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Planeta Extremo
A Zona Abissal, a camada mais profunda dos sete mares.

     Zona abissal é a camada mais profunda do oceano, variando entre 2.000 e 6.000 metros, um lugar frio,
onde o sol nunca baterá. Essa profundeza dos oceanos responde por grande parte da extensão terrestre.

     O nome zona abissal é usado na biologia marinha para designar a parte mais profunda de um oceano. Para
se ter uma ideia, o leito oceânico possui uma profundidade que oscila entre 4.000 e 6.000 metros, o que
impede a chegada do sol para o fundo, as partes mais profundas dos oceanos permitem a formação de uma
pressão de aproximadamente 11.000 pis. Essa região representa 3% dos oceanos do planeta, não havendo
muitas criaturas vivas, pois não há condições de vida para quase qualquer tipo de seres vivos em razão da
falta de alimentos e também pela baixa temperatura. É justamente nessa parte dos oceanos que se
encontram as fossas abissais, pontos ainda mais profundos.

 As fossas das Marianas
     A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacifico. Com seus 11 quilômetros de profundidade é o
lugar mais profundo de todos os oceanos. Dito isso, muitas pessoas pensam que esse é o lugar que chega
mais perto do centro da Terra, porém, não é verdade, nossa Terra não é uma esfera perfeita. Mas a título de
curiosidade, as fossas das Marianas tem espaço para colocar o monte Everest e ainda sobra um espacinho
para colocar talvez 10 caminhões pipa.

As fossas das Marianas, localizadas na Filipinas
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Covid-19: Brasil completa 1

ano de pandemia com
empresas fechadas e
desemprego em alta

     O Brasil completou 1 ano desde o primeiro caso
confirmado de Covid-19. Desde o ano passado, as
rotinas habituais foram transformadas e adaptadas
a uma nova realidade. A economia sofreu graves
consequências, os postos de trabalho foram
fechados e o desemprego se agravou.

     Enquanto milhares de brasileiros tiveram que se
adaptar ao trabalho remoto, de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
quase 14 milhões de pessoas ficaram sem emprego.
Setembro de 2020 registrou o maior patamar de
desemprego do ano, que ficou em 14,6%.

     Mercados e farmácias, considerados serviços
essenciais, conseguiram manter as contratações. E
segundo a Associação Paulista de Supermercados, o
setor abriu cerca de 80 mil vagas no país ao longo
do ano passado, sendo 20 mil só em dezembro, o
que representa o maior número da década.
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Meio a pandemia causada
pela Covid-19, dengue
também é motivo de

preocupação

     A pandemia causada pelo coronavírus tem sido
o principal problema de saúde pública atualmente.
O aumento do número diário de casos, somado à
ocupação quase integral das UTIs tem gerado
preocupação na população e quase um colapso no
sistema de saúde.

     Também está sendo favorável para a
proliferação da dengue. O ciclo evolutivo do
mosquito, colabora para um aumento do Aedes
Aegypti”. Por isso a população deve ter cuidado
redobrado para evitar a proliferação da dengue no
Estado.

     As orientações para evitar a aparição do Aedes
Aegypti: evitar os pontos de água parada, colocar o
lixo no lixo, cuidado com os bebedouros dos
animais, entre outras. O tempo gasto para realizar
essas ações é de no máximo 10 minutos por
semana.
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Desemprego cai para 13,9% no 4º trimestre, mas taxa
média em 2020 é a maior já registrada pelo IBGE

     Taxa média anual foi de 13,5%, a maior da série iniciada em 2012. Número de brasileiros
desempregados no final do ano passado foi estimado em 13,9 milhões.

     O desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre encerrado em
dezembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). No entanto, 13,9 milhões de brasileiros ainda estavam desempregados. "A média anual
de desocupados ficou em 13,4 milhões, a maior da série anual, e aumentou 6,7% (mais 840 mil pessoas)

em relação a 2019", informou o IBGE.
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Clima econômico
melhora no Brasil no

primeiro trimestre, diz
FGV (Fundação Getúlio

Vargas).
     Na América Latina, o clima econômico teve
uma melhora mais acentuada que no Brasil: de
9,8 pontos. Apesar disso, o desempenho da
região está abaixo do brasileiro (70,5 pontos).

     O Indicador de Clima Econômico do Brasil
subiu 5,1 pontos do último trimestre de 2020
para o primeiro trimestre deste ano e chegou a
72,3 pontos, em uma escala de zero a 200
pontos.

     O dado, que reflete a opinião de especialistas
em economia do país, foi divulgado hoje (26)
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).  Segundo
especialistas, o PIB brasileiro deve fechar o ano
com crescimento de 3,1%.
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Petrobrás anuncia 5º
reajuste da gasolina e

combustível sobe mais de
41% em 2021

     Diesel também sofre mudanças e acumula alta
de 34,1% no ano; novos valores são anunciados
em meio à troca de comando na estatal.

     Petrobrás anunciou novo reajuste para
combustíveis e gás de cozinha a partir da terça-
feira (03\03\21). O valor da gasolina para as
distribuidoras passará a ser a ser de R$ 2,60 por
litro, refletindo uma aumento médio de R$ 0,12
por litro no preço de venda — alta de 4,8%, este é
o quinto reajuste do combustível em 2021. Desde
o início do ano, a gasolina já encareceu 41,3% aos
distribuidores. Por sua vez, o preço médio de
venda de diesel nas refinarias passará a ser de R$
2,71 por litro, representando aumento médio de
R$ 0,13 por litro — variação de 5%. O óleo diesel já
foi reajustado quatro vezes em 2021 e acumula
alta de 34,1%.

