
ATUALIDADES
PROFESSOR MARCOS JOSÉ

Materiais: Raquel Basilone

Líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral é preso pela Polícia 
Federal

Primeiro-ministro socialista António Costa toma posse em Portugal

Governo russo pede a seus cidadãos na Turquia que abandonem o 
país

Forças no Sudão do Sul recrutaram 16 mil crianças desde janeiro

Com ocupações, prova nas escolas estaduais de SP tem sua pior 
adesão

Samarco rejeita relatório da ONU sobre 'lama tóxica' em Mariana
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A microcefalia não é um agravo novo. É uma condição neurológica
em que a cabeça do recém-nascido é menor quando comparada ao
padrão daquela mesma idade e sexo. Neste caso, os bebês com
essa malformação congênita nascem com um perímetro cefálico
menor do que o normal, que habitualmente é superior a 33 cm.
Cerca de 90% das microcefalias estão associadas com retardo
mental, exceto nas de origem familiar, que podem ter o
desenvolvimento cognitivo normal. O tipo e o nível de gravidade da
sequela vão variar caso a caso.

O que é microcefalia
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Os cientistas têm feito um trabalho de detetive. Primeiro
descartaram causas genéticas, porque a mudança no padrão
epidemiológico se deu de uma hora para outra. Depois, foram atrás
do que mudou na região e então voltaram a atenção para os casos
de Zika vírus, novidade de 2014. A hipótese é que o vírus, primo da
dengue e transmitido também pelo Aedes aegypti, atravessaria a
barreira placentária e entraria no corpo da criança prejudicando a
formação do cérebro.

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO
Microcefalia por zika virus

As tomografias feitas pelos cientistas
indicaram sinais de infecção viral no
cérebro em alguns casos e também foram
achados sinais do Zika vírus em exames do
líquido amniótico, em bebês que ainda
estavam na barriga, e no líquido
cefalorraquidiano, naqueles que já
nasceram.

G1, http://goo.gl/4OjWxV, 26/11/2015

O vírus Zika é transmitido especialmente por mosquitos infectados,
principalmente o mosquito da dengue. A maioria das pessoas não
tem sintomas, mas quando surgem são principalmente erupções na
pele, olhos vermelhos e dores no corpo. Eles desaparecem em até
uma semana, em geral.

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO
O zika virus

ATENÇÃO
Em 2011 um biólogo americano conseguiu a “façanha” de passar
um vírus transmitido por mosquitos, para sua esposa através de
relações sexuais. O vírus Zika era então muito raro – o Dr. Brian
Foy foi contaminado quando estava em uma viagem no Senegal,
estudando espécies de mosquitos, quando um bichinho o picou.
Ele voltou pra casa com sintomas como cansaço e dores no corpo.
Mas, aparentemente, isso não o impediu de ter relações com a
esposa. Através de sangue e sêmen, pelo que o Dr. Suspeita, o
vírus foi transmitido.

G1, http://goo.gl/4OjWxV, 26/11/2015

Hype Science, http://goo.gl/ygzhsn, 11/04/2011

O Brasil registrou até agora 739 casos suspeitos
de microcefalia. Os nascimentos ocorreram em
160 municípios, distribuídos em nove Estados do
Brasil. Os casos ultrapassaram a barreira do
Nordeste e chegam agora ao Centro-Oeste. O
maior número de notificações foi feito em
Pernambuco: 487 registros. Em seguida está a
Paraíba (com 96), Sergipe (54), Rio Grande do
Norte (47), Piauí (27), Alagoas (10), Ceará (9),
Bahia (8) e Goiás (1).

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO
Distribuição geográfica dos casos de microcefalia

UOL, http://goo.gl/VseGcN, 24/11/2015

A Fiocruz de Pernambuco comprovou em pacientes brasileiros a
relação entre zika vírus e a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma
doença rara que também apresentou um aumento atípico nos
últimos meses no Nordeste.
A SGB afeta em média uma pessoa a cada 100 mil habitantes. A
reação geralmente ocorre depois de uma infecção provocada por
bactéria ou vírus. Em alguns casos, terminada a infecção, o sistema
imune do paciente sofre uma “pane” e identifica células do
organismo como invasora e passa a atacá-las. O ataque das
células de defesa causa um processo inflamatório e a destruição da
bainha de mielina, uma espécie de capa que recobre os nervos
periféricos. O resultado é o bloqueio da passagem dos estímulos
nos nervos, levando à paralisia.

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO
Fiocruz comprova relação entre zika e Síndrome Guillain

Estadão, http://goo.gl/KQGG9M, 25/11/2015
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Relações Internacionais

Governo russo pede a seus cidadãos na Turquia que 
abandonem o país

A Rússia pediu que seus cidadãos que se encontram na Turquia
voltem para casa, dois dias depois que um avião militar russo foi
abatido pela aviação turca.

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO

"Dadas as atuais ameaças
terroristas em território turco,
recomendamos uma vez mais
aos russos que se encontram
lá por motivos pessoais que
voltem para a Rússia"

A Turquía pediu à Rússia que tome medidas de segurança adicionais
urgentes a fim de proteger as missões diplomáticas turcas.

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO

G1, http://goo.gl/e0WNmS, 26/11/2015

- Crise militar entre Rússia e Turquia

- Rússia e Turquia não entram em guerra, mas os russos não
perdoam

http://goo.gl/H2wWHi

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO
Governo russo pede a seus cidadãos na Turquia que 

abandonem o país
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Forças no Sudão do Sul recrutaram 16 mil crianças desde 
janeiro

Cerca de 16 mil crianças foram recrutadas à força este ano por diferentes
partidos em conflitos no Sudão do Sul, denunciou a Unicef. Estas crianças
são usadas para participar em combates e também exercer funções de
carregadores e mensageiros enviados a zonas extremamente perigosas.
As meninas, por sua vez, são usadas para fins sexuais e casamentos
forçados.

