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Terremoto atinge centro da Itália e causa danos e mortos

Um forte
terremoto foi registrado na
madrugada desta quarta-
feira (24) no centro da
Itália, provocando danos
severos em algumas
regiões e vários mortos. O
tremor provocou pelo
menos 120 mortes,
segundo o primeiro-
ministro Matteo Renzi e o
departamento de Proteção
Civil.
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O terremoto atingiu cidades e vilarejos montanhosos do centro do
país, o que torna as operações de resgate ainda mais difíceis, disse a
porta-voz do departamento Immacolata Postiglione. O serviço geológico
dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que o tremor
teve magnitude 6,2, e segundo a rede de televisão "Rainews 24", o
epicentro foi situado entre as cidades de Perugia e Rieti, a pouco mais de
150 km a nordeste de Roma.

A profundidade do terremoto, ocorrido precisamente às 3h36
(22h36 de Brasília), foi de apenas 10 km, o que representa um alto
potencial de causar grandes danos e vítimas, segundo o USGS. O
serviço geológico já registrou algumas réplicas, uma delas de magnitude
5,5, e informou que os tremores devem continuar por pelo menos mais
alguns dias. UOL, http://migre.me/uKTfZ 23.08.2016

Terremoto atinge centro da Itália e causa danos e mortos
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Após depor no Supremo, Maluf diz não ter nada a declarar

O deputado federal Paulo
Maluf (PP-SP) prestou depoimento
no início da tarde desta quarta-feira
(24) no Supremo Tribunal Federal
(STF), como réu numa ação em que
é acusado de omitir despesas de sua
campanha eleitoral em 2010.
Em setembro do ano passado, a
Primeira Turma do STF aceitou uma
denúncia contra Maluf sob a
acusação falsidade ideológica, crime
cuja condenação pode chegar a
cinco anos de prisão e multa.
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Após depor no Supremo, Maluf diz não ter nada a declarar

A Procuradoria Geral da República sustenta que a campanha de
Maluf teve despesas com serviços gráficos no valor de R$ 168,6 mil
pagas pela empresa Eucatex, pertencente à sua família.

As notas fiscais emitidas pela gráfica e enviadas à Justiça
Eleitoral continham a anotação "campanha do Dr. Paulo", mas as
despesas não foram declaradas na prestação de contas da campanha.
Para a PGR, Maluf incorreu no crime de falsidade ideológica, por omitir a
informação num documento público "com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".

G1, http://migre.me/uKUgf 24.08.2016
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Campanha de ‘’Maluf’’
Irregularidades na prestação de contas

Após depor no Supremo, Maluf diz não ter nada a declarar

http://migre.me/uKUi5 

Procurador denuncia Paulo Maluf ao
Supremo por falsidade
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Rebeldes sírios apoiados pelas forças da Turquia expulsam EI de Jarablos

Os rebeldes
sírios, apoiados
pelas forças turcas,
anunciaram nesta
quarta-feira (24) que
expulsaram da
localidade fronteiriça
de Jarablos os
extremistas do grupo
Estado Islâmico (EI),
depois de horas de
ofensiva.
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Os rebeldes receberam o apoio de tanques e aviões de combate
das forças turcas nesta quarta, para atirar contra posições do EI na
cidade. O exército turco, por sua vez, tem o apoio das forças da coalizão
anti-extremista. Trata-se de sua maior operação militar na Síria desde o
início do conflito, "Escudo de Eufrates".

O governo sírio criticou duramente a operação turca e disse que
é uma "violação flagrante" da soberania do país. Os Estados Unidos
colaboraram com seu apoio à operação em matéria de inteligência,
vigilância e reconhecimento e conselheiros militares.

