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Ritmo da China desacelera

Ritmo da China desacelera 

A desaceleração da economia chinesa, que cresce no menor ritmo
desde 2009, derrubou os preços das principais matérias-primas e
alimentou o receio de deflação prolongada no mundo. A China
anunciou na manhã desta segunda (noite de domingo no Brasil)
redução do ritmo de crescimento anual de 7% para 6,9% do
segundo para o terceiro trimestre de 2015.

Um dos dados mais preocupantes foi a desaceleração dos
investimentos, sugerindo menor capacidade de produção. O
investimento em infraestrutura e máquinas cresceu 6,8% no
terceiro trimestre; no segundo trimestre, superava 10% e, em 2014,
15%.
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Efeito no Brasil
Maior parceira comercial do Brasil,
a China compra 20% das
exportações do país. Os principais
itens exportados são soja e minério
de ferro, produzido pela Vale.
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Ritmo da China desacelera 

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/o9B5EL , 20.10.2015
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Assad visita Moscou e agradece a Putin por apoio a Síria 

O ditador da Síria, Bashar
al-Assad, fez uma visita
surpresa na noite de terça-
feira (20) a Moscou, onde se
reuniu com o presidente
Vladimir Putin e o agradeceu
pela campanha de ataques
aéreos da Rússia em
território sírio, iniciada há
algumas semanas.

Esta foi a primeira viagem de Assad ao exterior desde o início da
guerra civil em seu país, em março de 2011. Segundo o regime
sírio, o ditador já retornou para Damasco.
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Assad visita Moscou e agradece a Putin por apoio a Síria 

Guerra
Ao iniciar no fim de setembro os bombardeios na Síria em favor de Assad,
a Rússia mudou o panorama da guerra civil no país. Embora tenha
reafirmado que seus alvos são somente posições de organizações
radicais como o Estado Islâmico (EI), o Kremlin é acusado pelo Ocidente
de atacar áreas dominadas pela oposição.

Uma semana após o começo
da campanha russa, o
Exército sírio anunciou uma
“grande ofensiva” por terra
para retomar territórios sob
controle dos rebeldes no
centro e na porção ocidental
do país.

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/40iDdQ, 21.10.2015

http://goo.gl/40iDdQ
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- Crise no Oriente Médio

- Relações Internacionais da Rússia

 Assad viaja para Moscou e agradece Putin por ataques
aéreos na Síria.

http://goo.gl/X9k3OY

Assad visita Moscou e agradece a Putin por apoio a Síria 

Top Atualidades Semanal

MUNDO
Oriente Médio 

Soldados do Exército israelense
prenderam Hasan Yusef, um dos
principais líderes do movimento islamita
Hamas na Cisjordânia.
Os serviços de segurança palestinos
confirmaram a detenção de Yusef. Um
dos fundadores do Hamas, ele ficou
vários anos em prisões de Israel e foi
solto pela última vez em junho.

SEMANA 20 A 26 DE OUTUBRO
Israel prende alto dirigente do Hamas

Hasan Yusef, líder do Hamas preso na Cisjordânia

Ele já fora detido pelo Exército em outras ocasiões devido ao seu
envolvimento político na cúpula do Hamas. Um de seus nove filhos, Mosab
Hassan Yousef, ficou mundialmente famoso após ser descoberto como
informante dos serviços secretos israelenses por uma década com o
pseudônimo de "Príncipe Verde".

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/X9k3OY , 21.10.2015
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- Questão Palestina

- Israel X Palestina

 Israel prende dirigente do Hamas alegando incitação ao
terrorismo

http://goo.gl/X9k3OY

Israel prende alto dirigente do Hamas
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Câmara aprova regras de direito de resposta nos meios 
de comunicação 

SEMANA 20 A 26 DE OUTUBRO

Normas estabelecidas durante a ditadura foram derrubadas pelo STF, mas
direito é garantido pela Constituição. Sob o comando de Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça
(20/10) projeto de lei que regulamenta o direito de resposta nos órgãos de
imprensa. O projeto fixa um rito especial de contestação relativo a material
“cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a
honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a
imagem” de pessoa ou empresa. O texto foi aprovado por 318 votos a 79 e
passará por nova votação no Senado, já que foi alterado pelos deputados.

