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EUA levarão tanques ao Leste Europeu

Os Estados Unidos reforçarão sua presença no leste europeu diante do
novo expansionismo da Rússia. O secretário da Defesa dos Estados
Unidos, Ashton Carter, anunciou que vai transferir armamento pesado aos
sete países aliados da OTAN na região. O movimento, anunciado em
Tallin, representa uma tentativa de tranquilizar os Estados membros da
OTAN que se sentem ameaçados pela anexação russa da Crimeia e sua
implicação no conflito militar que continua aberto na Ucrânia.

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

Carter confirmou que os Estados bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia),
Romênia, Bulgária e Polônia se mostraram dispostos a alojar o armamento
norte-americano. Parte do equipamento poderia ser colocada também na
Alemanha. Um comunicado do Exército dos EUA especifica que esse
armamento incluiria 250 carros de combate M1-A2, veículos de combate
Bradley e peças de artilharia blindadas, suficientes para equipar até 5.000
soldados.

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

Uma grande parte desse material
já se encontra na Europa e foi
utilizada em manobras militares
recentes na região. Depois do
início do conflito na Ucrânia se
multiplicaram as manobras
conjuntas da OTAN e dos EUA no
Leste Europeu. Os países bálticos
há meses pressionam sem êxito
para conseguir bases fixas da
OTAN em seu território, com uma
finalidade dissuasiva.

"No total são mais de mil veículos de diferentes 
tipos, mas só várias centenas deles são veículos 

de combate blindados, e no final do ano esse 
conjunto estará posicionado na Europa", confirmou 
em entrevista à imprensa o embaixador dos EUA 

na OTAN, Douglas Lute, que ressalvou que "parte" 
dos equipamentos "já está aqui" na Europa.

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO
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Sociedade

Suprema Corte dos EUA aprova o casamento gay em todo o país

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

G1, http://goo.gl/L1HPWc, 26/06/2015

Numa decisão histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos
legalizou nesta sexta-feira (26) o casamento entre pessoas do
mesmo sexo em todo o país. Os 13 estados que ainda proibiam
não podem mais barrar os casamentos entre homossexuais, que
passam a ser legalizados em todos os 50 estados americanos. A
decisão veio por cinco votos contra quatro.
O casamento tem sido uma instituição
central na sociedade desde os
tempos antigos, afirmou o tribunal,
"mas ele não está isolado das
evoluções no direito e na sociedade".
Ao excluir casais do mesmo sexo do
casamento, explicou, nega-se a eles
"a constelação de benefícios que os
estados relacionaram ao casamento".

- Conquista de direitos civis LGBTT.

- Direitos humanos.

- Homossexualidade vai deixar de ser crime em Moçambique
http://goo.gl/1l7VPp

Suprema Corte dos EUA aprova o casamento gay em todo o país
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Relações Internacionais

Serviços secretos dos EUA espiaram os três últimos 
Presidentes franceses

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

Os serviços secretos norte-americanos vigiaram as chamadas de
três Presidentes franceses e vários altos-responsáveis
governamentais durante pelo menos seis anos, entre 2006 e 2012.
A revelação foi feita na noite de terça-feira pela organização
Wikileaks, em colaboração com o jornal francês Libération e o site
Mediapart, que publicaram uma série de documentos secretos da
NSA (a agência de Segurança Nacional norte-americana) com
dados sobre conversas privadas entre os líderes franceses e
membros do Governo.

Público, http://goo.gl/cPka1V, 24/06/2015

- Relações internacionais.

- Pioneiro na descoberta e denúncia da espionagem: Snowden.

- Geopolítica da espionagem
http://goo.gl/ebs2ue

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO
Serviços secretos dos EUA espiaram os três últimos 

Presidentes franceses
Ataque do Estado Islâmico no Kuwait mata 25 pessoas e 

fere mais de duas centenas

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

Segundo disseram testemunhas à Associated Press, o bombista entrou na
mesquita lotada quando a cerimónia já estava a decorrer e detonou depois
o cinto de explosivos que escondera debaixo da roupa. Ataques de
extremistas islâmicos a mesquitas xiitas têm sido comuns no Iémen e até
na Arábia Saudita, mas são mais raros em países como o Kuwait. De
acordo com a Reuters, aliás, este ataque suicida terá sido o primeiro a
atingir uma mesquita xiita no país.

Público, http://goo.gl/Hb7INB, 26/06/2015

Uma explosão suicida numa mesquita xiita no Kuwait
matou pelo menos 25 pessoas e feriu outras 202,
segundo os mais recentes dados oficiais do Governo,
avançados ao início da tarde desta sexta-feira. O
ataque, reivindicado por um ramo do autoproclamado
Estado Islâmico, atingiu a mesquita Imam Sadiq, na
cidade do Kuwait, a capital, na hora mais movimentada
das preces de sexta-feira. Espera-se que o número de
mortos aumente nas próximas horas.
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- Terrorismo.

