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Padre Cícero recebe perdão do Vaticano

PF mira cúpula do PMDB em operação; Cunha sofre busca 

Ameaça fecha mil escolas em LosAngeles 

Alckimin sinaliza apoio a João Doria Jr.

Colômbia e Farc selam reparação a vítimas

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

Juiz manda tirar 
WhatsApp do ar 

no Brasil

Após receberem ordem da Justiça, operadoras de telefonia fixa e móvel
começaram, após as 23h30 desta quarta, a bloquear o serviço de
mensagens instantâneas WhatsApp.
A ordem, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, é que o serviço
fique fora do ar em todo o país por 48 horas, a partir de 0h desta quinta
(17).

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

Às 23h30, mensagens transmitidas por 3G ou 4G começaram a travar.
Usuários que navegavam por wi-fi, porém, continuavam conseguindo
usar o serviço.
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Até as 22h, o Sinditelebrasil, associação
que representa o setor, informou que as
operadoras tentariam cumprir a decisão no
prazo definido.

Se o pedido sair até a meia-noite desta quarta, o bloqueio não será
efetivado pela operadora.
A Vivo informou que não recorrerá da decisão. As demais operadoras não
decidiram, nesta quarta, se pediriam recurso.
Quem não tiver recurso judicial e não cumprir o bloqueio correrá o risco de
multa e os representantes da operadora podem ser presos.

Mas, devido às dificuldades técnicas do
bloqueio e ao impacto que ele causará no
serviço das operadoras, a Oi decidiu
entrar com pedido de recurso.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 
POR QUE PAROU?
A reportagem apurou que a Justiça em São Bernardo do
Campo quer que o WhatsApp fique fora do ar no país devido
a uma investigação criminal.
As autoridades que investigam o caso obtiveram autorização
judicial para que o WhatsApp quebrasse o sigilo de dados

trocados pelos
investigados via
aplicativo, mas a
empresa não liberou
as informações
solicitadas. O
bloqueio seria uma
represália.

Top Atualidades Semanal

BRASIL 
Corrupção 

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira
(15) mandado de busca e apreensão na residência oficial do
presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em
Brasília, e na casa particular, no Rio de Janeiro. Também foram
feitas buscas em endereços de dois ministros: Henrique Eduardo
Alves, do Turismo, e Celso Pansera, de Ciência, Tecnologia e
Inovação, ambos do PMDB.

Polícia Federal mira cúpula do PMDB em operação; Cunha 
sofre busca

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

G1, http://goo.gl/hzF8en , 15/12/2015
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- Crise política no Brasil

- Relação Executivo X Legislativo

- Eduardo Cunha e ministros do PMDB são alvo de nova
fase da Lava Jato.

http://goo.gl/5jZFDH

Polícia Federal mira cúpula do PMDB em operação; Cunha 
sofre busca

Top Atualidades Semanal

BRASIL 
Religião

Para uns ele é santo, milagreiro,
defensor dos pobres; para
outros, embuste, falso padre,
religioso que acumulou fortuna.
Uma das figuras mais populares
e controversas do Nordeste,
padre Cícero Romão Batista
(1874-1934) fez história mais
uma vez. Suspenso de suas
funções de padre em 1889, ele
recebeu oficialmente o perdão do
Vaticano, que anunciou um
processo de “reconciliação”.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

Ícone no Nordeste, padre Cícero recebe perdão do Vaticano.

Comércio Jahu, http://goo.gl/G2ZEOL , 15/12/2015

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

O gesto foi anunciado no domingo
pelo bispo dom Fernando Panico,
da diocese de Crato (CE), que
recebeu carta do Vaticano com a
decisão do papa Francisco nove
anos após ter pedido a
reconciliação. “É o primeiro
processo de reabilitação, de
esquecimento do passado, que
conheço na Igreja. É um caso
único”, disse Armando Lopes,
chanceler da diocese de Crato.

Ícone no Nordeste, padre Cícero recebe perdão do Vaticano.
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Ícone no Nordeste, padre Cícero recebe perdão do Vaticano.

- Cultura nordestina

- Igreja Católica

- Decisão do Papa abre caminho até para beatificação de
líder

http://goo.gl/CX87Dy
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BRASIL 
Política 

Em evento com
empresários, na casa de
Flávio Rocha, presidente
da Riachuelo, o
governador Geraldo
Alckmin declarou nesta
segunda-feira (14) apoio à
pré-candidatura de João
Doria Jr. a prefeito de São
Paulo pelo PSDB.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

Alckimin sinaliza apoio a João Doria Jr.

Folha de São Paulo , http://goo.gl/13yUhs , 15/12/2015

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

Alckimin sinaliza apoio a João Doria Jr.

"Victor Hugo dizia, João, que nada segura a ideia de que
chegou o seu tempo. E eu quero dizer que ficarei muito feliz
se esse tempo for João Doria para trabalhar por São
Paulo", afirmou ao governador para uma plateia que reuniu
nomes como o de Gustavo Junqueira, presidente da
Sociedade Rural Brasileira, Rubens Ometto, presidente do
conselho de administração da Cosan, Roberto Klabin e
Lírio Parisotto, da Usiminas.
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Alckimin sinaliza apoio a João Doria Jr.