G1, http://migre.me/uKUIO 24.08.2016

Rebeldes sírios apoiados pelas forças da Turquia expulsam EI de Jarablos
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Rebeldes Sírios
Extremistas do Estado Islâmico

http://migre.me/uKUMG 

Turquia cruza fronteira e faz operação militar
contra Estado Islâmico na Síria

Rebeldes sírios apoiados pelas forças da Turquia expulsam EI de Jarablos
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Coreia do Norte lança míssil de um submarino
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Forças navais norte-coreanas
lançaram nesta quarta-feira (24, horário
local) um míssil de testes balístico de um
submarino, reportou a agência de imprensa
sul-coreana Yonhap. O breve comunicado
se limita a informar que o teste balístico
aconteceu de um submarino, às 5h50 de
quarta (17h50 de terça, pelo horário de
Brasília), no Mar do Japão. O tiro ocorre no
momento em que a Coreia do Sul e os
Estados Unidos realizam amplas manobras
militares conjuntas, classificadas por
Washington e por Seul como "defensivas".

Coreia do Norte lança míssil de um submarino

SEMANA 23 A 29 DE AGOSTO

Pyongyang advertiu, porém, que, se sua soberania for violada,
poderá lançar ataques nucleares de represália. As relações entre a Coreia
do Norte e o Ocidente, por um lado, e com seu vizinho do sul, por outro,
acumulam meses de tensões, devido a seus programas de
desenvolvimento de armas nucleares e de mísseis de longo alcance e
suas ameaças de ataques atômicos de represália.

G1, http://migre.me/uKV3j 23.08.2016
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Teste de Míssil Balístico na Coreia do Norte
Ataques nucleares de represália

http://migre.me/uKV8w

Coreia do Norte realiza lançamento de três
mísseis ao mar

Coreia do Norte lança míssil de um submarino
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Estudo mostra extensão de danos cerebrais causados pelo vírus da zika
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Um relatório
divulgado nesta terça-
feira (23) mostra em
detalhes os tipos de
dano que infecções
com o vírus da zika
podem causar ao
cérebro em
desenvolvimento -
danos que vão bem
além da microcefalia, a
malformação craniana
em recém-nascidos.

Estudo mostra extensão de danos cerebrais causados pelo vírus da zika
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Pesquisas anteriores mostraram que o zika ataca as células
progenitoras neurológicas, um tipo de célula-tronco que se desenvolve em
diferentes tipos de células nervosas ou cerebrais. A mais recente
pesquisa, publicada no periódico Radiology, explora descobertas com
base em imagens e autópsias ligadas a infecções confirmadas em 17
crianças e fetos pelo Instituto de Pesquisa de Campina Grande, na
Paraíba, onde a infecção tem sido grave. Quase todos os bebês em cada
grupo tiveram ventriculomegalia, uma condição na qual os ventrículos, ou
espaços com fluidos no cérebro, ficam aumentados.

G1, http://migre.me/uKWRH 23.08.2016
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Vírus da Zika
Danos cerebrais causados pelo vírus

http://migre.me/uKWVK

Flórida anuncia primeiro caso local de zika
confirmado fora de Miami

Estudo mostra extensão de danos cerebrais causados pelo vírus da zika
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O Índice Gini é um indicador do grau de concentração de renda de um
país ou uma região. Sobre a conclusão desse índice na análise do ano
2015, aponte a alternativa correta:

a) Adesigualdade econômica no mundo teve uma significativa queda.
b) Aconcentração de riquezas bateu recorde em 2015.
c) Adesigualdade econômica diminuiu muito nos países pobres.
d) Aconcentração de riquezas diminuiu nos países em desenvolvimento.
e) O Brasil foi eleito como referência mundial sobre a queda na
desigualdade.

ALTERNATIVA - B

A concentração de riquezas bateu recorde em 2015. Em meio a uma
crise econômica mundial, onde a pobreza vem aumentando, o Índice
Gini apontou uma concentração de riqueza preocupante. O índice
calcula que 71% da população mundial de adultos possui patrimônio
equivalente a menos de 10 mil dólares, ou seja, essa faixa gigantesca de
seres humanos detém apenas 3% do total das riquezas mundiais. No
topo, apenas 34 milhões de adultos acumulam mais de 1 milhão de
dólares. O patrimônio dessa faixa soma 45% da riqueza total mundial.
Estados Unidos e Europa, abrigam apenas 20% da população mundial
adulta, mas concentra 67% das riquezas do planeta. China e Índia, que
sozinhas detêm 40% da população mundial de adultos, ficam com cerca
de 10% das riquezas.

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




