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Papéis de promotor implicam Cristina
Após negar existência, promotora que apura morte de Nisman
confirma que rascunho pede prisão da presidente argentina.
Documentos achados no lixo do apartamento do promotor foram
divulgados pelo 'Clarín' e integram processo. Em menos de 24
horas, uma prova que faz parte do processo que investiga a morte
do promotor argentino Alberto Nisman foi tratada como falsa e, em
seguida, como verdadeira.
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A promotora negou que tenha
agido sob pressão do governo
para desmentir a reportagem, e
que houve um erro de
interpretação do que havia dito à
assessoria de imprensa do
Ministério Público.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/3m5Lc6, 

Ex-espião argentino é chamado a depor em caso de morte 
de promotor

Investigadores que apuram a misteriosa morte do promotor
argentino Alberto Nisman chamaram um ex-espião para
testemunhar no caso nesta quinta-feira (5).
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Nisman foi encontrado morto em seu apartamento há pouco mais
de duas semanas, com um ferimento de tiro na cabeça, um dia
antes de testemunhar no Congresso sobre suas acusações
contra a presidente Cristina Kirchner.
Segundo a denúncia de Nisman, Cristina tentou mudar de
direção seu inquérito sobre um ataque a bomba em 1994 contra
um centro comunitário judaico na Argentina, em que 85 pessoas
foram mortas.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/3m5Lc6, 04/02/2015 

Estado Islâmico divulga vídeo que mostra piloto sendo 
queimado vivo

O Estado Islâmico (EI) divulgou um vídeo
nesta terça-feira que mostra o piloto
jordaniano Muaz al-Kasasbeh sendo
queimado vivo. O primeiro-tenente de 26
anos foi capturado no fim de dezembro na
Síria e tinha sua libertação condicionada à
soltura da mulher-bomba Sajida al-
Rishawi pela Jordânia. O governo
jordaniano confirmou a morte através de
sua televisão estatal, e afirma que ela
ocorreu no dia 3 de janeiro.
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No vídeo de 22 minutos, Kasasbeh aparece como um apresentador
jornalístico culpando o governo da Jordânia por sua morte, a
exemplo dos outros reféns estrangeiros.

O Globo, http://goo.gl/EWBJ2E, 03/02/2015 
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Jordânia diz ter executado jihadista iraquiana condenada 
à morte

A Jordânia informou nesta quarta-feira (4) que
a jihadista iraquiana presa no país, Sajida al
Rishawi, foi executada por enforcamento.
Depois do novo crime brutal da organização
jihadista, uma fonte das forças de segurança
da Jordânia afirmou na terça-feira que
jihadistas detidos seriam enforcados. A ação
que serviria como uma resposta aos militantes
do Estado Islâmico já tinha sido cogitada pelo
pelo porta-voz do Exército após o governo da
Jordânia ter confirmado a morte do refém. De
acordo com a Jordânia, a execução do piloto
teria ocorrido há um mês, no dia 3 de janeiro,
segundo veiculado pela TV estatal.
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Dilma acerta saída de Graça e toda a diretoria da Petrobras

A presidente Dilma Rousseff vai mudar toda a diretoria da Petrobras. A
saída da presidente da companhia, Graça Foster, é questão de dias e
está atrelada apenas à aprovação do balanço do terceiro trimestre de 2014
da estatal. Dilma conversou nesta terça-feira, 3, com Graça durante três
horas, no Palácio do Planalto, e comunicou a decisão. O governo procura
agora um nome do mercado para substituir a executiva.
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Dilma quer repetir a solução "à la Levy", uma
alusão ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy,
que era diretor do Bradesco e foi chamado para o
governo com a missão de resolver os problemas
na economia e acalmar o mercado. Na avaliação
da presidente, depois da Operação Lava Jato,
que escancarou um esquema de corrupção na
Petrobras, a companhia precisa de um nome de
peso para limpar sua imagem.

Exame, http://goo.gl/NpCbBU, 03/02/2015

“Dilma acerta saída de Graça e toda a diretoria da Petrobras”

- Escândalo de corrupção da Petrobrás

- Economia brasileira

- Governabilidade da presidenta Dilma Roussef

- ‘Caso Petrobras’ invade o carnaval
http://goo.gl/KJCohR
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Ucrânia: Separatistas tentam encurralar as forças de Kiev

Confrontos cada vez mais ferozes
em torno da cidade estratégica de
Debaltseve. Aqui, combatentes
rebeldes entregaram-se à luta
sangrenta para tentar cercar as
forças ucranianas.

