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 Atualidade significa: " Hoje; notícias do dia, do presente" 
 
Pelo fato do item "atualidades" 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 noticiários televisivos, bem como programas de entrevistas 
e debates realizados nas emissoras de TV. 
 
Não obstante, colocamos aqui em forma de resenha, notícias dos últimos 12 meses, de âmbito nacional e 
internacional, as quais reputamos serem de grande importância, merecendo, então, uma atenção especial de 
todos. 
 
Vejamos! 
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Fatos noticiados a partir do primeiro semestre de 2015. 

 
Resenha de notícias 

 
 
12/04/2016 
Comissão de deputados aprova abertura de processo de impeachment contra Dilma 
Quando o resultado da votação foi divulgado, os deputados favoráveis à destituição celebraram e 
começaram a cantar o hino nacional. 
 
Sem surpresas, a comissão especial de deputados constituída no mês passado para avaliar o pedido de 
impeachment contra Dilma Rousseff aprovou, esta segunda-feira à noite, em Brasília, a abertura de um 
processo no Congresso que poderá culminar no afastamento do cargo da Presidente brasileira. Uma maioria 
de 38 deputados, num total de 65, votou a favor do impeachment; 27 contra. Era apenas necessária uma 
maioria simples, de 33, para aprovar a abertura de um processo. 
 
Foram quase dez horas de discussão acalorada, discursos a favor e contra o impeachment, troca de acusações 
entre parlamentares e algum folclore (o deputado do Partido Social Cristão Eduardo Bolsonaro gritou “Dilma, 
tchau” no final da sua intervenção e ergueu um cartaz onde se lia “Tchau querida”) antes da votação começar. 
Não foi uma votação ordenada nem tranquila: instantes antes da votação, os deputados da comissão 
levantaram-se das cadeiras e começaram a gritar palavras de ordem na sala, como duas claques futebolísticas. 
“Não vai ter golpe, vai ter cadeia!” “Fora golpistas!” Alguns cantaram: “Ai, ai, ai, tá chegando a hora... O dia já 
vem raiando meu bem, e a Dilma já vai embora”. Quando o resultado da votação foi divulgado, deputados 
favoráveis ao impeachment celebraram e começaram a cantar o hino nacional. 
 
Michel Temer já prepara discurso pós-impeachment 
 
O Governo já contava com uma derrota na comissão do impeachment, cuja votação, tecnicamente, não é uma 
condenação de Dilma. Os deputados apenas aprovaram o parecer elaborado pelo relator da comissão Jovair 
Arantes, do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), que defende que existem indícios de que a Presidente 
cometeu actos inconstitucionais e ilegalidades passíveis de impeachment e que, portanto, ela deve ser 
investigada e julgada no Congresso. 
 
Segue-se a votação no plenário da Câmara dos Deputados, que poderá acontecer já este domingo – é aí que 
a batalha por cada voto está a ser intensamente disputada por oposição e Governo há semanas. Dilma precisa 
de um terço, ou 171 votos, para travar o impeachment. Num sinal de que os próximos dias serão os mais 
dramáticos deste processo, um extenso muro de um quilómetro foi erguido durante o fim-de-semana em frente 
ao Congresso, para separar e evitar confrontos entre manifestantes a favor e contra o impeachment. 

 
 
05/04/2016 
Brasil Atual 
História do Brasil 
  
Os temas relacionados com o Brasil Atual referem-se ao período histórico que vai desde o início dos anos 
1980 até os dias atuais. 
Quando falamos de Brasil Atual, geralmente nos referimos a temas que dizem respeito aos últimos trinta anos 
de nossa história, isto é, desde o fim dos Governo Militares até os dias de hoje. Nesse sentido, comentaremos 
temas relativos a esse período, que vai desde a abertura democrática, começada com a Lei de Anistia (de 
1979), até as manifestações populares que ocorreram nos anos de 2013 e 2015. 
 
Nesse arco temporal, diversos temas interpõem-se. O Movimento pelas Diretas Já é um dos primeiros e mais 
significativos. Com a abertura política articulada entre civis e militares, entre os anos de 1979 e 1985, a 
população vislumbrou a possibilidade de voltar a exercer o direito ao voto direto na eleição de seus 
representantes. Entretanto, o primeiro presidente civil, após o longo período militar, foi eleito indiretamente em 
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1985. Seu nome era Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse. José Sarney, eleito vice, assumiu o 
cargo, exercendo-o até 1989. 
 
O governo Sarney foi um dos mais conturbados da chamada “Nova República”, sobretudo pelos transtornos 
econômicos pelos quais o país passou. Todavia, foi durante o governo Sarney que foi reunida a constituinte 
para a elaboração da nova Constituição Federal. O processo de elaboração da carta constitucional foi 
encabeçado por Ulisses Guimarães, um dos líderes do novo partido herdeiro do MDB, o PMDB. A versão oficial 
da Constituição ficou pronta em 1988. Nela havia o restabelecimento da ordem civil democrática e das 
liberdades individuais, bem como a garantia das eleições diretas. 
 
Em 1989, as primeiras eleições diretas ocorreram e foi eleito como presidente Fernando Collor de Melo. Collor 
também desenvolveu um governo com forte instabilidade econômica, porém permeado também com grandes 
escândalos políticos, que desencadearam contra ele um processo de impeachment, diante do qual preferiu 
renunciar ao cargo de presidente. O vice de Collor, Itamar Franco, continuou no poder até o término do 
mandato, na passagem de 1993 para 1994. Nesse período, um importante dispositivo financeiro foi criado para 
resolver o problema das sucessivas crises econômicas: o Plano Real, elaborado e efetivado por nomes como 
Gustavo Franco e Fernando Henrique Cardoso. 
 
Esse último, parlamentar e sociólogo por formação, candidatou-se à presidência, vencendo o pleito e ocupando 
esse cargo de 1994 a 1998. Depois, foi reeleito e governou até 2002. Nas eleições de 2002, um dos partidos 
que haviam nascido no período da abertura democrática, o PT – Partido dos Trabalhadores, conseguiu eleger 
seu candidato: Luís Inácio Lula da Silva, que, a exemplo de Fernando Henrique, governou o país por oito anos, 
de 2002 a 2010. De 2010 até o momento presente (2015), a sucessora de Lula, a também filiada ao PT, Dilma 
Rousseff, vem governando o país. 

 
 
04/04/2016 
 
O mundo da política anda em turbulência frenética, e para acompanhar e entender tudo é preciso correr atrás 
e ter fôlego. O mais novo escândalo são os Panamá Papers, vazamento de mais de 11.5 milhões de arquivos 
do quarto maior escritório de advocacia offshore do mundo, o Mossack Fonseca. Não sabe? Não entendeu? 
Pois agora você vai entender. 
 
A história é simples: colocar dinheiro em empresas no Panamá para evitar fiscalização e impostos. E não 
sobrou pra ninguém. Os papéis mostram que Vladimir Putin, presidente da Russia, Nawaz Sharif, primeiro-
ministro paquistanês, Petro Poroshenko, presidente da Ucrânia, o primeiro ministro da Islândia Sigmundur 
Gunnlaugsson, passando por estrelas do futebol como Michel Platini, craque do futebol francês e ex-presidente 
da UEFA, Clarence Seedorf, Zamorano e Leonel Messi estão na lista. Até artistas, como o cineasta Pedro 
Almodóvar, o ator Jackie Chan e o empresário da indústria fonográfica David Geffen colocaram seu dinheirinho 
por lá, entre muitos outros – muitos outros mesmo. 
 
O Brasil, como não poderia deixar de ser, está bem representado pelo juiz Joaquim Barbosa, o senador Edison 
Lobão, do PMDB, e nosso imbatível campeão de listas, delações e corrupções em geral, o incontornável 
Eduardo Cunha, também do PMDB. Para abrilhantar nosso elenco, foi citado também o cantor Roberto Carlos. 
 
