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Agência atribui rebaixamento à deterioração das contas públicas e
da economia e aos riscos da crise política.
Agência de classificação de risco Moody’s cortou a nota de crédito
do Brasil nesta terça-feira, dia 11, colocando o país no último nível
do chamado grau de investimento. Com isso, o Brasil ficou em
posição frágil em duas agências de risco. Na Standard & Poor’s, o
país também está na última classificação antes do grau
especulativo.
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Moody’s corta nota do Brasil, mas vê perspectiva estável A boa notícia veio da mudança pela Moody’s na perspectiva da

nota, que passou de negativa para estável. Isso significa que a
agência não vê, no momento, razões que levem o país à perda do
selo de bom pagador.
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A agência afirmou que o fraco
desempenho econômico e a
situação fiscal justificam o
rebaixamento. E mostrou
preocupação com o ambiente
político. Para a Moody’s, a falta de
consenso impedirá as autoridades
brasileiras de conter o aumento da
dívida pública, que só se
estabilizará no final do mandato de
Dilma Rousseff.

Nos cálculos da agência, a dívida bruta subirá para o equivalente
a 67% do PIB em 2016 e ficará próxima de 70% do PIB EM
2018, permanecendo em “nível elevado” depois.
Manter o selo de bom pagador é importante para o Brasil porque
grandes fundos internacionais possuem regras impedindo-os de
investir em títulos de países com grau especulativo. A maior
parte tem como regra que ao menos duas agências classifiquem
o país como grau de investimento.
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/JGGKYu, 12/08/2015
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Grécia pede ação da União Europeia para conter os 
imigrantes ilegais
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As autoridades gregas começaram
a retirar imigrantes ilegais da ilha
de Kos. 1,8 mil pessoas foram
levadas para Atenas, mas a ilha
continua lotada e 7 mil pessoas
estão em um estádio de futebol. A
Grécia pediu uma ação urgente da
União Europeia e disse que não
tem como oferecer abrigo aos
imigrantes, que não param de
chegar ao país.

G1, http://goo.gl/bJ5mNZ, 13/08/2015

- Crise econômica na Grécia.

- Imigração e xenofobia pelo mundo.

- Haitianos baleados e fascistas soltos
http://goo.gl/3gBr5g
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Grécia pede ação da União Europeia para conter os 

imigrantes ilegais
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EUA excluem dissidentes de reabertura de embaixada em 
Havana
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A visita de sexta-feira do secretário de Estado americano, John
Kerry, a Havana para a cerimônia de reabertura da embaixada do
país não contará com a presença de dissidentes, revelou a AP.
Apesar de anunciar que irá se encontrar com nomes de oposição
ao regime Castro após a solenidade, o chefe da política externa
deu um sinal de que está trabalhando para garantir as melhores
relações com o governo.

Globo, http://goo.gl/qYVJTD, 12/08/2015

De acordo com funcionários próximos a
Kerry ouvidos pela AP, a presença dos
dissidentes poderia colocar em risco a
cooperação entre Washington e
Havana, dando espaço para opositores
em plena solenidade máxima. Ainda
assim, a escolha de recebê-los
posteriormente foi bem vista por alguns.

- Superação embargo americano a Cuba.

- Retomada das relações entre Cuba e EUA.

- Quem é que John Kerry vai convidar para a festa americana em
Cuba?
http://goo.gl/wvtuhr
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EUA excluem dissidentes de reabertura de embaixada em 

Havana

Sindicatos e indígenas fazem greve contra presidente no Equador

SEMANA 11 A 17 DE AGOSTO

A intenção das entidades é se reunir na capital Quito e na cidade de
Guayaquil, a maior do país, em protesto contra a gestão. Alguns
dos grupos pedem a saída do presidente. Por outro lado, aliados de
Correa também preparam manifestações nas duas cidades em
apoio ao mandatário.

Valor Econômico, http://goo.gl/qYVJTD, 12/08/2015

Grupos sindicais de oposição,
entidades indígenas e outros
movimentos sociais do Equador
realizam nesta quinta-feira uma
greve geral contra medidas
aprovadas pelo presidente
Rafael Correa.

- Política e economia na América Latina.

- Tentativas de golpe na América Latina.

- Greve geral no Equador acaba em confronto
http://goo.gl/bmHAXA

- Governos latino-americanos enfrentam tentativas de golpes
http://goo.gl/hKWb59
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Sindicatos e indígenas fazem greve contra presidente no Equador
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No Itamaraty, Dilma defende reforma da ONU e diz que 
Brasil levará “proposta ambiciosa” à COP 21
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Blog do Planalto, http://goo.gl/3nRQGo, 12/08/2015

O Brasil tem profundo apreço ao multilateralismo e é essa premissa que o
leva a buscar uma nova governança mundial, que assegure, de fato, o
respeito aos valores que dele decorrem, disse a presidenta Dilma Rousseff
nesta quarta-feira (12), no Palácio do Itamaraty, onde participou da
cerimônia de formatura da turma Paulo Kol 2013-2015, do Instituto Rio
Branco, e da condecoração de personalidades homenageadas com
insígnias da Ordem do Rio Branco.

- Relações diplomáticas do Brasil.

- Pautas para COP 21.

- Fórum Clima e ministro Levy discutem agenda climática do país
para a COP 21
http://goo.gl/HudtMu
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No Itamaraty, Dilma defende reforma da ONU e diz que 

Brasil levará “proposta ambiciosa” à COP 21
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Quanto ao óleo de soja, a
China foi o terceiro país de
destino, com 15,97% do total
exportado, superada apenas
pelo o Irã, que foi primeiro e a
Índia, o segundo.

Resposta do desafio: Alternativa d  

A China foi o principal país de destino das exportações brasileiras
de soja, tendo essas operações representado 27,19% do total
exportado, superando a Holanda e a Alemanha. O mesmo ocorreu
com as exportações de minério de ferro, que representaram 19,5
do total exportado, superando o Japão e a Alemanha.

A produtividade da soja brasileira é superior à da americana,
favorecida por fortes subsídios que aumentaram significativamente
a área plantada nos EUA, o maior produtor mundial. A soja é o
segundo cultivo em termos de área plantada nos EUA, que
exportam 40% do total.

A razão para a elevada
concentração desse produto
é o consumo tradicional na
cultura chinesa. A entrada da
China na Organização
Mundial do Comércio (OMC),
possibilitou o aumento do
comércio brasileiro para o
gigante asiático.

Receita Federal do Brasil, http://goo.gl/qr97Xv
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