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A OMS (Organização Mundial da Saúde)
declarou nesta segunda-feira (1º) emergência
de saúde pública internacional pela
microcefalia e outras anormalidades
neurológicas relacionadas ao zika vírus.
Segundo a organização, a emergência exige
uma resposta urgente e única, com vigilância
máxima pelos governos de todo o mundo. A
decisão deve acelerar ações internacionais de
cooperação (com financiamento e envio de
pessoas) e de pesquisa.
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Segundo os especialistas, o vírus está se espalhando muito e de
maneira rápida, com consequências devastadoras. Apesar de os
sintomas de zika serem de pouca gravidade, há evidências que
vinculam a doença ao número excepcionalmente elevado de
casos de bebês que nascem com microcefalia, uma má-formação
do cérebro. A informação mudou o perfil de risco de zika, que é
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, de uma leve ameaça a
algo de proporções alarmantes.

Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, cujos
sintomas são brandos: febre, dor de cabeça e no corpo e
manchas avermelhadas. Ainda não há certeza que o vírus cause
microcefalia em bebês, mas a existência de uma ligação está
clara para os cientistas.
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Os especialistas britânicos, pelo menos aqueles contatados pelo
Science Media Center britânico, apoiam a decisão tomada pela
Autoridade britânica de Embriologia e Fertilização Humana (HFEA,
na sigla em inglês) que concedeu, pela primeira vez no Reino
Unido, autorização para que cientistas possam usar técnicas de
manipulação genética em embriões humanos. O Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), num
parecer sobre o assunto, é muito mais cauteloso e rege-se pelo
princípio da precaução – “na inexistência de dados suficientes
sobre os possíveis riscos, a ação deve ser realizada de forma
prudente”. Ana Sofia Carvalho, diretora do Instituto de Bioética, da
Universidade Católica Portuguesa, concorda.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/UCct4g, 02.02.2016

- Pesquisa com Transgênico 

- Fertilização in vitro

- Cientistas criam primeiros embriões humanos geneticamente
modificados
http://goo.gl/LjDMQH
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Um caso de transmissão do vírus zika por relação sexual foi
relatado no Estado americano do Texas na segunda-feira (1º),
segundo o jornal "The New York Times".
O departamento de saúde do condado de Dallas afirmou que o
paciente foi infectado com o vírus após ter feito sexo com um
indivíduo contaminado que havia retornado da Venezuela, onde o
vírus circula por meio do mosquito Aedes aegypti.
Informações adicionais de identificação dos pacientes não foram
divulgadas.
Segundo o jornal britânico "Guardian", o CDC (centro do governo
americano para controle de doenças) está acompanhando o caso.

Transmissão de vírus zika por sexo é relatada nos EUA

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/XPqHCq, 03.02.2016

Pela primeira vez, o órgão americano alertou que mulheres
grávidas ou que desejem engravidar devem "se consultar com
seu médico caso o seu parceiro tenha sido exposto ao vírus
zika".

Este é o segundo caso documentado de zika transmitido por
relações sexuais.
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Transmissão de vírus zika por sexo é relatada nos EUA

"Baseado no que sabemos agora, a melhor
forma de evitar a infecção pelo zika é se
prevenir contra picadas de mosquito e
evitar exposição ao sêmen de alguém que
tenha sido exposto ao vírus ou que tenha
ficado doente após infectado", disse o CDC
ao jornal britânico.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/XPqHCq, 03.02.2016

- Zika pelo mundo

- Microcefalia

- Primeiro contágio do Zika é relatado nos EUA; transmissão 
sexual é citada

http://goo.gl/16PyRS
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Associação diz que casal Lula foi privilegiado
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Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, desistiu da compra
de apartamento em Guarujá hoje alvo de investigação seis anos
após o prazo para essa opção ter se encerrado, segundo
documento em posse do ministério Público de São Paulo.

“Só o casal Lula teve esse privilégio de poder desistir seis anos
depois do prazo legal”, afirma Marcos Sergio Migliaccio,
conselheiro da Associação das Vítimas da Bancoop (Cooperativa
habitacional dos Bancários de São Paulo).

Segundo Migliaccio, em casos similares, em que cooperados não
tomaram decisão nenhuma, a OAS moveu ação judicial para
tomar o imóvel.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/5oWZP4 , 02.02.2016

- Governo Lula

- Crise política

- Entenda o que diz Lula sobre tríplex e sítio investigados na 
Lava Jato
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http://goo.gl/eyJNNS

Associação diz que casal Lula foi privilegiado
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Folha de S. Paulo, http://goo.gl/EWoAiA, 03.02.2016

As florestas do Brasil e de outros
países tropicais das Américas são bem
mais duronas do que sonham os
usuários de motosserras, revela uma
equipe internacional de cientistas num
estudo que acaba de ser publicado. Em
áreas abandonadas após o
desmatamento e o uso agropecuário, a
mata costuma voltar com tudo, sugando
CO2 principal gás causador do
aquecimento global) num ritmo 11
vezes superior ao de uma floresta que
nunca tenha sido derrubada.

- Meio Ambiente

- Aquecimento Global

- Aquecimento global: oceanos absorvem cada vez mais calor, diz 
estudo
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Mata que se regenera é arma contra aquecimento global

http://goo.gl/tNC6Im

DESAFIO DA SEMANA 

Atualmente o “Clube Atômico” é formado por nove países. Desses
nove, cinco são os mais poderosos e formam o Conselho de
Segurança da ONU (CSO).

São eles: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China.

Os outros quatro são: Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte.

A Coreia do Norte foi o último país a entrar e recentemente afirmou
que testou uma bomba de hidrogênio (fato ainda não confirmado).
Apesar de manter uma política obscura sobre “supostas” armas
nucleares, Israel possui esse tipo de arma, segundo o relatório
anual de armas do Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI) publicado em junho de 2013.

Resposta do desafio  - Alternativa : D
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