Porém, isso parece ser somente a pontinha da pontinha do Iceberg. Nesse ritmo, fica difícil sequer entender o 
que é cada caso, para onde foi o dinheiro, o que cada termo e nome significa, e tanto mais. 
 
Assim, para nos ajudar o site Vox criou uma explicação ilustrada do que são esses papeis de Panamá, para 
que até uma criança possa entender. 
 
Vamos dizer que você guarde suas moedinhas em um porquinho em uma estante. 
Mas sua mãe vive checando quanto você coloca e quanto você tira. Você não gosta disso. 
Então você arranja um outro cofrinho e guarda-o na casa do João. 
A mãe do João é muito ocupada. Ela não checa os porquinhos. Então você pode esconder o seu cofrinho por 
lá sem que ninguém o fique checando. 
A criançada do seu bairro acha isso uma boa ideia. 
Então eles também escondem os seus cofrinhos na casa do João.  
Mas um dia a mãe do João encontra os porquinhos. 
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Isso é basicamente o que os documentos que vazaram mostram – e um monte de gente importante e poderosa 
escondeu suas moedinhas na casa do João, no Panamá. 
Mas seu vizinho Miguel estava roubando dinheiro da bolsa da mãe dele e escondendo na casa do João. Outro 
menino, José, estava roubando o dinheiro do lanche de outras pessoas e não queria que seus pais 
perguntassem da onde vinha aquele dinheiro. 
De qualquer forma, todo mundo que escondeu seu cofrinho em forma de porquinho na casa do João está em 
apuros, porque cofrinhos secretos não são permitidos pela lei. 
Então os jornalistas estão agora investigando os registros para entender melhor que tipo de atividade estava 
acontecendo na casa do João no Panamá – se eram atividades legais, apropriadas, ou fora da lei. Agora 
substitui as moedinhas por bilhões de dólares, e as crianças por celebridades, políticos, empresários e 
poderosos em geral, e você terá entendido o básico sobre o que são os tais papeis do Panamá. 

 
 
24/03/2016  
Após lutar contra câncer no pulmão, Johan Cruyff morre aos 68 anos 
 
Líder do Carrossel Holandês da década de 1970 e um dos maiores ídolos da história do Barcelona, ex-jogador 
falece em Barcelona, rodeado por sua família 
 
O futebol perdeu um de seus grandes ícones nesta quinta-feira. Johan Cruyff, considerado o líder do chamado 
Carrossel Holandês da década de 1970 e um dos maiores ídolos da história do Barcelona, morreu aos 68 anos, 
depois de lutar contra um câncer no pulmão.  
 
- Em 24 de março, Johan Cruyff morreu pacificamente em Barcelona, rodeado por sua família, após uma dura 
batalha contra o câncer. É com grande tristeza que pedimos respeito à privacidade da família durante seu 
período de luto - diz comunicado divulgado pelo site oficial do ex-jogador. 
 
Cruyff teve um câncer no pulmão diagnosticado em outubro do ano passado, quando iniciou sua luta contra a 
doença. No mês passado, o ídolo holandês chegou a dizer que estava vencendo a batalha "por 2 a 0", 
elogiando o trabalho dos médicos que vinham comandando seu tratamento. 
 
Cruyff tinha longo histórico de fumante e, mesmo tendo deixado o vício há 24 anos, considera que o cigarro 
"quase tirou" tudo o que havia conquistado com o futebol. 

 
 
22/03/2016 
Ataques em Bruxelas deixam mais de 20 mortos e feridos 
 
Pelo menos 26 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas nas explosões que ocorreram nesta terça-feira 
no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, e na estação de metrô de Maalbeek, no centro da capital europeia.  
Segundo confirmaram fontes oficiais aos meios de comunicação belgas, duas explosões no aeroporto 
deixaram pelo menos 11 mortos e 35 feridos. Inicialmente foi informado que as detonações haviam deixado 13 
mortos.  
Por outro lado, o atentado na estação de metrô, localizada no bairro onde se encontra a maior parte das sedes 
das instituições europeias, deixou pelo menos 15 mortos e 55 feridos. 

 
 
20/03/2016  
Obama chega a Cuba neste domingo para selar reaproximação histórica 
Aposta é dificultar qualquer recuo de próximo presidente dos EUA. 
Reunião com Raúl Castro será na segunda-feira.  
 
O presidente dos Estados Unidos Barack Obama chega na tarde deste domingo (20) a Cuba, acompanhado 
da primeira-dama Michelle Obama e das filhas Malia e Sasha, em uma viagem história que tem como objetivo 
selar a reaproximação entre os dois países. 
 
 Quando o avião presidencial Air Force One aterrissar em Cuba, cerca de um século após a última visita de um 
presidente americano em exercício, Obama virará uma página da história dos EUA e permitirá que a imagem 
da primeira potência mundial mude em toda a América Latina. 
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RELAÇÕES CUBA-EUA 
A retomada do contato após 53 anos 
 
Em julho, EUA e Cuba retomaram suas relações diplomáticas e abriram embaixadas nos respectivos territórios 
depois de vários meses de negociações que puseram um ponto final a mais de meio século de ruptura. O 
anúncio de que os dois países retomariam suas relações foi feito em dezembro do ano passado. Apesar da 
reaproximação histórica, o embargo econômico imposto à ilha ainda vigora. Seu levantamento, defendido por 
Obama, depende da aprovação do Congresso dos EUA. 
 
No domingo, Obama e sua família visitarão a parte velha da capital e devem ser recebidos na Catedral de 
Havana pelo cardeal Jaime Ortega, que apoiou, junto com o Papa Francisco, as conversas para o acordo de 
normalização da relação entre EUA e Cuba. 
 
Obama se reunirá com o presidente cubano, Raúl Castro, na segunda-feira (21). Ele já adiantou que falará 
"diretamente" com seu colega sobre os "obstáculos" para o exercício dos direitos humanos na ilha. 
 
"Entendo plenamente os obstáculos que os cubanos (...) enfrentam para exercer seus direitos. Os Estados 
Unidos acreditam em que ninguém - em Cuba, ou em qualquer outro lugar - deve enfrentar ameaças, prisão, 
ou perseguição física simplesmente por exercer o direito universal de que suas vozes sejam ouvidas", escreveu 
Obama em carta publicada no site da organização Damas de Branco e cuja autenticidade foi confirmada pela 
Casa Branca. 
 
Não está previsto, no entanto, nenhum encontro com o irmão mais velho da Raúl, Fidel Castro, afastado do 
governo há uma década. 
 
Ainda na segunda, o presidente americano participa de um evento com empresários cubanos e americanos 
sobre o potencial de cooperação entre os dois países. 
 
 Na terça, dirigirá um discurso a todos os cubanos através da rádio e da televisão. "Consideramos este discurso 
um momento único na história de nossos dois países", explicou Ben Rhodes, assessor próximo do presidente 
americano, que dirigiu durante 18 meses as negociações secretas com Havana. 
 
 Após o discurso, Obama vai encontrar membros da sociedade civil de Cuba, incluindo opositores e ativistas 
de direitos humanos. "O presidente vai ouvir seus pontos de vista, bem como mantém sua intenção de ouvir 
do governo, de empreendedores, da sociedade civil, de líderes religiosos, e receber todas as visões diferentes 
de dentro de Cuba", disse Rhodes. 
 
Processo irreversível 
 A aposta da Casa Branca é estabelecer vínculos suficientes, apesar do embargo econômico que o Congresso 
se nega por enquanto a revogar, para dificultar um eventual recuo que o próximo presidente dos Estados 
Unidos em 2017 queira fazer. 
 