     A estatal também anunciou novo aumento para
o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente
conhecido como gás de cozinha, para R$ 3,05 por
kg (equivalente à R$ 39,69 por 13 kg), refletindo
um aumento médio de R$0,15 por kg (equivalente
à R$1,90 por 13 kg) — aumento de 5,1%.
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Olimpíadas acontecerão mesmo com pandemia, diz
comitê

     SÃO PAULO, 2 FEV (ANSA) - O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro
Mori, afirmou nesta terça-feira (2) que o evento será realizado "independentemente da evolução" da
pandemia do novo coronavírus.

     Apesar do aumento dos casos do novo coronavírus no mundo, incluindo o Japão, a organização e o
governo insistem que os Jogos Olímpicos podem ser disputados.    O primeiro-ministro do país, Yoshihide
Suga, deverá anunciar em breve uma prorrogação de ao menos um mês do estado de emergência em
Tóquio e em outras regiões da nação.

     As Olimpíadas de Tóquio estão programadas para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de
2021 e os Jogos Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro. (ANSA).

02/02/2021 10h38

O presidente do Comitê Organizador Local dos Jogos
Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, fala coma imprensa
durante videoconferência com o presidente do COI,
Thomas Bach, em 28 de janeiro de 2021.

Olimpíada de Tóquio.



O planeta Terra vai girar
mais rápido em 2021; o

que isso significa?
     No ano passado, foi registrado o dia mais
curto da história, desde que foram iniciadas as
medições, há 50 anos. Em 19 de julho de 2020, o
planeta completou sua rotação 1,4602 milésimo
de segundo mais rápido que os costumeiros
86.400 segundos (24 horas).

     O dia mais curto que até então se tinha
registro aconteceu em 2005, e foi superado 28
vezes em 2020. Mas em 2021 isso ficará mais
acentuado, já que os dias deste ano deverão ser,
em média, 0,5 milissegundo mais curtos que o
normal. Essas pequenas mudanças na duração
dos dias só foram descobertas após o
desenvolvimento de relógios atômicos
superprecisos, na década de 1960. Inicialmente,
percebeu-se que a velocidade de rotação da
Terra, quando gira em torno de seu próprio eixo
resultando nos dias e noites, estava diminuindo
ano após ano.

     Mas sistemas de navegação e de
comunicação por satélite que usam a posição da
Terra, do Sol e das estrelas para funcionar
podem ser impactados mais brevemente.
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Cidade Invisível: É
possível corrigir a falta

de representatividade na
2ª temporada?
[ENTREVISTA]

     A Rolling Stone Brasil conversou com a
ativista Alice Pataxó e a socióloga Avelin
Buniacá para entender as problemáticas da série
e as possibilidades de reparação nos novos
episódios

     Não demorou muito para a série ganhar
popularidade e entrar para o Top 10 da
plataforma de streaming no Brasil. De acordo
com o Notícias da TV, a série alcançou o mesmo
nível de sucesso em mais de 40 países, estreou
em 5 de fevereiro na netflix.

     Contudo, da mesma forma que Cidade
Invisível ganhou elogios por investir em uma
narrativa sobre a cultura indígena, a série atraiu
críticas pela ausência de atores e profissionais
indígenas na produção - além da distorção e
folclorização das crenças.

13/03/2021
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Pôster Cidade Invisível (Foto: Netflix/Reprodução)



Manifestação contra primeiro-ministro
     Milhares de pessoas se manifestaram na Armênia nesta sexta-feira (26), para exigir a renúncia do primeiro-
ministro Nikol Pashinyan, criticado pela derrota contra o Azerbaijão na guerra de 2020 em Nagorno Karabakh.

26/02/2021 - 12h57

Azerbaijão: Armênia ficará em situação mais difícil caso
não cumpra o acordo.

    Entre setembro e novembro, a Armênia e o Azerbaijão viveram um conflito armado devido às suas
diferentes visões sobre o status da região de Nagorno-Karabakh. Em novembro do mesmo ano, as partes
alcançaram um acordo de cessar-fogo que resultou no fim das hostilidades.

     Durante coletiva de imprensa nesta sexta (26/02/21), o presidente, Ilham Aliev, disse: "... Os resultados
após a guerra permanecem inalterados e o acordo trilateral de 10 de novembro de 2020 é respeitado e deve
ser executado. [...] Espero que, apesar da situação na Armênia, a declaração assinada em 10 de novembro
seja implementada. Caso contrário, a Armênia ficará em uma situação ainda mais difícil."

     Ao mesmo tempo, afirmou que as Forças Armadas do Azerbaijão estão se reforçando.

26/02/2021 - 05:26
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Armênia se retira da
Eurovisão, cantora greco-

armênia perde
oportunidade novamente.

     A Armênia se retirou da competição Eurovisão
deste ano (2021), o que significa que a grega-
armênia Athena Manoukian, pelo segundo ano
consecutivo, não participará da competição de
canto.
AMPTV disse: “Após discussões cuidadosas e
detalhadas, a Companhia Pública de Televisão da
Armênia decidiu se retirar do Festival Eurovisão da
Canção de 2021”.

     “... A Armênia tem um ótimo histórico no Festival
Eurovisão da Canção e sempre trouxe emoção e
performances de qualidade para o palco.”
Manoukian, que nasceu em Atenas, mais uma vez
perderá a participação no Eurovision, pois o evento
do ano passado foi cancelado devido à pandemia
COVID-19.
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