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Forte terremoto atinge o Chile e provoca alerta de tsunami

Um forte terremoto atingiu o Chile na noite de quarta-feira (16). O tremor
principal foi registrado às 19h54, pelo horário de Brasília, em um ponto da
costa do Chile que fica a 54 km da cidade de Illapel e a 233 km de Santiago,
a capital do país. Segundo o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados
Unidos, o terremoto teve 8,4 graus e aconteceu a 25 km de profundidade.
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Forte terremoto atinge o Chile e provoca alerta de tsunami

O terremoto foi de longa duração
e seguido de vários tremores
secundários muito fortes. Em
Santiago, capital chilena com 6,6
milhões de habitantes, o
terremoto causou pânico e
milhares de pessoas foram às
ruas.

G1- Globo.com; http://goo.gl/uFMpyv ,16.09.2015
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Os serviços básicos funcionam normalmente na cidade, do mesmo
modo que a Internet, e o aeroporto foi reaberto após uma revisão
das pistas. Os telefones apresentavam problemas na capital
chilena e o metrô suspendeu suas operações devido aos diversos
abalos secundários.
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Depois do Brasil, Japão também tem nota de crédito 
rebaixada por agência

A agência de classificação de risco
Standard & Poors rebaixou, nesta quarta-
feira (16), a nota de crédito da dívida
soberana do Japão em um nível (de AA-
para A+), indicando perspectiva negativa
da economia japonesa.

IPC Digital; http://goo.gl/Vvssja ,17.09.2015
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Aagência informou que estava rebaixando a nota do Japão porque o fraco
crescimento econômico indica que o governo terá dificuldades em realizar
o ajuste fiscal prometido. “Apesar de mostrar uma melhora inicial,
acreditamos que a estratégia de recuperação econômica, apelidada de
Abenomics, não será capaz de reverter a deterioração da economia nos
próximos anos”, informou a S&P.
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- Crise da economia Mundial

- Economia Internacional

 S&P rebaixa nota de crédito do Japão, mas país continua
grau de investimento.

http://goo.gl/VzkP5q

Depois do Brasil, Japão também tem nota de crédito 
rebaixada por agência
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Putin defende ajuda militar da Rússia ao governo da Síria

Vladimir Putin defendeu nesta terça-
feira (15) sua estratégia de apoio ao
regime do presidente sírio, Bashar al-
Assad, em resposta às acusações de
Washington em relação a uma
mobilização recente de material militar e
de soldados russos no norte da Síria.

Exame.com; http://goo.gl/7EE1uG, 15.09.2015
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Além disso, o chefe de Estado russo considerou que a maioria dos
migrantes sírios que tentam chegar à Europa fogem de grupos
radicais, principalmente do Estado Islâmico, e não dos
bombardeios do exército sírio, e disse que se a Rússia deixar de
dar seu apoio a Assad, o fluxo de refugiados será ainda maior.

- Conflitos do Oriente Médio

- Relações Rússia / Síria

 Rússia diz que enviaria tropas à Síria, se necessário.

http://goo.gl/B19d8E

Putin defende ajuda militar da Rússia ao governo da Síria
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Mal avaliado, ensino médio brasileiro poderá ter currículo 
flexível

Folha de São Paulo, http://goo.gl/lHqp4E , 17.09.2015
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Etapa escolar que amarga baixos indicadores de qualidade em
sucessivas avaliações do governo federal, o ensino médio poderá
ganhar um currículo flexível, como defende o Ministério da
Educação. A pasta apresentou nesta quarta-feira (16) uma primeira
proposta para o conteúdo que deve ser ensinado em salas de aula
de todo o país, desde a educação infantil até o ensino médio. É
uma espécie de currículo nacional.

- Educação no Brasil

- Crise do Ensino Médio

 Currículo da educação básica é avanço, mas falta rigor,
dizem especialistas.

http://goo.gl/7IaKiW

Mal avaliado, ensino médio brasileiro poderá ter currículo 
flexível
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Mercadante presenciou acerto de caixa dois, diz 
empreiteiro
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Dono da UTC e delator da
Operação Lava Jato, o empreiteiro
Ricardo Pessoa, disse que o
ministro-chefe da Casa Civil,
Aloizio Mercadante, presenciou um
acerto de caixa dois para financiar
sua campanha, em 2010, quando
concorria ao governo de São Paulo
pelo PT. No mesmo depoimento,
Pessoa também relatou
pagamentos ilegais ao senador
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-
SP), também na eleição de 2010.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/fVfb4c , 15.09.2015

- Crise no Brasil

- Governo Dilma

 Delator diz que Mercadante presenciou acerto de caixa 2.

http://goo.gl/aozd1a

Mercadante presenciou acerto de caixa dois, diz 
empreiteiro
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Produtores de xisto nos EUA
registram uma saída de mais
de US$ 30 bilhões em
investimentos no primeiro
semestre do ano – um sinal
dos desafios enfrentados por
essa indústria, uma vez que a
queda nos preços do petróleo
começa a surtir efeito.

Resposta do desafio: Alternativa     
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A retirada de investimentos reflete um aumento das
falências e das reestruturações na indústria de óleo de xisto
nos EUA, que se expandiu rapidamente nos últimos sete
anos, mas nunca cobriu suas despesas a partir dos seu
fluxo de caixa.
Os gastos por empresas de petróleo e gás nos EUA
ultrapassaram sua receita de operações em torno de US$
32 bilhões nos seis meses até junho, aproximando-se o
déficit de US$ 37,7 bilhões reportado em todo ano de 2014,
segundo dados da Factset, um serviço de informação.
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