"Queremos que este processo de normalização seja irreversível", destacou Ben Rhodes, que insiste no impacto 
das políticas já empreendidas: facilitação das viagens, flexibilização das restrições comerciais. 
 
Aos que o criticam por não ter conseguido concessões reais por parte do regime castrista, em particular em 
matéria de direitos humanos, o presidente americano promete discussões francas, reconhece que as 
mudanças levarão tempo e insiste na necessidade de romper com o isolamento, que considera estéril. 
 
Durante o restabelecimento das relações diplomáticas no verão de 2015, Obama lembrou - para destacar o 
caráter anacrônico da política em vigor - que elas foram suspensas por Dwight Eisenhower em 1961, no ano 
em que ele nasceu. 
 
 No mês passado, o presidente americano afirmou que a histórica visita de Estado desta semana "abre um 
novo capítulo" nas relações bilaterais entre EUA e Cuba e é a melhor maneira de  
"promover os interesses e valores americanos" e ajudar o povo cubano. 

 
 
18/03/2016 
Morre, aos 72 anos de idade, Frank Sinatra Jr.  
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O ano de 2016 tem mais uma grande perda. De acordo com a Associated Press, Frank Sinatra Jr., filho do 
lendário Frank Sinatra, faleceu aos 72 anos de idade depois de sofrer um ataque do coração durante sua 
turnê em Daytona Beach, na Florida. 
Ainda segundo a publicação, a família do músico liberou um comunicado na quarta-feira, dia 16, confirmando 
o falecimento, mas ainda não divulgou mais detalhes. O astro realmente levou muito orgulho para o pai durante 
sua vida. 
O cantor, que nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi casado com Nancy Barbato Sinatra. Ele lançou 
sete álbuns e teve uma carreira de muito sucesso atuando como produtor musical e compositor.  

 
 
09/03/2016 
Produtor George Martin, conhecido como o "Quinto Beatle", morre aos 90 
O produtor musical dos Beatles, George Martin, morreu aos 90 anos, anunciou nesta quarta-feira o ex-
beatle Ringo Starr em seu Twitter. 
 
As causas de sua morte ainda não foram divulgadas. 
Conhecido como "o quinto Beatle", Martin não só descobriu o grupo - apesar de, na época, dizer que o grupo 
"não era muito bom" - como teve papel fundamental no acabamento das músicas do grupo. 
Ele produziu mais de 700 álbuns ao longo de sua carreira de cinco décadas. Seu conhecimento técnico e gosto 
pela experimentação permitiram que produzisse sons inovadores com equipamentos que músicos modernos 
considerariam primitivos. 
Ele também trabalhou com artistas como Dire Straits, Celine Dion, Sting e os Rolling Stones. 
O baterista dos Beatles disse no Twitter que "George fará falta". "Obrigado por todo seu amor e gentileza, 
George. Paz e amor", escreveu Ringo. 
Sean Ono Lennon, filho de John Lennon, tuitou: "R.I.P. George Martin. Estou tão desapontado que não tenho 
muitas palavras." 
Liam Gallagher, do Oasis, banda que tinha os Beatles como modelo, também lamentou a morte na rede social. 
 
Beatles 
George Henry Martin nasceu em 1926, filho de um carpinteiro e uma faxineira, no norte de Londres 
Sua paixão por música despertou quando assistiu a uma apresentação da London Symphony Orchestra no 
salão da escola. 
No final da Segunda Guerra, ele treinou para ser piloto. Em 1947, ele tocava oboé profissionalmente, apesar 
de não saber, ainda, ler ou escrever notas musicais. 
Depois de se formar na Guildhall School of Music, trabalhou no departamento de música clássica da BBC, 
antes de ser contratado pela EMI como produtor musical, onde, rapidamente, se familiarizou com a mesa de 
som e outros recursos do estúdio de gravação de Abbey Road. 
Cinco anos depois, aos 29 anos de idade, como chefe do selo Parlophone, trabalhou com artistas como Shirley 
Bassey, Matt Monro e grupos de jazz de Johnny Dankworth e Humphrey Lyttelton. 
Martin também produziu gravações de comediantes como Bernard Cribbins e Peter Sellers. 
Foi nessa época, em 1962, que recebeu a visita de Brian Epstein, querendo mostrar a fita demo de uma banda 
que empresariava. 
Àquela altura, The Beatles haviam sido rejeitados por todas as grandes gravadoras do país. O próprio Martin 
ficou mais impressionado com a personalidade dos músicos e sua sagacidade do que por sua música. 
"Eles eram estridentes", disse depois. "Não muito afinados. Eles não eram muito bons", contou. 
Mesmo assim, ele assinou com os quatro, e Love Me Do se tornou o primeiro sucesso deles, em 1962. A partir 
daí, teve início a parceria de gravadora mais bem-sucedida de todos os tempos. 
Pelos oito anos seguintes, Martin conduziu os "Fab Four" (os "Quatro Fabulosos", como ficaram conhecidos 
na Grã-Bretanha) do rock'n'roll básico de I Want to Hold Your Hand à experimentação ambiciosa de Sergeant 
Pepper's Lonely Hearts Club Band e Abbey Road. 
A parceria Martin-Beatles representou uma mudança radical tanto para o produtor quanto para os músicos. 
Martin, que era músico de formação clássica, tinha pouca experiência com música pop e a banda não tinha 
ideia das possibilidades oferecidas por um estúdio. 
Martin tinha o dom de conseguir traduzir as arriscadas ideias de Lennon e McCartney em termos práticos de 
gravação. 
Enquanto McCartney conseguia expressar seus pedidos, Lennon era um pouco mais vago. Se ele procurava 
pelo que descrevia como "um som laranja", Martin assumia a tarefa de encontrá-lo. 
Em uma entrevista em 1975, John Lennon disse que a relação com Martin era uma "verdadeira parceria". 
"Algumas pessoas dizem que George Martin fez tudo, outras dizem que os Beatles fizeram tudo. Não foi 
nenhuma das duas opções. Nós aprendemos muito juntos", afirmou. 
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O treinamento erudito de Martin se tornou ainda mais importante à medida que os Beatles forçavam os limites 
da música. Ele compôs e conduziu o arranjo de cordas de Eleanor Rigby e o eclético pano de fundo de I Am 
The Walrus. 

 
 
07/03/2016 
Morre aos 74 anos Raymond Tomlinson, o inventor do e-mail 
Engenheiro escolheu o símbolo da arroba "@" para separar o remetente do provedor de e-mails, algo 
que se tornou padrão 
 
Ray Tomlinson, 74 anos, programador norte-americano que implementou o sistema de correio eletrônico, o 
famoso e-mail, na ARPANET, em 1971, morreu nesse sábado (5), supostamente vítima de um ataque cardíaco. 
A informação foi inicialmente compartilhada por Vint Cerf, um dos fundadores da internet, pelo Twitter. 
 
Quando criou o e-mail, Ray era funcionário da Bolt Beranek and Newman (BBN), empresa contratada pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América em 1968 para implantar a ARPANET, rede 
operacional de computadores precursora da internet como a conhecemos.  
 
Em 1971, Tomlinson começou a enviar mensagens para si mesmo e para seus colegas como brincadeira. Ele 
somou as funcionalidades dos aplicativos SNDMSG (uma contração da expressão em inglês "send message", 
ou seja, "enviar mensagem") e o Readmail, para leitura de correio. Porém, esse sistema permitia apenas o 
compartilhamento de textos. Na época, o engenheiro também trabalhava em um protocolo chamado CPYNET, 
para transferência de arquivos entre computadores conectados em rede. Ao juntar os dois, ele conseguiu enviar 
uma mensagem para seus colaboradores, anunciando sua criação. 
 
