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Este boletim periódico tem como função informar os elementos da Comunidade
Escolar sobre os principais temas da atualidade e, simultâneamente, criar nos
alunos o hábito de ver/pesquisar as notícias.

Os temas mais referidos neste boletim são os relacionados com a água por ser o
tema que estamos, agora, a trabalhar em DAC ("Somos água"), mas claro que
outros temas também aqui são referidos.

Escolhemos o nome "mar de notícias" pois está relacionado com o tema da água
e, também, porque ao longo do tempo vamos apresentar várias notícias sobre
este tema.

Esperamos que gostem!!!

Sobre este boletim... 0
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fonte: Unsplash.com



Rios poluídos com medicamentos
e produtos farmacêuticos são
um risco para o ambiente e para
a saúde

Um estudo publicado pela Universidade de York, no Reino
Unido, analisou a água de mais de mil rios, em todo o
mundo, e concluiu que há elevadas concentrações de
medicamentos e produtos farmacêuticos que são um risco
para o ambiente e para a saúde. 

Paracetamol, nicotina, cafeína e remédios para a diabetes e
epilepsia foram os mais encontrados. 

A situação é alarmante em quase todo o planeta. Mas é
ainda mais grave nos países mais pobres, sobretudo na
Etiópia, Bolívia e Paquistão.  

https://sicnoticias.pt/mundo/rios-poluidos-com-medicamentos-e-produtos-farmaceuticos-
sao-um-risco-para-o-ambiente-e-para-a-saude/  (15.02.2022)

Recolhida por: Margarida R.
Fonte:
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Alterações climáticas: 
“Seca extrema de inverno” em
Portugal é notícia lá fora 
O período de seca “extremo” que se
faz sentir em Portugal é já
destacado pela imprensa
internacional, com o ‘Euronews’ a
referir que “as alterações climáticas
agravaram o problema”, não só no
nosso país, como em toda a
Península Ibérica. 

“Este ano, na sequência de níveis
recordes de baixa ou zero
precipitação, os agricultores de
Portugal e Espanha, que cultivam
produtos para toda a Europa,
mostram-se preocupados com a
possibilidade de as suas colheitas
para esta época serem destruídas”,
escreve. 

Concretamente em relação a
Portugal, o ‘Euronews’ adianta,
citando o ‘Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA), que se
“tem registado pouca chuva desde
outubro passado. Até ao final de
janeiro, 45% do país estava em
condições de seca «graves» ou
«extremas»”. 

“A precipitação de 1 de outubro a
janeiro foi inferior a metade da
média anual para esse período de
quatro meses, preocupando os
agricultores que estão com falta de
pasto para o gado”, lê-se no artigo
internacional. 

https://multinews.sapo.pt/noticias/alteracoes-climaticas-seca-extrema-de-inverno-em-portugal-e-
noticia-la-fora/  (14.02.2022)

Recolhida por: Filipe I.
Fonte:

A mesma publicação destaca ainda
que “excecionalmente, até o norte
de Portugal está seco e os incêndios
florestais começaram este inverno.
As cigarras já cantam à noite no sul
e os mosquitos apareceram – sinais
tradicionais do verão”.
 
O ‘Euronews’ cita a meteorologista
do IPMA, Vanda Pires, adiantando
que não se prevê nenhum alívio
antes do final do mês. “Faz parte do
contexto das alterações climáticas”,
afirmou. 

Segundo a responsável, Portugal
tem assistido a um aumento da
frequência de secas nos últimos 20-
30 anos, com menor pluviosidade e
temperaturas mais elevadas. 

A par disso, conclui o jornal, “as
perspetivas são sombrias: os
cientistas estimam que Portugal
verá uma queda na precipitação
média anual de 20% a 40% até ao
final do século”. 
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Em Petrópolis os dias passam mas os sinais de destruição em toda a região
da Cidade Imperial são ainda bem visíveis. No bairro Caxambu, a RTP
consegui entrar numa zona onde poucas foram as casas que resistiram ao
temporal da passada terça-feira.
A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra. [fonte: RTP]

A tragédia provocada pelas chuvas da última semana em Petrópolis, na
região serrana do Estado do Rio, com 176 mortos, até ao momento, é a
maior da história da cidade. Segundo a prefeitura, a maior catástrofe
anterior causada por temporais foi em 1988, com 171 mortes.
No ano passado, apenas uma morte foi contabilizada no decorrer das
chuvas. Os dados têm como fontes o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais
e a Secretaria de Defesa Civil do município.

