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Lei de Responsabilidade Fiscal já ameaça 20 Estados

A crise econômica e os desajustes
nos Orçamentos fizeram os Estados
arrecadarem no ano passado quase
R$ 30 bilhões a menos do que o
esperado e avançar sobre limites de
gastos impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Pelo
país, as perspectivas para o ano são
de mais atrasados em pagamentos e
nos salários de servidores.

Segundo a Folha de São Paulo, a maioria dos governos estaduais
obtiveram menos receitas com tributos e com transferências federais do
que o previsto um ano atrás.
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Lei de Responsabilidade Fiscal já ameaça 20 Estados

Os problemas financeiros também levaram a maioria dos governadores a
piorar o comprometimento das finanças com pessoal em 2015. Vinte
deles ultrapassaram limites estabelecidos pela norma ao longo do ano. O
nível de endividamento dos governos teve elevação generalizada.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/0xMTk7 , 09.02.2016
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Vetor do Zika Vírus: Aedis Aegypti

Vírus da zika tem disseminação mais rápida que o da 
dengue, diz Fiocruz

Identificado pela primeira vez no
Brasil em abril de 2015, o vírus da
zika tem um poder de disseminação
muito maior que o vírus da dengue,
segundo o vice-presidente da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
Rodrigo Stabile.
A comparação feita pelo pesquisador
é baseada no tempo de propagação
de epidemias desse tipo de doença
no território brasileiro.
"Agente teve a primeira epidemia de dengue no Rio de Janeiro e a gente
levou um ciclo de 5 anos para poder atingir todo o país, e vemos o vírus
da zika atingindo o mesmo patamar em menos de um ano", afirmou.
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G1, http://goo.gl/u3UkU2 , 08.02.2016

Vírus da zika tem disseminação mais rápida que o da 
dengue, diz Fiocruz

- Obama pedirá ao Congresso US$ 1,8 bilhão para
combater o vírus da zika

http://goo.gl/fCylMU

Zika Virus
Epidemia
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Suécia pedirá de novo para interrogar Assange em Londres

Aprocuradora sueca que investiga as
acusações de estupro contra Julian
Assange, afirmou nesta terça-feira (9)
que vai pedir novamente para
interrogá-lo em Londres, sem levar
em conta a opinião da ONU que
julgou a prisão do fundador do site de
vazamentos WikiLeaks arbitrária.
Um comitê legal da ONU pediu na sexta-feira o fim da detenção arbitrária
de Julian Assange na embaixada do Equador em Londres, alimentando
as esperanças do australiano de deixar o local depois de três anos e
meio.
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UOL, http://goo.gl/rNmz3O , 09.02.2016

Suécia pedirá de novo para interrogar Assange em Londres

- ONU considera detenção do fundador do Wikileaks
arbitrária

http://goo.gl/Bh2xji

ONU
Política
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Acordo internacional prevê padrão de redução de emissões 
na aviação

Um acordo selado nesta segunda-feira (8)
pode, pela primeira vez na história, estabelecer
um padrão de reduções de emissões de
dióxido de carbono para a aviação comercial.
Firmado em Montreal (Canadá) pelos países
participantes da Organização da Aviação Civil
Internacional (Icao), o tratado precisa agora ser
aprovado pelo conselho de governo deste
órgão da ONU para entrar em vigor.
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UOL, http://goo.gl/wLteH0 , 08.02.2016

"Quando estiverem totalmente implementados, espera-se que os padrões
reduzam as emissões de carbono em mais de 650 milhões de toneladas
entre 2020 e 2040", acrescentou o texto. Este número equivale a retirar
mais de 140 milhões de veículos da estrada durante um ano.

- Estudante cria robô para medir nível de CO2 em
lugares perigosos

http://goo.gl/mcch2v

Tratados internacionais
Meio ambiente
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Acordo internacional prevê padrão de redução de emissões 
na aviação

Moro diz que provas da Suíça são legais e manda seguir ação contra 
Odebrecht

O juiz federal Sérgio Moro decidiu, nesta
quarta-feira (10), que os documentos
bancários enviados pela Suíça são legais
e podem ser utilizados nas investigações
da Lava Jato.
Moro negou o pedido da defesa do ex-
executivo Márcio Faria, ligado à
empreiteira Odebrecht, para excluir dos
autos da Lava Jato os documentos
bancários da conta na Suíça em nome da
Havinsur S/A -- offshore que tem como
beneficiária econômica e controladora a
Odebrecht, segundo o Ministério Público
Federal.
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UOL, http://goo.gl/Ki8HgR , 10.02.2016
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- Ex-ministro fez lobby para destravar obras da
Petrobras, diz delator

http://goo.gl/613v52

Lava Jato
Corrupção
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Acordo internacional prevê padrão de redução de emissões na 
aviação

ALTERNATIVA - A 
O agronegócio, que atualmente recebe o nome de agrobusiness
(agronegócios em inglês), corresponde à junção de diversas
atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção
e subprodução de produtos derivados da agricultura e pecuária.
Quando se fala em agronegócio é comum associar somente a
produção in natura, como grãos e leite, por exemplo, no entanto
esse segmento produtivo é muito mais abrangente, pois existe
um grande número de participantes nesse processo.
O agronegócio deve ser entendido como um processo, na
produção agropecuária intensiva é utilizado uma série de
tecnologias e biotecnologias para alcançar níveis elevados de
produtividade, para isso é necessário que alguém ou uma
empresa forneça tais elementos.

A) Omã e Catar
B) Bahrein e Emirados Árabes Unidos
C) Kuweit e Jordânia
D) Turquia e Líbano
E) Irã eArábia Saudita

Na região do Oriente Médio,
existem vários conflitos em
andamento como a guerra
civil na Síria e no Iêmen;
os conflitos envolvendo
palestinos e israelenses e em
partes do Iraque e Síria
controladas pelo Estado
Islâmico; a ação do Taleban
no Afeganistão e Paquistão;
entre outros. Porém, dois
países disputam a hegemonia
política na região sendo um
deles de maioria xiita e outro,
de maioria sunita. Estamos
falando, respectivamente, de:
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