- Avanço do Estado Islâmico.

- Forças curdo-sírias expulsam Estado Islâmico de Kobane
http://goo.gl/xe3Rto
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Economia

Europa não quer acordo, mas rendição da Grécia

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

Se verdadeira a informação desta terça-feira, 23, do "Financial
Times", segundo o qual a Alemanha dá apenas até a próxima
segunda-feira para a Grécia aprovar no Parlamento as medidas de
austeridade prometidas pelo premiê Alexis Tsipras, o que a Europa
está querendo não é um acordo, mas a rendição da Grécia.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/XmuLDc, 24/06/2015

É evidente que Tsipras não terá
tempo hábil para costurar
apoios no Parlamento, já
que prometeu concessões que
ultrapassam os sinais
vermelhos que ele próprio
estabelecera antes.

- Euro e economia mundial.
- Crise econômica Grécia.

- Grécia rejeita proposta e reclama de 'chantagem' dos credores
http://goo.gl/WMHOQH

Europa não quer acordo, mas rendição da Grécia

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

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



Top Atualidades Semanal

BRASIL 
Economia

Acesso do Brasil ao fluxo global de comércio fica entre 
menores do G20

SEMANA 23 A 29 DE JUNHO

Sem um novo acordo comercial há
cinco anos, o Brasil vem ficando para
trás no acesso aos grandes
mercados mundiais. O país é hoje um
dos que menos possuem acertos
tarifários e de facilitação de comércio
entre os membros do G20, grupo das
maiores economias do mundo.

ABRAS, http://goo.gl/qX5hCP, 24/06/2015

Com 15 acordos, o Brasil fica à frente somente de Canadá,
Argentina e Rússia, segundo levantamento feito pela CNI
(Confederação Nacional da Indústria). Na análise ampliada, que
considerou 25 economias, o país superou ainda Nigéria e Hong
Kong (veja quadro). Ao volume baixo somam-se os efeitos pouco
expressivos dos acordos do Brasil em relação aos negociados por
outras economias.

- Economia brasileira e mundial

- Dilma visita EUA para restaurar confiança e impulsionar economia
http://goo.gl/WMHOQH

Acesso do Brasil ao fluxo global de comércio fica entre 
menores do G20
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Tribunal Penal Internacional solicita detenção do ditador sudanês
por crimes conta a humanidade.
Uma corte sul-africana, acionada por uma ONG, proibiu o ditador
sudanês, Omar al-Bashir, de deixar o país enquanto a Justiça não
se pronunciar sobre um pedido de detenção apresentado pelo
Tribunal Penal Internacional. O acórdão afirma que o governo sul-
africano “deve evitar que o presidente do Sudão deixe o país até
que uma decisão seja proferida. Prevê-se que a decisão final seja
anunciada nesta segunda, dia 15.

Resposta do desafio: Alternativa b

Corte da África do Sul proíbe
saída de ditador do Sudão

Posteriormente, o ditador do Sudão, Omar al-Bashir, deixou a África do Sul.
A partida desafiou a ordem de um tribunal de Pretória que obrigava Bashir a
permanecer no país até que a Justiça avaliasse um pedido de prisão do
líder. Bashir, que participava de uma cúpula da União Africana na África do
Sul, foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de
guerra e crimes contra a humanidade.

A África do Sul é signatária do TPI e por isso obrigada a executar
mandados de prisão, mas, no domingo, o partido governista Congresso
Nacional Africano (CNA) acusou o tribunal sediado em Haia de ter
preconceito contra africanos. No mesmo dia, o juiz Hans Fabricius proibiu
Bashir de partir da África do Sul até arbitrar sobre a petição, e pediu ao
governo que informasse todos os pontos de saída para não permitir a
partida do veterano líder sudanês.

Observação: Em 2011, o antigo país Sudão passou por uma
divisão. Surgiram então: o Sudão e o Sudão do Sul. O antigo
Sudão passou por uma longa guerra civil que custou a vida de
2 milhões de pessoas e também gerou milhões de refugiados.
A divisão foi uma forma de evitar o prolongamento dessa
guerra. Ambos os países (Sudão e Sudão do Sul) são
considerados um dos mais pobres do mundo.

A Tunísia foi palco de um massacre promovido pelo Estado
Islâmico. Um jovem atirador matou 38 pessoas sendo a maioria,
turistas europeus. Sobre a Tunísia, aponte a frase incorreta
a) O país árabe ganhou uma nova Constituição em 2014.
b) A sharia não é adotada no país como lei.
c) Foi no país que a Primavera Árabe começou.
d) O país está incluído na Política Europeia de Vizinhança da União
Europeia.
e) A Irmandade Muçulmana teve importante participação na
Primavera Árabe.
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