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PROFESSOR MARCOS JOSÉ Sob nevasca, polícia em Nova York enxota grupo de sem-teto

2,4 milhões de mandamentos

SP registra taxa anual de homicídio de 8,73 por 100 mil, a menor desde 
1996

EUA relaxam mais sanções a Cuba e facilitam exportações e viagens
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‘Reze por mim’, diz presidente do Irã a papa

2,4 milhões de mandamentos

SEMANA 26 A 01 DE FEVEREIRO

2,4 milhões de mandamentos
Filme bate recordes de pré-venda

Os Dez Mandamentos - O Filme
vende mais 400 mil ingressos em
seis dias e pode se tornar
recordista nacional de pré-venda

O fenômeno da televisão chegará aos cinemas quebrando marcas. É o que
indicam os números da venda antecipada de ingressos do épico Os Dez
Mandamentos - O Filme, iniciada dia 1º de janeiro. Em seis dias foram
comercializados 401 mil ingressos, quantidade impressionante quando
comparada com o recorde atual de pré-venda no Brasil: 645 mil entradas
em quatro meses, resultado de A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2.
Caso Os Dez Mandamentos mantenha o ritmo, tomará o posto de maior
pré-venda nacional já no início da próxima semana!
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2,4 milhões de mandamentos

Segundo o portal R7, os números estilhaçam os de Star Wars - O
Despertar da Força, que estreou com 300 mil ingressos vendidos. Detalhe:
foram necessários dois meses para o Episódio VII atingir a marca. Pelo jeito
a superprodução tem tudo para esmagar recordes não apenas de pré-
venda, como também de bilheteria.

Escrito por Vivian de Oliveira e dirigido por Alexandre Avancini, o filme terá
sequências inéditas e um final diferente do da novela exibida na Record,
que terminou em 23 de novembro e voltará para segunda temporada em
março.
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Top Atualidades Semanal

BRASIL 
VIOLÊNCIA

SP registra taxa anual de homicídio de 8,73 por 100 mil, a 
menor desde 1996

SEMANA 26 A 01 DE FEVEREIRO

O Estado de São Paulo teve em 2015
sua menor taxa de homicídio doloso
(quando há a intenção de matar) em pelo
menos duas décadas. E, pela primeira
vez na série histórica, ficou abaixo de
dez casos por 100 mil habitantes, fora da
zona considerada epidêmica pelo
governo e por relatórios internacionais,
como da ONU (Nações Unidas).

O índice anual fechou em 8,73 por 100 mil. O melhor resultado
anterior tinha sido de 10,06, em 2014 – menos de um terço do
patamar registrado em 1996, primeiro ano completo com dados
divulgados pela Secretaria da Segurança Pública na internet.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/Rp4xKO, 26.01.2016

- Mapa da Violência no Brasil

- Maioridade Penal

- Estado tem a menor taxa de homicídios dos últimos 23 anos
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SP registra taxa anual de homicídio de 8,73 por 100 mil, a 

menor desde 1996

http://goo.gl/2WWDx7

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



Top Atualidades Semanal

MUNDO
ECONÔMIA

EUA relaxam mais sanções a Cuba e facilitam exportações e 
viagens

SEMANA 26 A 01 DE FEVEREIRO

Novas regras permitirão a bancos
americanos oferecer financiamento direto
de venda à ilha.
Pouco mais de uma ano após iniciarem
sua reaproximação de Cuba, os EUA
anunciaram nesta terça (26/01) novas
medidas de relaxamento das sanções ao
país.

Elas incluem maiores facilidades para exportações e viagens, em
mais um esforço do governo de Barack Obama para energizar os
laços econômicos bilaterais, suspensos por cinco décadas de
embargo americano a Cuba.