Câmara dos deputados; http://goo.gl/Ijy0qe , 21.10.2015
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- Conservadorismo no Congresso Nacional

- Liberdade de Imprensa

 Câmara conclui votação de projeto que regulamenta direito
de resposta.

http://goo.gl/2vblaJ

Câmara aprova regras de direito de resposta nos meios 
de comunicação 

Top Atualidades Semanal

BRASIL
Política

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



O ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato poderá entrar com
pedido para cumprir pena em regime semiaberto a partir de junho do ano
que vem. Ele foi extraditado pela Itália na quinta (22/10) e levado para a
penitenciária da Papuda, em Brasília, nesta sexta-feira.

SEMANA 20 A 26 DE OUTUBRO
Pizzolato poderá deixar regime fechado em 8 meses

Pizzolato já passou 18 meses
preso na Itália, para onde fugiu em
2013. Esse período será abatido
da pena total que foi-lhe imposta,
de 12 anos e 7 meses de
detenção.

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/gZVaJZ , 24.10.2015
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- Relações Brasil e Itália

- Corrupção no Brasil

 Dois anos após fuga, Pizzolato volta preso para o Brasil.

http://goo.gl/yLvYLF

Pizzolato poderá deixar regime fechado em 8 meses
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Maior furacão da história vai atingir México

Patrícia, que teve ventos de até
325 km/h, atingiu a costa oeste
do país no início da noite, perto
de praias turísticas.
O furacão Patrícia atingiu o
território mexicano no início da
noite desta sexta (23) às
19h15, no horário local, cerca
de 90 quilômetros a noroeste
da cidade de Manzanillo.
Segundo o Centro Nacional de
Furacões dos EUA, o Patrícia é
o mais poderoso já registrado
no mundo.

A Nasa captou imagens do furacão Patricia chegando ao México
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Maior furacão da história vai atingir México

As autoridades do país declararam
situação de emergência em três
estados da costa do país, Jalisco,
Nayarit e Colima, fechando escolas
e pedindo aos residentes para
tomarem precauções, como
armazenar comida, água e
lanternas. O governo do México
afirmou que cerca de 3.500
pessoas foram evacuadas da
região em 150 ônibus e três voos
que saíram de Puerto Vallarta.
Centenas de outras pessoas foram
colocadas em abrigos.

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/GSjTRB , 23.10.2015

SEMANA 20 A 26 DE OUTUBRO

- Meio Ambiente

- Aquecimento Global

 Chuvas pós-furacão Patricia causam inundações no Texas.

http://goo.gl/jGjS46

Maior furacão da história vai atingir México

Desafio da próxima semana

Leia com atenção e aponte a frase INCORRETA:

a) A imigração interna têm diminuído no Brasil nos últimos anos.
b) Nas cinco regiões do Brasil, houve uma melhor distribuição das 

atividades econômicas.
c) Houve, nos últimos anos, um aumento da imigração internacional 

de retorno.
d) Da África, os principais grupos que chegam no Brasil são do 

Senegal, Nigéria e Gana.
e) Após o terremoto no Haiti, o governo brasileiro passou a 

conceder visto de migração aos cidadãos do país devastado.

DESAFIO DA SEMANA 

Não é a imigração interna que
diminuiu, mas sim a migração
interna, ou seja, o deslocamento
de brasileiros de uma região para
outra.
Verdade afirma que houve uma
melhora na distribuição das
atividades econômicas. Imigrantes
passaram a retornar para o Brasil.

Resposta do desafio  - Alternativa :  A  

Os principais grupos de africanos são realmente do Senegal,
Nigéria e Gana. Já os haitianos são classificados como refugiados
e tem o direito ao visto de entrada de migração.
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