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Concurso Público 2016

Conteúdo
Conhecimentos elementares em temas presentes nos últimos 6 (seis) meses
antecedentes da data de abertura das inscrições, nas matérias de história, política e
economia.

1

Apostilas Objetiva – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil

Atenção!
Pelo fato do item "Conhecimentos Gerais " ser bastante amplo, abrangendo todas as áreas do conhecimento,
fatos e acontecimentos, recomendamos a leitura de revistas de grande circulação no país, tais como, Isto É,
Veja, Época, Carta Capital etc., e jornais como a Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, Jornal
do Brasil etc.
É imprescindível, também, o acompanhamento dos jornais televisivos, bem como programas de entrevistas e
debates realizados na TV.
Não obstante, colocamos aqui, em forma de resenha, acontecimentos recentes de âmbito nacional e
internacional, os quais reputamos serem de grande importância, merecendo, então, uma atenção especial de
todos.
Vejamos!

Resenha de notícias
07/10/2016
Número de mortos por furacão Matthew sobe para 877 no Haiti
Cruz Vermelha estima que mais de 1 milhão foi afetado no país caribenho.
Agência humanitária fez apelo para obter ajuda imediata para os haitianos.
A passagem do furacão Matthew deixou 877 mortos no Haiti, segundo autoridades locais ouvidas pela agência
de notícias Reuters nesta sexta-feira (7). O balanço oficial feito pela Defesa Civil é de 271 mortos.
Há milhares de casas destruídas e muitos bairros seguem inundados na península do sudoeste do país.
O furação é o mais forte a atingir o Caribe desde 2007, e foi justamente no Haiti que o Matthew causou mais
destruição. O país mais pobre das Américas foi devastado por um terremoto em 2010 e até hoje ainda não se
recuperou completamente.
O vento de cerca de 230 km/h derrubou árvores, barrancos e pontes, além de destruir milhares de casas.
Militares brasileiros estão ajudando os moradores desde terça (4), quando o olho do furacão atingiu o Haiti.

07/10/2016
Presidente da Colômbia ganha o prêmio Nobel da Paz
Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, ganhou nesta sexta-feira o prêmio Nobel da Paz de 2016 por
“seus esforços resolutos para encerrar a guerra civil de mais de 50 anos em seu país”. Santos foi o grande
artífice do acordo de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), uma guerrilha
esquerdista que há 50 anos promove ataques contra a população civil órgãos do governo.
O pacto selado as Farc foi o resultado de negociações iniciadas quando Santos assumiu seu primeiro governo,
em 2010, mandato para o qual foi reeleito em 2014. A fase pública das negociações começou em novembro
de 2012, por meio diálogos formais em Havana, mediados por Cuba e Noruega, e com acompanhamento de
Venezuela e Chile. Depois de quatro anos de conversas entre o presidente Santos e o líder guerrilheiro Rodrigo
Londoño Echeverri, o Timochenko, o pacto foi selado.
No último domingo, porém, por uma pequena margem de votos, a população da Colômbia rejeitou em um
referendo o acordo de paz do governo. O “não” ao pacto teve 50,2% dos votos, contra 49,8%% do “sim” – uma
diferença final de pouco mais de 60.000 votos. O referendo teve baixo comparecimento, com apenas cerca de
40% dos eleitores aptos indo às urnas.
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O inesperado resultado – pesquisas indicavam vitória tranquila do “sim” – põe o acordo de paz em estado de
suspensão. O “não” à proposta deixa as negociações entre a Colômbia e as Farc em situação incerta: confiante
na vitória, Santos havia dito que não existia “plano B” para o acordo. A campanha pelo “não” teve o apoio do
ex-presidente Alvaro Uribe e criticava a anistia aos guerrilheiros das Farc. “Os americanos não dariam
impunidade a Osama bin Laden, nem os franceses teriam dado impunidade ao Estado Islâmico. Por que os
colombianos têm que dar impunidade total aos terroristas que atingiram tanto a Colômbia como Bin Laden
atingiu os Estados Unidos?”, disse Uribe em um protesto antes do referendo.
As Farc, que começaram com um grupo de guerrilha camponês, se tornaram um agente importante no tráfico
de cocaína e chegaram a ter mais de 20.000 combatentes. Em até 180 dias, os quase 15.000 restantes deverão
entregar suas armas à Organização das Nações Unidas (ONU), em um passo importante pela paz na
Colômbia. Como parte do acerto com o governo, as Farc já estão organizando diretrizes para se converterem
em um partido político legal.
O acordo de paz põe fim a um conflito de 52 anos, considerado um dos mais antigos e sangrentos da América
do Sul. A violência entre guerrilheiros, paramilitares e agentes do Estado deixou 260.000 mortos, 45.000
desaparecidos e 6,9 milhões de deslocados em meio século.

