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BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul)

O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por
cinco países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não se
trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas
de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento
informal, ou seja, não registrado burocraticamente com estatuto e
carta de princípios.
Em 2001, o economista Jim O´Neil formulou a expressão BRICs
(com “s” minúsculo no final para designar o plural de BRIC),
utilizando as iniciais dos quatro países considerados emergentes,
que possuíam potencial econômico para superar as grandes
potências mundiais em um período de, no máximo, cinquenta anos.

Quem são os Brics?
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O que era, no início, apenas uma classificação utilizada por
economistas e cientistas políticos para designar um grupo de
países com características econômicas em comum, passou, a partir
de 2006, a ser um mecanismo internacional. Isso porque Brasil,
Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático a essa
expressão na 61º Assembleia Geral das Nações Unidas, o que
propiciou a realização de ações econômicas coletivas por parte
desses países, bem como uma maior comunicação entre eles.
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A partir do ano de 2011, a África do
Sul também foi oficialmente
incorporada ao BRIC, que passou
então a se chamar BRICS, com o
“S” maiúsculo no final para
designar o ingresso do novo
membro (o “S” vem do nome do
país em Inglês: South Africa).

Atualmente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB
mundial, formando o grupo de países que mais crescem no planeta.
Além disso, representam 42% da população mundial, 45% da força
de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Destacam-se
também pela abundância de suas riquezas nacionais e as
condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las.

http://www.brasilescola.com/geografia/bric.htm
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Visita de Francisco expõe divergências entre papa e Evo
Morales

SEMANA 7 A 13 DE JULHO

Avisita de três dias começa à tarde na capital
boliviana. A cerca de 4.000 m acima do nível
do mar, Francisco será recebido por Evo,
desfilará em carro aberto e fará seu primeiro
discurso no país. "O discurso do papa é um,
e o do presidente é outro", disse à Folha o
padre jesuíta e sociólogo Xavier Albó. "O
ambiente será motivo de controvérsia e
desencontro, mas acredito que Francisco vá
saber lidar com isso."

Em uma visita que promete parar a Bolívia, o papa Francisco chega
nesta quarta-feira (8) a La Paz com dois temas espinhosos para
tratar com o presidente Evo Morales: ambiente e a tumultuada
relação entre seu governo e a Igreja Católica no país.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/jSMw67, 08/07/2015
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Visita de Francisco expõe divergências entre papa e Evo

Morales

- Relações internacionais.

- Papa elogia Evo Morales e sinaliza mediação na disputa por saída
ao mar
http://goo.gl/MOV8dz
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Fronteira Gaza-Israel volta a temer guerra
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Um ano depois do conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas,
que controla a faixa de Gaza, os moradores da fronteira entre os
dois territórios temem nova guerra. Nas últimas semanas, houve
dois casos de esfaqueamento de soldados e quatro de disparos
contra civis israelenses na Cisjordânia desde 20 de junho, com dois
mortos. Em alguns casos, o Hamas assumiu a autoria.

Paralelamente, as sirenes
antimísseis soaram seis vezes nas
57 comunidades israelenses da
fronteira com Gaza. A cada sirene,
os cerca de 60 mil mil moradores
têm segundos para buscar abrigos.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/VhFqBT, 08/07/2015
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- Conflitos no Oriente Médio.

- Divergência entre Israel e Gaza continua sem solução um ano após
último conflito
http://goo.gl/LgvkDa

Fronteira Gaza-Israel volta a temer guerra
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Cúpula dos Brics tem poucos resultados práticos e 
proposta de festival de cinema
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/VhFqBT, 08/07/2015

Enquanto os líderes de China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul 
se reuniam na distante Ufá, as bolsas derretiam na China. Além de 
Rússia e Brasil, que devem ter recessão neste ano, era atingida a 
maior economia do grupo. A coincidência deixou clara a fragilidade 
atual do grupo, em grande parte dependente de commodities e que 
já vinham sofrendo com a desaceleração da demanda chinesa.
Dilma destacou a assinatura de um
acordo entre os bancos de
desenvolvimento nacionais e o
Banco dos Brics, que deve financiar
projetos de infraestrutura. ela
celebrou também a parceria na área
de cinema, destacando que a
indústria do entretenimento agrega
"valor econômico, social e cultural".

- Economia Global em crise.

- Relações internacionais/Política internacional.

- Os BRICS, a Europa e “o globo de Carlos V”
http://goo.gl/rvZGNN

Cúpula dos Brics tem poucos resultados práticos e 
proposta de festival de cinema
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Bolsas da China têm forte queda e 'arrastam' mercados

As bolsas de valores chinesas têm
protagonizado uma queda livre
nas últimas sessões, com
empresas correndo para escapar
do desastre, tendo suas ações
suspensas e os principais índices
acionários despencando.

