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Com uma população estima em 1,4 bilhão de habitantes, a China é
a segunda maior economia do mundo e o país que mais cresce
economicamente. Ao mesmo tempo, o gigante asiático possui 170
milhões de habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza. É um
país de fortes contrastes.
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Brasil e China assinam 35 acordos bilaterais

A China é hoje o nosso maior parceiro
econômico. Em 2012, pela primeira vez, tornou-
se a principal origem de importações, superando
os Estados Unidos. É também o nosso principal
comprador, correspondendo a 17% das nossas
exportações sendo o principal produto, a soja.
Também é necessário lembrar que o principal
parceiro econômico dos Estados Unidos é a
China, assim como os americanos são para os
chineses seu principal parceiro.

País que mais investe no
continente africano, vem
surpreendendo com altos
investimentos na América
Latina, superando de longe os
americanos. Em agosto de
2014, o presidente Obama
teve que admitir que os
investimentos americanos na
África, se comparados com os
da China, eram irrisórios.

SEMANA 19 A 25 DE MAIO

Um exemplo desses investimentos é o futuro canal na Nicarágua,
que ligaria o Atlântico ao Pacífico (como ocorre com o Canal do
Panamá). Se o projeto sair do papel, ficará pronto em 2029 e será
maior que o tradicional Canal do Panamá.

Para o presidente, esses
investimentos podem
aumentar muito mais, mas
espera que essa parceria
possa ampliar também a
influência de seu país no
continente.

SEMANA 19 A 25 DE MAIO
O governo chinês vem concretizando vários acordos com países da 
América Latina. Em janeiro de 2015, o presidente chinês Xi Jinping
anunciou no encontro com a Comunidade de Estados Latino-
Americanos e o Caribe (Celac), seu desejo de aumentar o comércio 
entre a China e os 33 países deste bloco a 500 bilhões de dólares 
em uma década. 

Com o Brasil, e já vimos isso anteriormente, as relações são cada
vez mais estreitas. A chegada do primeiro-ministro chinês, Li
keqiang, no Palácio do Planalto representou para os dois países
mais uma série de acordos. Os mais importantes são nas áreas de
planejamento, infraestrutura, comércio, energia e mineração. O
pacote do acordo chinês chega a US$ 53 bilhões. A China vai
comprar 22 aviões da Embraer e oito frigoríficos brasileiros foram
autorizados a exportar carne bovina para a China. A Petrobras
receberá investimentos chinês na ordem de 7 bilhões de dólares e a
Vale poderá ter liberado um financiamento para a aquisição de 24
navios de minérios de ferro.
O mais ambicioso dos projetos, mas considerada remota pelo setor,
é a construção de uma ferrovia Transoceânica, que ligará o Brasil e
Peru. Essa ferrovia escoaria minérios e grãos do Brasil para o
Pacífico, assim como o minério do Peru. De concreto fica o estudo
de viabilidade da ferrovia, que será pago pelo governo chinês.
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EUA condenam à morte autor de atentado na Maratona 
de Boston
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Um júri popular condenou hoje
(15) à pena de morte Dzhokhar
Tsarnaev, de 22 anos, pela
participação no atentado
terrorista durante a Maratona
de Boston. Ocorrido em 15 de
abril de 2013, o atentado
deixou três mortos e 264
feridos. Os 12 jurados votaram
pela condenação à morte.

Dzhokhar e o irmão, Tamerlan Tsarnaev, foram responsáveis pela
explosão de duas bombas na linha de chegada da maratona. Entre
os feridos, 17 sofreram amputações. O atentado foi considerado o
maior ataque terrorista no país desde 11 de setembro de 2001.

EBC, http://goo.gl/PPck3o, 15/05/2015

- Combate ao terrorismo nos EUA.

- Justiça americana.