06/10/2016
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, 5, manter a possibilidade de execução de penas –
como a prisão – após a condenação pela Justiça de segundo grau e, portanto, antes do esgotamento de todos
os recursos. Por 6 votos a 5, a Corte confirmou o entendimento em um julgamento que deverá ter efeito
vinculante para os juízes de todo o País. Entenda:
1. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu em fevereiro?
Em fevereiro, o Supremo permitiu, por 7 votos a 4, que as penas passassem a ser executadas já após uma
decisão de 2.ª instância, ou seja, antes de todas as possibilidades de recursos serem esgotadas. O
entendimento anterior era o de que o cumprimento da pena começaria após o chamado trânsito em julgado da
condenação, podendo chegar a tribunais superiores. A decisão foi tomada em um pedido de habeas corpus,
por isso não teve repercussão geral, o que significa que não era válida para todos os casos.
2. O que o Supremo decidiu ontem?
Por 6 votos a 5, a Corte manteve a possibilidade de execução de penas após a condenação pela Justiça de
segundo grau e, portanto, antes do esgotamento de todos os recursos. O tribunal confirmou o entendimento
em um julgamento que deverá ter efeito vinculante para juízes de todo o País. Ontem foram analisadas duas
Ações Declaratórias de Constitucionalidade que foram apresentadas pela OAB e pelo PEN. O argumento
central de ambas era de que a prisão enquanto houver direito a recurso viola o princípio da presunção de
inocência.
3. Qual é a polêmica?
Até o julgamento de fevereiro, o entendimento que prevalecia era de que uma pessoa só poderia começar a
pagar a pena depois que todas as possibilidades de recursos judiciais fossem esgotadas. Por isso, era comum
uma pessoa ser condenada à prisão e permanecer em liberdade. Para advogados, passar a executar as penas
depois de condenação na segunda instância pode levar a injustiças contra os condenados, que ainda poderiam
recorrer das decisões.

28/09/2016
Nobel da Paz, ex-presidente israelense Shimon Peres morre aos 93 anos
Político, que sofreu AVC no início do mês, foi um dos pais fundadores de Israel
Um dos maiores ícones da História israelense, o ex-presidente e Prêmio Nobel da Paz Shimon Peres morreu
na noite de terça-feira, aos 93 anos, informou a agência estatal Israel News Agency. Ele estava hospitalizado
desde 13 de setembro depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral no início do mês. Com uma carreira
de quase 70 anos, o político ajudou a construir o Estado de Israel, foi várias vezes ministro, duas vezes premier
e é tido como um dos artífices das tentativas de paz com a população palestina.
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27/09/2016
Obama nomeia primeiro embaixador em Cuba em mais de meio século
Jeffrey DeLaurentis já é chefe da representação diplomática americana.
Senado ainda precisa confirmar indicação do diplomata de 55 anos.
O presidente Barack Obama designou o experiente diplomata Jeffrey DeLaurentis, nesta terça-feira (27), para
ser o primeiro embaixador dos Estados Unidos em Cuba em 55 anos. Ele é, desde 2014, chefe da
representação diplomática americana em Havana.

27/09/2016
Primeiro filho de 'três pessoas' nasce a partir de nova técnica
Uma nova técnica de fertilização auxiliou no nascimento de um bebê gerado por três pessoas, segundo a
revista científica "New Scientist".
O menino hoje com cinco meses, tem o DNA do pai e o da mãe somados a uma pequena parte do código
genético de uma doadora.
Médicos americanos deram o passo, sem precedentes, para evitar que o bebê tivesse uma doença genética
que sua mãe, uma jordaniana, carregava. Ela é portadora da síndrome de Leigh, que teria consequências fatais
para o bebê ao atacar seu sistema nervoso central.
Especialistas dizem que a técnica pode inaugurar uma nova era da Medicina ao possibilitar que famílias evitem
que seus descendentes sofram de determinadas doenças genéticas.
Mas eles alertam que checagens rigorosas ainda devem ser feitas na nova tecnologia, chamada de doação
mitocondrial.

26/09/2016
Colômbia e Farc assinam nesta segunda o acordo de paz
Presidente Juan Manuel Santos e número um da guerrilha, Timochenko, assinarão o pacto em ato solene em
Cartagena. Acordo ainda deve ser referendado por colombianos em plebiscito no próximo dia 2 de outubro.
O governo colombiano assinará nesta segunda-feira (26/09) o histórico acordo de paz com as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc), na tentativa de pôr fim aos 52 anos de conflito armado.
Alcançado em agosto em Havana, após anos de negociações, o acordo será assinado num ato solene em
Cartagena, no norte da Colômbia, pelo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e o número um das Farc,
Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como Timochenko.
Em declaração neste domingo, Santos destacou que a assinatura do pacto dará início "à construção de paz"
na Colômbia, mas que deve durar muito tempo, "porque reconstruir um país que foi tão golpeado, que sofreu
tanto durante tanto tempo, não é algo que se pode fazer da noite para o dia".
Chefes de Estado da região são aguardados nesta segunda-feira, assim como o secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon, e o secretário de Estado americano, John Kerry. O ministro das Relações Exteriores, José Serra,
representará o presidente Michel Temer, que alegou problemas de agenda.
Na última sexta-feira, as Farc anunciaram que seus líderes ratificaram por unanimidade o acordo, que
contempla o abandono das armas pela guerrilha e sua transformação em movimento político. A nova
agremiação deve ocupar dez assentos no Congresso, segundo prevê o pacto de paz.
Após a assinatura, o acordo ainda deverá ser referendado pelos colombianos num plebiscito marcado para o
próximo dia 2 de outubro. Para ser validado, exige a participação de mais de 13% dos eleitores, 4,5 milhões
de pessoas. Todas as pesquisas projetam a vitória do "sim" na consulta popular.
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Neste domingo, outra guerrilha, o Exército de Libertação Nacional (ELN), anunciou que irá interromper as ações
ofensivas em 2 de outubro para facilitar a participação dos colombianos no plebiscito. Pablo Beltrán, integrante
do comando central da guerrilha, disse que, embora o ELN seja crítico ao processo de paz, o grupo não será
um "obstáculo" para o governo e as Farc.
Em mais de 50 anos, o conflito na Colômbia, o mais longo da América, provocou a morte de 220 mil pessoas
e deixou mais de 6 milhões de deslocados internos.
A data escolhida para a assinatura, 26 de setembro, segue o dia de São Pedro Claver (1581-1654), "um grande
defensor dos direitos humanos". Ele foi um missionário e sacerdote jesuíta espanhol que dedicou sua vida à
defesa dos escravos em Cartagena, principal porto negreiro da América na época em que o país foi colônia da
Espanha. E, por isso, ele é conhecido como "apóstolo dos escravos".

