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STF mantém decisão nas mãos de deputado

Míssil russo abateu avião na Ucrânia

Julian Assange vira personagem de Asterix

61% dos leitores querem renúncia de Dilma

Teerã envia 1.500 homens para a guerra na Síria

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO
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SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO
STF mantém decisão nas mãos de deputado

Juristas que conversaram com ministros do
STF nesta quarta (14) concluíram que não há
dúvidas na corte de que o presidente da
Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ainda
tem poderes para dar andamento a um pedido
de impeachment da presidente Dilma se
quiser.

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

Nesta terça (13), em decisões de caráter
provisório, os ministros Teori Zavascki e Rosa
Weber proibiram Cunha de aplicar regras que ele
criou para encaminhar as denúncias e que não
são previstas pela lei que define os crimes de
responsabilidade e pelo regimento interno da
Câmara.
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Apesar do veto do Supremo às novas
regras propostas pelo presidente da
Câmara, nada impede que Cunha siga à
risca o que está estabelecido na lei dos
crimes de responsabilidade e no regimento
interno da Câmara, que detalham os
passos a seguir para o impeachment.

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/j3S9Es ,15.10.2015

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

As decisões tornaram inviável a manobra que a oposição tinha
planejado executar com Cunha. O plano previa que ele rejeitaria
uma das denúncias apresentadas contra Dilma e os deputados em
seguida recorreriam ao plenário, para reverter a decisão e
deflagrar o processo de impeachment sem que Cunha ficasse
associado à iniciativa.

STF mantém decisão nas mãos de deputado

Top Atualidades Semanal

MUNDO
Cultura

Julian Assange vira personagem de Asterix

O novo gibi da franquia milionária será publicado simultaneamente ao
redor do mundo em 22 de outubro, já traduzido para 20 línguas. Será o
36º. Volume da saga e um dos fenômenos editoriais do ano.

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO
Julian Assange vira personagem de Asterix

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/fNIzR9 ,14.10.2015

Um dos mocinhos será o jornalista Superpolemis, inspirado em Julian
Assange, fundador do WikiLeaks – que só não foi chamado “Wikilix”
porque a piada pareceu óbvia demais.

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

A Folha de São Paulo
conversou com o
desenhista Didier Conrad
e o roteirista Jean-Yves Ferri.
Segundo os autores, os
gauleses Asterix e Obelix vão
lidar com temas relacionados
à comunicação e ao controle
da informação.

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



- Cultura internacional

- Tecnologia da informação

 Julian Assange inspira personagem de nova história de
Asterix.

http://goo.gl/m1bkdJ

Julian Assange vira personagem de Asterix

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

Top Atualidades Semanal

BRASIL
Política

61% dos leitores querem renúncia de Dilma
SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

A maior parte dos leitores da Folha acha que a presidente Dilma deveria
deixar o cargo. Entre a renúncia e uma eventual abertura de processo de
impeachment, preferem o primeiro desfecho. Os dados são de uma
pesquisa Datafolha com o público do jornal em todo o Brasil.

Mesmo assim, só 37% acham que Dilma vai ser de fato afastada. Para 57%
ela continua onde está. Para 77% dos leitores, o governo Dilma é ruim ou
péssimo. É uma taxa parecida com a do eleitorado em geral, que marcou
71% de reprovação.

A renúncia da presidente é defendida por
61%. Na pergunta sobre impeachment, um
grupo menor, de 51%, se mostrou favorável
ante 66% do eleitorado total no último
levantamento nacional do instituto, em
agosto.

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/ODzYOX,15.10.2015

61% dos leitores querem renúncia de Dilma
SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

- Avanço do conservadorismo no Congresso

- Pesquisa do eleitorado

 Presidente da Câmara disse que precisa cumprir sua
função, que no momento é analisar os pedidos de
impeachment.

http://goo.gl/L4XNyG
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MUNDO
Política  

Míssil russo abateu avião na Ucrânia

Uma investigação
holandesa apontou que
um míssil de fabricação
russa foi responsável
pela queda na Ucrânia,
no ano passado, do
voo MH17 com 298
pessoas a bordo.

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

Na conclusão da investigação iniciada após a tragédia, o órgão de
investigação de acidentes aéreos da Holanda pela primeira vez diz que um
míssil russo derrubou o Boeing – 777 da Malaysia Airlines. O voo fazia a
rota Amsterdã-Kuala Lumpur e caiu em 17 de julho de 2014 na vila de
Grabove, perto de Torez, leste do país. Das vítimas, 193 eram holandesas.

