaliar sua
implementação no Brasil. A promoção da abstinência sexual ganhou
novo fôlego por lá após a eleição do presidente Donald Trump, apesar
de críticas de organizações que consideram a educação sexual e a
promoção do uso de métodos anticoncepcionais como forma mais
eficiente de evitar a gravidez indesejada entre jovens.
Fonte: BBC Brasil
Matéria completa: https://bbc.in/2swW7uX
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México anuncia maior descoberta de petróleo
em 30 anos
A petroleira estatal do México, Pemex, anunciou na sexta-feira (6) a
descoberta de uma reserva que pode render 500 milhões de barris de
petróleo, informou a agência Reuters. Segundo a empresa, é o maior
achado desse tipo em mais de 30 anos no país. O poço foi encontrado
em maio no estado de Tabasco, no sudeste mexicano. A estatal afirma
ter comprovado, por meio de estudos, a viabilidade da extração no
local. A Pemex pretende extrair 69 mil barris por dia até o próximo ano
e atingir 110 mil barris diários em 2021, segundo o presidenteexecutivo, Octavio Romero Oropeza.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/39yRG3i

Rússia é banida da Olimpíada de 2020 e da
Copa de 2022 por doping
A Rússia foi banida das competições esportivas mundiais – incluindo a
Olimpíada de 2020, em Tóquio, a Olimpíada de Inverno de 2022, em
Pequim, e a Copa do Mundo de futebol de 2022, no Catar – por quatro
anos em punição pelo escândalo de doping no país. A suspensão foi
imposta pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). A
Rússia tem três semanas para recorrer contra a decisão à Corte Arbitral
do Esporte (CAS). Caso o banimento seja mantido, a Rússia não poderá
ter sua bandeira erguida ou seu hino tocado nos torneios. Atletas que
não estejam envolvidos nos casos de doping ainda poderão competir,
mas sob uma bandeira neutra, como já ocorreu nos Jogos
Olímpicos de Inverno de 2018, em Pyeongchang, na Coréia do Sul, e
com a equipe russa de atletismo na Rio-2016.
Fonte: Veja
Matéria completa: https://bit.ly/2tlneZQ
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NOVE PESSOAS MORREM
PISOTEADAS APÓS AÇÃO DA
POLÍCIA MILITAR DURANTE BAILE
FUNK EM PARAISÓPOLIS - SP
Nove pessoas, sendo uma mulher e oito homens, morreram pisoteadas
durante um baile funk na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São
Paulo, na madrugada do dia 1° de dezembro (domingo), depois de uma
perseguição policial seguida de tiros. As informações são da Polícia Civil.
Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, e duas foram internadas. Ainda de
acordo com a polícia, agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano (BPM/M) realizavam uma Operação Pancadão na
comunidade – que é a segunda maior da cidade, com 100 mil habitantes –
quando foram alvo de tiros disparados por dois homens em uma
motocicleta. A dupla teria fugido em direção ao baile funk ainda atirando, o
que provocou tumulto entre os frequentadores do evento, que tinha cerca
de 5 mil pessoas.

que a polícia tem de prestar contas do que ocorreu "sem medo de
assumir um erro caso tenha havido". Em nota, a União de
Moradores de Paraisópolis afirmou: "Não foi acidente! (...) Com
frequência, ocorrem ações policiais de dispersão, causando correria
e violência, como mostram os vídeos. Essa madrugada, jovens foram
encurralados em becos e vielas e foram levados a caminho da
morte, e quem deveria proteger está gerando mais violência". De
acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Operação
Pancadão tem sido periodicamente realizada em toda a capital
"para garantir o direito de ir e vir do cidadão e impedir a
perturbação do sossego, fiscalizando a emissão ruídos proveniente
de veículos".
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/39AGsuY

No entanto, a mãe de uma adolescente de 17 anos que estava no local e foi
agredida com uma garrafa disse que os policiais fizeram uma
emboscada para as pessoas que estavam no baile. A jovem ferida durante a
confusão descreveu o momento em que foi atingida. "Eu não sei o que
aconteceu, só vi correria, e várias viaturas fecharam a gente. Minha amiga
caiu, e eu abaixei pra ajudá-la", afirmou.
Segundo a polícia, equipes da Força Tática, ao chegarem para apoiar a ação
em Paraisópolis, levaram pedradas e garrafadas. Os policiais, então, teriam
respondido com munições químicas para dispersão. A diretora-executiva do
Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, afirmou em entrevista à Globo News
Foto: Tiago Queiroz / Estadão Conteúdo