26/09/2016
Palocci é preso na Lava Jato
A Polícia Federal deflagrou a Operação Omertà, 35ª fase da Lava Jato nesta segunda-feira, 26. O ex-ministro
Antonio Palocci foi preso, investigado por suas relações com a Odebrecht. Segundo o delegado Felipe Pace,
da Polícia Federal, Palocci tinha uma conta-corrente de propina com a empreiteira.
Palocci foi o ministro mais poderoso do PT ao lado de José Dirceu – preso desde agosto de 2015 e já
condenado na Lava Jato. Antônio Palocci foi ministro da Fazenda entre 1 de janeiro de 2003 a 27 de março de
2006 durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assumiu o mandato de Deputado
Federal em 1 de fevereiro de 2007, licenciando-se, a partir de 1 de janeiro de 2011, para ser ministro Chefe da
Casa Civil durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma. Ficou no cargo até 7 de junho de 2011.
A Receita Federal dá apoio à ação. As equipes policiais estão cumprindo 45 ordens judiciais, sendo 27
mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão temporária e 15 mandados de condução coercitiva.
Aproximadamente 180 policiais federais e auditores fiscais estão cumprindo as determinações judiciais em
cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Distrito Federal.
Nesta fase da operação Lava Jato são investigados indícios de uma relação criminosa entre o ex-ministro da
Casa Civil e da Fazenda com o comando da principal empreiteira do país. Segundo a Federal, o investigado
principal atuou diretamente como intermediário do grupo político do qual faz parte perante o Grupo Odebrecht.
Há indícios de que o ex-ministro atuou de forma direta a propiciar vantagens econômicas ao grupo empresarial
nas mais diversas áreas de contratação com o Poder Público, tendo sido ele próprio e personagens de seu
grupo político beneficiados com vultosos valores ilícitos.
“Dentre as negociações identificadas foi possível delinear as tratativas entre o Grupo Odebrecht e o ex-ministro
para a tentativa de aprovação do projeto de lei de conversão da MP 460/2009 (que resultaria em imensos
benefícios fiscais), aumento da linha de crédito junto ao BNDES para país africano com a qual a empresa tinha
relações comerciais, além de interferência no procedimento licitatório da Petrobrás para aquisição de 21 navios
sonda para exploração da camada pré sal”, afirma a PF em nota.
Outro núcleo da investigação apura pagamentos efetuados pelo chamado “setor de operações estruturadas”
do Grupo Odebrecht para diversos beneficiários que estão sendo alvo de medidas de busca e condução
coercitiva.
O nome “Omertà” dado à investigação policial é uma referência a origem italiana do codinome que a construtora
usava para fazer referência ao principal investigado da fase (“italiano”), bem como ao voto de silêncio que
imperava no Grupo Odebrecht que, ao ser quebrado por integrantes do “setor de operações estruturadas”
permitiu o aprofundamento das investigações. Além disso, remete a postura atual do comando da empresa
que se mostra relutante em assumir e descrever os crimes praticados.
Nos casos dos investigados para os quais foram expedidos mandados de condução coercitiva, eles estão
sendo levados às sedes da Polícia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem
os esclarecimentos necessários. Os investigados serão liberados após serem ouvidos no interesse da
apuração em curso.
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Os presos serão levados à Polícia Federal em Curitiba onde permanecerão à disposição das autoridades
responsáveis pela investigação.

15/09/2016
Corpo de Domingos Montagner é encontrado; ator morre aos 54 anos
O Corpo de Bombeiros de Sergipe acaba de confirmar a morte de Domingos Montagner. Reginaldo Dória,
comandante que operava buscas no local informou ao EXTRA que o corpo do ator foi encontrado sem vida.
Ele estava preso às pedras, em Canindé de São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, após
afogamento no Rio São Francisco.

