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A China acaba de se tornar um país que emite um pouco menos
de gases-estufa, segundo um estudo publicado nesta quarta (19)
na revista científica “Nature”. Pesquisadores de instituições
chinesas, americanas e europeias atualizaram a maneira de se
medir a produção de CO2 para a atmosfera na queima de
combustíveis fósseis, como o carvão, e na produção de cimento.

Emissões da China estão ‘dois brasis’ superestimadas
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Pesquisa na Nature
corrige estimativas de
CO2 liberado por queima
de combustíveis e na
produção de cimento.

O estudo propõe uma redução das
emissões chinesas de CO2 na ordem de
1,1 bilhão de toneladas (ou 1,1
gigatonelada) em 2013 – mais de dois
“Brasis” em emissões dentro da mesma
categoria, ou 14% das emissões
chinesas estimadas anteriormente pela
base Edgar (Emissions Database for
Global Atmospheric Research), utilizada
como uma referência internacional.
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/hPBHAl, 18/08/2015

No entanto a China, mesmo com a correção, lidera o ranking dos
causadores do efeito-estufa com folga sobre o segundo colocado,
os EUA. A redução proposta pelos cientistas nas emissões
chinesas se dá a partir de uma análise mais detalhada de fatores
como a qualidade de carvão de fato utilizada pelas usinas térmicas
do país e o potencial de liberação de CO2 a partir da sua queima.
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Paz na Colômbia beneficia esquerda, afirma ex-prefeito
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Numa época em que o discurso político
focava o narcotráfico e a violência urbana, a
qualidade de vida dos bogotanos melhorou.
Agora, Peñalosa é outra vez candidato a
prefeito; a eleição no dia 25 de outubro
escolherá ainda 32 governadores, deputados
e prefeitos de mais 1.099 municípios. Ele está
em empate técnico com o centrista Rafael
Pardo e a esquerdista Clara López.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/szgNaR, 21/08/2015

Quando foi eleito prefeito de Bogotá, em 1998, Enrique Peñalosa, 60, deu
início a reformas urbanísticas que transformaram a capital colombiana em
exemplo de metrópole moderna e funcional. Com ele e seu sucessor,
Antanas Mockus, ambos então do Partido Verde, surgiram ciclovias,
parques, um esquema integrado de bibliotecas e o Transmilênio, sistema
de transporte com veículos leves.

- Governo com preocupação ambiental e social.

- Trégua com FARCs

- Farc anuncia manutenção da trégua unilateral na Colômbia
http://goo.gl/jnH9uK
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Acordo entre Irã e ONU prevê que iranianos fiscalizem a 
si mesmos
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Um acordo secreto incomum feito com
uma agência da Organização das Nações
Unidas (ONU) permite que o Irã utilize os
seus próprios peritos para inspecionar um
local suspeito de uso para desenvolver
projetos nucleares, aponta um documento
obtido pela Associated Press nesta quarta-
feira.
A revelação com certeza irá irritar os críticos americanos e israelenses em
relação ao acordo assinado entre os Estados Unidos, o Irã e cinco
potências mundiais em julho, que visava inspeções periódicas realizadas
por inspetores internacionais. Os críticos alegaram que o acordo apenas
postergará a bomba atômica do Irã e não conseguir deter o programa
nuclear no longo prazo.

Veja, http://goo.gl/PG8dp3, 20/08/2015
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- Relações internacionais – Irã/ONU.

- Sanções à economia do Irã.

- Conselho de Segurança da ONU aprova acordo com Irã por
unanimidade
http://goo.gl/dwJh5z
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Justiça do Equador liberta brasileira detida em Quito
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Segundo informações da diplomacia brasileira em Quito, a juíza
migratória Gloria Pinz declarou nulo o processo de deportação e
determinou a imediata liberação de Manuela. A juíza também
solicitou à promotoria que investigue "incongruências" nas práticas
de policiais e de funcionários da chancelaria equatoriana que
cancelaram o visto da brasileira e a mantiveram detida nos últimos
três dias. Manuela é acadêmica e jornalista e foi detida pela polícia
do Equador durante a cobertura de uma manifestação contrária ao
governo do presidente Rafael Correa, em Quito, na última quinta.