CPMI das Fake News ouve deputada Joice
Hasselmann
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as
fake news (CPMI das Fake News) ouviu a deputada Joice Hasselmann
(PSL-SP), ex-líder do governo no Congresso. Joice foi convidada para
falar à CPMI pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) quatro dias depois
ser destituída da liderança do governo no Congresso, cargo que
ocupava desde o início do ano. Rogério relatou que, depois de deixar a
liderança, a deputada publicou em redes sociais que o presidente Jair
Bolsonaro tem uma "milícia virtual" para intimidar críticos, opositores
e dissidentes. A CPMI das Fake News é presidida pelo senador Angelo
Coronel (PSD-BA). A deputada Lídice da Mata (PSB-BA) é a relatora da
comissão, que tem o deputado Ricardo Barros (PP-PR) como vicepresidente. O colegiado foi criado para investigar os ataques
cibernéticos que atentam contra a democracia e a utilização de perfis
falsos para influenciar os resultados das eleições 2018.
Fonte: Câmara dos Deputados
Matéria completa: https://bit.ly/36f9AGa
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Brasil tem 2ª maior concentração de renda do
mundo, diz relatório da ONU
A concentração da renda no Brasil continua sendo uma das mais altas
do mundo, conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH)
da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado em dezembro. O
país está em segundo lugar em má distribuição de renda entre sua
população, atrás apenas do Catar. No Brasil, o 1% mais rico
concentra 28,3% da renda total do país. Isso significa que quase um
terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Em terceiro lugar está
o Chile, com 23,7% de concentração da renda total nas mãos da
parcela 1% mais rica da população. O relatório considera todos os
países para os quais a ONU tem dados disponíveis no período de 2010
a 2017 e adota a informação mais recente para cada país. Organizado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o
documento considera uma série de índices, e não apenas a distribuição
de renda, para chegar ao conceito de desigualdade social.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/35UO9Jq
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Sem acordo sobre mercado de carbono,
COP25 termina sem alcançar seus objetivos
A Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 25,
que aconteceu em Madri, na Espanha, terminou na manhã do dia 15
de dezembro, após quase dois dias de atraso, sem alcançar seus
objetivos. A ideia era se comprometer de modo mais incisivo a tornar
mais ambiciosas as metas de combate às mudanças climáticas em 2020
de modo a conseguir cumprir o Acordo de Paris, em que os países se
comprometem a impedir que a temperatura média do planeta suba
neste século mais que 1,5 grau Celsius. O acordo, intitulado “ChileMadri, hora de agir”, falhou em seu objetivo de trazer a urgência da
crise climática para dentro da implementação do Acordo de Paris. E a
decisão sobre mercados de carbono, tema central da conferência, foi
adiada para a COP26, em Glasgow, na Escócia. O secretário-geral da
ONU, António Guterres, disse estar decepcionado com os resultados
da Cúpula do Clima. “A comunidade internacional perdeu uma
oportunidade importante de mostrar uma maior ambição em
mitigação, adaptação e finanças para enfrentar a crise climática. No
entanto, não devemos nos render”, disse Guterres ao analisar o texto
final da cúpula.

Greta Thunberg é escolhida 'pessoa do ano'
pela revista 'Time'
Greta Thunberg ganhou fama e inspirou movimentos estudantis na
luta contra o aquecimento global e em defesa da natureza. A
estudante é a mais jovem a ser indicada individualmente ao título. Em
2018, Greta deixou de ir a aulas nas sextas-feiras em Estocolmo para
protestar contra o aquecimento global. O ato solitário ganhou apoio
nas redes sociais e se tornou uma campanha mundial conhecida como
"Fridays For Future" (ou 'Sexta-feiras pelo Futuro', em tradução livre).
Ela já discursou eventos internacionais como a Cúpula do Clima (Nova
York), Conferência do Clima da ONU e o Fórum Econômico Mundial.
Apareceu na lista de termos mais procurados no Google em 2019,
ficando em sétimo lugar na categoria "nomes" mais buscados o
mundo.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/375tbJa

Fonte: IstoÉ
Matéria completa: https://bit.ly/2TnbGAf
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Moro é o ministro mais bem avaliado do
governo Bolsonaro

CCXP bate recorde de público em 2019

Titular da pasta da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sergio Moro é
o ministro mais bem avaliado do governo Jair Bolsonaro, segundo
pesquisa Datafolha divulgada em Dezembro. Conhecido por 93% dos
entrevistados, ele tem a gestão avaliada como ótima/boa por 53%
destes. O desempenho é regular para 23%, enquanto 21% consideram
ruim/péssima. A pesquisa também mediu a percepção dos
entrevistados sobre os ministros Paulo Guedes (Economia), Abraham
Weintraub (Educação), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Tarcísio Gomes
de Freitas (Infraestrutura) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).
Desses, Guedes é o mais conhecido (80%), e Weintraub, o menos
(32%). As piores avaliações são de Weintraub e Salles, com 31% e 28%
de ruim/péssimo, respectivamente.