Míssil russo abateu avião na Ucrânia

Para rebater a conclusão, o fabricante do míssil, a empresa russa Almaz-
Antey, divulgou em Moscou sua apuração própria dizendo que o projétil que
atingiu o avião não pertence às forças russas e teria partido de área
dominada por forças da Ucrânia. A queda do Boeing agravou o conflito e
influenciou a decisão da União Europeia e dos EUA de impor sanções
econômicas à Rússia.

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/qudLtm , 15.10.2015

De acordo com o relatório,
o avião foi atingido por um
míssil russo Buk disparado
da região sob controle do
grupo separatistas pró-
Rússia.

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO
Míssil russo abateu avião na Ucrânia

- Política externa russa

- Crise na Ucrânia

 Voo da Malaysia Airlines foi derrubado por míssil na
Ucrânia, diz relatório.

http://goo.gl/zex4y8
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MUNDO 
Política Oriente Médio 

A Guarda Revolucionária do Irã enviou 1.500 homens nas últimas
duas semanas às regiões norte e central da Síria, segundo relatos
de um funcionário de governo da região e de ativistas sírios à
agência Associated Press.

Teerã envia 1.500 homens para a guerra na Síria

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO

É a primeira vez que
envolvidos no conflito
confirmam a presença de
soldados iranianos na
guerra civil síria, que
começou em 2011 e já
deixou mais de 250 mil
mortos.

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/5Q75jj , 14.10.2015

- Crise humanitária na Síria

- Xiismo no Oriente Médio

 Com apoio da Rússia, Irã começa a enviar combatentes
para a Síria.

http://goo.gl/dh2nj2

Teerã envia 1.500 homens para a guerra na Síria

SEMANA 13 A 19 DE OUTUBRO
O consumo de água doce e potável no mundo inteiro é cada vez
maior. Os países ricos e industrializados são os maiores
consumidores e podem num futuro não muito distante, travessar
grandes dificuldades em captar essa água. Esse consumo passou
a ser medido com mais detalhe a partir do início do século XXI, e
recebe o nome de

a) Stress hídrico.
b) Pegada hídrica.
c) Percentual hídrico.
d) Big hídrico.
e) Consumo hídrico.

Desafio da próxima semana
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A pegada hídrica é
definida como o
volume de água total
usada durante a
produção e consumo
de bens e serviços,
bem como o
consumo direto e
indireto no processo
de produção.

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa :  b

O uso de água ocorre, em sua maioria, na produção agrícola, destacando
também um número significativo de volume de água consumida e poluída,
derivada dos setores industriais e domésticos. Portanto, determinar a
Pegada Hídrica é tornar possível a quantificação do consumo de água total
ao longo de sua cadeia produtiva.

No início de 1990 o conceito de Pegada
Ecológica foi introduzido, por William Rees e
Matthis Wackemagel, como uma medida da
apropriação humana das áreas
biologicamente produtivas. Cerca de doze
anos depois.

Foi lançado em Delf, na Holanda um conceito similar
denominado de Pegada Hídrica (PH) para medir a apropriação
humana da água doce no globo na reunião de peritos sobre
comércio internacional de água virtual.
Muito embora ambos os conceitos tenham raízes e métodos
de medição diferentes, em alguns aspectos os dois conceitos
têm em comum o fato de traduzirem o uso de recursos
naturais pela humanidade.

DESAFIO DA SEMANA 

Tipos de Pegada Hídrica
Verde: quando a água da chuva evapora ou
é incorporada em um produto durante a sua
produção;
Azul: que calcula as águas superficiais ou
subterrâneas que evaporam ou são
incorporadas em produtos, devolvidas ao
mar ou lançadas em outra bacia;
Cinza: que mede o volume de água
necessário para diluir a poluição gerada
durante o processo produtivo.

DESAFIO DA SEMANA DESAFIO DA SEMANA 
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DESAFIO DA SEMANA DESAFIO DA SEMANA 

Desafio da próxima semana

Leia com atenção e aponte a frase INCORRETA:

a) A imigração interna têm diminuído no Brasil nos últimos anos.
b) Nas cinco regiões do Brasil, houve uma melhor distribuição das 

atividades econômicas.
c) Houve, nos últimos anos, um aumento da imigração internacional 

de retorno.
d) Da África, os principais grupos que chegam no Brasil são do 

Senegal, Nigéria e Gana.
e) Após o terremoto no Haiti, o governo brasileiro passou a 

conceder visto de migração aos cidadãos do país devastado.
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