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Tumulto em peregrinação mata 717 muçulmanos perto de 
Meca

Pelo menos 717 pessoas morreram e 863 ficaram feridas nesta quinta (24)
em um tumulto no bairro de Mina, na cidade sagrada de Meca, durante a
peregrinação anual de muçulmanos à Grande Mesquita, de acordo com
balanço da Defesa Civil saudita.

SEMANA 22 A 28 DE SETEMBRO 
Tumulto em peregrinação mata 717 muçulmanos perto de 

Meca

Foi a maior tragédia de
peregrinação, chamada Hajj
em árabe, desde 1990,
quando 1.426 peregrinos
morreram pisoteados num
túnel entre Mina e o centro
de Meca.

O Globo.com; http://goo.gl/HwAoZE, 24.09.2015
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As autoridades sauditas se preparam todos os anos para receber
os milhões de muçulmanos que convergem a Meca para a
peregrinação sagrada, expandindo os locais que recebem os
muçulmanos e melhorando o sistema de transporte para evitar
acidentes como esse.
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Maduro e Santos definem plano para pôr fim à crise na 
fronteira

Diário do Litoral; http://goo.gl/CIgKjg ,22.09.2015

Os líderes se comprometeram a seguir sete pontos, entre os quais está a
"progressiva normalização da fronteira" e a coexistência dos "modelos
econômicos, políticos e sociais de cada país".
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Os presidentes Nicolás Maduro
(Venezuela) e Juan Manuel Santos
(Colômbia) definiram um plano nesta
segunda-feira (21) para pôr fim à crise
bilateral deflagrada há quatro semanas
pela decisão de Caracas de fechar
parte da fronteira comum e expulsar
mais de 1.600 colombianos, sob
pretexto de combater o contrabando.
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- Política na América Latina

- Diplomacia Latina

 Maduro e Santos anunciam acordo progressivo para dar fim
a crise na fronteira.

http://goo.gl/95lFfG

Maduro e Santos definem plano para pôr fim à crise na 
fronteira
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Israel defende embaixador indicado para posto no Brasil

Organizações e comitês de solidariedade ao povo
palestino, abaixo assinados, rejeitamos a
nomeação, pelo primeiro-ministro israelense
Benjamin Netanyahu, do sr. Dani Dayan como o
novo embaixador de Israel no Brasil. Os motivos
de nossa rejeição baseiam-se nas ações do
nomeado, claramente violadoras das leis
internacionais e dos direitos mais básicos do povo
palestino.

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/4RlUS4 , 23.09.2015

Empresário argentino naturalizado israelense, o sr. Dayan é conhecido
como um dos maiores defensores da política de construção de colônias
exclusivamente judaicas em território palestino, em expansão
notadamente na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Palestina ocupada.
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- Política no Oriente Médio

- Questão Palestina

 Brasil rejeita nomeação de ex-dirigente colono como
embaixador de Israel

http://goo.gl/aWhmlV

Israel defende embaixador indicado para posto no Brasil
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Colômbia anuncia 1ª parte de acordo de paz com as Farc

G1; http://goo.gl/PptA1x ,23.09.2015

O presidente colombiano Juan Manuel Santos e o líder máximo das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) , Rodrigo Londoño,
conhecido como Timoleón Jiménez ou "Timochenko", anunciaram nesta
quarta-feira (23) que chegaram a um acordo histórico sobre a transição
jurídica necessária para pôr fim a décadas de conflitos que deixaram 220
mil mortos e seis milhões de pessoas deslocadas.
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Segundo o jornal “El
Tiempo”, o acordo prevê
a criação de uma
jurisdição especial para a
paz, com um tribunal que
analisará casos
relacionados diretamente
com o conflito armado.

- Política na Colômbia

- Governo “Santos “ e “as Farc”

 Colômbia e Farc anunciam acordo histórico de justiça e
assinatura de paz até março.

http://goo.gl/OwHJKI

Colômbia anuncia 1ª parte de acordo de paz com as Farc
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TSE aprova criação da Rede, novo partido de Marina Silva

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) aprovou nesta terça-feira
(22) a concessão de registro para
a Rede Sustentabilidade, partido
idealizado pela ex-ministra e ex-
senadora Marina Silva.
Com a decisão, a legenda fica
apta a receber filiados e lançar
candidatos para as eleições de
2016. É o 34º partido do país – no
último dia 15, o TSE tinha
autorizado o 33º, o Partido Novo.

G1, http://goo.gl/58ytMI , 22.09.2015
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- Partidos Políticos do Brasil

- Reforma Política

 TSE aprova novo partido de Marina Silva.

http://goo.gl/bqDMVb

TSE aprova criação da Rede, novo partido de Marina Silva
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A pedido das autoridades
americanas, sete dirigentes
da Fifa, suspeitos de
corrupção, foram detidos na
madrugada desta quarta-
feira, 27, na Suíça, onde fica
a sede da entidade.
Acusados de um esquema
de corrupção que envolveria
cerca de US$ 100 milhões,
os dirigentes estavam
hospedados em um hotel
cinco estrelas em Zurique,
capital do país, onde
acontece anualmente um
congresso da entidade.

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa :  c   

Dentre os integrantes da entidade
que foram detidos, está o ex-
presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), José
Maria Marin.

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 ou 11-3231-0029 www.neafconcursos.com.br



Além de Marin, que é integrante do comitê de organização
da Fifa para os Jogos Olímpicos, os demais detidos são:
Jeffrey Webb (Grã-Bretanha), vice-presidente da Fifa e
presidente da Concacaf, Eduardo Li (Costa Rica), membro
dos comitês executivos da Fifa e da Concacaf, Julio Rocha
(Nicarágua), diretor de desenvolvimento na Fifa, Costas
Takkas (Grã-Bretanha), adjunto do gabinete do presidente
da Concacaf, Eugenio Figueredo (Uruguai), atual vice-
presidente da Fifa, e Rafael Esquivel (Venezuela), membro
executivo da Conmebol.

Desafio da próxima semana

"Do ponto de vista internacional:
Se em um primeiro momento o Brasil ganhou projeção e respeito
participando e comandando a Minustah, hoje o país está
desgastado e vem perdendo essa projeção justamente porque não
consegue sair do Haiti", avalia Suzeley Kalil Mathias, integrante do
Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da
Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Em 2015, o Brasil no Haiti:

a) passou o comando para os Estados Unidos.
b) continua no comando das tropas de Paz da ONU.
c) se retirou depois de completar 10 anos.
d) continua no Haiti, mas o comando foi para os EUA.
e) demonstra ser um total desastre a sua participação.
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