
ATUALIDADES
PROFESSOR MARCOS JOSÉ

Vírus zika consegue cruzar a placenta, confirma análise

Chico não aceita desculpas e agora vai processar dois

Justiça revê plano de Obama para migrantes

Falha de piloto matou Campos, diz FAB

SEMANA 19 A 25 DE JANEIRO

2015 foi o ano mais quente desde 1880

Chico não aceita desculpas e agora vai 
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Chico não aceita desculpas e agora vai processar dois
O cantor Chico Buarque não aceitou o pedido
de desculpas feito pelo jornalista João
Pedrosa. Depois de chamar o artista de
"ladrão", o paulista escreveu uma carta
afirmando ter errado ao acusar o compositor
de Cálice. "Eu errei e me excedi ao insultar a
sua família.

Infelizmente a política brasileira nos colocou em campos opostos,
assim como acontece com toda a nação", diz o texto. A
mensagem não foi suficiente para livrar o jornalista de um
processo por danos morais.
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Chico não aceita desculpas e agora vai processar dois
A família Buarque de Holanda acredita que Pedrosa apenas
apresentou desculpas para o que fez, mas não retirou as
acusações feitas no Facebook do cantor. Entre os comentários
que fez na rede social do músico, está um em que relaciona Chico
e o PT de forma acusatória: "Marieta, tolinha, não entende de
números, ou porque o ex-marido dela se vendeu para o PT".

Diário de Pernambuco, http://goo.gl/EI6EXQ , 19.01.2016
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MUNDO
EUA 

Justiça revê plano de Obama para imigrantes

WASHINGTON — A Suprema Corte dos
EUA concordou em analisar o apelo do
presidente Barack Obama para
ressuscitar seu plano de imigração, cujo
objetivo é regularizar os imigrantes que
não tenham antecedentes criminais e
sejam pais de filhos americanos. Se
aprovadas, as medidas atualmente
bloqueadas na Justiça deverão poupar
mais de 4 milhões de imigrantes que
vivem ilegalmente nos EUA da
deportação.

O Globo, http://goo.gl/AiWsZg , 19.01.2016
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- Política interna americana.

- Imigração internacional.

- Suprema Corte dos EUA vai analisar plano de Obama para
imigrantes.

http://goo.gl/Qr8PbK

Justiça revê plano de Obama para imigrantes
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Falha de piloto matou Campos, diz FAB

Na terça-feira (19) foi a Aeronáutica. Nesta
quarta (20), foram as famílias do piloto e do
copiloto que divulgaram um relatório particular
sobre a queda de um avião em Santos, em
2014. No acidente, morreram o então
candidato a presidente Eduardo Campos e
outras seis pessoas.

O relatório do Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos, divulgado na terça-feira (19), apontou os
principais fatores que, segundo as investigações, contribuíram
para a queda do avião que matou Eduardo Campos, candidato do
PSB à presidência, e mais seis pessoas em agosto de 2014.

O Povo, http://goo.gl/6fnvzF , 20.01.2016
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- Política Brasileira.

- Sucessão presidencial.

- Relatório alternativo será apresentado nesta quarta. 

- http://goo.gl/5T9Ca2

Falha de piloto matou Campos, diz FAB
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2015 foi o ano mais quente desde 1880

O ano de 2015 foi o mais quente de toda a história, informou nesta quarta-
feira (20) a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados
Unidos (NOAA, na sigla em inglês) em conjunto com a Nasa, a agência
espacial americana. As temperaturas são as maiores desde 1880, quando
se iniciaram os registros de temperatura pela NOAA.

Veja, http://goo.gl/oYuAxc , 20.01.2016

O ano de 2015 foi o mais quente de toda
a história, informou nesta quarta-feira (20)
a Administração Nacional Oceânica e
Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA,
na sigla em inglês) em conjunto com a
Nasa, agência espacial americana. As
temperaturas são as maiores desde
1880, quando se iniciaram os registros de
temperatura pela NOAA.
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- Aquecimento Global.

- Meio Ambiente.

- El Niño deve ter o efeito mais devastador em duas décadas.

http://goo.gl/i7EbuR

2015 foi o ano mais quente desde 1880
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Vírus zika consegue cruzar a placenta, confirma análise

Cientistas do Instituto Carlos Chagas, da
Fiocruz Paraná, confirmaram que o vírus Zika
consegue ultrapassar a placenta durante a
gestação; a infecção em mulheres grávidas é
suspeita de provocar um aumento nos casos
de microcefalia registrados no país; a análise
foi feita a partir de amostras de uma paciente
na Região Nordeste que sofreu um aborto
retido (quando o feto para de se desenvolver
dentro do útero) na oitava semana de
gravidez, após apresentar sintomas de
infecção pelo vírus Zika.

Paula Laboissière - repórter da Agência Brasil 
Saúde 247, http://goo.gl/rGGtfQ , 20.01.2016
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- Pandemias mundiais.

- Saúde Nacional.

- Estudo confirma que vírus Zika consegue ultrapassar placenta.

http://goo.gl/fn4BCd

Vírus zika consegue cruzar a placenta, confirma análise
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Resposta do desafio  - Alternativa : B

Mais presente no noticiário internacional nos últimos dias devido ao aumento
da intervenção militar francesa, a República do Mali vive uma crise interna
desde março de 2012, quando militantes islâmicos tomaram conta do norte
do país e o dividiram em dois.
A ofensiva desencadeou um golpe militar, que levou os rebeldes islâmicos a
reforçarem sua intervenção, declarando independência unilateral do norte - o
que faz com que o Ocidente tema que a área se torne um santuário para
extremistas.
A área tomada pelos rebeldes, batizada de estado de Azawad, é um pouco
maior que a França em território, e compreende cerca de dois terços da
área total do país africano.
Desde o início da revolta, os rebeldes passaram a avançar cada vez mais
em direção ao sul. Mas, depois que as tropas francesas passaram a apoiar
o Exército local, eles retrocederam.
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Desafio da próxima semana

A) CFCs.
B) Metano.
C) CO2.
D) Oxigênio.
E) N2O.

O ano de 2015, segundo os climatologistas
de plantão, já superou o de 2014 na
temperatura. Segundo esses
climatologistas, ele é o mais quente da
história desde os anos de 1880.

Entre os gases de efeito estufa, qual é o mais perigoso?
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