O conceito de correio eletrônico já existia, mas esse foi o primeiro sistema capaz de enviar mensagens entre 
diferentes pontos conectados à ARPANET. Tomlinson também inovou quando escolheu o símbolo da arroba 
@ para distinguir as mensagens destinadas às caixas de correio na máquina local das que se dirigiam à rede, 
por ser o símbolo que significa "at", ou seja, estar em algum lugar. Desde então, esse se tornou o padrão para 
determinar o detinatário ou remetente e seu local, ou seja, seu provedor de e-mail. O primeiro endereço de e-
mail criado foi o tomlinson@bbn-tenexa. 
 
Em março de 1972, Ray Tomlinson escreveu o software básico de e-mail com as funções de enviar e ler. Dois 
anos mais tarde, um estudo indicava que 75% de todo o tráfego de dados na ARPANET usava esse novo 
sistema. Tomlinson continuou por anos na BBN, trabalhando com tudo, desde protocolos de redes à construção 
de supercomputadores.  
 
O site do Internet Hall Of Fame ressalta que o "programa de e-mail de Tomlinson trouxe uma revolução 
completa, mudando fundamentalmente a maneira como as pessoas se comunicam, incluindo a forma como as 
empresas, desde grandes corporações até pequenas lojas familiares, operaram e a maneira como milhões de 
pessoas compram, consultam o banco, e mantêm contato com os amigos e a família, atravessando a cidade 
ou oceanos". 
 
De acordo com sua biografia, nos últimos anos, Tomlinson recebeu uma dezena de prêmios e 
reconhecimentos. Em 2000, Tomlinson recebeu o Prêmio George R. Stibitz Computer Pioneer do Museu 
American Computer. Em 2001, ele foi homenageado com um prêmio Webby da Academia Internacional de 
Artes Digitais e Ciências e foi introduzido no Hall Rensselaer Alumni of Fame. Em 2002, a Discover Magazine 
concedeu-lhe o Prêmio de Inovação. Em 2004, ele ganhou o Institute of Electrical and Electronics Engineers 
Award Internet. Ele foi nomeado Príncipe das Astúrias Laureate de Pesquisa Técnica e Científica em 2009. Em 
2011, ele foi homenageado com o Prêmio Cultural Eduard Rhein Kulturpreis. Além disso, ele ocupava com o 
e-mail o número quatro na lista do Massachusetts Institute of Technology das 150 maiores inovações. 

 
 
06/03/2016 
Morre aos 94 anos Nancy Reagan, viúva do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan 
 Ex-primeira-dama foi uma das mais influentes da história norte-americana 
 
Morreu nesse domingo, 6, aos 94 anos, Nancy Reagan, mulher do ex-presidente dos EUA, Ronald Reagan. 
Ex-primeira-dama faleceu na casa dela, localizada na cidade norte-americana de Los Angeles, devido a uma 
insuficiência cardíaca. 
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Joanne Drake, porta-voz da Biblioteca Presidencial Ronald Reagan afirmou que Nancy será enterrada no local, 
que fica em Simi Valley, na Califórnia. É lá também que o corpo de Ronald Reagan, foi sepultado. 

 
 
04/03/2016 
Lula é alvo da 24ª fase da Lava Jato. Saiba como foi o dia da Operação Aletheia 
 
Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente, no Instituto 
Lula e em imóveis em Guarujá e Atibaia  
 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é alvo da 24ª fase da Operação Lava Jato, batizada da Aletheia. 
Nesta sexta-feira (4), cerca de 200 policiais federais e 30 auditores da Receita Federal foram às ruas cumprir 
44 mandados de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva – incluindo um para Lula, que foi levado para 
prestar depoimento em uma área reservada da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas no período da 
manhã. Filhos do ex-presidente também são alvos. Contra a mulher dele, Marisa Letícia, não há mandado. 
O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, do Ministério Público Federal, afirmou, em entrevista coletiva, 
que não há pedido de prisão contra Lula. 
 
A nova operação esquentou ainda mais o clima no meio político e acirrou ânimos dos brasileiros. Houve 
confronto entre militantes pró e contra o PT no aeroporto de Congonhas e também em frente ao prédio de Lula 
em São Bernardo do Campo (SP), onde uma multidão aguardava a volta do ex-presidente. Por volta das 17h, 
Lula chegou de carro e foi recebido com festa. Desceu do carro e caminhou a pé junto aos apoiadores, que 
gritavam seu nome em coro. 
 
Em conversa com jornalistas na sede do diretório do PT no Centro de São Paulo, durante a tarde, Lula fez 
duras críticas ao juiz Sérgio Moro, disse que não se recusou a ir a Brasília três vezes para dar depoimento e 
jamais se recusaria a dar outro depoimento nesta sexta. “Moro não precisaria ter mandado uma coerção da 
Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, não precisava. Era só ter convidado”. 
Enquanto isso, a presidência nacional do PT convocava militantes para ir às ruas em todo o país em 
solidariedade a Lula.  
 
À noite, em ato pró-PT, Lula voltou a se pronunciar, desta vez em plenária no Sindicato dos Bancários de São 
Paulo. Durante mais de uma hora, relembrou sua trajetória política, enalteceu realizações de seus governos, 
reforçou a sua honestidade e se defendeu das acusações na Operação Lava Jato. Lula chorou em alguns 
momentos. E foi ovacionado pela multidão.  

 
 
26/02/2016 
Suiço, Gianni Infantino eleito Presidente da FIFA 
 
Depois de 18 anos, a Fifa tem um novo presidente. Nesta sexta-feira, o Congresso Extraordinário da entidade, 
em Zurique, na Suíça, elegeu o europeu Gianni Infantino, 45 anos, para o posto que foi de Joseph Blatter desde 
1998, em mandato válido pelos próximos três anos, até 2019. 
 
Infantino, secretário-geral da Uefa desde 2009, superou o até então favorito xeique Salman Bin Ebrahim Al-
Khalifa, em votação no segundo turno. No pleito decisivo, o suíço-italiano contou com 115 votos dos 207 
possíveis, enquanto o bareinita teve 88 - na primeira rodada, ele também liderou, com 88 votos. 
 
Também concorriam ao mais alto cargo do futebol mundial o príncipe jordaniano Ali Bin Al-Hussein e o francês 
Jérôme Champagne, que tiveram, respectivamente, 27 e 7 votos no primeiro turno X e X votos no segundo. O 
sul-africano Tokyo Sexwale chegou a discursar como candidato, mas tirou o nome da disputa. 
 
Infantino também falou ao Congresso e apostou em diferentes idiomas para convencer as federações, falando 
em italiano, alemão, francês, espanhol, inglês. Teve atenção especial com os países africanos e da Oceania, 
que poderiam pesar em favor de Sheik Salman - que é presidente da Confederação Asiática. 
 
Ainda como candidato, o novo presidente foi muito aplaudido quando falou sobre a ideia de repassar 1,2 bilhões 
de dólares (R$ 4,6 bi na cotação atual) da Fifa às federações associadas. Outra opinião que defendeu durante 
sua campanha foi a de aumentar de 32 para 40 os países da Copa do Mundo. 
 

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/lula-e-alvo-da-24-operacao-da-lava-jato-e-e-obrigado-depor.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/nao-houve-pedido-de-prisao-de-lula-e-de-sua-mulher-marisa-diz-mpf.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/apos-depoimento-na-pf-lula-diz-que-merece-mais-respeito-no-pais.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/apos-depoimento-na-pf-lula-diz-que-merece-mais-respeito-no-pais.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/lula-chora-em-discurso-no-ato-promovido-pelo-pt.html
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Rosto conhecido 
Para muitos, a imagem de Infantino é familiar por seu papel de regente dos sorteios da Champions League e 
das grandes competições da Uefa. Inicialmente, sua candidatura foi vista apenas como "espaço reservado" 
para Michel Platini, que acabou suspenso de qualquer atividade ligada ao futebol. 
A Uefa apostava todas as fichas em Platini, seu presidente, mas essa opção foi excluída com a decisão do 
Comitê de Ética da Fifa de banir o francês, acusado de ter recebido um pagamento de 1,8 milhão de euros em 
2011 de Joseph Blatter, presidente da Fifa, por oito anos - depois, a pena caiu para seis. 
Braço direito de Platini na entidade europeia, Infantino foi o "plano B" da entidade e acabou incluído na lista de 
candidatos de última hora, em outubro. Desde então, ele intensificou a campanha eleitoral, multiplicando 
viagens e contatos para arrebatar o maior número de votos possíveis. Deu certo. 

