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Ataques matam ao menos 37 no Líbano

Oposição de Mianmar prevê ter 70% das cadeiras

Britânico exige reforma para seguir na União Europeia

Favoritismo de Macri muda campanha na Argentina 

SEMANA 10 A 16 DE NOVEMBRO

Brasil dá permanência a 44 mil haitianos

El Niño
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El Niño

Conceito: é um evento
climático natural que
ocorre no Oceano
Pacífico, podendo ser
definido como um
aquecimento anormal
das suas águas, seguido
pelo enfraquecimento
dos ventos alísios. Tais
alterações modificam o
sistema climático de
distribuição de chuvas e
de calor em diversas
regiões do planeta.
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Quais são as origens do fenômeno?
Não há uma única teoria que defina a origem do El Niño,
existindo diversas hipóteses como ciclos solares, erupções
vulcânicas, acúmulo sazonal de águas quentes no Oceano
Pacífico e quedas de temperatura na Ásia Central.
Registros paleoclimáticos, históricos, arqueológicos e
relatos de navegadores apontam para a sua ocorrência há
mais de 500 anos. Esses apontamentos envolvem
mudanças nas forças dos ventos, transformações na
quantidade e intensidade de chuvas, secas, enchentes,
atividade pesqueira e produção agrícola. O El Niño está
relacionado até mesmo à crise agrícola que ajudou na
decadência da civilização Maia.
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Quais são as principais consequências do El Niño?
O El Niño altera a distribuição de calor e umidade em
diversas localidades. Na Oceania, em especial a Austrália,
e em algumas ilhas do Pacífico, além de países do Sudeste
Asiático, como Indonésia e Índia, os verões normalmente
úmidos acabam tendo uma redução na quantidade de
chuvas. No litoral da América do Sul e da América do Norte
ocorre um aumento das temperaturas e, especialmente nos
meses de verão, há também um aumento das chuvas e
enchentes. Para as áreas pesqueiras do Pacífico leste,
como Peru, Chile e Canadá, o El Niño pode ser dramático,
diminuindo consideravelmente a quantidade de peixes de
acordo com o nível de aquecimento das águas.
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Top Atualidades Semanal

MUNDO
Europa

Britânico exige reforma para seguir na União Europeia

Um gesto do primeiro-
ministro britânico, David
Cameron, vai acelerar o
debate sobre reformas que
podem impactar os rumos
econômicos e políticos da
União Europeia. Cameron
enviou nesta terça-feira uma
carta ao presidente do
Conselho Europeu, Donald
Tusk, em que reivindica
mudanças no grupo
formado pro 28 países.
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Britânico exige reforma para seguir na União Europeia

A mais polêmica mira o livre
trânsito entre os cidadãos para
viver e trabalhar em qualquer
país-membro. O território
britânico é o principal destino
entre eles. Cameron pede
revisão nas regras e ameaça
impor prazo de residência de
quatro anos para que um
europeu possa ter acesso aos
benefícios de seu governo.
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Época,  http://goo.gl/2KHssj , 10.11.2015

- União Europeia

- Crise econômica da União Europeia

 Governo britânico apresenta demandas para permanecer na
União Europeia.

http://goo.gl/HAOliF
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Top Atualidades Semanal

MUNDO
Eleições 

Favoritismo de Macri muda campanha na Argentina

Opositor centra força em
eleitores alheios e interior.

O jogo virou na disputa
pelo segundo turno da
eleição argentina e mudou
o clima das campanhas do
oposicionista Maurício
Macri e do governista
Daniel Scioli.
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Favoritismo de Macri muda campanha na Argentina

Folha de São Paulo, http://goo.gl/X6edct , 11.11.2015

Agora favorito, segundo as pesquisas de intenção de voto, Macri,
líder da coligação Mudemos resolveu avançar sobre os indecisos
no interior do país, enquanto o candidato de Cristina Kirchner,
acossado, investe pesado na província de Buenos Aires.
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- Eleições na Argentina

- Política na América Latina

 Como pensa Macri, o favorito para a Casa Rosada

http://goo.gl/wx7DHK
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Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Ásia 

Oposição de Mianmar prevê ter 70% das cadeiras
A sigla opositora Liga Nacional pela Democracia (LND), da Prêmio
Nobel da Paz e líder de Mianmar Aung San Suu Kyi, prevê obter
70% das cadeiras na histórica eleição realizada no domingo – o
percentual daria uma vitória avassaladora ao partido e poderia pôr
fim a meio século de domínio militar.

