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Latino-americanos cobram governantes
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O caso mais emblemático é o de governos à esquerda que
conduziram boa parte do ganho contra a pobreza de 2000 a 2010,
quando 50 milhões de latino-americanos foram alçados à classe
média, segundo o Banco Mundial.

Uma onda de insatisfação popular
se alastra pela América Latina,
pondo em xeque uma década de
avanços sociais e econômicos.
Vários presidentes enfrentam
rejeição e protestos que
evidenciam crescente intolerância
com má gestão e corrupção.
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BRASIL

Na Venezuela, a bonança petroleira que ergueu
dezenas de milhares de casas populares e
universalizou saúde e educação cedeu espaço a
desabastecimento, inflação galopante e dívida
externa. Em 2014 ocorreram violentos protestos,
com mortes e depredações e hoje Nicolás Maduro
possui apenas 25% de aprovação.

SEMANA 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO

O governo Dilma Rousseff tem apoio ainda menor: 10%, segundo a
pesquisa Datafolha. A situação da petista, assolada por maus
indicadores econômicos e pelo escândalo da Petrobras, contrasta
com a de Lula, seu antecessor, que tinha 83% de apoio ao encerrar
oito anos de governo, em 2010.
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A quatro meses da eleição presidencial, o governo de Cristina
Kirchner é alvo de greves e protestos pelo país. As suspeitas do
envolvimento na morte do promotor Alberto Nisman, achado morto
horas antes de expor um relatório que acusava o governo de
acobertar a suposta autoria iraniana de ataques contra uma
entidade judaica em Buenos Aires em 1994.
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A recessão começou a
tomar forma em 2011, com
a desaceleração da
economia chinesa e a
consequente queda da
demanda por commodities.
Isso derrubou preços de
itens cruciais na
arrecadação de países
latino-americanos, como
minérios, petróleo e
produtos agrícolas.

O denominador comum – além do desgaste da permanência dos 
mesmos grupos no poder – é a reversão abrupta do crescimento. 

Estamos diante do fim de um ciclo, e a região precisa se acostumar
com a nova realidade. Segundo a Cepal, ligada à ONU, o
investimento estrangeiro caiu 16% no ano passado. Já o FMI prevê
crescimento de apenas 0,9% na América Latina em 2015 – a menor
taxa entre as macrorregiões.
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/lE2iDu, 27/06/2015

Dilma e Obama firmam acordo para o clima e menor 
burocracia para viagem

Oposição republicana ameaça frear embaixada em Cuba

FMI confirma calote da Grécia e declara o país em moratória

Prazo das negociações da questão nuclear iraniana estende-
se até 7 de julho

SEMANA 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO

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



Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Economia

FMI confirma calote da Grécia e declara o país em moratória
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou nesta terça-feira 
que a Grécia não efetuou o pagamento de 1,6 bilhão de euros que 
deve à instituição e cujo prazo vencia às 19h de Brasília, e 
declarou o país "em moratória".

Exame, http://goo.gl/nKhGQi, 30/06/2015

"Confirmo que o pagamento de cerca 
de 1,6 bilhão de euros devidos pela 
Grécia ao FMI hoje não foi recebido. 
Informamos ao Diretório Executivo 
que a Grécia está agora em 
moratória e só pode receber recursos 
assim que os atrasos tenham sido 
compensados", disse Gerry Rice, 
porta-voz da instituição, em breve 
comunicado.

- Economia mundial/ zona do euro.

- Entenda o calote da Grécia e como o FMI foi de salvador a primeira
vítima
http://goo.gl/4FGhg4

FMI confirma calote da Grécia e declara o país em moratória
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Prazo das negociações da questão nuclear iraniana 
estende-se até 7 de julho
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Segundo a agenda original, o
prazo das negociações chegaria
ao fim no dia 30 de junho. No
entanto, devido à complexidade do
assunto e à dificuldade de arranjar
uma solução plena dentro do
prazo, foi decidido prorrogar as
negociações por mais alguns dias.

A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Marie Harf,
afirmou nesta quarta-feira (30) que o prazo para as negociações acerca do
acordo global da questão nuclear iraniana será estendido até 7 de julho, de
forma a criar mais tempo para as negociações.
O anúncio foi divulgado pela própria porta-voz nas redes sociais Twitter.
Segundo ela, o Irã e o sexteto (os EUA, o Reino Unido, a França, a Rússia,
a China e aAlemanha) já concordaram em prorrogar o prazo.