 
 
19/02/2016  
Harper Lee, escritora de 'O sol é para todos', morre aos 89 anos 
Ela escreveu clássico 'O sol é para todos' em 1960, que ganhou Pulitzer. 
Escritora vivia reclusa após grande sucesso; em 2015 saiu segundo livro. 
 
A escritora americana Harper Lee morreu aos 89 anos. Ela ficou famosa por escrever o clássico "O sol é para 
todos" em 1960. A obra ganhou um Prêmio Pulitzer e é considerada uma obra-prima do século 20 por seu 
retrato da injustiça racial na era da depressão no sul dos Estados Unidos. 
A notícia da morte foi divulgada nesta sexta-feira (19), inicialmente pelo AL.com, site de notícias locais do 
Alabama, nos EUA, e depois confirmada pela agência Reuters. O site e a agência confirmaram a morte por 
meio de fontes na cidade em que escritora nasceu e vivia, Monroeville. O motivo não foi divulgado. 

 
 
04/02/2016 
Cientistas ativam reator e dão grande passo rumo à fusão nuclear  
 
Físicos na Alemanha usaram um dispositivo experimental de fusão nuclear para produzir plasma de hidrogênio 
em um processo semelhante ao que ocorre no Sol. O teste é um marco importante na busca por essa fonte 
futurista de energia nuclear limpa e barata. 
Em um evento com a presença da chanceler alemã Angela Merkel (que é PhD em física), pesquisadores do 
Instituto Max Planck em Freikswald ligaram o stellarator Wendelstein 7-X, um reator de fusão nuclear 
experimental. Eles deixaram Merkel fazer as honras, aliás. Esse stellarator de US$ 435 milhões será usado 
pelos físicos para testar a viabilidade de um futuro reator de fusão. 
Diferentemente da fissão nuclear, na qual o núcleo de um átomo é dividido em partes menores, a fusão nuclear 
cria um único núcleo pesado a partir de dois núcleos mais leves. A mudança de massa resultante produz uma 
quantidade significativa de energia, e os cientistas acreditam que ela pode ser aproveitada como uma fonte 
viável de energia limpa. 
Provavelmente levaremos décadas (ou muito mais) antes de a energia de fusão nuclear estar disponível, mas 
defensores da tecnologia dizem que ela pode substituir combustíveis fósseis e reatores de fissão nuclear 
convencionais. Diferentemente de reatores de fissão nuclear, que produzem grandes quantidades de lixo 
radioativo, o subproduto da fusão nuclear é considerado seguro. 

 
 
04/02/2016 
ONU toma decisão favorável a Assange, diz imprensa britânica 
Australiano disse que aceitaria ser preso se decisão fosse contrária.  
Fundador do WikiLeaks vive na embaixada do Equador, em Londres. 
 
Um painel de especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) tomou uma decisão favorável ao fundador do 
WikiLeaks, Julian Assange, que vive exilado na embaixada do Equador em Londres desde 2012, de acordo com a 
rede britânica BBC nesta quinta-feira (4). O comitê diz que Assange foi "detido arbitrariamente". 
Ele é investigado na Suécia por suspeita de estupro em 2010 e se refugiou na embaixada em Londres para evitar 
extradição. A avaliação da ONU sobre a ação movida por Assange contra o Reino Unido e a Suécia será divulgada 
oficialmente na sexta-feira (5). 
Mais cedo, o australiano afirmou que se organização considerasse que a ordem de detenção contra ele não era 
arbitrária, ele aceitaria ser detido pela polícia britânica. Caso contrário, ele gostaria de ter seu passaporte de volta. 
 

http://gizmodo.uol.com.br/maior-reator-de-fusao-nuclear-prestes-a-ser-ativado/
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Um painel de especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) tomou uma decisão favorável ao fundador do 
WikiLeaks, Julian Assange, que vive exilado na embaixada do Equador em Londres desde 2012, de acordo com a 
rede britânica BBC nesta quinta-feira (4). O comitê diz que Assange foi "detido arbitrariamente". 
Ele é investigado na Suécia por suspeita de estupro em 2010 e se refugiou na embaixada em Londres para evitar 
extradição. A avaliação da ONU sobre a ação movida por Assange contra o Reino Unido e a Suécia será divulgada 
oficialmente na sexta-feira (5). 
Mais cedo, o australiano afirmou que se organização considerasse que a ordem de detenção contra ele não era 
arbitrária, ele aceitaria ser detido pela polícia britânica. Caso contrário, ele gostaria de ter seu passaporte de volta. 
“Se a ONU anunciar amanhã (sexta) que perdi meu caso contra o Reino Unido e a Suécia, deverei deixar a 
embaixada (do Equador em Londres) ao meio-dia de sexta-feira para aceitar a detenção por parte da polícia britânica, 
já que uma apelação não parece possível", explicou Assange, segundo a agência France Presse. 
 
Mas se, pelo contrário, o painel decidir "que os Estados agiram de maneira ilegal, espero a devolução imediata do 
meu passaporte e que não ocorram novas tentativas de me prender", acrescentou Assange. 
 
Entenda o caso 
O australiano, de 44 anos, completou no dia 19 de junho do ano passado três anos refugiado na embaixada 
equatoriana em Londres, ao término de um longo processo legal no Reino Unido, que decidiu por sua extradição à 
Suécia, onde é investigado por crimes sexuais. 
O Equador ofereceu asilo a ele, mas Assange pode ser preso imediatamente se pisar em solo britânico. Durante 
anos, policiais permaneceram mobilizados em frente à embaixada a um custo de milhares de libras. 
O australiano teme que a Suécia o entregue aos Estados Unidos, onde pode ser processado por ter revelado 
milhares documentos diplomáticos e militares americanos no site WikiLeaks. 
Assange fundou o WikiLeaks em 2006, e suas atividades, incluindo a divulgação de 500 mil arquivos militares 
secretos sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque e 250 mil correspondências diplomáticas, enfureceram os 
Estados Unidos. 
A principal fonte dos vazamentos, o soldado do exército americano Chelsea Manning, foi condenado a 35 anos de 
prisão por violações da Lei de Espionagem. 
O WikiLeaks disse que a manipulação feita pela Suécia em seu caso manchou a reputação do país no que diz 
respeito aos direitos humanos. 
Assange apresentou em 2014 ante o Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias (WGAD) uma demanda 
contra Suécia e Reino Unido, alegando que seu confinamento na embaixada equatoriana (da qual não podia sair 
porque o Reino Unido lhe negava um salvo-conduto) constituía uma detenção ilegal. 
Em Quito, o ministro das Relações Exteriores do Equador, Ricardo Patiño, disse na quarta (3) que estava 
"preocupado" com a saúde de Assange e afirmou que o ativista sofre com problemas de saúde pelos quais deve se 
submeter a uma revisão médica fora da embaixada. 
O responsável pela diplomacia equatoriana insistiu que espera "somente que o Reino Unido possa oferecer o salvo-
conduto" para que Assange possa viajar ao Equador. 