13/09/2016
Câmara dos Deputados cassou o mandato do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados - com 450 votos a favor,
dez contra e nove abstenções - na noite de segunda-feira (12). Ele era acusado de quebra de decoro
parlamentar ao negar a existência de contas bancárias na Suíça na CPI da Petrobras. Cunha já estava afastado
da presidência da Casa desde maio.
Como deixa de ser parlamentar, Cunha perde o foro privilegiado atrelado ao cargo. Assim, as duas ações
penais a que respondia no Supremo Tribunal Federal devem ser encaminhadas para a primeira instância primeiro "degrau" da Justiça. Segundo os entrevistados, é provável que pelo menos um dos processos seja
enviado ao juiz federal Sérgio Moro, que concentra as ações relativas à operação Lava Jato na Justiça Federal
do Paraná.
Cunha também é alvo de seis inquéritos, um pedido de abertura de investigação, uma ação de improbidade e
de uma ação cautelar com pedido de prisão. Diferentes tribunais do país podem receber os procedimentos
contra o agora ex-deputado, se assim for decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

04/09/2016
Tusk diz que capacidade da Europa de abrigar refugiados está ‘no limite’
Presidente do Conselho Europeu falou às margens do G20, na China.
O presidente do Conselho Europeu Donald Tusk disse neste domingo (4) que a Europa está “no limite” da sua
capacidade para acolher refugiados e pediu à comunidade internacional que assuma sua parte de
responsabilidade. Tusk falaou a jornalistas às margens da cúpula do G20, na China.
“A capacidade prática da Europa para acolher novas ondas de refugiados, sem ter em conta os migrantes
econômicos irregulares, está perto do limite”, disse Tusk em Hangzhou, onde é realizada a cúpula do G20.
O número de pessoas deslocadas por motivos de conflitos e perseguições em todo o mundo chegou
A Europa passou a lidar com um grande fluxo de entrada de refugiados a partir de 2014, quando a rota TurquiaGrécia começou a ganhar adeptos após a Primavera Árabe, que desestabilizou a Líbia e o Egito. No ano
passado, mais de um milhão de pessoas cruzaram o Mediterrâneo na condição de fugitivos. É a maior crise
humanitária desde a 2ª Guerra Mundial.
“À luz do número sem precedente de 65 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo, a comunidade do
G20 deve ampliar a sua quota de responsabilidade”, disse Tusk. “Apenas os esforços globais de apoio aos
refugiados e as suas comunidades de acolhimento serão capazes de dar frutos”.
“É por isso que queremos incentivar nossos parceiros a aumentar a ajuda humanitária e ao desenvolvimento,
bem como a reinstalação de refugiados. Temos de abordar as causas que obrigam milhares de pessoas a
deixar as suas casas e procurar abrigo em outro lugar”, afirmou.

04/09/2016
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Madre Teresa é canonizada pelo Papa Francisco em missa para 100 mil fiéis
Cura de brasileiro considerada milagrosa fez Igreja decidir por canonização.
Madre Teresa é uma das figuras católicas mais conhecidas no mundo.
O Papa Francisco declarou santa neste domingo (4) a madre Teresa de Calcutá, em uma missa de
canonização celebrada na praça de São Pedro, no Vaticano, frente a 100 mil fiéis. "Declaramos a beata Teresa
de Calcutá santa e a inscrevemos entre os santos, decretando que seja venerada como tal por toda a Igreja",
afirmou Francisco.
Conhecida em vida como "a santa das sarjetas", Madre Teresa de Calcutá foi transformada em santa pela
Igreja Católica 19 anos após sua morte. Vencedora do Prêmio Nobel da Paz, ela foi uma das mulheres mais
influentes dos 2 mil anos de história da religião, aclamada por seu trabalho com os mais pobres nas favelas da
cidade indiana de Calcutá.
A missa para o canonização começou às 10h18 deste domingo (horário local, 5h18 em Brasília) com o canto
do hino do Jubileu da Misericórdia. Em seguida, Francisco entrou na praça de São Pedro na habitual procissão.
Participam da cerimônia 70 cardeais, 400 bispos e 1,7 mil sacerdotes. O Papa conheceu Teresa pessoalmente,
por ocasião de um sínodo de bispos em 1994, em Roma.

28/08/2016
Amatrice tem novo tremor e sofre com mais quedas de imóveis
Um novo terremoto de 3,7 graus na escala Richter foi registrado neste domingo (28) em Amatrice, na Itália, às
15h07 (hora local). O abalo sísmico causou mais quedas nas estruturas de prédios já danificados,
especialmente, na escola Romolo Capranica, recentemente reformada e parcialmente destruída no forte
terremoto da última quarta-feira (24).
De acordo com dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV), desde a madrugada
de quarta-feira, foram registrados 1.820 tremores de terra por toda a região de Lazio, Marcas e Umbria. A
cidade de Amatrice, que fica na província de Rieti, na região de Lazio, foi aquela que mais registrou mortos na
tragédia, além de enormes danos materiais. Segundo o prefeito, Sergio Pirozzi, a cidade precisa ser "colocada
ao chão e reconstruída". Mais da metade do território foi danificado pelo sismo.
- Número de mortos é corrigido: A Defesa Civil corrigiu na manhã deste domingo o número de vítimas fatais do
terremoto na região central da Itália a pedido do governo da província de Rieti. Ao todo, 290 pessoas perderam
a vida por causa do tremor, sendo 229 em Amatrice (que contabilizava anteriormente 230 mortos), 11 em
Accumoli e 50 em Arquata e Pescara del Tronto - na região de Marcas.
O chefe da entidade, Fabrizio Curcio, informou ainda que há a possibilidade de 10 pessoas estarem
desaparecidas. "Nós não trabalhamos com números de desaparecidos pela dificuldade de dimensionar o
fenômeno. Mas, se o prefeito tem em sua conta que faltam 10 pessoas em Amatrice, nós vamos trabalhar para
encontrá-las", destacou Curcio após uma reunião com autoridades locais.

