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Relações Internacionais

Estado Islâmico reivindica ataque que matou cinco 
estrangeiros em hotel de luxo na Líbia
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Correio do Povo, http://goo.gl/wJYh3J, 27/01/2015

Extremistas supostamente ligados ao Estado Islâmico (EI) atacaram um
hotel de luxo na Líbia nesta terça-feira, matando pelo menos três guardas
e cinco estrangeiros, informaram as autoridades. Um carro-bomba
também explodiu em frente ao edifício. Os militantes teriam se matado
detonando explosivos quando ficaram encurralados no 24º andar do hotel.
A Líbia vive um conflito bélico interno forte, por conta da indefinição no
poder. Um governo reconhecido em Tobruk, no Leste, e uma facção que
controla a capital. Diversos grupos jihadistas têm atuado no país e
provocado atentados.
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Ataque do Hezbollah mata dois militares israelenses
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Dois soldados israelenses e um
espanhol integrante de uma missão de
paz morreram nesta quarta-feira em
um confronto entre o Hezbollah e
Israel, elevando temores de uma
escalada do conflito entre o grupo
extremista e o Estado israelense,
reporta o The New York Times. Outros
sete soldados israelenses ficaram feridos
no ataque do Hezbollah, segundo
comunicado do Exército.
O Hezbollah lançou um míssil contra veículos militares israelenses na
fronteira com o Líbano, na maior ofensiva realizada por guerrilheiros do
grupo libanês contra forças de Israel desde a guerra de 34 dias de 2006.

Veja, http://goo.gl/TS35PG, 28/01/2015
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Esquerda radical se une à direita na Grécia

Uma das suas primeiras medidas será enviar a Bruxelas nos
próximos dias uma equipe econômica para discutir a renegociação
da dívida do país na Europa, gesto que deve colocá-lo em rota de
colisão com as grandes potências do bloco. O acordo com os
Gregos Independentes, uma dissidência da Nova Democracia -que
estava no poder-, deu mais 13 votos, formando um governo cuja
principal plataforma será rever medidas de austeridade fiscal e
renegociar a dívida pública do país, hoje em torno de € 320 bilhões
(175% do PIB).
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No dia seguinte à vitória do partido de
esquerda radical Syriza na Grécia,
seu líder, Alexis Tsipras, assumiu
ontem como primeiro-ministro.

O Povo, http://goo.gl/aiz69J, 27/01/2015
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Governo vai recuar no seguro-desemprego

O governo já admite reservadamente que vai ceder às centrais
sindicais e rever parte das mudanças nas regras do seguro-
desemprego que endureceram o acesso ao benefício trabalhista.
Segundo a Folha apurou, a equipe da presidente Dilma chegou à
conclusão de que, sem alterações, a medida provisória que
restringiu o benefício não será aprovada no Congresso Nacional.

Assessores presidenciais disseram à
reportagem que, diante da reação
contrária de lideranças sindicais, a
estratégia era fazer concessões durante a
fase de tramitação da proposta no
Legislativo.
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/wJYh3J, 27/01/2015
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Governo federal tem o primeiro rombo em suas contas 
desde 1997

Top Atualidades Semanal
27 de janeiro a 02 de fevereiro

Folha de São Paulo, http://goo.gl/wJYh3J, 30/01/2015

As despesas do chamado governo central
(Tesouro, BC e Previdência) com pessoal,
programas sociais, custeio e investimentos
superaram as receitas em R$ 17,2 bilhões.
Com o impulso do calendário eleitoral, os
gastos foram acelerados e chegaram a R$
1,031 trilhão; já a arrecadação, prejudicada
pela fragilidade da economia e por medidas
de alívio tributário, ficou em R$ 1,014 trilhão.

A presidente Dilma Rousseff fechou o último
ano do primeiro mandato com um rombo nas
contas do governo.