 
 
17/01/2016 
O presidente do Irã, Hassan Rouhani, saudou no domingo o acordo nuclear com as potências mundiais, 
classificando-o como uma "página de ouro" na história do Irã, e mirou adiante para um futuro econômico menos 
dependente do petróleo, agora que o país sai de um período de anos de sanções e isolamento. 
 
Ao apresentar ao parlamento o projeto de orçamento para o próximo ano fiscal iraniano, que começa em março, 
Rouhani disse que o acordo era um "ponto de virada" para a economia do país, um grande produtor de petróleo 
que tinha sido praticamente excluído dos mercados internacionais nos últimos cinco anos. 
 
"As negociações nucleares que se sucederam pela orientação do Líder Supremo e apoio da nossa nação, 
foram verdadeiramente uma página de outro na história do Irã", disse. 

 
 
14/01/2016  
Após 2 anos, OMS declara fim da epidemia de ebola 
 
Segundo o comunicado, esta quinta-feira marca "a primeira vez, desde o início da epidemia, que os três países 
mais atingidos não notificaram nenhum caso há, ao menos, 42 dias" 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da epidemia de ebola nesta quinta-feira (14), após 
mais de dois anos de surto. 
 "Hoje, a Organização Mundial da Saúde declara o fim da epidemia de ebola na Libéria e afirma que todas as 
cadeias conhecidas de transmissão na África Ocidental cessaram", emitiu em nota a entidade. 
 
Serra Leoa havia declarado o fim da epidemia no dia 7 de novembro do ano passado, Guiné tinha feito a 
mesma declaração no último dia 29 de dezembro e hoje marca o dia que a Libéria está livre do vírus. 
 
O "paciente zero" do surto havia sido notificado no dia 6 de dezembro de 2013 na Guiné. Um bebê havia 
contraído o vírus diretamente de um morcego infectado com o vírus. 
 
A epidemia de ebola deixou, ao todo, 11.315 mortos e 28.637 pessoas infectadas. O país com o maior número 
de vítimas fatais é a própria Libéria, com 4.809, seguida por Serra Leoa (3.955) e Guiné (2.536). Também 
ocorreram mortes na Nigéria (oito), no Mali (seis) e nos Estados Unidos (uma) e contaminações em Itália, 
Senegal, Espanha e Reino Unido (uma cada). 

 
 
13/01/2016  
Cearense de 131 anos que vive no Acre pode ser o homem mais velho do mundo 
 
Caso foi divulgado por servidor do INSS, após ter acesso aos documentos do idoso. José Coelho de Souza foi 
pai pela última vez aos 101 anos. 
O homem mais velho do mundo reconhecido pelo Guinness Book, o livro dos recordes, é Yasutaro Koide, de 
112 anos. Mas o posto do japonês pode estar com os dias contados. Do outro lado do mundo, mais 
especificamente na região norte do Brasil, vive o ex-seringueiro José Coelho de Souza, que teria 131 anos. 
 
O cearense, natural de Meruoca, mora atualmente no Acre, na comunidade Estirão do Alcântara, na cidade de 
Sena Madureira. Não bastasse a idade avançada, outra curiosidade: ele foi pai pela última vez aos 101 anos. 

 
 
12/01/2016 
Safra de 2015 é recorde e a de 2016 crescerá 0,5%, diz IBGE 
 
A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas fechou 2015 com uma produção recorde de 209,5 
milhões de toneladas, superando em 7,7% a de 2014. Já para 2016, o terceiro prognóstico - divulgado nesta 
terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, indica uma produção de 210,7 
milhões de toneladas, superando em 0,5% o número de 2015. Segundo o IBGE, a série histórica da pesquisa 
começou em 1975. 
A décima segunda estimativa de 2015 do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do país (algodão 
herbáceo, amendoim, arroz, feijão, mamona, milho, soja, aveia, centeio, cevada, girassol, sorgo, trigo e triticale) 
fechou 2015 com uma produção 14,9 milhões de toneladas maior que as 194,6 milhões de toneladas de 2014. 
O resultado, no entanto, é 0,4%, o equivalente a 746.519 toneladas, menor que a avaliação de novembro. 
Os dados divulgados pelo IBGE indicam que a estimativa da área a ser colhida é de 57,7 milhões de hectares, 
com alta de 1,8% frente à área colhida em 2014 (56,7 milhões de hectares) e redução de 14.711 hectares em 
relação às previsões do mês anterior. Juntos, os três principais produtos deste grupo (arroz, milho e soja) 
representaram 93,1% da estimativa da produção e responderam por 86,3% da área a ser colhida. 
Em relação a 2014, houve acréscimos de 6,1% na área da soja e de 0,8% na de milho e redução de 8,4% na 
área de arroz. Na produção, houve acréscimos de 1,1% no arroz, 11,9% na soja e de 7,3% no milho. 
 
Cereais 
A região Centro-Oeste foi a que concentrou o maior volume de produção de cereais, leguminosas e 
oleaginosas, com 89,9 milhões de toneladas, seguida da região Sul, com 76 milhões de toneladas, Sudeste 
(19,3 milhões de toneladas), Nordeste (16,6 milhões de toneladas), e Norte (7,7 milhões de toneladas). 
Na safra de 2015, houve altas de 22,1% na região Norte, de 5,4% na região Nordeste, 5% na região Sudeste, 
7% na região Sul e 8,3% na região Centro-Oeste. Na avaliação de 2015, Mato Grosso liderou como maior 
estado produtor de grãos, com 24,9%, seguido pelo Paraná (18%) e Rio Grande do Sul (15,2%). Somados, 
representaram 58,1% do total nacional. 
As informações indicam, ainda, que, entre os 26 produtos pesquisados, oito tiveram alta na estimativa de 
produção em relação a 2014, com destaque para arroz em casca (1,1%), aveia em grão (4,8%), batata inglesa 
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3ª safra (1,6%), cana-de- açúcar (2,4%), milho em grão 2ª safra (15,0%), soja em grão (11,9%) e triticale em 
grão (75,6%). 
Houve 18 produtos em queda. Neste caso, os destaques ficaram com algodão herbáceo em caroço (2,7%), 
amendoim em casca 1ª safra (10,2%), amendoim em casca 2ª safra (38,8%), cebola (11,2%), cevada em grão 
(26,4%), feijão 1ª safra (4,5%), feijão 2ª safra (7,9%), feijão 3ª safra (2,4%), laranja (3,9%), mandioca (2,1%), 
milho em grão 1ª safra (4,8%), sorgo em grão (7,1%) e trigo em grão (13,4%). 
 
Cana-de-açúcar 
Após um ano de 2014 ruim, quando a produção de cana-de-açúcar do país retraiu 4% na relação com 2013 - 
em função dos preços externos e de um ano muito seco e quente nas principais regiões produtoras -, em 2015 
a estimativa da produção cresceu 2,4% na comparação com 2014, devendo alcançar 755 milhões de toneladas. 
A área plantada recuou 3,2% e a ser colhida 1,5%, mas o rendimento médio aumentou 3,9%, fruto de mais 
investimentos e de um ano mais chuvoso. Os destaques da recuperação da produção de cana-de-açúcar, em 
termos de volume de produção em 2015, em relação a 2014, foram o Estado de São Paulo com incremento de 
14,6 milhões de toneladas na comparação com o ano anterior; Mato Grosso do Sul, com aumento de 7,2 
milhões de toneladas e Paraná - 3,3 milhões de toneladas. 
Já a cebola, um dos produtos que mais contribuíram para a alta da inflação do grupo alimentos e do IPCA de 
2015 (10,67%), fechou em queda de 11,2% na produção. "O ano se iniciou com a queda da produção no sul 
do País e com a quebra de safra de cebola na Argentina, principal exportador de cebola para o Brasil. Com 
isso, pela primeira vez, as importações da Europa foram maiores que as da Argentina. Os altos custos dessa 
importação foram repassados aos consumidores, fazendo os preços dispararem e elevando o Índice de Preço 
ao Consumidor Amplo (IPCA)", ressaltou o IBGE. 
 