- Autor de atentado pode ficar no corredor da morte por décadas
http://goo.gl/H57bWe

SEMANA 19 A 25 DE MAIO
EUA condenam à morte autor de atentado na Maratona 

de Boston

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



Top Atualidades Semanal

POLÍTICA
Internacional

Estado Islâmico diz ter tomado cidade estratégica no Iraque
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/DC8uG7, 18/05/2015

A perda da cidade foi admitida pelo
porta-voz do governo da província,
Muhannad Haimour. Se
confirmada, trata-se de uma das
maiores vitórias militares do EI
neste ano.

Depois de uma sequência de ataques contra militares e civis, a
facção radical Estado Islâmico (EI) anunciou neste domingo (17) ter
tomado o controle de Ramadi, capital da maior província do Iraque,
Anbar, e que fica a apenas 110 km de Bagdá.

- Ataques terroristas pelo mundo

- Política e disputas por hegemonia no Oriente Médio.

- Ramadi revela a dificuldade de combater o Estado Islâmico
http://goo.gl/i6s83z

Estado Islâmico diz ter tomado cidade estratégica no Iraque
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Após "brincadeira" vista como racista, ginastas são 
suspensos da seleção
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A "brincadeira" de três ginastas da
seleção brasileira masculina pode ter
graves consequências para o trio.
Depois da divulgação de um vídeo
polêmico com piadas vistas como
racistas, Arthur Nory, Fellipe Arakawa e
Henrique Flores foram suspensos
preventivamente das atividades da
equipe nacional e terão de deixar os
treinos da seleção no CT da Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro, até que o
caso seja julgado.

Eles foram intimados para uma oitiva na próxima terça-feira, assim
como Angelo Assumpção, alvo das "brincadeiras".

G1, http://goo.gl/6ryYVd, 20/05/2015

- Racismo como marcador social de diferença.

- Esporte brasileiro.

- Comparar colega negro com “saco de lixo preto” é “brincadeira”,
segundo ginastas
http://goo.gl/I4RMtI
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Irmão do ex-ministro Antônio Patriota (das Relações Exteriores em
parte do primeiro mandato de Dilma), Guilherme foi barrado por 38
votos a 37. É a primeira vez que o Senado rejeita a indicação de
um embaixador de carreira.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/6lilcK, 20/05/2015

Em um recado à presidente
Dilma Rousseff, o Senado
rejeitou nesta terça (19) a
indicação do embaixador
Guilherme Patriota para o
cargo de representante do
Brasil na OEA (Organização
dos Estados Americanos).
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- Política nacional e internacional

- Solidariedade ao Embaixador Guilherme Patriota
http://goo.gl/5qJq4h
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Resposta do desafio: Alternativa  a

A China já é o maior comprador de petróleo
bruto do mundo, tendo ultrapassado em
abril os Estados Unidos, pela primeira vez,
apesar da desaceleração da economia
chinesa, os analistas preveem que as
compras daquela matéria-prima se
mantenham fortes.

As importações de petróleo bruto pela China atingiram no mês
passado um recorde de quase 7,4 milhões de barris por dia, mais
200 mil barris do que o importado pelos Estados Unidos, e ainda
que possa regressar para o segundo lugar de maior comprador
mundial está no caminho de se tornar o maior comprador mundial
de petróleo de uma forma permanente.

Os preços baixos do petróleo
e os sucessivos cortes de
juros na China, inclusive mais
um neste fim de semana o
que representa o terceiro
corte em seis meses para
5,1%, para impulsionar a
economia são fatores que
estão a empurrar a procura.

A China já é o maior consumidor de energia do mundo e
ultrapassar os Estados Unidos também no que se refere ao
petróleo torna-o no principal consumidor de quase todas as
matérias-primas, incluindo carvão, minério de ferro e a maioria dos
metais, com implicações de grande alcance para os mercados, que
continuam a deslocar-se do Ocidente para o Oriente.
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Desafio da semana

A América Latina tem a terceira maior taxa de gravidez na
adolescência do mundo, afirma Banco Mundial. Sobre os índices
de gravidez entre as adolescentes na América do Sul, ano 2014,
qual é o país recordista?

a) Bolívia
b) Chile
c) Venezuela
d) Brasil
e) Argentina
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