As ações chinesas vêm perdendo valor desde o mês passado. De
junho até agora, a queda chega a 30%. Na China, diferentemente
dos mercados europeus ou dos Estados Unidos, 80% dos
investidores são cidadãos, pessoas físicas. Muitos deles são
inexperientes e seguem rumores ao tomar decisões. Assim, o
mercado é mais vulnerável a reviravoltas repentinas

G1, http://goo.gl/rCPL28, 08/07/2015

- Economia Global em crise.

- Desequilíbrio na economia chinesa impacta vários países.

- Bolsa da China fecha em alta após medidas para conter queda nas
ações
http://goo.gl/IIHc49

Bolsas da China têm forte queda e 'arrastam' mercados
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Grécia aceita mais medidas, Europa abre a porta a alívio 
da dívida
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A Grécia parece agora disponível para alterar algumas das
propostas feitas ao nível do IVA e da Segurança Social, numa
tentativa de aproximação às exigências feitas pelas instituições da
troika antes da marcação do referendo.

O governo grego 
aceita mais 
austeridade. Em 
contrapartida, os 
outros executivos 
europeus aceitam 
uma nova 
reestruturação de 
dívida.

Público, http://goo.gl/jDzXAc, 09/07/2015

- Crise econômica Grécia.

- Conheça os possíveis cenários para a saída da Grécia da zona do
euro
http://http://goo.gl/xO1OHc

Grécia aceita mais medidas, Europa abre a porta a alívio 
da dívida
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Desafio da semana

A matriz de transporte de um país é o conjunto dos meios de
circulação usados para locomover mercadorias e pessoas. Como o
transporte de carga é um dos problemas básicos da economia, é
principalmente dele que tratamos quando falamos do assunto.
Uma matriz de transporte ideal seria:

a) Composta principalmente de transporte terrestre, com rodovias
modernas e vasta rede de trens.
b) Aquela que traria um conjunto articulado entre transporte
hidroviário, ferroviário e rodoviário, sendo as principais cargas
transportadas por hidroviário.
c) Composta por hidrovias, rodovias, ferrovias e aéreo, sendo a
rodovia o sistema principal interligando todos.
d) O transporte por dutos e tubulações, hidroviário e ferroviário.
e) Um conjunto de situações onde prevaleceria o hidroviário,
rodoviário e trens para interligar tudo.
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Conceito de Matriz de transporte: Os transportes podem se
distinguir pela possessão, onde o transporte público é destinado a
qualquer pessoa e o privado é restringido somente a quem os
adquiriu. Os transportes contêm três elementos: infraestrutura,
veículos e operações comerciais. Os veículos são automóveis,
bicicletas, ônibus, trens e aeronaves, que utilizam essa malha. As
operações são as formas como esses veículos utilizam a rede,
como leis, diretrizes, códigos, etc.

Os meios de transporte ainda podem ser divididos em:
-Terrestre: trem, carros, ônibus, bicicletas, etc.
-Aquático: navios, canoa, barcos, etc.
-Aéreos: aviões, helicópteros, balão, etc.
-Tubular: gasoduto, oleoduto, etc.

Resposta do desafio: Alternativa b  A matriz de transporte no Brasil é muito cara porque foi priorizado o meio de
transporte caro, o rodoviário. Veja o gráfico abaixo:

Nesse modelo de matriz, fica evidente o quanto o Brasil, um país com
dimensões continentais, possui um modelo caro porque priorizou o
transporte de cargas por rodovias. A principal forma de transporte deveria
ser o ferroviário, mais barato e eficiente, assim como o hidroviário, já que o
país é bem dotado de rios. O modelo acima mostra que o custo do
transporte é o mais caro.
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Sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos ter
aprovado o casamento gay, leia com atenção:
“A decisão é uma vitória para todos aqueles que lutavam há anos
pela igualdade de direitos. Os juízes determinaram que a partir de
agora todos os Estados devem emitir licenças de casamento para
casais do mesmo sexo e reconhecer uniões do mesmo sexo que
foram legalmente realizados em outros estados”.
Aponte a alternativa correta sobre o assunto

a) O primeiro presidente a defender abertamente a união
homoafetiva foi Bill Clinton.
b) O primeiro presidente a defender abertamente a união
homoafetiva foi Barack Obama.
c) A decisão vale para todos os estados, mas alguns estados
podem recorrer.
d) A oposição republicana entrou com uma ação de
inconstitucionalidade, já que o partido é conservador.
e) A decisão da Suprema Corte foi uma derrota para Obama, sua
popularidade caiu 10%.
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