Ausência de chuvas 
A baixa oferta foi agravada, no primeiro semestre, "pela queda de 19% da produção na Bahia, onde a falta de 
chuva reduziu o rendimento em 16,4%. Já Goiás e Minas Gerais foram os principais beneficiados com a 
elevação do preço da cebola." 
Com exceção ao Centro-Oeste, todas as outras regiões brasileiras tiveram redução da área plantada durante 
a primeira safra, na qual os principais produtores foram o Paraná (332,2 mil toneladas), Bahia (239,5 mil 
toneladas) e Minas Gerais (162,0 mil toneladas). Paraná e Minas reduziram as suas produções em 18,3% e 
20,0%, respectivamente. Já na Bahia, a produção aumentou em 152,6%. 
A redução de área plantada foi observada em todas as regiões, com exceção ao Centro-Oeste. Os principais 
estados produtores de feijão desta temporada seguem a mesma ordem da primeira safra: Paraná (30,1% da 
produção), Bahia (15,0%) e Minas Gerais (12,1%). Todos estes estados tiveram queda na produção em relação 
a 2014. 
 
Milho e soja 
Milho, arroz e soja respondem por 93,1% da produção total do país e por 86,3% da área a ser colhida, terão 
comportamento distinto em 2016, com o primeiro voltando a apresentar queda e o segundo fechando com novo 
recorde. 
Segundo o IBGE, a produção de soja de 2016 deverá superar a do ano passado em 5,9%, devendo atingir 
102,7 milhões de toneladas. A alta na produção deve resultar da valorização da soja no mercado interno. 
Mato Grosso se mantém líder nacional na produção da leguminosa. Com expectativa de área de 9,2 milhões 
de hectares e de rendimento médio em 3.106 kg/ha, estima-se que a produção mato-grossense seja de 28,5 
milhões de toneladas, 2,5% maior que a de 2015. O Paraná trouxe estimativa de produção de 18,3 milhões de 
toneladas, maior 6,7% quando comparado a 2015. 
Já o milho 1ª Safra (em grão), segundo o atual prognóstico, virá com mais um decréscimo na produção em 
2016. Esta queda de produção é consequência da valorização da soja, concorrente direto por área. São 
esperadas para esta primeira safra 28,1 milhões de toneladas, 4,6% menor que o obtido em 2015 e 2,4% 
menor que a estimativa do prognóstico anterior. A área plantada sofreu contração de 7,4% quando comparado 
com 2015. 
Segundo o IBGE, os levantamentos de cereais, leguminosas e oleaginosas foram realizados em colaboração 
com a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, órgão do Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, continuando um processo de harmonização das estimativas oficiais de safra das principais 
lavouras, iniciado em outubro de 2007. 

 
 
11/01/2016 
Morre lendário músico de rock David Bowie 
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O astro britânico de rock David Bowie morreu no domingo de câncer aos 69 anos, após uma carreira 
excepcional e dois dias depois do lançamento de seu 25º álbum, deixando o mundo da música de luto. 
 
A morte de Bowie coincidiu com o lançamento de seu último disco, "Blackstar", um álbum com ares de jazz 
que saiu à venda na sexta-feira passada, dia de seu 69º aniversário. 
 
David Robert Jones nasceu em 8 de janeiro de 1947 no seio de uma família modesta de Brixton, um bairro 
popular do sul de Londres. Abandonou a escola na adolescência e saltou à fama em 1969 com "Space Oddity", 
uma mítica balada sobre a história de Major Tom, um astronauta que se perde no espaço. 
 
A partir de então, multiplicou seus álbuns, mudou sua música, encarnou diferentes personagens, convertendo-
se no homem das mil faces, graças a sua formação como mímico, seu gosto pela moda ou seu amor pelo 
teatro kabuki. Também participou de muitos filmes. 
 
Não deixou de lançar discos e fazer turnês até o início dos anos 2000, mas um problema cardíaco sofrido no 
palco durante um festival alemão em junho de 2004 pôs fim a esta época tão frutífera. 
Forçado a um longo repouso por quase uma década, suas aparições foram escassas, mas os últimos anos 
voltaram a ser prolíficos. 

 
 
06/01/2016 
A Coreia do Norte afirmou que fez um teste bem-sucedido com uma miniatura de bomba de hidrogênio, 
mais conhecida como bomba H. 
 
Se confirmado, o anúncio significa que o país agora tem uma arma que, segundo o cientista Matthias Grosse 
Perdekamp, que dá aulas sobre o controle de armamentos nucleares da Universidade de Illinois, nos EUA, é 
a mais poderosa do planeta. 
O governo anunciou o teste na TV estatal norte-coreana. Ele veio depois de o Serviço Geológico dos Estados 
Unidos ter detectado uma atividade sísmica fora do comum no nordeste da Coreia do Norte. 
O tremor, de magnitude 5,1, foi detectado às 10h00 locais (23h30 de terça-feira em Brasília) a cerca de 50 km 
da cidade de Kilju, perto da área de testes nucleares de Punggye-ri.  
Segundo especialistas, o tremor não teria sido provocado por causas naturais.  
Este seria o quarto teste nuclear do país desde 2006 - mas o primeiro com a bomba de hidrogênio, mais 
poderosa que a bomba atômica. 
Quando o país anunciou que possuía a tecnologia, muitos especialistas duvidaram da capacidade do país para 
tal. 
Após o anúncio da Coreia do Norte, houve forte reação de outros países. 
A Coreia do Sul disse que o teste é um sério desafio para a paz global e uma violação de resoluções do 
Conselho de Segurança da ONU. 
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, chamou o suposto teste de "ameaça à segurança do Japão". 
Os Estados Unidos pediram que a Coreia do Norte respeitasse seus compromissos e obrigações internacionais 
e disse que iria responder às provocações. 
Para John Nilsson-Wright, do programa de Ásia do centro de estudos Chatham House, o teste indica que 
Pyongyang continua investindo em seu programa nuclear sem dar importância aos significativos custos 
políticos e diplomáticos da empreitada.  
Após testes anteriores, a comunidade internacional respondeu com sanções políticas e econômicas. 

 
 
01/01/2016 
Salário mínimo em 2016 
Começa a vigorar na sexta-feira (1º) o novo valor do salário mínimo nacional.  
Salário mínimo nacional: R$ 880, a partir de 1º de janeiro. 

 
 
01/01/2016 
Novo acordo ortográfico é obrigatório a partir desta sexta no Brasil 
 
Alfabeto oficial foi ampliado para 26 letras, com o acréscimo do k, w e y 
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As regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa são obrigatórias no Brasil a partir desta sexta. Em uso 
desde 2009, mudanças como o fim do trema e novas regras para o uso do hífen e de acentos diferenciais 
agora são oficiais com a entrada em vigor do acordo, adiada por três anos pelo governo brasileiro. 
 
Assinado em 1990 com outros Estados-Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
para padronizar as regras ortográficas, o acordo foi ratificado pelo Brasil em 2008 e implementado sem 
obrigatoriedade em 2009. A previsão inicial era que as regras fossem cobradas oficialmente a partir de 1° de 
janeiro de 2013, mas, após polêmicas e críticas da sociedade, o governo adiou a entrada em vigor para 1° de 
janeiro de 2016. 
 
O Brasil é o terceiro dos oito países que assinaram o tratado a tornar obrigatórias as mudanças, que já estão 
em vigor em Portugal e Cabo Verde. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste 
ainda não aplicam oficialmente as novas regras ortográficas. 
 
Com a padronização da língua, a CPLP pretende facilitar o intercâmbio cultural e científico entre os países e 
ampliar a divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa, já que os livros passam a ser publicados 
sob as novas regras, sem diferenças de vocabulários entre os países. De acordo com o Ministério da Educação, 
o acordo alterou 0,8% dos vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. 

