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Os documentos
apreendidos pela Polícia
Federal brasileira em 2009
durante a Operação
Castelo de Areia escondem
supostos pagamentos de
propinas e financiamento
oculto de campanhas
eleitorais pela empresa
Camargo Corrêa em
diversos países da América
Latina e África, que abrem
um novo capítulo para a
Justiça dessas nações.

Operação no Brasil expõe nós da Camargo Corrêa na América 
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Operação no Brasil expõe nós da Camargo Corrêa na América 
Latina

Os casos mais reveladores até agora são os do Peru, Argentina,
Venezuela e Bolívia, países onde a Camargo Corrêa desenvolveu projetos
infraestruturais milionários e nos quais a rede de jornalistas Investiga Lava
Jato já publicou diversas reportagens.

O caso do Peru é emblemático. O ex-presidente está foragido nos
Estados Unidos, enquanto sua extradição tramita na Justiça. A
Procuradoria peruana reconstruiu a trajetória do pagamento de US$ 3,9
milhões (R$ 16 milhões), obtendo novos documentos.

As autoridades argentinas ordenaram para 13 de setembro, via
carta precatória ao Brasil, o interrogatório de Antonio Miguel Marques, ex-
presidente da Camargo Corrêa, por suposto pagamento de propinas na
obra da Aysa. Marcelo Odebrecht deveria depor dia 11 de setembro,
também via carta precatória. Os ex-executivos das duas empresas não
compareceram.
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Operação no Brasil expõe nós da Camargo Corrêa na América 
Latina

Na Venezuela, os sites noticiosos El Pitazo e Runrun.es
noticiaram esta semana que desde 2005 a construtora procurou o
apadrinhamento do ex-presidente Hugo Chávez por meio de seu irmão
Adán e do presidente Nicolás Maduro, para receber a obra da empresa
Tocoma.

Na Bolívia, os primeiros indícios de pagamentos de propinas pela
Camargo Corrêa vieram à tona em abril de 2018.

Apesar de a Castelo de Areia ter sido anulada no Brasil, o
processo conserva importantes tesouros de informação para o resto da
América Latina, onde a construtora fez investimentos milionários.

FOLHA DE SÃO PAULO, https://bit.ly/2OJjAPc - 19.09.2018
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Reino Unido diz ser "prioridade urgente" garantir um acordo 
do Brexit

O Comitê para
o Brexit do Reino Unido
caracterizou a
necessidade de um
acordo de saída do
Reino Unido da União
Europeia como uma
"prioridade urgente",
ressaltando que alguns
progressos foram feitos,
mas "pontos persistentes
permanecem".

SEMANA DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2018

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



Em relatório sobre os progressos do Brexit feitos entre junho e
setembro, o Comitê apontou que não é possível um acordo de retirada
sem uma proposta de apoio viável para a fronteira irlandesa e que um
acordo no mesmo estilo realizado com o Canadá não garantiria, por si
só, o comércio livre de atritos ou uma fronteira irlandesa aberta.

"Um não acordo do Brexit poderá ser caótico e prejudicial" para
a economia do Reino Unido, levando muitas empresas a enfrentarem
enorme incerteza, alertou o Comitê, acrescentando que o prazo final do
Conselho Europeu é em outubro, ou no máximo até meados de
novembro. "Um tempo a mais do que o estipulado é extremamente
limitado". O relatório do Comitê observa que houve algum progresso no
esboço do acordo de retirada - agora dito estar 80% completo -, mas
enfatiza que permanecem pontos críticos significativos. Entre eles: a
fronteira irlandesa e um acordo alfandegário facilitado.

Reino Unido diz ser "prioridade urgente" garantir um acordo 
do Brexit
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"Evitar uma fronteira dura na Irlanda continua sendo o maior
obstáculo", apontou o relatório. "Sem um acordo, não haverá acordo do
Brexit e, portanto, nenhum período de transição/implementação",
salientou o Comitê.

"O tempo está se esgotando para garantir um Acordo de
Retirada. Sem um, não haveria período de transição e isso deixaria as
empresas e os cidadãos enfrentando grande incerteza em apenas sete
meses. Há, no entanto, problemas significativos ainda a serem
resolvidos", disse o presidente do Comitê, Hilary Benn.