Em sua primeira declaração pública sobre
a disputa interna no PSDB para a
candidatura de 2016, Alckmin afirmou que
Doria tem "juventude, saúde e disposição".
Até então, o governador evitava fazer
comentários sobre as prévias do PSDB.
Doria disputa a indicação do partido com o
vereador Andrea Matarazzo, que tem o
apoio de caciques tucanos, como o ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso e
o senador José Serra. Os dois estavam na
lista de convidados do jantar que Flavio
Rocha ofereceu a João Doria, mas não
compareceram.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 

Alckimin sinaliza apoio a João Doria Jr.

- Disputa para a Prefeitura de São Paulo

- Política Partidária

- Alckmin declara apoio à pré-candidatura de Doria em SP.

http://goo.gl/f6Ypn6
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MUNDO 
Sociedade Todas as escolas públicas de Los Angeles, na Califórnia (EUA),

foram fechadas nesta terça-feira (15) depois de as autoridades
terem recebido mensagem com uma "ameaça crível", enviada por
e-mail da Alemanha. A medida afeta mais de 640 mil alunos. O
distrito escolar de Los Angeles é considerado o segundo maior
dos EUA.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 
Ameaça fecha mil escolas em Los Angeles

UOL, http://goo.gl/UZLYis , 18/12/2015
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O departamento de polícia de Nova
York afirmou ter recebido ameaça
semelhante, mas não a considerou
válida. O chefe do departamento de NY
disse que o e-mail enviado era
praticamente idêntico ao de Los
Angeles, mas que o fechamento das
escolas pode ter sido uma reação
exagerada.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 
Ameaça fecha mil escolas em Los Angeles

"Não são ameaças concretas contra nossas crianças. Estamos
totalmente convencidos de que nossas escolas estão a salvo",
afirmou o prefeito de NY, Bill de Blasio, à imprensa.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 
Ameaça fecha mil escolas em Los Angeles

- Terrorismo Internacional

- Política Americana

- Ataque na Califórnia faz agentes defenderem volta de
espionagem.

http://goo.gl/1EG112
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MUNDO 
Conflitos 

Uma das etapas mais difíceis do acordo de paz entre o governo
colombiano e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia)
deve chegar ao fim nesta terça-feira (15) com o anúncio de um
entendimento com relação à reparação das vítimas e de mais detalhes
sobre como funcionará a Justiça especial para os envolvidos no conflito -
iniciado há mais de 50 anos e que já matou mais de 220 mil pessoas.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 
Colômbia e Farc selam reparação a vítimas

Folha de São Paulo , http://goo.gl/6Q2eY2 , 18/12/2015
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Superado este ponto, ficarão faltando
apenas o mecanismo para o
desarmamento e como referendar o
acordo, cuja previsão para ser
firmado na íntegra é 23 de março de
2016.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 
Colômbia e Farc selam reparação a vítimas

Serão anunciados os mecanismos de reparação financeira e
moral a vítimas e seus familiares, de ambos os lados do conflito.

Representantes de ambas as partes, além de familiares de
vítimas, estão reunidos em Havana, onde as negociações tiveram
início há três anos, e apresentarão o acordo em conjunto nesta
terça.

SEMANA 15 A 21 DE DEZEMBRO 
Colômbia e Farc selam reparação a vítimas

- Política na América Latina

- Governo Juan M. Santos

- Governo e Farc entram em acordo sobre reparação a
vítimas do conflito.

https://goo.gl/Y3DhIj

Solução do desafio: Alternativa  a
O Solar Impulse 2, avião movido a energia solar, aterrissou no
Havaí nesta sexta-feira, às 6h (13h de Brasília), depois de quebrar
um recorde. A aeronave viajou por 8 mil quilômetros em cinco dias,
partindo do Japão e cruzando o Oceano Pacífico.

Foram 118 horas de Nagoya até Kalaeloa, um pequeno aeroporto
próximo a Honolulu. Trata-se do voo solo de maior duração da
História sem uma parada de abastecimento. Com isso, o piloto
suíço Andre Borschberg bateu a marca de 76 horas estabelecida
pelo americano Steve, que deu uma volta ao mundo num jato
especialmente desenhado em 2006.

A grande diferença, além do tempo de duração, foi que Borschberg
voou sem uma gota de combustível. Sua aeronave estava equipada
de 17 mil células para captar energia solar e carregar as baterias
do veículo. À noite, o avião continuava avançando com energia
acumulada durante o dia.
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Leia com atenção:

Viciado em drogas e álcool, mulherengo empedernido e típica
estrela decadente de Hollywood. Em uma rede de tevê admitiu
ser portador do vírus HIV. “Estou aqui para admitir que estou
infectado. Não sei precisar como me contaminei”. O anúncio
gerou reações diversas.

Estamos falando do ator:

a) Tom Crusie
b) Charlie Sheen
c) Keanu Reeves
d) Jim Carrey
e) Liam Neeson

Desafio da próxima semana
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