 
 
01/01/2016 
Guerra da Síria deixou mais de 55 mil mortos em 2015 
 
Mais de 55 mil pessoas morreram na Síria em 2015, incluindo 2.574 crianças - anunciou o Observatório Sírio 
dos Direitos Humanos (OSDH) nesta quinta-feira. 
De acordo com a ONG, mais de 260 mil pessoas morreram desde o início do conflito, em março de 2011. 
Em 2015, o número de óbitos chegou a 55.219, sendo 13.249 civis. O balanço de vítimas é inferior ao de 2014, 
quando a guerra fez 76.021 vítimas letais. 
A maioria dos mortos era combatente, entre eles 7.798 rebeldes e mais de 16 mil membros do grupo Estado 
Islâmico (EI), da Frente Al-Nosra - o braço sírio da Al-Qaeda -, ou de milícias associadas em sua luta contra o 
regime de Bashar al-Assad. 
O regime perdeu 17.686 homens em combate, incluindo 8.800 soldados do Exército, mais de 7 mil membros 
das milícias pró-Assad e 378 homens do movimento xiita libanês Hezbollah, aliado de Damasco. 
Também morreram 1.214 combatentes estrangeiros, segundo o OSDH, acrescentando que 274 corpos não 
puderam ser identificados. 
Desde o início do conflito, que começou com a dura repressão de manifestações pacíficas e se transformou 
em uma guerra envolvendo vários atores, a ONG contabilizou 260.758 mortos, dos quais mais de 76 mil eram 
civis. 
Também morreram 40.121 extremistas em combates com as forças do governo e pelos ataques das Aviações 
americana e russa, que bombardeia esses grupos na Síria. 

 
 
20/12/2015 
 
A pílula do câncer – A fosfoetanolamina 
Um suposto medicamento milagroso promete eliminar neoplasias: é a pílula do câncer. 
 
A fosfoetanolamina, princípio ativo da pílula do câncer, é um composto químico presente no organismo de 
diversos mamíferos. É uma amina primária fundamental para a formação da membrana celular e também 
apresenta função sinalizadora: ela informa o sistema nervoso sobre algumas situações pelas quais as células 
estão passando. 
A fosfoetanolamina dá origem a outra substância, a fosfatidiletanolamina, responsável por normalizar o 
metabolismo oxidativo (o transporte e quebra dos ácidos graxos no organismo, que gera toda a energia usada 
pelo corpo humano). 
 
Este mecanismo de quebra das gorduras ingeridas na dieta fica prejudicado nas células cancerosas. 
Teoricamente, a pílula do câncer faria com que estas células interrompessem a multiplicação desordenada, 
voltando a trabalhar normalmente, neutralizando os tumores. 
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A partir dos anos 1970, pesquisadores conseguiram desenvolveram um tipo sintético de fosfoetanolamina, com 
alegadas propriedades antitumorais: a substância estimula a apoptose, ou “morte celular programada”, 
atividade relacionada à regulação do tamanho dos tecidos. 
Em pesquisas “in vitro” (com células humanas) e com camundongos portadores de leucemia, a substância foi 
estudada e demonstrou resultados satisfatórios, mas ainda não existem suficientes ensaios clínicos com 
pacientes humanos comprovando que a fosfoetanolamina efetivamente consiga combater o câncer. 
A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ainda não concedeu nenhum registro para a substância 
e suas indicações terapêuticas e, desta forma, a prescrição e comercialização da droga continuam proibidas. 
 
A pílula do câncer 
O medicamento, ainda sem comprovação científica, está causando furor especialmente no Estado de São 
Paulo, onde foram desenvolvidos os primeiros estudos. Alguns portadores de câncer já entraram na justiça 
pelo direito de receber a pílula do câncer. 
O composto químico começou a ser pesquisado por Gilberto Chierice, professor aposentado do Instituto de 
Química de São Carlos (IQSC), da Universidade de São Paulo. Mais recentemente, a substância foi apelidada 
como “pílula do câncer”. 
A falta de ensaios clínicos sobre a fosfoetanolamina tem provocado desconfiado na comunidade médica, 
apesar da forte esperança que tem surgido entre os pacientes, especialmente os portadores de neoplasias 
mais agressivas, que progridem com celeridade, fato natural entre portadores de enfermidades terminais. 
Para aumentar a polêmica sobre a fosfoetanolamina, a própria USP informa oficialmente que a pílula do câncer 
foi estudada como um produto químico e “não existe demonstração cabal de que tenha qualquer ação efetiva 
contra a doença”. 
Os testes com células humanas foram desenvolvidos em tumorações na pele (melanomas), no pâncreas e nos 
rins. Células sanguíneas com leucemias também foram testadas. No entanto, não existem ensaios clínicos 
com pacientes humanos. Seja como for, a fosfoetanolamina inibe a capacidade de multiplicação celular 
desordenada, que está na gênese dos tumores. 
 
Medicamentos atuais 
As medicações contra o câncer que estão sendo desenvolvidas atualmente diferem dos tratamentos 
tradicionais, como a quimioterapia e a radioterapia, por atacarem especificamente as células cancerosas. 
Químio e radioterapia atingem igualmente todos os tecidos vizinhos ao tumor. 
A pílula do câncer reativa a morte celular programada e estimula o sistema imunológico a eliminar as células 
do tumor. A grande dúvida dos pesquisadores é sobre os possíveis efeitos colaterais de médio prazo, que 
podem determinar prejuízos ainda maiores do que os determinados pela neoplasia. 
Por outro lado, já é sabido que a fosfoetanolamina não altera as propriedades dos medicamentos 
tradicionalmente empregados para combater o câncer (o que indica que ela poderia ser adotada como 
tratamento complementar). 
Nos ensaios pré-clínicos, a pílula do câncer tem obtido bons resultados. Estes ensaios abrangem três grandes 
grupos: farmacológicos, farmacocinéticos e toxicológicos. Nos primeiros, examina-se o potencial terapêutico 
do medicamento, seu modo de ação e possíveis efeitos secundários. 
A farmacocinética fornece informações sobre absorção, distribuição, metabolismo, excreção, inibição (ou 
indução) enzimática e interação com outros medicamentos. Os estudos toxicológicos incluem a avaliação da 
toxicidade geral (aguda ou crônica), efeitos sobre a absorção de nutrientes, sobre as funções reprodutoras, 
etc. 
A pílula do câncer já passou por duas etapas do procedimento científico: os estudos com animais e os 
ensaios pré-clínicos. No entanto, muitas substâncias que pareciam promissoras já superaram estas etapas 
mas tiveram de ser abandonadas, por perda da efetividade ou pela reprovação na análise de custos e 
benefícios para os pacientes. 
 
Pílula do câncer – Idas e vindas 
Em junho de 2014, a USP reforçou a proibição da pílula do câncer, cuja produção, de acordo com IQSC, “foi 
um ato oriundo de decisão pessoal” de Chierice. O Instituto, em comunicado oficial, afirmou que substâncias 
como a fosfoetanolamina só podem ser distribuídos com apresentação das licenças dos órgãos oficiais, como 
a ANVISA e o Ministério da Saúde. 
Em outubro de 2015, no entanto, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) liberou a entrega 
da pílula do câncer a todos os pacientes que demandaram judicialmente o acesso à droga, depois de parecer 
do Supremo Tribunal Federal (STF), favorável à liberação da fosfoetanolamina. 
A decisão baseou-se em uma das diretrizes da ética médica, segundo a qual todos os pacientes devem ser 
informados sobre tratamentos comprovados ou experimentais que possam oferecer a cura ou a minimização 
dos sintomas, favorecendo o bem-estar. 
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