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EUA acusam Rússia de escalar crise na Síria

Obama admite ineficácia de sua estratégia, mas critica quem vê teatro de
operações como jogo entre superpotências.
A coalizão liderada pelos EUA para combater a facção terrorista Estado
Islâmico (EI) acusou a Rússia de provocar uma escalada de violência e
alimentar o radicalismo com seus ataques aéreos na Síria, que nesta sexta
(2) continuaram pelo terceiro dia.
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EUA acusam Rússia de escalar crise na Síria

A aviação russa atingiu pela primeira vez áreas controladas pelo EI,
mas ignorou os apelos da coalizão para evitar ataques contra
outros grupos que combatem o regime do ditador Bashar al-Assad,
alguns deles treinados e financiados pelos EUA.

Em suas primeiras declarações sobre a ofensiva russa, o
presidente americano, Barack Obama, afirmou que Moscou entrou
em um “atoleiro”, no qual levará algum tempo para sair.

Alvo de críticas em seu país e no exterior por ter sido inoperante na
crise síria e com isso deixado espaço para o protagonismo de
Moscou, Obama disse que a ofensiva é sinal de fraqueza do
presidente Vladimir Putin.
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Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/B42yqc ,05.10.2015
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MUNDO  
Política Americana  

Raúl Castro pede que Obama contorne Congresso

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/HKhDcp ,02.10.2015

Barack Obama e Raúl Castro
se reuniram nesta terça-feira
(29) à margem da 70ª
Assembleia-Geral da ONU,
em Nova York, um dia depois
de o ditador cubano ter feito
seu primeiro discurso na sede
da organização, no qual pediu
o fim do embargo americano
contra seu país.
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Pela primeira vez em mais de 60 anos, os presidentes dos EUA e de
Cuba se encontraram em solo americano, em mais um gesto na
reconciliação entre os dois países.
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- Política nos EUA

- Relações Políticas da América Latina

 Raúl Castro pede a Obama fim de embargo contra Cuba.

http://goo.gl/RKRtGZ

Raúl Castro pede que Obama contorne Congresso
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MUNDO 
Política Oriente Médio 

Guerra síria abre crise entre EUA e Rússia

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/ZJPpt5 , 02.10.2015

EUA e Rússia protagonizaram mais um capítulo da queda de braço no
combate à facção terrorista Estado Islâmico (EI) nesta terça-feira (29).
O presidente russo, Vladimir Putin, não compareceu a uma reunião sobre
terrorismo convocada na ONU pelo colega americano, Barack Obama. Em
seu lugar, enviou o terceiro diplomata na hierarquia da embaixada russa
nas Nações Unidas.
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- Oriente Médio

- Conselho de Segurança da ONU

 Putin diz que apoio ao regime é único caminho para fim de
guerra na Síria.

http://goo.gl/eyf59c

Guerra síria abre crise entre EUA e Rússia
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MUNDO
Questões Climáticas  

Dilma anuncia meta cômoda para clima

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/3SAUjd , 05.10.2015

"Será de 37% até a 2025 a contribuição do Brasil para a redução de emissão
de gases do efeito estufa e para 2030 a nossa ambição é de redução de
43%", afirmou a presidente em discurso na sede de ONU, em Nova York. Esta
é a proposta que o Brasil deve levar para a cúpula do clima de Paris, a COP
21, a ser realizada em dezembro.

“Se comparar com outros países
que são grandes emissores, o Brasil
é um dos que está se propondo a
fazer mais. Mas se comparar com o
que o país tem de potencial de
redução de emissões, com a nossa
responsabilidade e com a urgência,
poderíamos ser mais ambiciosos“
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- COP – 21

- Questões Ambientais

 Presidente anuncia meta de redução de 43% na emissão de
gases do efeito estufa.

http://goo.gl/3SAUjd
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Dilma anuncia meta cômoda para clima

Top Atualidades Semanal

MUNDO
Europa 
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Separatismo vence em Catalunha dividida

O movimento pela
independência da Catalunha
obteve uma vitória histórica
neste domingo (27), ao
conquistar maioria absoluta no
Parlamento regional.

As eleições ganharam caráter
plebiscitário devido à
determinação do grupo vitorioso
de iniciar unilateralmente um
processo de independência que
é recusado pelo governo da
Espanha.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/OBkgE0 05.10.2015
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O clima épico do final da
campanha tomou conta de
Barcelona no fim de semana,
quando milhares de pessoas
tomaram as ruas enroladas
na "estelada", bandeira do
movimento separatista.