24/08/2016
Cientistas anunciaram nesta quarta-feira (24) a descoberta de um planeta habitável orbitando a estrela mais
próxima do nosso Sol, abrindo a tentadora perspectiva de uma exploração futura com sondas espaciais
robóticas.
O recém-batizado 'Proxima b' tem aproximadamente a mesma massa da Terra e está em uma zona temperada
compatível com a presença de água em estado líquido, um ingrediente-chave para a vida.
Os resultados, baseados em dados recolhidos ao longo de 16 anos, foram relatados na revista científica Nature.
Finalmente conseguimos mostrar que um planeta com pouca massa, provavelmente rochoso, está orbitando
a estrela mais próxima do nosso Sistema Solar
Julien Morin, um astrofísico da Universidade de Montpellier, no sul da França, e coautor do estudo
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"Proxima b provavelmente será o primeiro exoplaneta visitado por uma sonda feita por seres humanos", disse
à AFP.
Um exoplaneta é qualquer planeta localizado fora do nosso Sistema Solar.
O principal autor e coordenador do projeto, Guillem Anglada-Escude, um astrônomo da Universidade Queen
Mary de Londres, descreveu a descoberta como a "experiência de toda uma vida".
Trabalhando com telescópios do Observatório Europeu do Sul no deserto chileno do norte, sua equipe utilizou
o chamado método Doppler para detectar 'Proxima b' e descrever suas propriedades.
Sabendo que um planeta - se houvesse um - seria muito pequeno para ser visto diretamente, os profissionais
observadores de estrelas passaram 60 dias consecutivos à procura de sinais de força gravitacional sobre sua
estrela hospedeira, a anã vermelha 'Proxima Centauri'.
Descoberta em 1915, a 'Proxima Centauri' é uma das três estrelas no sistema Alpha Centauri, uma constelação
visível principalmente a partir do hemisfério sul.

25/08/2016
Presidente decreta cessar-fogo na Colômbia após acordo com as Farc
Negociação entrará em vigor na próxima segunda-feira (29); Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia já
haviam decretado cessar-fogo um ano antes
Acordo com as Farc saiu depois de quatro anos de negociações; país terá referendo no próximo dia 2 sobre
acordo de paz
Acordo com as Farc saiu depois de quatro anos de negociações; país terá referendo no próximo dia 2 sobre
acordo de paz
O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, declarou um cessar-fogo contra as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc), que entrará em vigor na próxima segunda-feira (29). O anúncio é feito
após o histórico acordo entre as partes para encerrar meio século de hostilidades.
Santos anunciou o cessar-fogo no mesmo dia em que entregou ao Congresso o acordo final de paz com os
guerrilheiros. As Farc já haviam decretado um cessar-fogo um ano antes e o governo havia suspendido os
ataques aéreos contra os campos usados pelos rebeldes, mas Santos se recusava a decretar uma trégua total
até que o acordo fosse fechado.
O acordo saiu depois de quatro anos de negociações. O secretário de Estado americano, John Kerry, apoiou
a iniciativa. Em comunicado, Kerry disse que os EUA "apoiam fortemente este acordo que pode gerar uma paz
justa e duradoura para todos os colombianos". Kerry também elogiou o presidente colombiano por sua
"coragem e liderança".

Plebiscito
A Colômbia terá um referendo no dia 2 de outubro sobre o acordo de paz. O texto final das negociações tem
quase 300 páginas. Juan Manuel Santos conseguiu aprovar como quórum mínimo para que a decisão seja
válida 13% dos eleitores ou 4,4 milhões dos colombianos. Na cédula, o eleitor poderá escolher entre três
opções: sim, não ou voto em branco.
As Farc e o governo colombiano acertaram que, “uma vez realizado o plebiscito, convocarão todos os partidos,
movimentos políticos e sociais e todas as forças vivas do país a construir um grande acordo político nacional
para definir as reformas e ajustes institucionais necessários para atender aos desafios que a paz demanda”.
A convocatória tem o objetivo de levar adiante “um novo marco de convivência política e social” na Colômbia,
de acordo com a introdução do documento assinado na quarta-feira (24) em Havana.