Em sua sexta edição no Brasil, o maior festival de cultura pop do
mundo (CCXP - Comic Con Experience) reuniu 280 mil pessoas vindas
de todas as partes do país e do mundo. Dentre os estados que mais
compareceram, São Paulo aparece na frente com 72% – sendo 70% de
fora da capital – seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A
organização estima que o evento tenha injetado cerca de R$ 265
milhões na economia da cidade e gerado 11 mil empregos diretos e
indiretos. A CCXP reforçou sua relevância global no mercado de
entretenimento ao reunir celebridades como Gal Gadot, Margot
Robbie, Henry Cavill, Ryan Reynolds, John Boyega, Oscar Isaac, Daisy
Ridley, o diretor J. J. Abrams e o elenco de La Casa de Papel, entre
outros nomes aclamados.

Fonte: O Globo
Matéria completa: https://glo.bo/2t8KYRn

Fonte: UOL Band Entretenimento
Matéria completa: https://bit.ly/30kOZOB
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Protesto contra primeiro-ministro da República
Tcheca reúne 50 mil pessoas em Praga
Cerca de 50 mil pessoas se reuniram no centro de Prag no dia 10 de
Dezembro, terça-feira, em protesto para exigir a renúncia do primeiroministro da República Tcheca, Andrej Babis. Ele é acusado de fraudar
subsídios da União Europeia, e a reabertura na semana passada de um
inquérito que estava paralisado desde setembro voltou a mobilizar os
manifestantes tchecos. Os protestos em Praga, portanto, são a
retomada de um movimento que levou outras dezenas de milhares de
pessoas às ruas da capital neste ano. É a maior onda de manifestações
na República Tcheca desde a queda do comunismo no país, em 1989.
Além das bandeiras em branco, vermelho e azul da República Tcheca,
os manifestantes ergueram o símbolo da União Europeia para
demonstrar apoio ao bloco — que participou de parte do inquérito
contra Babis.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/2FMuX66
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Bolsonaro determina, e governo desiste de
excluir categorias profissionais do MEI
Após uma onda de críticas e por determinação do presidente Jair
Bolsonaro, o Comitê Gestor do Simples Nacional informou no sábado,
7 de Dezembro, que proporá a revogação de uma medida que excluiu
14 categorias profissionais do MEI (Microempreendedor Individual). A
Resolução editada na sexta-feira (6) faria com que, na prática, uma
série de profissões, como músicos e professores particulares, não
pudesse mais ter representação jurídica por meio de empresas
classificadas na Receita Federal como MEI. A mudança passaria a valer
em janeiro. "Determinei que seja enviada ao Comitê Gestor do Simples
Nacional a proposta de revogação da resolução que aprova revisão de
uma série de atividades do MEI e que resultou na exclusão de algumas
atividades do regime", afirmou o presidente em sua conta no Twitter.
Fonte: Gauchaz
Matéria completa: https://bit.ly/3757Qjr
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COP25 chega a acordo final com poucos
avanços

Papa aboliu 'segredo pontifício' em casos de
abuso sexual cometido por clérigos

Os países reunidos na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP25) finalmente chegaram a um consenso sobre um
acordo final no dia 15/12, após estenderem a cúpula em Madri por 40
horas além do prazo oficial. Quase 200 países participaram da
conferência da ONU na capital espanhola, iniciada há duas semanas,
em meio a pedidos urgentes da ciência e da sociedade civil para que
sejam intensificadas e aceleradas as ações mundiais contra o
aquecimento global. O acordo final da COP25 estabelece que os países
terão de apresentar em 2020 compromissos mais ambiciosos para
reduzir as emissões a fim de enfrentar a emergência climática e
cumprir as metas estabelecidas junto ao Acordo de Paris sobre o clima,
de 2015. Um dos principais objetivos da COP25, a discussão sobre um
quadro regulatório para um sistema de mercado de carbono – sob o
qual países que emitiram menos podem vender créditos de CO2 a
países mais emissores – acabou ficando de fora do documento. O tema
será debatido separadamente.

O Papa Francisco aboliu o “segredo pontifício” usado em casos de
abuso sexual depois de anos de críticas contra o alto grau de
confidencialidade que foi adotado para proteger pedófilos, silenciar
vítimas e dificultar acesso das autoridades de Justiça às investigações
de crimes. Em um novo documento, Francisco decretou que “segredo
pontifício” não se aplica mais a acusações ligadas a abusos, processos e
decisões sob as leis da Igreja Católica –portanto, bispos e outras
autoridades religiosas devem compartilhar informações com a polícia e
a Justiça. Francisco também mudou um critério sobre o que o Vaticano
considera ser pornografia infantil: antes, eram imagens de pessoas de
até 14 anos; agora, são as de menores de até 18. As novas normas são
emendas às leis da Igreja Católica, um código legal paralelo que
estabelece a justiça eclesial por crimes contra a fé –nesse caso,
relacionado ao abuso sexual de menores ou pessoas vulneráveis
cometidos por padres, bispos ou cardeais.