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO

O Sudão do sul proclamou sua
independência em julho de 2011, para
depois mergulhar em uma guerra
político-étnica, nutrida por rivalidades
entre o chefe da rebelião, Riek Machar,
ex-vice-presidente, eo atual chefe de
Estado, Salva Kiir. Mesmo com um
acordo de paz assinado em 26 de
agosto, os combates não cessaram.

G1, http://goo.gl/rbLrL4, 27/11/2015

http://goo.gl/h9hnPi

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO

- Crise na África

- Entenda o problema do Sudão do Sul

Forças no Sudão do Sul recrutaram 16 mil crianças desde 
janeiro

Top Atualidades Semanal

BRASIL
Política
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Líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral é preso pela 
Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (25) o senador
Delcídio do Amaral (PT-MS), líder do governo no Senado. Segundo
investigadores, o senador foi preso por estar atrapalhando apurações da
Operação Lava Jato, tentando dificultar a delação premiada de Cerveró
sobre uma suposta participação do senador em irregularidades na compra
da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.

G1, http://goo.gl/8Qh9fL, 25/11/2015

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO

Também foram presos pela PF nesta
manhã o banqueiro André Esteves, do
banco BTG Pactual e o chefe de gabinete
de Delcídio, Diogo Ferreira. As prisões
foram um pedido da Procuradoria-Geral
da República e autorizadas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).

http://goo.gl/8yvsah

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO
Líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral é preso pela 

Polícia Federal

- Operação Lava Jato.

- Senado brasileiro.

- Entenda a prisão do senador Delcídio do Amaral em 11
perguntas e respostas
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Com ocupações, prova nas escolas estaduais de SP tem sua 
pior adesão

Avaliação oficial do ensino na rede estadual paulista, o Saresp teve neste
ano a menor participação de alunos desde ao menos 2007. A menor
presença ocorreu em meio a escolas ocupadas por estudantes e
movimento de boicote ao exame, em protesto contra a reorganização da
rede proposta pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB). A situação se
agravou nos últimos dias, após o governo cancelar bônus de servidores de
174 escolas (que estavam ocupadas durante a prova).

Folha de São Paulo, http://goo.gl/uJgZcy, 27/11/2015

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO

Nogueira afirma que a presença registrada
neste ano é suficiente para avaliar o ensino
da rede estadual. Pesquisador de
avaliações educacionais, Ocimar Alavarse,
da USP, afirmou que participação abaixo
de 90% pode distorcer resultados.
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https://goo.gl/EXJ1lr

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO

- Governo de Geraldo Alckmin.

- Educação brasileira.

- Alunos cantam Chico Buarque contra fechamento de escolas
por Alckmin

Com ocupações, prova nas escolas estaduais de SP tem sua 
pior adesão

- Mercadante defende diálogo para impasse das escolas ocupadas
http://goo.gl/DJNiXU
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Samarco rejeita relatório da ONU sobre 'lama tóxica' em 
Mariana

"O material proveniente das barragens não apresenta perigo à saúde
humana, conforme atestados oficiais anteriores à ocorrência. Esse
material, proveniente do processo de beneficiamento do minério de ferro, é
composto basicamente de água, partículas de óxidos de ferro e sílica (ou
quartzo" e não é tóxico, afirma a Samarco em um comunicado.
Especialistas da ONU afirmaram na quarta-feira que a lama de dejetos de
minério liberada no rio pelo rompimento da barreira é tóxica.
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A mineradora Samarco, propriedade da
também brasileira Vale e da anglo-
australiana BHP Billiton, rejeitou nesta
quinta-feira um relatório da ONU que
denuncia a toxidade da lama que sepultou o
distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e
poluiu a bacia do Rio Doce.

Isto É, http://goo.gl/0Clyhr, 26/11/2015

Daniel de Souza

- Destruição do meio ambiente.

- Corrupção política.

- CQC - Proteste Já - Mariana, Minas Gerais

https://goo.gl/gLp7Rj

SEMANA 24 A 30 DE NOVEMBRO
Samarco rejeita relatório da ONU sobre 'lama tóxica' em 

Mariana
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DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa : C

América Latina viveu o fenômeno conhecido por “onda vermelha
com a inédita subida ao poder de vários governantes de esquerda.
O marco foi a eleição de Hugo Chávez para a presidência da
Venezuela, em 1998. A escalada da esquerda foi vista como reação
ao fracasso de sucessivos governos conservadores, apoiados
pelos EUA, em solucionar os graves problemas sociais e
econômicos da América Latina.
Chávez assumiu papel de confrontação ao chamado “imperialismo
norte-americano”.

ONDA VERMELHA 

Site Geobau, http://goo.gl/c2G987

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa : C

 Hugo Chávez, na Venezuela,

 Evo Morales, na Bolívia,

 Rafael Correa, no Equador,

 Daniel Ortega, na Nicarágua,

 Cristina Kirchner, na Argentina,

 Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil,

 José Mujica, no Uruguai

 Fernando Lugo, no Paraguai

 Ollanta Humala, no Peru

Desafio da próxima semana

a) 300 mil casos.
b) 500 mil casos.
c) 1 milhão de casos.
d) 1 milhão e 500 mil casos.
e) 2 milhões de casos.

A dengue é uma doença que preocupa as autoridades e população
do Brasil há longa data.
Recentemente foi veiculado na mídia que em 2015, entre os meses
de janeiro e novembro, houve um aumento expressivo dos casos
em relação ao mesmo período de 2014, chegando à marca de:
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