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Segundo dados obtidos pelo
Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia, de
Belém, foram 3.322 km2, contra
2.044 km2 no período anterior.
Não é possível extrapolar o
percentual de 63%, contudo, para
a taxa oficial d devastação.

ONG REGISTRA AUMENTO NO DESMATAMENTO

Dados do Imazon, mais
ágeis que os oficiais,
mostram salto de 63% de
agosto de 2014 a julho de
2015 ante ano anterior. O
Imazon reforça a hipótese de
que o desmatamento na
Amazônia tenha voltado a
aumentar no período 2014-
15.
Seu sistema independente
de alerta (SAD), menos
preciso que o do governo,
registrou um salto de 63%.

SEMANA 25 A 31 DE AGOSTO
Esta é calculada pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), cujo
sistema Prodes emprega imagens de
satélite mais detalhadas. O dado
governamental foi recentemente
consolidado, mas para o período anterior
(2013-14). A cifra divulgada em novembro
(4.848 km2) passou para 5.012 km2.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/uoTkOW ; 27/08/2015

O Planalto anunciou de novo a notícia redução na taxa de desmate
(corrigida de 18% para 15) poucos dias antes da chegada ao país
da chanceler alemã Angela Merkel, mas a boa nova não era nova.
Em 30 de novembro desse ano se inicia a Conferência de Paris
sobre mudança do clima. O desflorestamento continua produzindo
um terço das emissões nacionais de gases-estufa, e uma elevação
no desmate tirará brilho do principal trunfo da delegação brasileira.
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Guatemala pede saída de presidente às vésperas de 
pleito

Folha de São Paulo,  http://goo.gl/Pvsrl3 , 31/08/2015
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A mulher que ocupava o cargo de vice-presidente até maio, Roxana
Baldetti, foi presa na semana passada. Quatorze ministros
renunciaram. Enquanto isso, o Congresso discute a retirada a
imunidade do presidente conservador Otto Pérez Molina, 64, para
que responda a um processo de impeachment – medida já
aprovada pela Corte Suprema.

A uma semana das
eleições presidenciais, a
Guatemala vive sua mais
tensa crise política
desde o fim de uma
guerra civil que se
estendeu de 1960 a
1996.

- Política na América Central

- Governos conservadores da América Latina

 Comissão do Congresso da Guatemala recomenda tirar
imunidade de presidente

SEMANA 25 A 31 DE AGOSTO
Guatemala pede saída de presidente às vésperas de 

pleito

http://goo.gl/EC7RfT
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Colômbia vê política em crise com Venezuela

A declaração foi uma resposta à retórica inflamada do mandatário chavista
e do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, que rompeu com seu
sucessor, Juan Manuel Santos, e a quem Maduro acusa de comandar os
paramilitares que atacaram os soldados na fronteira.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/FsJ4Rr;  27/08/2015

Bogotá acusa Nicolás Maduro e ex-presidente colombiano Uribe de
usarem fechamento de fronteira para obter voto.
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O governo da Colômbia pediu nesta terça-feira (25) cooperação à
Venezuela para que possa ser reaberta a fronteira entre os dois países,
fechada há uma semana por ordem do presidente Nicolás Maduro.
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- Crise da Venezuela

- Política Internacional da América Latina

 Venezuela e Colômbia se comprometem a superar a crise

SEMANA 25 A 31 DE AGOSTO
Colômbia vê política em crise com Venezuela

http://goo.gl/8QVkPy
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Mercado Financeiro 

Tropeço da China eleva apostas de que EUA adiarão 
aumento nos juros

Os catalisadores da derrocada dos
últimos dias no mercado mundial provêm
quase todos da China.
Mas a atenção já se transferiu ao
Ocidente, e o catalisador para o que pode
acontecer a seguir talvez venha de
Jackson Hole [onde ocorre o simpósio
anual sobre política monetária dos EUA].
A instituição deixou claro que o índice de desemprego norte-americano não
oferece mais razão para que os juros sejam mantidos em nível de
emergência e preparou o mercado para um primeiro aumento no mês que
vem. Isso teve seus efeitos, independentemente dos sinais alarmantes de
que as autoridades chinesas não são, afinal, capazes de micro gerenciar
cada detalhe de sua economia e mercados de capitais.

http://goo.gl/DITR3N ; 25.08.2015
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- Economia da China

- Crise Econômica Internacional

Tropeço da China eleva apostas de que EUA adiarão 
aumento nos juros

SEMANA 25 A 31 DE AGOSTO

 Queda de Bolsa Chinesa derruba mercados.
http://goo.gl/w8jFhK
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Dilma recua e abandona ideia de ressuscitar CPMF

Folha de São Paulo, http://goo.gl/KnqG8b , 31/08/2015
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A presidente desiste de imposto após
críticas de políticos aliados e
empresários.