Fonte: DW Brasil

Fonte: G1
Matéria completa: https://glo.bo/2MPT73B

Matéria completa: https://bit.ly/39xxBKK
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Situação de civis na Síria pior que no início do
ano, diz secretária-geral assistente
As Nações Unidas fizeram um alerta ao Conselho de Segurança sobre a
situação dos civis na Síria. Num discurso aos 15 países-membros do
órgão, a secretária-geral assistente para assuntos humanitários, Ursula
Mueller, contou que a situação humanitária enfrentada pelos civis está
"pior do que quando o ano começou". Mueller descreveu um cenário
"alarmante" de forças do governo que atacam áreas controladas por
grupos armados não-estatais. Estes, por sua vez, intensificaram as
ações contra as áreas controladas pelo governo nas cidades de Idlib e
Aleppo. A vice-chefe humanitária explicou que "civis de ambos os lados
da linha de frente sofrem as consequências”, assim como funcionários
de instalações médicas. Segundo o Escritório das Nações Unidas de
Assistência Humanitária, Ocha, desde março de 2011, a Síria enfrenta
um conflito que causou sofrimento incalculável a mulheres, homens e
crianças e forçou mais da metade do país a deixar suas casas.
Relatórios recentes da agência revelam que nas últimas semanas, na
região noroeste, a violência deslocou até 60 mil pessoas. Mueller
contou que “a chuva, o frio e o inverno aumentaram as dificuldades de
muitas famílias deslocadas e de suas comunidades anfitriãs.”

França tem dia de greve geral contra reforma
da Previdência
Quinta-feira, 05 de dezembro. A França enfrentou um dia de greve
geral contra o projeto de reforma da Previdência defendido pelo
presidente Emmanuel Macron. A paralisação fez com que quase 90%
das viagens dos trens de alta velocidade fossem canceladas. Dez das 16
linhas de metrô de Paris foram fechadas, centenas de voos foram
cancelados e muitas escolas não abriram as portas. O ministério da
Educação afirma que o ocorrido atingiu 51,1% das creches e escolas de
ensino elementar. No ensino primário e secundário, 42,3% dos
professores cruzaram os braços. Em Paris, a Torre Eiffel foi bloqueada
e a polícia lançou gás lacrimogêneo contra os manifestantes, informou
a Associated Press. Segundo a agência, pelo menos 87 pessoas foram
presas. Policiais, garis, advogados, aposentados e motoristas de
transportadoras, assim como os "coletes amarelos", o influente
movimento social surgido em novembro de 2018 na França, aderiram à
greve. O movimento de protesto também recebeu o apoio de 182
artistas e intelectuais, entre eles o economista Thomas Piketty, autor
de um 'best-seller' sobre a desigualdade, assim como dos partidos de
esquerda.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/2MOPdI5

Fonte: ONU News
Matéria Completa: https://bit.ly/2Fdoq4j
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MACRON DESCARTA
ABRIR MÃO DE REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
O presidente da França, Emmanuel Macron, garante que não vai abandonar
os planos de reforma previdenciária, mas se diz disposto a "melhorá-la
através de discussões com os sindicatos", especialmente em relação ao
planejado aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, informou
no dia 18/12 o Palácio do Eliseu. O anúncio ocorreu quando os protestos
contra a reforma da Previdência proposta pelo governo completaram duas
semanas e um dia, após o país ser paralisado por uma segunda greve geral
em 13 dias, convocada por todas as centrais sindicais francesas - algo inédito
desde 2010.

Em meio à revolta de franceses contra a reforma da Previdência, o
presidente renunciou a pensão vitalícia de mais de R$ 28 mil que
teria direito no fim do mandato. Macron é o primeiro mandatário do
país a rejeitar benefício que faz parte de uma lei de 1955 que
estabeleceu que presidentes do país têm direito a receber uma
aposentadoria vitalícia após deixar o cargo. O valor desta pensão é
equivalente ao salário de um conselheiro estadual, cerca de 6,2 mil
euros brutos por mês, aproximadamente R$ 28,2 mil.
Fontes: Terra | DW Brasil | G1
Matérias
completas:
(https://bit.ly/39wkV6N)
(https://bit.ly/2QD9Kkg) (https://glo.bo/37qlQ6M)

Escolas sem aula, hospitais com serviços restritos, transportes paralisados e
a torre Eiffel fechada completam o cenário na França neste 13° dia de
protestos. Professores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, advogados,
magistrados e trabalhadores do setor dos transportes públicos aderiram à
paralisação convocada para esta terça pelas centrais sindicais francesas.
Somente duas das 16 linhas do metrô parisiense funcionam normalmente, e
apenas um quarto dos trens de alta velocidade TGV está em operação.
Conexões ferroviárias internacionais também foram afetadas.
O escritório da presidência francesa ressaltou que um objetivo imediato do
governo é convencer os sindicatos a suspenderem as greves de transporte
durante os feriados de Natal. Os líderes do movimento ameaçam continuar a
paralisação até o fim do ano, caso o governo não retire sua proposta de
reforma previdenciária.
Foto: Luc Gnago/Reuters

