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Diplomacia em transição
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A política externa norte-americana
obtém importantes avanços nas
relações com Cuba e Irã, mas os
conflitos no Oriente Médio e o
avanço da China impõem novos
desafios. O governo Obama
abandonou parcialmente a política
de Guerra ao Terror, criada por
George W. Bush, e investiu no
multilateralismo, doutrina que busca
politicas e ações conjuntas com
aliados do país.

Também priorizou a diplomacia em vez da intervenção unilateral. A
decisão foi alvo de críticas dentro dos EUA por supostamente
enfraquecer o poder global norte-americano.

Diplomacia em transição
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Cuba – O aperto de mão entre
os líderes Barack Obama e Raúl
Castro em abril de 2015 selou a
retomada das relações entre
EUA e Cuba, rompidas desde
1961.
Irã – As negociações sobre o
programa nuclear iraniano
começaram a avançar em 2013
até o acordo definitivo firmado
em julho de 2015.

Oriente Médio – O crescimento
do Estado Islâmico, grupo
fundamentalista que defende a
criação de um califado na
região, é o maior problema dos
EUA atualmente no Oriente
Médio. Obama não enviou
tropas para atacar o EI na Síria
e no Iraque.

China – O Departamento de Estado norte-americano definiu a
relação com o país asiático como “a mais importante do mundo”,
mas há desconfiança mútua.
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Papa permite que padres absolvam aborto

O pontífice argentino disse também
estar "bastante a par da pressão"
que as mulheres sofrem para
abortar, afirmando conhecer "muitas
mulheres que guardam em seu
coração a ferida dessa decisão
dolorosa".

O papa Francisco anunciou que vai permitir aos padres católicos
que perdoem mulheres arrependidas que tenham feito abortos,
assim como os médicos que fazem o procedimento, nesta terça
(1º).
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A declaração foi feita em carta que
detalhava as medidas que
concederá no próximo ano do
Jubileu.

Papa permite que padres absolvam aborto

Folha de São Paulo, http://goo.gl/6jAcHc , 01.09.2015

O argumento usado pelo papa é de que "o perdão de Deus não
pode ser negado àqueles que se arrependeram, especialmente
quando alguém busca o sacramento da confissão com um coração
sincero para que obtenha a reconciliação com o Pai".
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O papa, 78, que tem repetidamente
instado a igreja a mostrar mais
compaixão, disse que os padres
deveriam usar "palavras de boas-
vindas genuínas" às mulheres e
médicos que os buscassem após o
procedimento, mas ao mesmo tempo
ressaltar aos mesmos que estejam
conscientes "da gravidade do pecado
cometido".

- Igreja Conservadora X Papa

- Igreja Progressistas

 Papa permite absolvição do pecado do aborto durante o
Jubileu.
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Papa permite que padres absolvam aborto

http://goo.gl/nZ1YLh
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Nova Lei da Mordaça pune críticas ao governo espanhol em 
redes sociais

Em 22 de julho, insatisfeito com a
administração de uma cidadezinha nas ilhas
Canárias, Eduardo Díaz Coello, 27, foi à
página da prefeita local no Facebook e
publicou um comentário. Chamou a polícia
de "casta de folgados".
Seis horas depois, recebeu em casa,
estupefato, uma denúncia de "falta de
respeito e consideração ao coletivo da
polícia por meio das redes sociais".
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Coello foi a primeira vítima de uma medida instituída pelo governo espanhol
em 1º de julho, a despeito das críticas de organizações humanitárias,
chamada Lei de Segurança Cidadã apelidada de "Lei Mordaça".

Nova Lei da Mordaça pune críticas ao governo espanhol em 
redes sociais

SEMANA 01 A 07 DE SETEMBRO 

A "Lei Mordaça" impede, por exemplo, manifestações diante do Congresso e
do Senado. Também não é permitido fotografar policiais, tampouco impedir
um despejo.
"Tudo aponta que essa lei e parte da reforma do Código Penal respondem
aos crescentes protestos sociais", diz Goicoechea, protestos esses, enfatiza
mais de uma vez durante a entrevista, "pacíficos". "Agora há tensão na hora
de sair às ruas, pelo medo de ser multado.“

Folha de São Paulo, http://goo.gl/Eyt0MN , 02.09.2015

- Crise Econômica da Espanha

- Democracia na União Europeia

 A polémica Lei Mordaça já está em vigor em Espanha.

http://goo.gl/dfCZaV
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Temer diz que ninguém suporta mais tributos e prega 
corte de gastos

Folha de São Paulo, http://goo.gl/UzEZjQ , 03.09.2015

O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse a
empresários, em São Paulo, que "ninguém suporta mais" a
elevação da carga tributária no Brasil e defendeu o corte de gastos
da máquina pública como fórmula para superar a crise. A fala
ocorreu horas antes de o governo anunciar que vai propor a
reoneração de setores como o de bebidas e eletrônicos.
Durante sua exposição, o vice frisou
que havia falado com o ministro da
Fazenda, Joaquim Levy, na noite
anterior ao discurso e disse ter
sugerido a ele a adoção de medidas
como o enxugamento dos gastos da
máquina pública e a revisão de
contratos firmados pelo governo.
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- Carga Tributária no Brasil

- Medidas Governamentais

 Vice-presidente disse que não "é bom" ter de apresentar
uma proposta orçamentária com déficit para o ano que
vem.

http://goo.gl/kSPW7f
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Menino morto aviva comoção por refugiados
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A morte de 12 pessoas na Turquia, simbolizada pela imagem do corpo de
Aylan Kurdi, de 3 anos, à beira do mar, escancarou a tragédia dos milhares
de refugiados que tentam chegar à Europa. A foto da criança foi registrada
ontem numa praia na região de Bodrum e divulgada pela agência de notícias
turca DHA. Os 12 foram identificados como sírios que estavam em dois
barcos que naufragaram com 23 pessoas em direção à ilha grega de Kos.
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As imagens espalharam-se pelas redes
sociais e ganharam repercussão no
momento em que a Europa discute como
lidar com o que considera a maior fluxo de
refugiados desde a Segunda Guerra. O
menino está de camiseta vermelha,
bermuda e tênis. Numa das imagens, seu
corpo está sozinho, à beira do mar. Em
outra,eleécarregadoporumpolicial.Com
base no relato de parentes, a mídia turca
identificou a criança como Aylan Kurdi, de
3 anos. Um irmão dele de cinco anos e a
mãe, identificada como Rihan, também
morreram, segundoa imprensa turca.

http://goo.gl/qx7fTq , 03.09.2015

Menino morto aviva comoção por refugiados

O pai, Abdullah Kurdi, sobreviveu.
Segundo o noticiário local, eles
fugiram para a Turquia no ano
passado após deixar a cidade síria
de Kobani para escapar do conflito
com o Estado Islâmico (EI).

- Imigração Europeia

- Guerra Civil Síria

 Entenda a crise migratória na Europa.

http://goo.gl/urqv89
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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

Sobre a resistência ao regime militar,
não se pode afirmar que houve
resistência expressa na
programação das principais redes de
rádios e TVs, que apoiaram o regime
ou foram mantidas sob censura no
período, nem nos governos
estaduais do PMDB (antigo MDB).

Não houve greves no início dos anos
de 1970 e muito menos oposição ao
regime na Escola Superior de
Guerra, que apoiava a ditadura. A
Fiesp deu apoio ao regime e as
igrejas neopentecostais só surgiram
no final da ditadura.

Resposta do desafio: Alternativa   d  
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