ESTADO DE MINAS, https://bit.ly/2OHxjWP - 18.09.2018
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SUGESTÃO DE LEITURA:

Economia do Reino Unido vai encolher sem acordo 
do Brexit, diz FMI

TEM RELAÇÃO COM:

ComitêparaoBrexit apontaurgência emacordo comaUE.

Fronteira irlandesa é ponto importante do acordo de retirada.

https://glo.bo/2QPJH8v

Reino Unido diz ser "prioridade urgente" garantir um acordo 
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Donald Trump deixou
de disparar balas de borracha
para utilizar munição real no
litígio comercial com a China.
O escritório de Comércio
Exterior dos Estados Unidos
formalizou na segunda-feira, a
menos de dois meses das
eleições legislativas, a entrada
em vigor de uma taxa
alfandegária de 10% a uma
lista de 5.745 produtos
chineses avaliados em 200
bilhões de dólares.

Trump anuncia novas taxas alfandegárias para China, que 
promete represália
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Junto com as tarifas que já estão em vigor, as sanções afetam
metade das importações anuais da China. E a Casa Branca ameaça com
mais, até cobri-las em sua totalidade.

Esse 10%, que entra em vigor no próximo dia 24, será elevado a
25% em 1 de janeiro se o gigante asiático se recusar a modificar suas
práticas, criticadas por Trump antes até de chegar à presidência da maior
potência mundial. “E mais, se a China adotar represálias sobre nossos
agricultores e nossas indústrias, colocaremos imediatamente em
andamento a fase três, que significa sanções adicionais sobre outros 267
bilhões de dólares (1,10 trilhão de reais) em importações”, alertou a Casa
Branca em um comunicado atribuído ao presidente. Na terça-feira Pequim
prometeu contra-atacar. As autoridades não especificaram quais ações
tomarão, ainda que no começo de agosto ameaçaram taxar produtos
norte-americanos no valor de 60 bilhões de dólares, se Donald Trump
continuasse com a jogada.

Trump anuncia novas taxas alfandegárias para China, que 
promete represália
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Esse novo lance complica muito uma nova rodada de
negociações que estava no forno e afasta a possibilidade de um acordo a
curto prazo entre os dois países que acabe com essa dura guerra
comercial.

“Lamentamos profundamente”, disse o Ministério do Comércio
em um comunicado, horas depois do anúncio da Administração Trump.
“Os Estados Unidos insistem na imposição de taxas alfandegárias, o que
trouxe nova incerteza às negociações bilaterais. Esperamos que os EUA
reconheçam as consequências de tais atos e tomem medidas para
corrigi-los de maneira oportuna”. O órgão prometeu responder de
maneira “simultânea”, ou seja, no próximo dia 24, quando as taxas
recém-anunciadas por Trump que taxam os produtos chineses entrarão
em vigor.

EL PAÍS, https://bit.ly/2zmMQWW - 19.09.2018
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SUGESTÃO DE LEITURA:

As quatro poderosas armas que a China tem para atacar 
os EUA na guerra comercial

TEM RELAÇÃO COM:

Sanções econômicas impostas pelos EUA afetam metade das
importações anuais da China.

Ministério do Comércio Chinês promete responder de forma “simultânea.

https://bbc.in/2nbhfQR
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Yusaku Maezawa se
tornou o primeiro ser humano
a comprar um bilhete para a
Lua. O empresário japonês
de 42 anos, tem passagem
marcada para a primeira
viagem tripulada privada ao
espaço, prevista para o ano
2023, a bordo da nave BFR,
da SpaceX, a empresa com a
qual bilionário Elon Musk quer
contribuir para que o ser
humano se torne o quanto
antes uma espécie
multiplanetária.