Top Atualidades Semanal

BRASIL
Sociedade

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



Esperança contra crise da água em SP, Billings é caixa-
preta de poluição
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A caixa-d'água de São Paul como o governador Geraldo Alckmin (PSDB)
se referiu à represa Billings na última sexta-feira (30); é uma das últimas
esperanças para aliviar a grave crise hídrica e, ao mesmo tempo, uma
gigantesca caixa-preta. Poluído, o reservatório com capacidade para 1,2
trilhão de litros de água (mas hoje com 60,8% disso disponível) é preterido
há décadas para o abastecimento humano. E, apesar de a Sabesp afirmar
que tem capacidade para tratar essa água, a sujeira e a falta de
informações sobre a real extensão dos problemas da Billings causam
desconfiança.
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Análise realizada a pedido da Folha pela bióloga Marta Marcondes,
da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, apontou a
concentração de coliformes fecais cem vezes maior do que o
estabelecido pelo Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente).
Também foram encontradas bactérias que causam gastroenterite,
infecção urinária, diarreias com sangue e até a perfuração do
intestino. Compostos como nitritos e fosfatos, indicadores de
material orgânico em decomposição, também foram encontrados
acima dos valores estabelecidos pelo Conama. Em 2008 e 2010,
estudos da USP apontaram problema ainda maior: a presença de
metais pesados, potencialmente cancerígenos, como chumbo,
cobre e níquel nos leitos da Billings e da Guarapiranga.

Correio do Povo, http://goo.gl/Z5JMkQ, 01/02/2015

Desafio da semana

Um fenômeno social nas últimas décadas vem transformado vários
países modernos no mundo: a ascensão das mulheres ao poder.
Essa transformação pela qual passa a sociedade, isto é, as
mulheres tendo os mesmos direitos que os homens e se igualando
em número no mercado de trabalho, tem reflexos na dinâmica
populacional. Entre essas dinâmicas, pode-se destacar:

a) a queda na expectativa de vida da população.
b)  o aumento da taxa de natalidade.
c)  o aumento do crescimento vegetativo.
d)  a queda na taxa de fecundidade.
e)  o aumento do número de casamentos. 
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A queda na taxa de fecundidade no
Brasil vem caindo desde a década
de 1970. Com a urbanização em
curso no Brasil, mais forte a partir da
década de 40, a transformação na
realidade da mulher brasileira foi se
aprofundando. Na década de 70,
essas mudanças provocaram
alterações na dinâmica populacional
brasileira.

Resultado do desafio da semana: alternativa  d

A queda é brutal, assim como o aumento da expectativa de vida no Brasil
também mudou radicalmente, propiciando um rápido envelhecimento da
nossa população. Hoje o Brasil possuí taxas de natalidade próximas às dos
países desenvolvidos como Japão, Itália ou Espanha, países cujo os
governos estão desenvolvendo campanhas fortíssimas para o aumento da
fertilidade feminina. Mas os resultados são desanimadores nesses países o
que pode vir a acontecer também no Brasil.

O acesso ao mercado de trabalho mais
qualificado, o aumento dos direitos, a
melhoria na qualidade da educação e os
instrumentos que propiciarão à mulher a
escola ou não de uma gravidez,
provocarão mudanças profundas na
geração de filhos da mulher brasileira.

Tanto que se compararmos o número de filhos por mulher em 1970 com o
de 2010, teremos uma visão mais clara do fenômeno, ou seja, os 5,8 filhos
da década de 70 com os 1,8 filhos de 2010.

Desafio da semana

O Brasil, como os demais países em desenvolvimento, precisa 
investir pesadamente em energia, seja ela renovável ou não. Em se 
tratando de energia renovável, a geração no Brasil é referência 
mundial e a energia eólica vem ganhando muitos investimentos. 
Em se tratando de energia renovável eólica, o estado brasileiro que 
é o campeão de geração seria

a) São Paulo
b) Rio Grande do Norte
c) Ceará
d) Pernambuco
e) Paraíba
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