História
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O conflito armado entre as Farc e o Exército colombiano é considerado o mais antigo da América do Sul. Em
seus anos de maior atuação, o grupo chegou a cometer sequestros, ataques e assassinatos para defender
seus ideais, entre eles a reforma agrária e a criação de um Estado socialista.
Desde 1964, o conflito já matou mais de 220 mil pessoas na Colômbia. As Farc também integraram a lista
internacional de organizações terroristas e chegaram a ter 7,8 mil soldados atuando em florestas e nas
fronteiras.

25/08/2016
Congresso Nacional prorroga programa Mais Médicos por três anos
Proposta editada pela presidente afastada Dilma Rousseff também deverá prorrogar os vistos temporários
concedidos aos estrangeiros participantes
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa de solenidade em que foram recebidos novos profissionais do
Mais Médicos
O Senado Federal aprovou na quarta-feira (24) a Medida Provisória que prorroga o programa Mais Médicos no
Brasil por mais três anos. Em votação simbólica, o texto passou pela Câmara dos Deputados e agora segue
para sanção presidencial.
O Mais Médicos permite profissionais estrangeiros e brasileiros formados no exterior atuarem como médicos
sem a necessidade de revalidar o diploma no País. A medida aprovada prorrogará o prazo de atuação dos
médicos do programa. A proposta, editada pela presidente afastada Dilma Rousseff (PT), também estende por
três anos o visto temporário concedido aos médicos estrangeiros inscritos no projeto.
Em julho deste ano, cerca de 1,5 mil profissionais cubanos e brasileiros formados no exterior chegaram ao
País. Segundo a justificativa do governo enviada ao Legislativo para que o programa continuasse em vigor,
18.240 profissionais participam do programa.
Ao todo, 4.058 municípios são beneficiados, atingindo 63 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 30%
da população.
Segundo o Ministério da Saúde, a medida permitirá que 7 mil profissionais, em sua maioria cubanos,
permaneçam no Brasil. Os contratos acabariam em outubro de 2016 e, um dia após a MP perder a validade,
dois mil profissionais teriam de deixar o país e perderiam gradualmente o direito de atender pacientes.
A possibilidade de interrupção era uma preocupação do governo. A decisão ocorre no mesmo momento em
que Ministério da Saúde e governo cubano negociam uma eventual manutenção do contrato de envio de
médicos daquele país para atuar no Brasil.
Cuba chegou a reivindicar um aumento de até 30% no valor dos contratos, usando como justificativa a mudança
no câmbio. O governo brasileiro, por sua vez, afirma não haver recursos para isso.
Enquanto o impasse não é resolvido, governos brasileiro e cubano fizeram um trato para reposições pontuais
até as eleições municipais. Esse acordo seria inútil caso a prorrogação não fosse realizada no prazo previsto.
Estrangeiros que aderem ao projeto têm de fazer um curso de adaptação de três semanas, onde recebem
noções de português e sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

25/08/2016
França: maior instância judicial julga proibição do burkini
Proibição de uso do traje muçulmano em várias cidades francesas motiva polêmica
A proibição do burkini em várias praias francesas, muito criticada na França e no exterior, será examinada
nesta quinta-feira pela mais alta instância administrativa do país, o Conselho de Estado.
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Os três juízes que compõem o organismo devem se pronunciar nas próximas 48 horas sobre este último
episódio incluído no recorrente debate sobre o lugar do Islã na França e fixar um marco legal sobre o uso desta
vestimenta.
O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, que apoiou publicamente os prefeitos que haviam proibido o burkini
em nome da preservação da ordem pública, declarou na manhã desta quinta-feira aos meios de comunicação
BFMTV e RCM que "tudo o que possa se apresentar como uma estigmatização, uma vontade de ir contra o
Islã, é evidentemente condenável".
"Não estamos em guerra contra o Islã", insistiu Valls, ressaltando que a República "protegerá" os muçulmanos
"contra as discriminações" que possam sofrer.
Apesar disso, considerou que "o burkini é um símbolo de proselitismo religioso que aprisiona a mulher".
Por sua vez, a ministra da Educação, Najat Vallaud-Belkacem, declarou à rádio Europe 1 que "a proliferação"
de decretos contra o burkini não era bem-vinda e garantiu que se trata de uma derivação política que "libera o
discurso racista".
"Estas ordens não são uma derivação", discordou Valls. "Estas ordens foram emitidas em nome da ordem
pública", acrescentou.
A Liga de Direitos Humanos e o Coletivo contra a Islamofobia (CCIF) recorreram ao Conselho após mais um
decreto municipal contra o burkini em uma localidade da Riviera Francesa (sudeste), que decidiu proibi-lo
somando-se a várias outras cidades costeiras francesas em respeito "aos bons costumes e ao laicismo".
O decreto em questão não utilizava o termo "burkini", mas se referia a esta vestimenta de banho islâmica que
cobre o corpo do cabelo aos tornozelos.
O texto foi validado por um tribunal administrativo local, que considerou a proibição "necessária, adaptada e
proporcional" para evitar problemas de ordem pública após os últimos atentados na França, entre eles o de
Nice em 14 de julho, que deixou 86 mortos.
A justiça local disse que este tipo de vestimenta podia "ser encarada como um desafio ou uma provocação
exacerbando as tensões já presentes entre a população".
Esta nova norma "contribui para legitimar os que encaram os franceses muçulmanos como um corpo
estrangeiro, externo à nação", afirmou a Liga em meados de agosto.
A controvérsia voltou à tona esta semana, depois que uma mulher de 34 anos que não usava o burkini, mas
um véu, uma túnica e uma calça legging na praia foi multada e obrigada a tirar a túnica.
Agora o Conselho de Estado tem a última palavra sobre se os municípios têm o direito de utilizar a polícia
nestes casos para "garantir a ordem, a segurança e a saúde pública".