A presidente Dilma Rousseff desistiu
neste sábado (29) de propor a criação
de um imposto sobre transações
financeiras nos moldes da antiga CPMF,
três dias depois de o governo
apresentar a ideia como essencial para
cobrir um rombo de R$ 80 bilhões no
orçamento do próximo ano.
Assessores presidenciais disseram que a proposta era considerada
boa, mas o governo não soube negociá-la com antecedência para
garantir sua aprovação pelo Congresso ainda neste ano.

- Carga Tributária no Brasil

- Governo Dilma

 Dilma anuncia mais arrocho, aumento na carga tributária e
cortes no PAC.

Dilma recua e abandona ideia de ressuscitar CPMF

SEMANA 25 A 31 DE AGOSTO

http://goo.gl/1W4VVf

Desafio da semana

Vivem hoje no mundo 1,8 bilhão de crianças e jovens, com idade
entre 10 a 24 anos. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a
População (UNFPA), jamais o planeta abrigou tantos jovens. A
maior parte desse crescimento ocorre em países em
desenvolvimento, que concentram nove em cada dez jovens. No
caso do Brasil, o país vive uma etapa positiva e importante, que
seria

a) Bônus demográfico
b) Transição demográfica
c) Redução na natalidade infantil
d) Equiparação do número de jovens e adultos
e) A maioria da população no país é constituída de jovens
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Bônus demográfico é o momento em que a estrutura etária da
população atua no sentido de facilitar o crescimento econômico.
Isso acontece quando há um grande contingente da população em
idade produtiva e um menor número de idosos e crianças. Durante
os anos de 1950 e 1980 a economia brasileira cresceu, em
números redondos, a uma média de 7%, enquanto a população
cresceu 2,8% ao ano. A renda per capita cresceu 4,2% ao ano.
Esses trinta anos marcaram o melhor período de crescimento de
toda a história brasileira. As duas décadas seguintes (1980 a 2000)
foram marcadas, em grande parte por crises econômicas , alta
inflação, perda de dinamismo social e por um agravamento da
violência e da insegurança. Porém, o ano de 2004 voltou a
apresentar números positivos. Tem crescido a consciência de que o
país não está condenado ao fracasso se adotar políticas
econômicas e sociais corretas.

Resposta do desafio: Alternativa a  A mulher é peça fundamental deste crescimento, pois as décadas
passadas eram do lar e agora se tornaram economicamente ativas.
A taxa de atividade total das mulheres com mais de 10 anos de
idade subiu de 13,6% em 1950 para 26,9% em 1980 e para 44,1%
em 2000.

Outro fator relevante é a taxa de urbanização, que nos mostram
que em média, 50% das pessoas viviam nas cidades e esse
número passará para mais de 87% nas próximas décadas.

Ao mesmo tempo, a percentagem de analfabetos que era maior de
40% vai ficar abaixo de10%. Esses acontecimentos demonstram
um dos fatores estruturais que explicam o otimismo dos
investidores internacionais com o Brasil. Sabemos que o Bônus
demográfico é um item pouco explorado e uma expressão ainda
pouco conhecida, mas o importante é saber que ele existe.

Sabemos que a Comissão Nacional da Verdade foi criada no governo
Dilma e seu principal objetivo foi apurar os crimes cometidos contra
os direitos humanos. Sendo assim,

Em geral, foram vítimas da ditadura militar (1964-1985) as pessoas
que resistiram ao regime de exceção. Entre as formas de resistência
podem ser apontadas:

a) A programação das principais redes de rádio e de televisão e a
ação dos governos dos estados nordestinos nas mãos do MDB.

b) As greves operárias organizadas pelos sindicatos paulistas no
início da década de 1970.

c) A ação das principais entidades empresariais – como a Fiesp – e a
missão pastoral dos religiosos neopentecostais.

d) A oposição parlamentar do MDB e a atuação das Comunidades
Eclesiais de Base, Vinculada à Igreja Católica.

e) A oposição do bloco nacionalista da Arena e a luta armada
comandada pelo Partido Comunista Brasileiro.

Desafio da próxima semana
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