A Justiça do Equador decidiu liberar
a brasileira Manuela Lavinas Picq,
38, que estava detida no país desde
a noite da última terça (13).

UGT, http://goo.gl/7QzbPD, 18/08/2015

- Liberdade de expressão e repressão no mundo.

- Relações internacionais.

- Jornalista franco-brasileira deixa Equador após se livrar da
deportação
http://goo.gl/oPa64l
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Justiça do Equador liberta brasileira detida em Quito
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Procurador Janot denuncia Eduardo Cunha ao STF por 
corrupção
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O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou nesta
quinta-feira (20) ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia
contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), por suposto envolvimento no esquema de corrupção na
Petrobras investigado pela Operação Lava Jato.

Na denúncia, de 85 páginas,
o procurador-geral pede a
condenação de Cunha,
acusado dos crimes de
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro. O presidente da
Câmara é apontado como
receptor de propina oriunda
de contratos da Petrobras
com fornecedores da estatal.

- Corrupção na política brasileira.

- Quais podem ser as consequências políticas da denúncia contra
Cunha?
http://goo.gl/VopFWI
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Dilma recebe Angela Merkel para reforçar relação Brasil-
Alemanha
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Em meio a uma rebelião inédita
dentro do seu partido, a chanceler
alemã chega ao Brasil na noite
desta quarta (19) para uma visita-
relâmpago à presidente Dilma
Rousseff, mergulhada numa crise
política sem precedentes. Ambas se
aproximaram em 2013 para reagir à
revelação de que foram alvo de
espionagem do serviço de
inteligência americana.
Agora, a petista vive um caos político, e
Merkel encara um desgaste no bloco
europeu, mas sobretudo entre os
alemães, por causa da negociação que
levou a um novo resgate financeiro da
zona do euro à Grécia. Folha de São Paulo, http://goo.gl/ERirgm, 19/08/2015

- Economia – crise mundial.

- Relações internacionais – Brasil/Alemanha.

- Dilma apresenta a Angela Merkel possibilidades de investimentos
no Brasil
http://goo.gl/3qqr9w
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Dilma recebe Merkel para reforçar relação

A procuradoria da Suécia anunciou nesta quinta (13) que três
investigações contra o fundador do WikiLeaks, o australiano Julian
Assange, por abuso sexual vão prescrever e serão extintas.
A legislação local diz que o suspeito de abuso sexual deve ser
ouvido e processado dentro de um prazo de cinco anos, caso
contrário os crimes pelo qual é acusado prescrevem. Dois casos
expiraram nesta quinta (13), e outro na próxima terça (18).
Resta ainda, no entanto, uma investigação sobre suspeita de
estupro, cujo prazo de investigação na Suécia expira somente em
2020.
Ou seja, o encerramento dos três casos não significa que o
fundador do WikiLeaks deixará tão cedo a embaixada do Equador
em Londres, onde está asilado desde 2012.

Resposta do desafio: Alternativa b  
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ASILO

Assange passou a ser formalmente investigado em 2010 na
Suécia. Dois anos depois, morando no Reino Unido, decidiu
pedir asilo na embaixada do Equador. Os procuradores
suecos cogitaram ouvi-lo na embaixada, mas não
conseguiram avançar nas negociações com as autoridades
britânicas e equatorianas, levando à prescrição dos casos.

Em nota divulgada nesta quinta, o fundador do WikiLeaks se diz
“decepcionado” com o desenrolar do caso na Suécia, porque,
segundo ele, desde o começo estava à disposição para ser
ouvido e provar sua inocência.
“Não havia necessidade de nada disso. Sou um homem
inocente. Ofereci soluções simples: vir até a embaixada recolher
minha declaração ou prometer não me enviar para os Estados
Unidos. A autoridade sueca recusou as duas possibilidades”,
afirmou o australiano.

Assange pediu asilo ao Equador porque
teme que a Suécia o extradite para os EUA,
onde seria julgado pelo vazamento no
WikiLeaks de informações confidenciais
sobre o governo americano.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/LVpKSl, 14/08/2015

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

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