População mundial chega a 7,75 bilhões em
2019
No fim de 2019, haverá 7,75 bilhões de pessoas no mundo, de acordo
com a estimativa da Fundação Alemã para a População Mundial (DSW)
divulgada em dezembro de 2019. Isso representa um aumento de
cerca de 83 milhões em relação ao ano passado, o que equivale a
aproximadamente o número total de habitantes da Alemanha. Estimase que a população mundial cresça a uma taxa de 156 por minuto,
levando em conta a diferença entre nascimentos e mortes registrada
neste mesmo período. Neste ritmo, segundo a DSW, a marca de 8
bilhões deverá ser superada em apenas quatro anos. O maior
crescimento foi registrado na África, onde cada mulher tem cerca de
4,4 filhos, bem acima da média mundial de 2,4 crianças por mulher. A
fundação prevê que a população africana dobrará nos próximos 20
anos. Apesar da liderança africana no aumento, o continente mais
populoso continua sendo a Ásia. Um relatório da ONU divulgado em
junho estimou que a população mundial chegará a 9,7 bilhões em
2050.
Fonte: DW Brasil
Matéria Completa: https://bit.ly/2ucPK0e
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Câmara dos EUA aprova impeachment de
Donald Trump
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite do
dia 18/12 o impeachment do presidente Donald Trump. Os deputados
aprovaram dois artigos para cassar Trump, um por abuso de poder e
outro por obstrução ao Congresso. O julgamento segue agora para o
Senado, de maioria republicana, e existe a expectativa de que comece
em janeiro de 2020. O Senado dos Estados Unidos é que decide, por
maioria de dois terços, se vai afastar o presidente Donald Trump do
seu cargo. Esta é a terceira vez que há um processo de impeachment
na história americana, mas nunca nenhum presidente foi cassado. Os
democratas afirmam que Trump cometeu crimes e contravenções
pressionando a Ucrânia a divulgar dados comprometedores sobre o
principal rival democrata de Trump para ajudar sua campanha de
reeleição e que obstruiu o Congresso atrapalhando as investigações
sobre suas condutas, acusações que constam, respectivamente, no
primeiro e no segundo artigos julgados.
Fonte: Agencia Brasil
Matéria Completa: https://bit.ly/2SKL3F6
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João de Deus é condenado a 19 anos e 4
meses de prisão por abusos sexuais
O autointitulado médium João Teixeira de Faria, conhecido como João
de Deus, foi condenado a 19 anos e quatro meses de prisão em regime
fechado por quatro crimes durante atendimentos espirituais que ele
realizou em Abadiânia, no estado de Goiás. As condenações dizem
respeito a dois crimes de violação mediante fraude e outros dois de
estupro de vulnerável. A decisão é da juíza Rosângela Rodrigues, da
comarca de Abadiânia, e foi confirmada pelo Ministério Público de
Goiás (MP-GO). A promotoria já apresentou 11 denúncias contra João
Teixeira de Faria, nome real do acusado. A condenação de hoje é a
primeira por crimes sexuais. O caso está sob segredo de Justiça. O
médium ainda responde a mais dez denúncias por crimes sexuais e
outras duas por porte ilegal de arma de fogo. Em junho, a defesa de
João de Deus recorreu ao Supremo Tribunal Federal para rever sua
prisão preventiva. João de Deus foi preso no dia 16 de dezembro de
2018, quatro dias depois de o MP-GO pedir sua prisão preventiva, sob
a acusação de violação sexual mediante fraude e de estupro de
vulnerável, crimes que teriam sido praticados contra centenas de
mulheres na instituição em que ele atendia pessoas em busca de
aconselhamento espiritual.

Drone gigante vai reflorestar áreas degradadas
da América do Sul
Em 2020, um drone gigante apropriado para jogar sementes será
utilizado para reflorestar áreas degradadas da América do Sul. O
equipamento foi construído em novembro deste ano, durante o
Workshop Dronecoria Brasil, na Universidade Federal do Mato Grosso.
Construído em madeira compensada, o drone tem 1,5m de diâmetro e
seis motores. Ele pesa 9kg e tem capacidade de carregar mais de 10kg
em sementes. Dependendo do tamanho do grão, consegue dispensar
cerca de 500 mil unidades em um único voo. O aparelho já passou
pelos primeiros testes e deve começar a ser utilizado em áreas
experimentais a partir do ano que vem. A ideia partiu do engenheiro
da computação espanhol Lot Amorós, idealizador do projeto
Dronecoria, que constrói drones especiais para reflorestamento de
áreas desmatadas. Segundo ele, o drone gigante consegue percorrer
um hectare, área que corresponde a de um campo de futebol, em
apenas 10 minutos.
Fonte: EBC
Matéria completa: https://bit.ly/2TymETy

