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Declaração de presidente da Turquia, somada à retomada de
ataques entre as partes, ameaça frágil cessar-fogo.
O presidente da Turquia, Recep T. Erdogan, ameaçou encerrar o
processo de paz com militantes curdos e fez um apelo ao
Parlamento para que retire a imunidade judicial de políticos ligados
a “grupos terroristas”.
A declaração vem à tona no mesmo dia em que a Otan (aliança
militar do Ocidente) expressou seu apoio à Turquia nas ações
contra o Estado Islâmico (EI). “Não é possível para nós continuar o
processo de paz com aqueles que ameaçam nossa unidade
nacional”, disse Erdogan em entrevista coletiva na capital Ancara.
A declaração de Erdogan é a mais contundente até o momento de
uma autoridade sobre o conflito. Ela também indica que, apesar de
não ser mais chefe de governo desde agosto de 2014, quando
deixou o cargo de premiê, Erdogan ainda é a voz mais forte do alto
comando da Turquia.
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Paz com curdos é impossível, diz Erdogan A Força Aérea da Turquia bombardeou campos do

PPK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão,
considerado uma organização terrorista pelo governo
turco) no norte do Iraque em resposta a atentados
contra policiais e soldados. O grupo condenou a ação,
mas não chegou a anunciar a sua saída da mesa de
negociações.
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A Otan expressou nesta terça-feira “forte
solidariedade” com a Turquia após uma
reunião de emergência em Bruxelas, na
Bélgica. Também exigiu do governo turco,
moderação nas ações militares contra os
curdos. Desde a semana passada, a Turquia
tem realizado ataques aéreos contra
posições do EI.
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Asa de avião encontrada no oceano será levada para 
Toulouse para investigação
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O primeiro-ministro da Malásia,
Najib Razak, disse nesta quinta-
feira que os destroços de um avião
encontrados na ilha francesa serão
enviados para a cidade de
Toulouse, na França, para
investigação.

Uma parte da asa de um avião que o mar levou para a costa da ilha
francesa de La Réunion, no oceano Índico, pode ser o primeiro
indício do voo da Malaysia Airlines 370, que desapareceu no dia 8
de março de 2014, uma pista trágica, mas finalmente sólida para
um dos mistérios mais intrigantes e raros da aviação. A bordo
tinham 239 pessoas a bordo.

Folha Vitória, http://goo.gl/jbCIvb, 30/07/2015

- Tragédia – antiga queda de avião da Malaysia Airlines

- Número em peça de avião achada é de um Boeing 777, diz Malásia
http://goo.gl/HsFqIR
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Toulouse para investigação
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Caetano e Gil calam sobre política em show para 10 mil 
pessoas em Israel
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"Viva, Tel Aviv!", gritou Gilberto
Gil, durante o show em Israel
da turnê internacional "Dois
Amigos, Um Século de Música",
que estreou em 25 de junho na
Europa e celebra os 50 anos de
amizade musical entre ele e
Caetano Veloso.

Mas, além de mais três gritos de "Canta, Tel Aviv!" durante algumas
canções, nem Gil nem Caetano falaram de política (ou qualquer
outro assunto) durante a apresentação, que reuniu cerca de 10 mil
fãs brasileiros e israelenses na Arena Menora Mivtachim, uma das
mais prestigiadas do país.

Bem Paraná, http://goo.gl/4MCsP4, 28/07/2015
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- Conflitos no Oriente Médio.

- Divergência entre Israel e Gaza continua sem solução um ano após
último conflito
http://goo.gl/LgvkDa
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Brasil e Suécia chegam a acordo sobre nova taxa de 
juros na aquisição dos caças para a Aeronáutica
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Depois de três dias de intensas
negociações, os governos do Brasil e
da Suécia conseguiram fechar na
manhã desta quarta-feira um acordo
sobre nova taxa de juros do
financiamento da compra de 36 caças
Gripen NG para a Força Aérea
Brasileira (FAB). Segundo o ministério
da Defesa, a taxa que será aplicada
será a que estiver em vigor na
assinatura do contrato.

O Globo, http://goo.gl/0ub064, 29/07/2015

- Força aérea brasileira.