Desaparecidos
Segundo a prefeitura de Petrópolis, 114 corpos tinham sido sepultados até
à noite de ontem. O trabalho de identificação e liberação de cadáveres
continua sendo feito pelo Instituto Médico Legal (IML). Também estão
sendo procurados mais de 100 pessoas.

O temporal mais forte caiu no dia 15 de fevereiro, mas desde então a chuva
voltou a atingir a cidade em diversas ocasiões. Segundo o Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet), a previsão para hoje é de pancadas de chuva ao
longo do dia. [fonte: Agência Brasil] 

Petrópolis tenta recuperar
depois da tragédia da última
semana

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/petropolis-tenta-recuperar-depois-da-tragedia-da-ultima-
semana_v1385820 (21.02.2022)
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-02/tragedia-em-petropolis-e-maior-da-historia-da-
cidade  (21.02.2022)

Recolhida por: Carolina C.
Fontes:
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Uma mulher foi considerada curada do Vírus da
Imunodeficiência Humana (VIH), que causa a SIDA,
pela primeira vez. Aconteceu com recurso a um
tratamento com sangue do cordão umbilical. A
descoberta abre a possibilidade de curar mais
pessoas, sobretudo de diferentes origens étnicas.

Portugal está em seca
meteorológica 

O Instituto Português Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que a seca
meteorológica, que se iniciou em todo o território em novembro de 2021,
se mantém e se agravou a 25 de janeiro de 2022 no território continental.
O volume de água armazenado diminuiu em 10 albufeiras e 15 têm
disponibilidades inferiores a 40% do volume total, de acordo com o Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 
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Mulher curada do vírus da
SIDA pela primeira vez,
graças a um tratamento
inovador 

https://www.portaldaagua.pt/noticias/item/172-portugal-est%C3%A1-em-seca-
meteorol%C3%B3gica.html (19.02.2022)

Recolhida por: Beatriz
Fonte:

https://sicnoticias.pt/saude-e-bem-estar/mulher-curada-do-virus-da-sida-pela-primeira-vez-gracas-a-
tratamento-inovador/ (16.02.2022)

Recolhida por: Matilde P.
Fonte:
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O que era uma ameaça concretizou-se. Depois, tomou proporções que arriscam a
existência da humanidade. 
No dia 24 de fevereiro, mísseis, tanques e militares em trincheiras voltaram a fazer
parte do quotidiano. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia mudou a rota do mundo.
Os conflitos armados não têm efeitos apenas nas frentes de combate. A economia, a
organização político-diplomática e a segurança internacional estão na mira, assim como
civis ucranianos.

O Ocidente respondeu à investida de horror com sanções económicas. Travou a
circulação do dinheiro russo no mundo, mas não foi o suficiente para os soldados
abandonarem tanques e armas.
A escalada do conflito, iniciado com retaliações da Rússia devido à intenção da Ucrânia
em ingressar na NATO, já matou mais de 2 mil pessoas, segundo o governo ucraniano,
embora os números da ONU sejam ligeiramente diferentes.

A crise geopolítica no Leste Europeu também preocupou o mundo com o risco de um
acidente nuclear. Soldados russos bombardearam a maior central nuclear europeia,
em Zaporizhzhia. Um acidente poderia ter sido 10 vezes mais potente do que o
ocorrido na central de Chernobyl, em 1986.

Nomes, como Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Volodymyr Zelensky, presidente
da Ucrânia, passaram a ocupar as manchetes mundiais e despertaram o interesse
global.
O embate entre os dois países parece longe do fim. Todas as tentativas de cessar-fogo,
mesmo que temporário e pressionado pela comunidade internacional, têm vindo a
fracassar.

10 dias de guerra: como a invasão
da Ucrânia mudou a rotina
mundial

https://www.metropoles.com/mundo/dez-dias-de-guerra-como-a-invasao-da-ucraniamudou-
a-rotina-mundial (06.03.2022)

Recolhida por: Gabriel.
Adaptada de:
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