Fonte: UOL
Matéria completa: https://bit.ly/2SNQG5A
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Flávio Bolsonaro recorre ao STF após busca e
apreensão do MP do Rio
A defesa do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) entrou com um
habeas corpus no STF horas depois de uma loja do parlamentar ter
sido um dos alvos de mandado de busca e apreensão em operação
comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, na quarta-feira
(18/12), para investigar um suposto esquema de desvio de recursos de
salário de servidores da época em que era deputado estadual
fluminense. O recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) questiona
decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permitia na
época a continuidade de investigações contra Flávio e outros pelo
esquema da rachadinha. Não é possível saber o teor do habeas corpus
ao Supremo, porque está sob segredo de Justiça. O habeas corpus foi
distribuído no STF para o ministro Gilmar Mendes relatar, segundo
dados do andamento processual.
Fonte: Huffpost Brasil
Matéria Completa: https://bit.ly/2Fb7zPw

Argentina aprova pacote de "emergência
econômica"
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou no dia 19/12 um
protejo de lei apresentado pelo presidente Alberto Fernández, que
declara uma "emergência pública" econômica, fiscal e social, e traz
medidas para enfrentar a grave recessão que o país atravessa. O
projeto intitulado Lei de Solidariedade Social e Reativação Produtiva –
o primeiro encaminhado para o Congresso por Fernández após assumir
o cargo no dia 10 de dezembro – foi aprovado por 134 votos a favor e
110 contra, e seguirá para votação no Senado. Com a nova legislação, o
governo declara um ano de emergência pública em diversos setores,
como o econômico, financeiro, fiscal, administrativo, tributário,
energético, sanitário, social e previdenciário. A legislação inclui
medidas como aumentos de impostos, tarifas de exportação de
produtos agrícolas, além de modificações nos reajustes das
aposentadorias, e delega ao governo algumas atribuições legislativas
até o dia 31 de dezembro de 2020. O pacote emergencial visa
enfrentar a situação dramática que o país atravessa, com inflação
anual de mais de 50% e altos índices de pobreza.
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2ZJo4vy
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BRASIL MULTA FACEBOOK
POR VAZAMENTO DE
DADOS
O Brasil decidiu multar o Facebook em 6,6 milhões de reais pelo vazamento
de dados de ao menos 443.000 usuários brasileiros. A decisão foi do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, por meio do Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor, aplicou a multa em razão do
compartilhamento indevido de dados de usuários brasileiros no caso
Cambridge Analytica. O caso começou a ser investigado depois de ser
noticiado que brasileiros também tiveram seus dados compartilhados sem
permissão pela consultoria de marketing político Cambridge Analytica.
Fundada nos Estados Unidos, a consultoria que trabalhou para a campanha
de Donald Trump foi acusada em março deste ano de ter feito o maior roubo
de dados da história do Facebook. Na época, a empresa de Mark Zuckerberg
admitiu “violações das regras” e baniu a empresa na rede social. Meses
depois, os Estados Unidos multaram o Facebook em 5 bilhões de dólares,
valor recorde no setor de tecnologia.
No Brasil, o processo aberto investigou se houve violação dos dados pessoais
dos consumidores e se alguém obteve acesso indevido a essas informações.
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor concluiu então que
houve prática abusiva por parte do Facebook. De acordo com a decisão,
“resta evidente que dados dos cerca de 443.000 usuários da plataforma
estavam em disposição indevida pelos desenvolvedores do aplicativo
thisisyourdigitallife”. O aplicativo é um teste psicológico cujas respostas de
milhares de pessoas que o fizeram teriam sido utilizadas para “finalidades no
mínimo questionáveis”, segundo a decisão.

Após a decisão do processo, o Facebook ainda será intimado,
cabendo recurso. Por meio de sua assessoria de imprensa, a
empresa enviou uma nota afirmando está focada "em proteger a
privacidade das pessoas” e que tem feito mudanças na plataforma,
"restringindo as informações que desenvolvedores de aplicativos
podem acessar.
Fonte: El Pais Brasil
Matéria Completa: https://bit.ly/2Ql29YG

Anvisa decide banir gordura trans de alimentos
industrializados
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu banir o item
dos produtos industrializados no Brasil de forma gradual até 2023. A
proposta foi aprovada por unanimidade e tem objetivo de proteger a
saúde da população. A agência argumenta que “o consumo elevado
dessas gorduras é nocivo à saúde por favorecer o surgimento de
problemas cardiovasculares, como o entupimento de artérias que
irrigam o coração, e aumentar o risco de morte por essas doenças”. A
gordura trans é usada na indústria para dar sabor marcante, crocância
e aumentar o prazo de validade dos alimentos. É usada principalmente
em margarinas, biscoitos, bolos, massas instantâneas, chocolates,
pipoca de micro-ondas, entre outros. Formada por um processo
químico no qual óleos vegetais são transformados em ácidos graxos
trans, ela também é conhecida como gordura vegetal hidrogenada. De
acordo com a Anvisa, existem tecnologias que permitem à industria a
substituição do item. Também é possível encontra-lo em forma natural
em derivados de animais ruminantes, como carnes, banha, queijos,
manteiga e iogurtes. Nesses alimentos, no entanto, sua concentração é
considerada pequena, portanto, são seguros para consumo.