- Relações internacionais

- Conheça o Gripen, caça sueco escolhido pelo governo brasileiro
https://goo.gl/YrykWH

- Gripen com música para o primeiro voo
https://goo.gl/WKWY7v
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Brasil e Suécia chegam a acordo sobre nova taxa de 

juros na aquisição dos caças para a Aeronáutica
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Corrida eleitoral pela prefeitura de SP terá celebridades da TV
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Sem um nome favorito nas legendas
tradicionais, notadamente PT e PSDB, o
cenário na maior cidade do país se torna fértil
para novatos na política, que podem usar a
popularidade anabolizada por programas de
televisão. Só nesta semana dois deles
lançaram seus nomes: José Luiz Datena
(PP), do policialesco “Brasil Urgente”, da
Bandeirantes; e João Doria Jr. (PSDB), que
há mais de 20 anos apresenta um programa
de entrevistas com empresários na TV
aberta, o “Show Business”, atualmente
também na Bandeirantes.

O Globo, http://goo.gl/9RQhrr, 31/07/2015

- Política brasileira/ conservadores no poder.

- Datena confirma que será candidato a prefeito de São Paulo pelo PP
http://goo.gl/aYWCK2

Fronteira Gaza-Israel volta a temer guerra
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Corrida eleitoral pela prefeitura de SP terá celebridades da TV PF investiga programa de submarinos da marinha
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Ao cumprir mandados de busca e apreensão durante a operação
Radioatividade, da Lava Jato, os agentes procuraram documentos
que comprovem suspeitas de irregularidades na execução do
programa de submarinos da Marinha, que prevê colocar no mar um
modelo de propulsão nuclear por volta de 2025; o contrato,
assinado em 2009 pelos então presidentes Lula e o francês Nicolas
Sarkozy faz parte de um acordo militar Brasil-França, de 6,7 bilhões
de euros; o programa envolve a Odebrecht, que é responsável
pelas obras do estaleiro e da base naval em Itaguaí, no Rio de
Janeiro; a empreiteira foi subcontratada pelo estaleiro DCNS
francês sem licitação.

Brasil 247, http://goo.gl/vm6dd8, 29/07/2015
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- Política brasileira.

- Bingo ! PF vai fechar o submarino nuclear !
http://goo.gl/HH7FvA
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Agência de risco S&P rebaixa Globo e mantém Petrobras
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A agência de classificação de risco Standard & Poor’s revisou
hoje (29) a nota de trinta grandes companhias brasileiras, passando
a perspectiva de estável para negativa. Entre as empresas desse
grupo, estão a Rede Globo, a Ambev e a NET. Foi alterado também
o viés de onze bancos ou entidades financeiras. A Petrobras,
reconhecida como a maior estatal brasileira, não foi afetada pela
mudança. As empresas Klabin S.A.; Neoenergia S.A.; Odebrecht
Engenharia e Construção S.A.; e Petroleo Brasileiro S.A. –
Petrobras não foram afetadas pela alteração de perspectiva.

Revista Fórum, http://goo.gl/gQ6Di5, 29/07/2015

- Economia brasileira.

- Lava-Jato.

- Saiba por que a Rede Globo foi rebaixada pela agência de risco
http://goo.gl/QaNMLC
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S&P rebaixa Globo e segura Petrobras e Odebrecht 
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Sheislane Hayalla causou no final do concurso Miss Amazonas.

A gravações de "Dois irmãos"
começaram em Itacoatiara, no
interior do Amazonas.
Protagonista da obra, Cauã
Reymond interpreta os gêmeos
Omar e Yaqub.

Resposta do desafio: Alternativa e

Não foi à toa que Sheislane Hayalla, a vice-Miss Amazonas, ficou tão
inconformada com o resultado a ponto de jogar no chão a coroa da
vencedora. A moça foi convidada pela produção da minissérie “Dois
irmãos” para fazer uma participação na obra, no período de 28 a 30 de
janeiro. O problema é que a data coincidiu com os compromissos do
concurso e ela, confiante na vitória, abriu mão da oportunidade.

Sheislane Hayalla não gostou de ficar em segundo lugar no
concurso, que aconteceu na última sexta-feira (31/01). A
coordenação do Miss Amazonas não confirmou nem
descartou se haverá algum processo contra a segunda
colocada. Em seu perfil no Facebook, ela afirmou que não
se arrepende de ter protestado. Ela já havia insinuado que
a campeã, Carolina Toledo, comprou o título.

http://goo.gl/URPh5Z

Desafio da semana

Leia com atenção:

Os aviões da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos
lançaram nesta terça-feira (23/09/14) 50 ataques contra alvos do
grupo Estado Islâmico (EI) nas províncias sírias de Al Raqqah e Deir
ez Zor, onde causaram um número indeterminado de vítimas,
informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.
Como podemos observar, existe uma coalizão lutando contra o
Estado Islâmico. Aponte nas alternativas abaixo, o único país que
não faz parte dessa coalizão.

a) Arábia Saudita
b) Israel
c) Jordânia
d) Reino Unido
e) Dinamarca
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