CRI, http://goo.gl/zvaSJ5, 01/07/2015

- Energia nuclear.

- Disputas de poder entre EUA e Irã.

- Acordo nuclear está mais perto do que nunca, diz chanceler do Irã
http://goo.gl/PZZOLO
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Oposição republicana ameaça frear embaixada em Cuba
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Logo após o celebrado anúncio
da reabertura das embaixadas
entre Cuba e Estados Unidos,
feito na última quarta (1º) pelos
dois governos, congressistas
republicanos começaram a dar
indícios que o presidente
Barack Obama não terá tanta
facilidade para implementar
sua decisão.
A reabertura das embaixadas não depende da aprovação do Congresso
americano, mas questões práticas para viabilizar a retomada completa das
relações diplomáticas estão sujeitas à boa vontade de deputados e
senadores.Entre elas está a aprovação do financiamento para a reforma do
prédio no Malecón que abrigará a embaixada e do nome do novo
embaixador em Havana.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/GE5vEJ, 03/07/2015
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- Relações internacionais.

- Retomada das relações EUA e Cuba pós embargo americano.

- O que ainda impede a normalização das relações entre EUA e
Cuba?
http://goo.gl/hN5ON0
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Dilma e Obama firmam acordo para o clima e menor 
burocracia para viagem
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G1, http://goo.gl/Cb2br4, 01/07/2015

Antes de seguir para São Francisco, a
presidente Dilma Rousseff se reuniu com o
presidente Barack Obama - um encontro
definido pelos dois presidentes como o início
de uma nova etapa nas relações bilaterais.

A visita também serviu para fechar acordos, entre eles estão regras para
facilitar a exportação da carne brasileira. Além disso, viajantes brasileiros
pré-aprovados não vão precisar ficar na fila da imigração quando chegarem
aos Estados Unidos, mas continuam precisando de visto. Na área de
mudanças climáticas, os dois presidentes anunciaram uma meta
ambiciosa: até 2030, 20% da energia elétrica produzida no Brasil e nos
Estados Unidos virão de fontes renováveis. Sem contar as usinas
hidrelétricas, que, no Brasil, já respondem por mais de 60% da matriz
elétrica.

- Relações internacionais.

- Resoluções sobre meio ambiente.

- Obama e Dilma defendem acordo mundial sobre o clima
http://goo.gl/0haJ3c
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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.

A mais poderosa instituição religiosa do
mundo árabe, a Irmandade
Muçulmana, não teve participação
relevante na chamada Primavera
Árabe. Esse movimento que sacudiu o
mundo árabe e derrubou ditadores,
teve um início espontâneo na Tunísia
em 2010.
Os protestos na Tunísia começaram
depois que um jovem ateou fogo ao
próprio corpo em reivindicação por
trabalho, justiça e liberdade. O Ditador
tunisiano Ben Ali foi o primeiro a deixar
o governo, onde permaneceu por 24
anos. A repercussão foi internacional.

Resposta do desafio: Alternativa e 

Ben Ali 

Da Tunísia os protestos foram para o Egito e Líbia, batendo
também na Península Arábica e Síria, onde a guerra civil impera
até os dias de hoje. Importante lembrar que árabe é língua, e não
religião, ou seja, religião é o islamismo.

Alguns conceitos são importantes:

-Irmandade Muçulmana

A Irmandade Muçulmana é um grupo político e religioso que atua
em diversos países do Oriente Médio, Ásia e África, defendendo
que as regras do islamismo sirvam não apenas para ditar a forma
de vida dos fiéis, mas também para guiar a sociedade e o Estado.
Além de lutar para estabelecer a sharia como base para governos.
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-Sharia

É um termo árabe que significa “caminho”, mas, que
historicamente, dentro da religião islâmica, tem sido continuamente
empregado para se referir ao conjunto de leis da fé, compreendida
pelo Alcorão, a Suna (obra que narra a vida do profeta Maomé),
além de sistemas de direito árabe mais antigos, tradições paralelas,
e trabalho de estudiosos muçulmanos ao longo dos primeiros
séculos do Islã. Em outras palavras, a Sharia é um sistema
detalhado de leis religiosas desenvolvido por estudiosos
muçulmanos e ainda em vigor entre os fundamentalistas hoje.

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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