- Crise na Europa

- Movimento Separatista

 Separatistas vencem na Catalunha com maioria.

http://goo.gl/Slx0RC
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Separatismo vence em Catalunha dividida
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BRASIL 
Educação 

A Universidade de São Paulo
(USP) perdeu 11 posições no
ranking das melhores instituições
de ensino superior do mundo
elaborado anualmente pela
empresa britânica Quacquarelli
Symonds (QS).
Ainda assim, a USP aparece
como a universidade brasileira
melhor posicionada na 12ª edição
do QS World University Rankings,
em 143º lugar. Em 2014, estava
em 132º.

BBC, http://goo.gl/Pabhs5 05.10.2015
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"A queda da USP se deve em
grande parte a um ajuste de
nossa metodologia. Mudamos
a forma como avaliamos as
citações de pesquisas por
cada área de conhecimento",
explica Simona Bizzozero,
porta-voz da QS.

USP volta a perder posições em ranking de universidades
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- Educação no Brasil

- Qualidade de Ensino

 USP perde liderança em ranking de universidades da
América Latina

http://goo.gl/Cp46GF
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USP volta a perder posições em ranking de universidades
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BRASIL 
Política

Autoridades da Suíça enviaram
para o Brasil dados de contas
secretas atribuídas ao presidente
da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e
seus familiares naquele país. O
volume de recursos encontrado -
que é mantido em sigilo- foi
bloqueado pelas autoridades. O
peemedebista tornou-se alvo de
um inquérito aberto pelo
Ministério Público suíço, em abril
deste ano, por suspeita de
corrupção e lavagem de dinheiro.

O Povo online, http://goo.gl/a6Apj3 01.10.2015
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O procurador-geral da
República, Rodrigo Janot,
informou que pretende dar
continuidade à investigação
iniciada pela Suíça.

Suíça diz ter achado contas secretas de Eduardo Cunha

- Congresso Brasileiro

- Corrupção no Congresso Nacional

 Em nota, Cunha reitera depoimento dado à CPI e nega ter
conta na Suíça

http://goo.gl/ZvY1j7
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Suíça diz ter achado contas secretas de Eduardo Cunha
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Desafio da próxima semana

"Do ponto de vista internacional:
Se em um primeiro momento o Brasil ganhou projeção e respeito
participando e comandando a Minustah, hoje o país está
desgastado e vem perdendo essa projeção justamente porque não
consegue sair do Haiti", avalia Suzeley Kalil Mathias, integrante do
Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da
Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Em 2015, o Brasil no Haiti:

a) passou o comando para os Estados Unidos.
b) continua no comando das tropas de Paz da ONU.
c) se retirou depois de completar 10 anos.
d) continua no Haiti, mas o comando foi para os EUA.
e) demonstra ser um total desastre a sua participação.

Em meio a uma crise nacional devido à
chegada em massa de haitianos ao Brasil,
a Missão de Paz das Nações Unidas para
a estabilização do país caribenho
completa 10 anos sem uma data definida
para ser encerrada. Em abril de 2004, o
Conselho de Segurança da ONU aprovou
a criação da Minustah para tentar conter
uma guerra civil promovida por gangues
políticas no Haiti.

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa :  b

Por questões políticas e estratégicas, o Brasil assumiu o comando
militar e já investiu mais de R$ 2 bilhões nesse trabalho, sendo que
apenas 30% foi reembolsado pelas Nações Unidas.

Os números relacionados à
violência indicam que o Haiti atingiu
o status de um país pacífico, com
índices melhores que o de algumas
cidades brasileiras. As mortes
violentas, por exemplo, não
chegam a 30 por mês em todo o
país.

“Os números são frágeis e podem se deteriorar rapidamente
por uma falha institucional. Para a Missão sair daqui,
precisamos ter certeza de que o governo do Haiti saberá
conduzir os destinos do país”, avalia o comandante militar da
Missão da ONU, general brasileiro José Luiz Jaborandy
Junior.

Atualmente, 1.450 membros das Forças Armadas do Brasil
trabalham no Haiti. Os contingentes se revezam a cada seis
meses. Em 10 anos, 31.832 brasileiros já atuaram na Missão.

Um dos principais objetivos da Minustah é fortalecer a polícia
haitiana, que hoje conta com 11 mil homens, o dobro do
efetivo há uma década. “Temos visto progresso na atuação da
polícia e nossa meta é chegar a um a um mínimo 15 mil
policiais. A missão vive um período de consolidação e passará
por uma fase de reconfiguração a partir de 2016”, diz Sandra
Honoré, representante da ONU para o Haiti.
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