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Frida Krhlo bate recorde no Tomie Ohtake
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Exposição em São Paulo atraiu 600 mil
visitantes durante quatro meses e superou a
retrospectiva de Salvador Dali.
Em pouco mais de cem dias de exibição, a
mostra “Frida Kahlo – Conexões entre
Mulheres Surrealistas no México” encerrou
sua temporada no Instituto Tomie Ohtake, em
São Paulo, com público estimado em 600 mil
pessoas, segundo a organização.

Os vestidos e obras originais da pintora surrealista mexicana
atraíram um público recorde ao Tomie Ohatake. Até então, a
exposição mais vista no instituto havia sido a retrospectiva de
Salvador Dali em outubro de 2014 a janeiro de 2015.
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Frida Kahlo bate recorde no Tomie Ohtake
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Considerada pela crítica uma das melhores mostras de artes
plásticas de 2015, a retrospectiva de Frida Kahlo exibiu 20
pinturas das 143 que a mexicana realizou em vida. O público
também pode ver o acervo de vestidos que pertenceram à
pintora.
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Estado Islâmico ataca na Turquia e mata 10

SEMANA 12 A 18 DE JANEIRO

Um terrorista suicida detonou
ontem uma bomba no bairro
turístico de Sultanahmet, em
Istambul, deixando ao menos dez
mortos – dos quais pelo menos
oito são turistas alemães e um
peruano – e 15 feridos. A Turquia
acusou a facção terrorista Estado
Islâmico (EI) pelo ataque.
O primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, descreveu o homem-
bomba como um “estrangeiro” membro do EI. Antes disso, o
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmara que o
responsável pela explosão tinha nacionalidade síria.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/OgXyuS, 12.01.2016

- Conflito no Oriente Médio

- Terrorismo internacional

- Ataque na Turquia atribuído ao Estado Islâmico

http://goo.gl/Z7uhuk
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Estado Islâmico ataca na Turquia e mata 10
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Irã liberta marinheiros dos EUA em horas
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Militares deixaram prisões sem
ferimentos; Casa Branca atribui
soltura rápida a melhora das
relações com Teerã.
O Irã libertou nesta quarta-feira
(13/01) os dez marinheiros dos
Estados Unidos detidos no dia
anterior por invadirem as águas
territoriais do país no golfo
Pérsico.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/mWIhWB , 13.01.2016

A rápida soltura dos marinheiros foi comemorada pelo governo
como um efeito da melhora da relação com Teerã. Os rivais
republicanos, porém, interpretaram a captura como um sinal de
fraqueza do presidente Barack Obama.

- Política no Oriente Médio

- Acordo Nuclear com o Irã

Irã liberta marinheiros dos EUA após pedido de desculpas

http://goo.gl/7WgTVr
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Ex-diretor relata propina de US$ 100 milhões durante governo FHC

SEMANA 12 A 18 DE JANEIRO

Segundo Nestor Cerveró, esse valor foi resultado da compra do
conglomerado de energia argentino PeCom pela Petrobras, em
2002. FHC disse que tratam-se de "afirmações vagas" e que
"servem apenas para confundir“

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/iVC43Y , 12.01.2016

O ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró afirmou a Procuradores,
durante a negociação de sua delação premiada em novembro, que
a compra do conglomerado de energia argentino PeCom pela
estatal brasileira envolveu propina de US$ 100 milhões ao governo
do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
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- Corrupção no Brasil

- Governo FHC

- Nestor Cerveró relata propina durante governo FHC

http://goo.gl/jvVBAf
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Sean Penn entrevistou ‘El Chapo’ em fuga 

SEMANA 12 A 18 DE JANEIRO

Encontro de ator americano com megatraficante ocorreu na
selva, quando mexicano era procurado pela polícia.

G1.globo, http://goo.gl/udw8nd , 12.01.2016

Joaquim Guzmán Loera, o traficante mexicano conhecido como El Chapo,
entrou no negócio das drogas pouco depois de completar 6 anos de idade,
quando vendia laranjas e bebidas. Aos 15, ele começou a plantar maconha e
papoula porque não havia outro caminho para a sobrevivência de sua família
pobre.
As revelações foram feitas ao ator Sean
Penn, que o entrevistou quando ainda
estava foragido. A conversa foi publicada
na edição deste sábado da revista "Rolling
Stone", um dia após sua recaptura.
Autoridades mexicanas afirmaram que
estavam cientes do encontro, que
contribuiu para a prisão do líder do cartel.

- Tráfico de droga

- Violência no México

- Sean Penn entrevistou “El Chapo” durante a fuga do
narcotraficante

http://goo.gl/n8IXJU

SEMANA 12 A 18 DE JANEIRO
Sean Penn entrevistou ‘El Chapo’ em fuga 
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DESAFIO DA SEMANA 

As altas subtropicais são sistemas de alta pressão situados
próximos ao paralelo 30 em ambos os hemisférios. No hemisfério
Sul, ela recebe o nome de ASAS (Alta Subtopical do Atlântico Sul) e
ocorre normalmente no meio do Oceano Atlântico, podendo se
deslocar, com mais ou menos intensidade, para oeste (na direção
do Brasil).

No verão 2013/2014, o ASAS se deslocou e estacionou na Região
Sudeste provocando o desvio da umidade e das chuvas que
deveriam chegar do Norte. Isso acabou provocando uma longa
estiagem no Sudeste e muitas chuvas no Sul.

Resposta do desafio  - Alternativa : C

Desafio da próxima semana

A) Nigéria
B) Mali
C) Egito
D)Angola
E) Tunísia

Ligados a Al Qaeda, a organização Al
Murabitun, invadiu um hotel de luxo matando
ao menos 21 pessoas. Muitas pessoas que
eram detidas, tinha que recitar trechos do
Corão. As que não conseguiam foram mortas.
O ataque terrorista aconteceu em qual país
africano?
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