O Globo, http://goo.gl/AZGw1m ,11.11.2015

SEMANA 10 A 16 DE NOVEMBRO

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



- Regimes Militares

- Política no Sudeste asiático

 Nobel da Paz Suu Kyi domina eleição histórica em Mianmar

http://goo.gl/oCn4i9
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Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Oriente Médio 

Ataques matam ao menos 37 no Líbano

Estado Islâmico reivindica ação de
homens-bomba em áreas
dominadas pelo Hizbullah no sul da
capital, Beirute.
Pelo menos 37 pessoas morreram e
mais de 180 ficaram feridas nesta
quinta-feira (12) em dois ataques de
homens-bomba a um subúrbio xiita
no sul de Beirute, a capital do
Líbano, informou o Ministério do
Interior libanês.
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A região é bastião do grupo radical xiita Hizbullah, cujos militantes
atuam ao lado das forças do ditador da Síria, Bashar al-Assad, na
guerra civil no país vizinho. O conflito começou em 2011 e já
matou mais de 200 mil pessoas, segundo estimativas da ONU.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/bdPJwg , 12.11.2015
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- Conflitos no Oriente Médio

- Guerra Civil da Síria

 Explosões em reduto do Hezbollah em Beirute deixam
mortos e feridos

http://goo.gl/knL6cC
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Top Atualidades Semanal

BRASIL
Imigração

Brasil dá permanência a 44 mil haitianos

O governo brasileiro
anunciou que
concederá residência
permanente a 43.781
imigrantes haitianos
que solicitaram
refúgio no Brasil de
janeiro de 2011 a
julho de 2015.
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Essa população vive hoje
– alguns deles há quatro
anos – apenas com um
protocolo da solicitação
do refúgio, já que sua
situação, na avaliação do
governo brasileiro, não se
enquadra nos requisitos
de refugiado: ter sido
vítima de perseguição ou
de violação de direitos
humanos.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/2JbCFy ,12.11.2015
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- Imigração para o Brasil

- Tropa de paz da ONU no Haiti

 Brasil autoriza permanência definitiva a 44 mil refugiados
haitianos

http://goo.gl/58cZcR
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Desafio da próxima semana

A) 3º.
B) 7º.
C) 10º.
D) 11º.
E) 15º.

Em março de 2015, a presidente
Dilma sancionou a Lei 13. 104,
que classifica o feminicídio como
um crime hediondo. Segundo o
Mapa da Violência 2012, cerca de
92 mil mulheres foram
assassinadas entre 1980 e 2010.

Qual a posição do Brasil no ranking mundial na taxa de
assassinatos de mulheres?

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa : B
Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de assassinatos de mulheres
no mundo

Durante a Oficina sobre
Feminicídio: assassinato de
mulheres por razões de gênero,
realizada nos dias 8 e 9 de
outubro no Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), a
representante da ONU Mulheres
no Brasil, Nadine Gasman,
explicou que o feminicídio é um
crime motivado pelo ódio, pelo
sentimento de posse, por parte
do feminicida.

DESAFIO DA SEMANA 

Durante sua exposição, a
representante da ONU Mulheres
destacou informações do Mapa
da Violência 2012, que analisa
dados do Ministério da Saúde.
De acordo com o estudo, o
Brasil ocupa a sétima posição de
maior número de assassinatos
de mulheres no mundo, num
ranking de 84 países.

Resposta do desafio  - Alternativa : B
Segundo Nadine, na América Latina, desde 2012, 13 países já aprovaram
leis que tipificam o feminicídio – Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Peru e Venezuela. “Esperamos poder ser o número 14”.
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Desafio da próxima semana

a) Itaú
b) Bradesco
c) Santander
d) Banco do Brasil
e) Banco Central

O HSBC anunciou a sua saída do Brasil em 2015. O banco
vai ficar apenas com segmentos de elite e empresariais. O
banco brasileiro que comprou as atividades do HSBC foi o:
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