
DESAFIO MARCOS JOSÉ

ATUALIDADES 
21 DE JANEIRO

Leia com atenção

Nesta quarta (25/11), o Supremo Tribunal Federal mandou prender
o senador Delcínio do Amaral (PT-MS), líder do governo no
Senado, acusado de obstruir as investigações da Operação Lava
Jato. É a primeira vez desde a redemocratização, em 1985, que um
senador é preso no exercício do seu mandato.
Para a Procuradoria-Geral da República, o senador

Integrava uma organização criminosa. Fazer parte da organização
seria, na visão do Ministério Público, um crime permanente.
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Duplo atentado do Estado Islâmico mata 37 no Líbano

Pelo menos 37 pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas
ontem em dois ataques de homens-bomba a um subúrbio xiita no
sul de Beirute, a capital do Líbano, informou o Ministério do
Interior libanês.
A região é bastião do grupo radical xiita Hizbullah, cujos
militantes atuam ao lado das forças que tentam derrubar o
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 a ONU.
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O que é, de fato, o fenômeno El Niño?

O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é uma alteração natural e cíclica
nas porções central e leste do Oceano Pacífico e Atlântico.
Fundamentalmente, ocorre um maior aquecimento de suas águas,
de pelo menos 1 grau Celsius, tomando como referência a média
térmica desse oceano, que é de 23°C. Seu nome remete ao
menino Jesus, pois sua descoberta está associada às observações
de pescadores e marinheiros peruanos, que notaram o
aquecimento das águas do mar e a consequente redução da
quantidade de peixes na época do Natal.
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