Em estado de choque, as famílias que vivem perto da frente de combates
estão tentar deixar a zona. Monitores da Organização para a Segurança e
Cooperação na Europa pediram um cessar-fogo de três dias ao redor da
cidade sitiada para permitir a evacuação de civis apanhados no fogo
cruzado. A maioria dos rebeldes feridos são tratados do outro lado da
fronteira em hospitais russos onde ficam apos após cirurgias iniciais.
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Euronews, http://goo.gl/6BUlgB, 06/02/2015

- Conflitos com rebeldes pró-Rússia

- Movimento separatista da Criméia

- Sanções econômicas impostas pelos EUA à Rússia

Ucrânia: Separatistas tentam encurralar as forças de Kiev
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- Acordo para suprimento de gás assinado por Ucrânia,
Rússia e União Europeia
http://goo.gl/xHfBzJ
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Anderson Silva é pego em exame antidoping

O mundo do UFC foi sacudido, no
final da noite desta terça-feira, pela
divulgação do resultado positivo de
um exame antidoping de Anderson
Silva, realizado pela Comissão
Atlética do Estado de Nevada. O
ex-campeão dos médios foi pego
por uso de drostanolona, cujos
metabólitos foram detectados em
um teste de urina. A revelação do
doping ocorreu apenas três dias
depois de o brasileiro vencer Nick
Diaz por pontos, no UFC 183, em
Las Vegas, nos Estados Unidos.

SEMANA 03 A 09 DE JANEIRO

TEM RELACÃO COM:

- Esportes no Brasil

- Projeção de um atleta brasileiro internacionalmente

Anderson Silva é pego em exame antidoping
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Parlamento britânico dá aval a bebês com material 
genético de 3 pais
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A americana Alana Saarinen faz parte de um pequeno grupo de
entre 30 e 50 pessoas que têm um pouco de mitocôndria (e, dessa
forma, um pouco de DNA) de três pais biológicos. Ela foi concebida
por meio de uma técnica pioneira de fertilidade que, pouco depois,
foi banida nos Estados Unidos. em uma iniciativa histórica, a
Câmara dos Comuns do Parlamento britânico aprovou a concepção
de bebês com o DNA de duas mulheres e um homem.

BBC, http://goo.gl/Cf0C8E, 03/02/2015

TEM RELAÇÃO COM:

- Avanços na pesquisa genética e sobre doenças genéticas

- Tecnologia aliada à ciência e medicina

- Ética e segurança médica

SEMANA 03 A 09 DE JANEIRO
Parlamento britânico dá aval a bebês com material 

genético de 3 pais
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Disney origina surto de sarampo nos EUA

Autoridades do Arizona, Estado vizinho à Califórnia, onde está localizado o
parque, estimam que mais de mil pessoas possam ter sido expostas ao
vírus. Agentes de saúde na região de Phoenix, capital do Arizona, estão
pedindo para os residentes que não tenham se vacinado e que possam ter
sido expostos para que fiquem em casa. Recomenda-se que essas
pessoas não vão à escola ou trabalho por 21 dias. Há escolas que
consideram barrar crianças não vacinadas.
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Um novo surto de sarampo está afetando os
EUA e a origem, segundo os CDC (Centros de
Controle e Prevenção de Doenças), é a
Disneylândia. Do dia 1º até o dia 28 de janeiro,
os CDC registraram 84 casos de sarampo (em
14 Estados), e, segundo informações
extraoficiais, esse número já pode ter passado
de 100 antes do fim do mês. Mais da metade
dos casos está ligada ao parque de diversões.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/VSoF77, 02/02/2015

TEM RELAÇÃO COM:

- Saúde infantil

- Epidemias ao redor do mundo

SEMANA 03 A 09 DE JANEIRO
Disney origina surto de sarampo nos EUA

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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Resposta do desafio: Alternativa b

Nos próximos 10 anos, essa produção poderá chegar a 11% na nossa
matriz energética, mas devemos lembrar que a energia eólica, apesar de
limpa (não lança nenhum tipo de resíduo poluente na atmosfera) possui
sim alguns aspectos negativos, como a mortandade de aves, o campo
magnético, o impacto visual e os ruídos. Como já foi dito no início do texto,
a Bahia vem ganhando destaque na produção e vai se tornar o maior
sistema instalado no Brasil e naAmérica Latina.

Apesar da Bahia avançar muito na
instalação de turbinas eólicas do Brasil,
o maior produtor dessa energia limpa é
o Rio Grande do Norte. O Brasil figura
entre as dez nações que mais produz
energia eólica no mundo e já é
responsável por 70% da produção na
América Latina.

Atualmente, o Exército Brasileiro posicionou-se publicamente
contra um projeto de lei, com receio de que a aprovação cause
mudanças nos critérios estabelecidos para ingresso e permanência
nas Forças Armadas. A lei em questão é:

a) Menino Bernardo, conhecida também como Lei da Palmada.
b) Criminalização da homofobia no Brasil.
c) Regulamentação da PEC do Trabalho Doméstico.
d) Atualização do Código Penal Brasileiro.
e) Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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