O Povo, http://goo.gl/NQbOH6 , 27.01.2016

- Política Externa dos EUA

- Econômica da América Latina

- EUA relaxam restrições de exportação e viagem a Cuba
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http://goo.gl/hOv1Lx

EUA relaxam mais sanções a Cuba e facilitam exportações e 
viagens

Sob nevasca, polícia em Nova York enxota grupo de sem-teto

SEMANA 26 A 01 DE FEVEREIRO

Episódio expõe problema da cidade após população de rua quase
dobrar

A polícia de Nova York enxotou um grupo de 60 moradores de rua
que buscava abrigo na estação Penn Station uma das principais
estações ferroviárias da cidade. Eles tentavam fugir do frio de -
1ºC e ventos de 50 km/h, depois da pior nevasca em uma década.
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Sob nevasca, polícia em Nova York enxota grupo de sem-teto
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Em geral, dizia um policial, aparece “um ou outro”, mas naquele
dia eram muitos. Um dos agentes, então, usou um objeto de ferro
para bater contra um corrimão, acordando e expulsando cada um
deles. “Vai melhorar, irmão”, dizia um morador de rua a outro,
conta reportagem da Folha de S. Paulo.
A reação da polícia reflete a falta de jeito com que prefeitura local
vem lidando com o aumento da população de rua, que quase
dobrou em cinco anos. Eles somam hoje 60 mil pessoas, contra
35 mil em 2011.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/gCzEa0 , 26.01.2016

- Economia Americana

- Aquecimento Global

- Polícia de Nova York enxota grupo de sem-teto na pior nevasca
em uma década
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http://goo.gl/40RQGa

Sob nevasca, polícia em Nova York enxota grupo de sem-teto
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MUNDO
ORIENTE MÉDIO

Reze por mim, diz presidente do Irã a papa
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Em visita ao Vaticano, o presidente do Irã, Hassan Rowhani, teve
ontem um encontro privado de 40 minutos com o papa Francisco,
a quem disse: “Peço que reze por mim”. O líder da república
islâmica também afirmou que o encontro “foi um prazer”. O papa
agradeceu Rowhani pela visita e disse que “espera o alcance da
paz”. Após a reunião, o Vaticano disse que Teerã deve ser um
importante parceiro no combate ao terrorismo.

No encontro, Rowhani presenteou o
papa com um tapete em tons vermelhos
feito à mão na cidade sagrada de Qom.
O pontífice pareceu curioso enquanto o
líder iraniano folheava um livro ilustrado
com trabalhos artísticos iranianos, outro
presente que recebeu.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/7WpFHB, 26.01.2016
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- Oriente Médio

- Papa Francisco

- Em encontro no Vaticano, presidente do Irã pede que papa reze
por ele

SEMANA 26 A 01 DE FEVEREIRO

http://goo.gl/n3pjMw

Reze por mim, diz presidente do Irã a papa
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?

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa : B

A camada de gelo, que armazena milhares de
milhões de toneladas de metano sob as frias
águas do Mar Ártico, está deixando escapar
esse gás-estufa para a atmosfera, segundo
pesquisa publicada pela revista especializada
Science. Não se sabe se isto pode ser um dos
primeiros indicadores de um círculo vicioso que
acelere o aquecimento global.

Os pesquisadores estimam que, anualmente, sejam emitidas oito milhões de
toneladas de metano pela Plataforma Ártica da Sibéria Oriental, o que
equivale a todo o metano liberado pelos oceanos do mundo, que cobrem
71% do planeta. Os resultados das medições, realizadas agora na Sibéria,
representam menos de 2% das emissões mundiais de metano derivadas de
fontes com base na terra, como animais, arrozais ou vegetação em processo
de putrefação.

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa : B

“Isso é muito significativo. Antes se presumia que esta região tinha emissão
zero”, afirmou à IPS Natalia Shakhova, pesquisadora da Universidade do
Alasca em Fairbanks. As concentrações de metano medidas sobre os
oceanos costumam ficar entre 0,6 e 0,7 partes por milhão (ppm), mas agora
registram 1,85% no Mar Ártico em geral, e entre 2,6 e 8,2 ppm na Plataforma
Ártica da Sibéria Oriental, uma área de aproximadamente dois milhões de
quilômetros quadrados, disse Shakhova.
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