24/08/2016
Terremoto na Itália deixa dezenas de mortos
Ao menos 38 pessoas morreram no terremoto de 6,2 graus de magnitude que abalou a região central da Itália
na madrugada desta quarta-feira (24), informa a imprensa local.
O número de vítimas fatais pode ser ainda maior, já que muitas pessoas estão presas nos escombros dos
edifícios que desabaram nas pequenas cidades de Amatrice e Accumoli, na região do Lacio, e Arquata del
Tronto, na região de Marcas, as três mais afetadas pelo terremoto.

23/08/2016
Morre Goulart de Andrade aos 83 anos
Jornalista estava em tratamento de um câncer no fígado, mas não resistiu a internação; apresentador
comandava o programa "Vem Comigo" na Gazeta
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O jornalista Goulart de Andrade morreu na manhã desta terça-feira (23) vítima de um câncer no fígado. Aos
83 anos, o apresentador estava internado há cerca de duas semanas no Hospital Sancta Maggiore, em São
Paulo, mas não resistiu ao tratamento.

18/08/2016
Fim do caso de assalto aos nadadores: era tudo mentira!
Divulgada esta manhã pela Polícia Civil do Rio de Janeiro os depoimentos dos seguranças e o vídeo que
comprova a falsa história de assalto aos nadadores americanos. O caso foi desvendado e apresentado em
detalhes para TV Globo. Os quatro nadadores simplesmente quebraram um banheiro de um posto de gasolina
na Avenida das Américas. Depois de se negarem a pagar, acabaram fazendo (20 dólares e 100 reais). Isso
tudo, virou uma mentira de um assalto que nunca aconteceu.
Resta saber agora os procedimentos legais para o fim de tudo isso. Os atletas correm risco de processo de
calúnia, difamação e falso denúncia de crime.

18/08/2016
Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016
Informações, Jogos Olímpicos de Verão 2016, cerimônia de abertura e encerramento, datas, locais das
competições, quadro de medalhas