‘Democracia em vertigem’ está entre os préindicados ao Oscar
O documentário brasileiro “Democracia em vertigem”, da diretora
Petra Costa, foi pré-indicado nesta segunda-feira (16) ao Oscar 2020. O
filme entrou na pré-lista das 15 produções que ainda buscam a
indicação definitiva para concorrer pela categoria de melhor
documentário do evento. “Democracia em vertigem” foi lançado pela
plataforma de streaming Netflix em junho de 2019 e mostra o processo
de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a grave crise
política no Brasil. No dia 13 de janeiro de 2020, a Academia de Artes e
Ciências Cinematográficas de Hollywood irá selecionar os cinco
documentários finalistas que vão concorrer ao Oscar. Com o longa “A
vida invisível”, de Karim Aïnuz, o Brasil também disputava uma vaga na
categoria de melhor filme internacional, mas ficou de fora da pré-lista.
Fonte: IstoÉ
Matéria Completa: https://bit.ly/2tkPFar

Fonte: Huffpost Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2tnsk7R
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Notre-Dame não terá missa de Natal pela
primeira vez em 200 anos
Pela primeira vez em mais de dois séculos, a Catedral de Notre-Dame
de Paris não vai celebrar uma missa Natal, em consequência do
incêndio que a estrutura devastou em abril passado. "Não haverá uma
missa em Notre-Dame à meia-noite. A última vez em que isso
aconteceu foi durante a Revolução Francesa. Desde 1803, sempre
houve missas de Natal em Notre-Dame", disse a porta-voz da diocese
de Paris. O incêndio de 15 de abril provocou o desmoronamento do
teto e do pináculo, mas os campanários e as paredes externas foram
salvos, assim como relíquias religiosas e obras de arte inestimáveis. "É
doloroso, porque teríamos gostado de comemorar o Natal em NotreDame, mas ao mesmo tempo também há esperança: estamos
progredindo com a reconstrução, por exemplo com um guindaste
enorme que ajudará a retirar esses malditos andaimes", disse o
monsenhor Patrick Chauvet, principal clérigo da administração da
catedral.
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/39PVrS8
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Governo alemão aprova proibição da "cura
gay” para menores
O governo da chanceler federal Angela Merkel aprovou no dia 18/12
um projeto de lei para proibir a publicidade ou oferta das "terapias de
conversão sexual" para pessoas homossexuais. Fica também vetado
submeter menores de 18 anos a esse tipo de procedimento, e
restringem-se severamente os cenários em que adultos possam passar
pela "terapia". Embora não seja comum no país, a prática conhecida
como "cura gay" ainda persiste em algumas comunidades religiosas,
sendo registrados, em média, mil casos por ano. "A homossexualidade
não é uma doença, portanto a palavra 'terapia' já é equivocada", disse
o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, que é abertamente gay
e casado com um homem. "Essa chamada ‘terapia' é que deixa as
pessoas doentes." O projeto foi enviado em seguida ao Bundestag
(câmara baixa do Parlamento), no qual o governo controla a maior
parte dos votos. Se aprovado, a publicidade ou oferta de terapia de
conversão passará a ser proibida, e os infratores penalizados com
multas de até 30 mil euros (135 mil reais).
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2T3qOm4
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Bolsonaro assina indulto de Natal com perdão
da pena de policiais condenados por crimes
culposos