Bilionário japonês compra a primeira passagem comercial 
para a Lua
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Maezaewa, conforme informou ele mesmo na noite desta
segunda-feira na sede da SpaceX em Los Angeles, não viajará sozinho.
O empresário, colecionador de arte, que nos leilões do ano passado
pagou 110,5 milhões de dólares por uma obra de Basquiat, teve a ideia
de convidar a bordo da nave entre seis e oito destacados artistas de todo
o mundo, ainda a serem escolhidos. Um pintor, um escultor, um músico,
um arquiteto, um diretor de cinema, um fotógrafo e um desenhista de
moda. “Artistas que representem a Terra em sua viagem à Lua”, explicou.
Passarão uma semana no espaço com todos os gastos pagos, e na volta
criarão uma obra inspirada pela experiência. “O que sentirão ao ver a Lua
e a Terra do espaço? E o que criarão?”, perguntava-se o empresário. O
projeto se chama Dear Moon (“Querida Lua”), e já conta com um site,
lançado na noite de segunda.

Bilionário japonês compra a primeira passagem comercial 
para a Lua
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Desde menino, eu amo a Lua”, disse Maezawa. O empresário,
dono de uma fortuna estimada em 2,9 bilhões de dólares (12 bilhões de
reais), segundo a Forbes, irrompeu no palco com uma camiseta de
Basquiat desenhada pela Comme des Garçons, e disse: “Escolhi ir à
Lua!”. Comprou, na verdade, todos os bilhetes disponíveis. Com a quantia
paga, supostamente tão astronômica como a viagem, mas que não foi
revelada, Maezawa contribui para financiar o sonho espacial de Musk, que
prevê outras vias de faturamento, como a colocação de satélites
comerciais em órbita.

EL PAÍS, https://bit.ly/2xw5t9z - 19.09.2018
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SUGESTÃO DE LEITURA:

Quem é Elon Musk, o multimilionário fundador da 
Tesla que enviou seu carro ao espaço

TEM RELAÇÃO COM:

YusakuMaezawaéoprimeiroserhumanoacomprarumbilheteparaaLua.

Viagem é prevista para 2023, a bordo da nave BFR, da SpaceX

https://bbc.in/2prYWrZ
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O Acnur (Alto
Comissariado da ONU
para os Refugiados) e a
OIM (Organização
Internacional para
Migração), ambos
ligados à ONU,
anunciaram nesta
quarta-feira (19) a
indicação de um
representante especial
para lidar com a crise
migratória venezuelana.

ONU nomeia representante especial para crise migratória da 
Venezuela
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O cargo será ocupado pelo ex-presidente da Guatemala
Eduardo Stein (2004-2008).

Stein "trabalhará para promover o diálogo e o consenso
necessários para a resposta humanitária, incluindo o acesso a
territórios, a proteção aos refugiados, um estatuto regular e a
identificação de soluções para refugiados e migrantes venezuelanos",
afirmou comunicado conjunto da OIM e doAcnur.

A indicação atende a um pedido da Colômbia, um dos
principais destinos dos venezuelanos fugindo do país.

Na segunda, em Genebra, o chanceler colombiano, Carlos
Holmes Trujillo, voltou a defender seu pedido e insistiu na "urgência de
que se integre um fundo humanitário de emergência para fortalecer a
capacidade orçamentária a fim de combater a referida crise".

ONU nomeia representante especial para crise migratória da 
Venezuela
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"Quanto antes melhor, porque a crise aumenta de uma
maneira dramática a cada dia", afirmou Trujillo após se encontrar com
a comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet.

A Colômbia estima que mais de um milhão de venezuelanos
entraram no país nos últimos dois anos, dos quais 820 mil
regularizaram sua situação.

"Temo que esse número seja ainda maior, e nos preocupa
muito a tendência esses números mostram, porque continuando assim
estaremos falando de cerca de 4 milhões de venezuelanos fora de seu
país até o fim do ano", afirmou Trujillo.

ONU nomeia representante especial para crise migratória da 
Venezuela
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FOLHA DE SÃO PAULO, https://bit.ly/2xIjpw6 - 19.09.2018

SUGESTÃO DE LEITURA:
Quatro milhões de venezuelanos poderão deixar o 

país até final do ano

TEM RELAÇÃO COM:

ONU nomeia ex-presidente da Guatemala para tratar da crise
migratória da Venezuela.

Indicação atende a pedido da Colômbia

https://bit.ly/2PR2AXo

ONU nomeia representante especial para crise migratória da 
Venezuela
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ALTERNATIVA - C

https://glo.bo/2OtED7Z
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