Abertura, Encerramento e Lema
Acontecerão no mês de agosto de 2016 na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), os XXXI Jogos Olímpicos de
Verão. A abertura foi realizada no dia 5 de agosto. A cerimônia de encerramento ocorrerá no dia 21 de agosto.
O lema dos jogos será "Viva sua paixão". As duas cerimônias acontecerão no Estádio do Maracanã.
O estádio do Maracanã foi totalmente reformado e modernizado. Sua capacidade atual é de 82.000
espectadores.
As cerimônias de abertura e encerramento serão vistas pela televisão por, aproximadamente, 4,5 bilhões de
pessoas no mundo todo (estimativa).
A expectativa é de que participem, nas Olimpíadas 2016, cerca de 11 mil atletas de 205 nações e 2 delegações
especiais (Atletas Olímpicos Independentes e Atletas Olímpicos Refugiados).
Modalidades
Ao todo serão disputadas 28 modalidades olímpicas, duas a mais (Rúgbi de sete e Golfe) do que as dos Jogos
Olímpicos de 2012.
Mascotes
As Olimpíadas do Rio 2016 contará com dois animados mascotes. Representando a fauna e a flora, eles são:
Vinícius (representa os animais do Brasil) e Tom (representa as plantas do Brasil). Os nomes são justas
homenagens a dois grandes compositores da música popular brasileira: Vinícius de Moraes e Tom Jobim.
Locais de competição:
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As provas ocorrerão em 32 locais de competição em quatro regiões (zonas) da cidade do Rio de Janeiro:
Zona Barra
- Centro Olímpico de Treinamento: basquetebol, handebol, judô, lutas e taekwondo
- Centro Olímpico de Hóquei: hóquei sobre a grama
- Centro Olímpico de Tênis: tênis
- Velódromo Olímpico do Rio: ciclismo de pista
- Centro Aquático Maria Lenk: polo aquático e saltos ornamentais
- Estádio Olímpico de Desportos Aquáticos: nado sincronizado e natação
- Arena Olímpica do Rio: ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim
- Riocentro: badminton, halterofilismo e tênis de mesa e boxe.
- Condomínio Reserva Uno: golfe
Zona Deodoro
- Centro Nacional de Hipismo: hipismo
- Centro Nacional de Tiro: tiro esportivo
- Parque do Pentatlo Moderno: pentatlo moderno
- Arena de Deodoro: esgrima
- Parque Radical: BMX, canoagem slalom e mountain bike
Zona Maracanã
- Estádio do Maracanã: cerimônias de abertura e encerramento e finais do futebol.
- Estádio Olímpico João Havelange: competições de atletismo.
- Praia de Copacabana: sede da maratona aquática, do voleibol de praia e do triatlo.
- Ginásio do Maracanãzinho: voleibol
- Sambódromo da Marquês de Sapucaí: tiro com arco e chegada da maratona
- Estádio São Januário: rugby de sete
Zona Copacabana
- Lagoa Rodrigo de Freitas: canoagem velocidade e remo
- Praia de Copacabana: maratona aquática, voleibol de praia e triatlo
- Marina da Glória: vela
- Parque do Flamengo: ciclismo de estrada e marcha atlética
Estádio do Maracanã: cerimônias de abertura, encerramento e finais do futebol.
Áreas não esportivas
- IBC/MPC
- Praia Olímpica
- Vila de Mídia
- Vila Olímpica
Saiba mais (notícias, informações, números e curiosidades):
- No dia 17/08/2016, foi marcado o gol mais rápido da história dos Jogos Olímpicos. O atacante brasileiro
Neymar marcou o gol aos 14 segundos do primeiro tempo, no jogo em que sua seleção brasileira venceu
Honduras por 6 a 0.
- Em 14/06/16, foram apresentadas as medalhas que serão distribuídas aos atletas nos Jogos Olímpicos de
2016. A novidade é que elas são sustentáveis. As medalhas de ouro são totalmente livres de mercúrio. Já as
medalhas de prata e bronze possuem, em sua composição metálica, 30% de material de origem reciclável.
- Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do Tóquio (capital do Japão).
- Acesse mais informações sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 no site oficial do evento: Rio 2016.
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- A tocha olímpica foi acessa em 21 de abril de 2016, na cidade de Olímpia (Grécia). A pira olímpica será
acessa em 5 de agosto de 2016, no Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro). A tocha olímpica chegará ao Brasil
em 3 de maio. Em nosso país, será conduzida por 12 mil pessoas, passando por mais de trezentas cidades.
- Nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, farão a cobertura jornalística cerca de seis mil profissionais de imprensa
e vinte mil de televisão.
- Serão disputadas 306 provas com medalhas. Serão 161 provas masculinas, 136 femininas e 9 mistas.
- Antes do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, serão realizados 39 eventos-teste. Estes têm como
objetivo principal identificar possíveis falhas ou possibilidades de melhorias.
- Outro número que impressiona neste evento é o número de ingressos colocados a disposição: 7,5 milhões.
- Cerca de 45 mil voluntários participarão da organização das Olimpíadas de 2016.
- Serão distribuídas 971 medalhas durante os Jogos Olímpicos.
- A primeira medalha das Olimpíadas 2016 foi conquistada no primeiro dia de competição (06/08). A ganhadora
foi a atleta norte-americana Virginia Thrasher, na prova de tiro esportivo (carabina 10 metros).
- A primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas do Rio foi conquistada por Felipe Wu. Ele ganhou medalha de
prata na prova de Tiro (10 metros com pistola de ar).
- A primeira medalha de ouro do Brasil foi conquistada no Judô. Rafaela Silva a ganhou, em 08/08, na categoria
leve (até 57 kg). A judoca brasileira ficou com o ouro após derrotar na final a judoca Sumiya Dorjsuren (da
Mongólia).
- A terceira medalha conquistada pelo Brasil foi de bronze. Ela foi conquista em 11/08 pela judoca Mayara
Aguiar.
- No dia 12/08, o Brasil ganhou sua 4ª medalha olímpica. O judoca Rafael Silva conquistou medalha de bronze
na categoria acima dos 100 quilos.
- No dia 14/08, o Brasil ganhou mais duas medalhas (a 5ª e a 6ª). Diego Hypolito e Arthur Nory ganharam
medalha de prata e bronze, respectivamente, na ginástica artística (solo).
- A sétima medalha olímpica brasileira foi conquistada por Poliana Okimoto. No dia 15/08, ela ganhou medalha
de bronze na maratona aquática.
- A oitava medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos foi conquistada por Arthur Zanetti. Ele ganhou medalha de
prata nas argolas em 15/08.
- A nona medalha conquistada pelo Brasil foi de ouro. Quem a conquistou foi o atleta Thiago Braz no salto com
vara. Outra boa notícia foi que Thiago bateu o recorde olímpico, conseguindo saltar 6,03m.
- A décima medalha do Brasil (quarta de prata) foi conquistada, em 16/08, por Isaquias Queiroz na canoagem
(categoria C1 1.000 metros).
- A 11ª medalha do Brasil foi conquistada pelo boxeador Robson Conceição, na categoria até 60 quilos. Foi a
primeira medalha de ouro que o Brasil conquistou no Boxe em toda história olímpica.
- No dia 17/08, o Brasil ganhou a 12ª medalha. Ágatha e Bárbara Seixas ficaram com a prata no vôlei de praia.
- A 13ª medalha brasileira foi de bronze. A conquista foi de Isaquias Queiroz na canoagem (categoria C1 200m)
- A delegação brasileira contará com 465 atletas (55% homens e 45% mulheres) nesta Olimpíada (4,14% do
total de atletas que participarão dos jogos). É a segunda maior delegação do evento. A maior delegação é a
dos Estados Unidos com 554 atletas.
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