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VARA DO TRABALHO DE santo angelo 

EM ÂMBITO NACIONAL

EM ÂMBITO interNACIONAL

Ditadura civil-militar: foi outorgado o Ato Institucional nº 2 (AI-2) pelo presidente Humberto

Castelo Branco, o primeiro do regime. O decreto suspendia os partidos políticos existentes,

instituía o bipartidarismo e dava ao presidente poderes para aprovar leis e emendas

constitucionais sem necessidade de aprovação do Congresso. 0Os partidos formados foram

a Arena (Aliança Renovadora Nacional), de sustentação ao regime, e o MDB (Movimento

Democrático Brasileiro), de oposição. 

Foram executados nos Estados Unidos os criminosos Perry
Smith e Richard Hickock,  assassinos de uma família da zona
rural do Kansas. O crime inspirou o livro A sangue frio,  de
Truman Capote, sobre os acontecimentos que culminaram nos
assassinatos. O livro, considerado a  obra-prima do autor, é um
dos mais importantes da segunda metade do século XX em
função do uso de técnicas de narrativa ficcional para contar uma
história verídica. 

Foi fundada no Rio de Janeiro a Rede
Globo de Televisão, estendendo para a
nova mídia a influência da empresa de

comunicação, que já marcava presença no
rádio e no jornal impresso. Apesar de

incidentes controversos em sua história, a
Rede Globo continua a maior emissora de

TV aberta do país e segunda maior do
mundo, ficando atrás apenas da rede ABC

dos EUA.

Conquista do Pico da Neblina,

na Amazônia, o ponto mais

elevado do território brasileiro.

Inaugurada a Ponte da Amizade,
ligando o Brasil e o Paraguai. Na

foto, a ponte já após reforma
ocorrida em 2016. 

Beatlemania:  Beatles lançam

os álbuns  Help! e Rubber Soul.

O quarteto iniciou, no segundo

álbum, o uma transição de

estilo, das influências do rock

americano para a psicodelia,

mais marcante nos anos

seguintes. Em agosto do

mesmo ano realizaram o

primeiro show num estádio da

história do rock, no Shea

Stadium de Nova York, com

público de 55600 pessoas.

.

Movimento dos direitos civis: foi realizada a

Marcha de Selma, liderada por Martin Luther King

Jr. conduzindo à aprovação do Ato dos Direitos de

Voto (a lei que estendeu o direito de votar a todos

os negros dos Estados Unidos) pelo então

presidente Lyndon Johnson. A marcha deu origem

ao filme Selma, da cineasta Ava DuVernay, em

2014. No mesmo ano, Malcolm X, líder de uma ala

mais radical do movimento negro, é assassinado.

Fundação, nos Estados Unidos, da franquia de

restaurantes Subway, com o nome Pete's Super

Submarines. O nome Subway passou a

designar a rede em 1968. Atualmente é a mais

abrangente franquia de fast food do mundo. No

Brasil, a empresa está presente desde 1993.

Foi encerrado, em 8 de dezembro, o Concílio Vaticano
II. Seu objetivo era o aggiornamento, uma atualização
e abertura da Igreja Católica para com o mundo
moderno. No legado do Concílio  estão alterações na
liturgia (simplificada e em língua vernacular) e um
compromisso com a liberdade religiosa e o
ecumenismo.