O presidente Jair Bolsonaro assinou no dia 23/12 o decreto com as
regras para o indulto de Natal. O texto autoriza o perdão da pena de
agentes de segurança pública condenados por crimes culposos – sem
intenção – no exercício da profissão. É a primeira vez que um indulto é
concedido a uma categoria profissional específica. O decreto também
vale para as condenações de militares das Forças Armadas por crimes
não intencionais relacionados às operações de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO). O texto foi publicado dia 24/12 no "Diário Oficial da
União" e passou a valer nesta data. O decreto, porém, não terá efeito
automático: os advogados e defensores públicos terão de acionar a
Justiça para pedir a soltura de cada beneficiado. Crimes cometidos
durante as folgas dos policiais ou militares só serão alvos do perdão se
a Justiça entender que a ação visava evitar algum outro crime ou
ocorreu por risco decorrente da profissão. Segundo fontes ligadas ao
governo, esse foi um dos principais pontos de debate durante a
elaboração do decreto.
Fonte: G1
Matéria completa: https://glo.bo/35zdJDL
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Número de extremistas de direita na Alemanha
aumenta um terço em 2019
O número de extremistas de direita ativos na Alemanha aumentou
significativamente em 2019, aponta um levantamento divulgado pelo
jornal "Tagesspiegel" nesta segunda-feira (16). O Departamento de
Proteção à Constituição da Alemanha (BfV), agência de inteligência
doméstica do país, e os serviços estaduais identificaram um total de,
no mínimo, 32.200 extremistas de direita. O número cresceu um terço,
em comparação com o levantamento de 2018, quando as autoridades
contabilizaram 24.100 envolvidos em redes extremistas de direita.
Uma das principais razões para o aumento se deve a o BfV ter passado
a incluir, pela primeira vez, grupos afiliados ao partido populista de
direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em sua contagem de
extremistas de direita. Em janeiro deste ano, o BfV voltou a atenção
para uma facção radical do AfD conhecida como Der Flügel (A Ala),
assim como para a ala Junge Alternative (Alternativa Jovem), por
suspeita de extremismo.
Fonte: G1
Matéria completa: https://glo.bo/2QSmtAH
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PRODUTORA PORTA DOS
FUNDOS SOFRE ATAQUE
NO RIO
A produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos teve sua sede no bairro
do Humaitá, zona nobre do Rio de Janeiro, atacada com bombas tipo
coquetel molotov na madrugada do dia 24 de dezembro. Em vídeo que
circula nas redes sociais nesta quarta, três homens encapuzados
reivindicaram o ataque. Eles aparecem em frente a uma bandeira
integralista (movimento ultraconservador dos anos 30 inspirado no fascismo
italiano) e apoiados numa bandeira do Brasil monárquico.
De acordo com o jornal O Globo, o ataque aconteceu às 4 horas da manhã e
o caso foi registrado como crime de explosão na 10ª DP (Botafogo). “Um dos
seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos”,
disse a produtora em nota.
“É assustador. Eles não estão sós. É um ódio que tem sido pregado na mídia
conservadora e no Congresso”, disse ao EL PAÍS Gregório Duvivier, ator do
grupo. Duvivier é um dos protagonistas de A primeira tentação de Jesus,
produção da Porta dos Fundos para a Netflix. A sátira que, entre outras
coisas, representa Jesus tendo um romance gay atiçou a ira de cristãos,
políticos, incluindo integrantes do clã Bolsonaro, e pastores. Um abaixoassinado pede o veto da produção por a considerarem “ofensiva à fé cristã"
e já ultrapassou os dois milhões de assinaturas.

Na nota, a produtora do grupo diz que já disponibilizou as imagens
das câmaras de segurança para as autoridades e que a prioridade,
no momento, é a segurança da equipe. “Assim que tivermos mais
detalhes, voltaremos a nos manifestar". “O país encerrará essa
tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de
expressção”, encerra o texto.
Fonte: El Pais Brasil
Matéria Completa: https://bit.ly/2QRylCY

Moro é eleito uma das 50 pessoas que
definiram a última década no mundo

Menina encontra pedido de ajuda em cartão de
Natal produzido na China

O Financial Times escolheu o atual Ministro da Justiça Sergio Moro
como uma das cinquenta personalidades que moldaram a década de
2010. Na lista publicada no dia 24/12, o jornal britânico atribui a
escolha do ex-magistrado por ele ter chefiado uma investigação contra
corrupção que “abalou o cenário político latinoamericano”, mesmo de
“sua posição como um juiz de uma cidade provinciana brasileira.” “As
provas das propinas pagas no esquema de corrupção da Odebrecht
levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e atingiu
quatro atuais ou ex-presidentes peruanos — um se matou antes que a
polícia pudesse prendê-lo”, explica a publicação. O perfil escrito pelo
escritor inglês Geoff Dyer também acrescenta que o movimento
político de sua nomeação ao Ministério da Justiça por Jair Bolsonaro
pode por em dúvida sua carreira como juiz, mas também alçá-lo à
Presidência da República.

Uma menina britânica de seis anos encontrou um pedido de ajuda de
um suposto trabalhador forçado num cartão de Natal fabricado na
China. Após a descoberta, a rede britânica de supermercados Tesco,
que vendeu o item, anunciou no dia 22/12 que suspendeu produção
dos cartões importados do país asiático. Segundo o jornal The Sunday
Times, ao abrir a caixa com os caixões de Natal beneficentes da Tesco,
Florence Widdicombe, que mora nos arredores de Londres, encontrou
um cartão com o pedido de ajuda escrito em inglês com letras
maiúsculas. A mensagem teria sido escrita por presos da penitenciária
de Qingpu, em Xangai. "Somos prisioneiros estrangeiros na prisão de
Qingpu, em Xangai, na China. Somos forçados a trabalhar contra nossa
vontade. Por favor, nos ajude e notifique organizações de direitos
humanos", diz o texto. A Tesco afirmou que se surpreendeu com a
revelação e "imediatamente parou a produção dos cartões na fábrica".

Fonte: Veja
Matéria completa: https://bit.ly/2Tqvumi

Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2uPFN9h
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