ARGENTINA UM PAÍS COM ENORME POTENCIAL
La Republica Argentina foi colônia espanhola até a independência em
1816 Nossa língua é o español.
Sua capital é Buenos Aires, localizado em um rio muito largo que
parece um mar.
Tem uma diversidade de paisagens e climas , com quatro estações
distintas .
É um país agrícola e agro , produzindo alimentos da mais alta
qualidade . Grandes extensões de terras aráveis , quilômetros de
costa marítima muito pesca , vinho, carne, laticínios . É considerado
um destino turístico de 5 estrelas. Nós temos o pico mais alto da
América , Cataratas do Iguaçu , cuja beleza e natureza ilimitada
compartilhado e apreciado com o Brasil , tango atrai turistas de todo o
mundo.
Nós todas as energias. A área de Vaca Muerta é a terceira reserva
mundial de gás , além de energia óleo e do vento. Reservamo-nos o
segundo da bateria.
Reservas de água enorme, o Iguazu Falls, Glacier na Patagônia e
Ibera em Corrientes .
Ela é pioneira em ganhos sociais e educacionais. Fomos os primeiros
a conquistar o voto feminino . O custo da educação é a mais baixa da
América do Sul . Temos uma vida cultural rica com gênios literários,
como Jorge Luis Borges e Julio Cortázar . O campeão mundial cinco
vezes no automobilismo foi Juan Manuel Fangio . Esportistas notáveis,
como Maradona, Lionel Messi e Guillermo Vilas .
O atual Papa é Argentino : Francisco
Abrindo sua política de imigração " para todos os seres do mundo que
desejam habitar em solo argentino ", como diz a nossa Constituição ,
faz com que os nossos antepassados italianos são espanhóis,
alemães têm colônias. Os judeus , os muçulmanos , os coreanos ,

chineses e latino .. imigração Checa começou antes da primeira
Guerra Mundial, chegou em 4 etapas , a última na década de 90.
Hoje chegou recentemente , coreano, chinês e latim.
Não discriminar por raça ou pela religião.
Argentina deu ao mundo os cinco prêmios Nobel : A partir de ... paz .
Estamos conscientes de uma vida saudável e nossa expectativa de
vida é de 76 anos .
Inflação Hoje, nossos desafios sejam superados, os ciclos políticos.
Os argentinos ganhou um Prêmio Nobel são:
- Bernardo Houssay Alberto: recebeu o Nobel em 1947 por suas
descobertas sobre o papel . Foi o primeiro argentino e latinoamericano premiado na área da ciência.
- Luis Federico Leloir: recebeu o Prêmio Nobel de Química em
1970 por sua pesquisa focada em nucleotídeos açúcar e do
papel que desempenham na produção de carboidratos.
- César Milstein: argentino biólogo britânico nacionalizado , foi
reconhecido em 1984 por seu trabalho em anticorpos. Milstein
estudado imunoglobulinas e avançada a compreensão do
processo pelo qual o sangue produzir anticorpos .
- Adolfo Pérez Esquivel: recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1980
por seu compromisso com a defesa dos direitos humanos na
América Latina.
- Carlos Saavedra Lamas: político, jurista e diplomata argentino ,
foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1936 .Saavedra
Lamas recebeu o prêmio por seu trabalho na promoção da paz
em geral, mas em especial para inspirar o Pacto Saavedra

antiguerra , que foi assinada por 21 países , que se tornou um
instrumento jurídico internacional .

