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Até 2030, termoelétricas dos EUA movidas a carvão terão de 
cortar em 32% emissão de carbono sobre níveis de 2005.

SEMANA 4 A 10 DE AGOSTO
Obama lança plano contra efeito estufa

Sob críticas e ameaças judiciais, o
presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, lançou nesta
segunda-feira (3) um plano para
reduzir a emissão de gases que
provocam o efeito estufa e enfrentar
as mudanças climáticas, uma ameaça
que ele considerou mais perigosa que
guerras e crises econômicas.

O Plano de Energia Limpa, como foi intitulado, é o mais ambicioso
do país até hoje para enfrentar o aquecimento global ao impor um
limite na emissão de carbono por usinas termoelétricas movidas a
carvão. Até 2030, as usinas deverão reduzir em 32% a emissão de
carbono em relação aos níveis de 2005.
Além disso, o governo americano pretende incentivar o uso de
fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, em
substituição à produzida pela queima de combustíveis fósseis, mais
poluentes.

SEMANA 4 A 10 DE AGOSTO

A oposição afirma que o plano prejudicará a população mais
pobre e traz riscos à economia. Há setores que questionam a
existência do aquecimento global e a responsabilidade da
ação humana sobre tal efeito climático.
Os republicanos contam com o apoio da indústria tradicional,
cuja matriz energética é largamente baseada na usina movida
a carvão. Se sobreviver aos processos judiciais, o plano
poderá causar o fechamento de centenas de usinas. Em
anúncio na Casa Branca, o presidente democrata
desqualificou as críticas, que chamou de repetitivas e
fracassadas.
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Disputa política A ideia não é nova nem radical. O que é novo é que Washington

está começando a seguir a visão do resto do país, afirmou Obama,
ao se referir a iniciativas de empresas e Estados para enfrentar as
mudanças climáticas.
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O novo plano visa também aumentar a
influência americana na Conferência
do Clima de Paris em dezembro. De
um lado, constrangendo os outros
grandes e médios emissores, como
Rússia, China, Japão ou Brasil; de
outro lado, disputando a liderança da
conferência com o seu histórico aliado,
a União Europeia.
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Israel aumenta repressão aos extremistas judeus após críticas
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G1, http://goo.gl/OA0tvG, 02/08/2015

O governo israelense, sob forte
pressão, anunciou neste domingo
(2) medidas de punição aos
extremistas judeus, após a morte de
um bebê palestino de 18 meses em
um incêndio criminoso no qual seus
pais e irmãos também ficaram
gravemente feridos, e um ataque
com faca no desfile do Orgulho Gay
em Jerusalém.

Novos confrontos foram registrados entre 
palestinos e as forças de segurança de 
Israel na Esplanada das Mesquitas, em 
Jerusalém, mas a situação se acalmou 

após o meio-dia.

- Fundamentalismo religioso no Oriente médio.

- Relações internacionais/Política internacional.

- Israel tenta frear extremismo judaico
http://goo.gl/1cR5VV
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Israel aumenta repressão aos extremistas judeus após críticas
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Donald Trump ameaça ser candidato independente à 
presidência dos EUA

SEMANA 4 A 10 DE AGOSTO

O pré-candidato à Presidência dos
Estados Unidos Donald Trump
ameaçou concorrer como político
independente caso não receba
tratamento "justo" por parte do
Partido Republicano, de acordo com
entrevista.
As declarações do magnata do setor
imobiliário e personalidade da TV
foram feitas após receber reprovação
do partido pelas críticas feitas a
imigrantes mexicanos e os ataques
pessoais contra colegas republicanos
pré-candidatos à Casa Branca.

G1, http://goo.gl/1RVRbe, 23/07/2015

- Política/eleições americanas

- Primeiro debate com candidatos republicanos. Ou um Donald 
Trump “supershow”
http://goo.gl/BU6lZN
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Donald Trump ameaça ser candidato independente à 
presidência dos EUA
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Egito reinaugura Suez sob sombra do EI
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O forte aparato militar mobilizado
para garantir a segurança da
inauguração do novo canal do
Suez, nesta quinta-feira (6), já
era por si só uma prova da
preocupação do governo do
Egito com a ameaça de
militantes radicais ligados ao
Estado Islâmico (EI) na região.

Nos cerca de 130 km que ligam o Cairo a Ismailia, cidade na
margem ocidental do canal que foi palco da festa, militares em
tanques monitoravam o movimento dos comboios de ônibus
escoltados por forças do governo. Barreiras para checagem de
documentos foram instaladas em vários pontos da rodovia e no
local da cerimônia. Folha de São Paulo, http://goo.gl/fHmQdy, 07/08/2015

- Economia.

- Ataques terroristas do Estado Islâmico.

- Canal de Suez
http://goo.gl/WE1ZXf
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Egito reinaugura Suez sob sombra do EI
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Economia

Governo negocia compras públicas e apressa seis acordos 
comerciais
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Pressionado pela queda nas
exportações, o governo inicia a
partir desta sexta-feira (7) uma
rodada de consultas públicas
sobre acordos comerciais com
Líbano, Tunísia, Canadá, Cuba,
México e o EFTA – bloco
europeu formado por Islândia,
Noruega, Suíça e Liechtenstein.

A intenção é acelerar as tratativas com outros países enquanto as
conversas sobre a criação de uma área de livre comércio com a União
Europeia não avançam. Juntos, os seis mercados compraram US$ 10,5
bilhões em produtos brasileiros no ano passado. No caso de Cuba e
México, já há acordos tarifários, mas a ideia é ampliá-los.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/ftbGtk, 07/07/2015
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- Economia brasileira

- Relações comerciais internacionais.

- Por uma nova postura na política externa
http://goo.gl/wlkcJD
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Governo negocia compras públicas e apressa seis acordos 

comerciais
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BRASIL 
Política

Temer diz que situação do país é 'grave' e faz apelo por 
união
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Depois de conversar com líderes da Câmara e do Senado nesta
quarta-feira (5), o vice-presidente Michel Temer, articulador político
do Palácio do Planalto, afirmou que a situação do Brasil é "grave" e
fez um apelo para que “todos se dediquem a resolver os problemas
do país”. Em pronunciamento na sede do Executivo federal, ele
ressaltou que o Congresso Nacional é capaz de unificar o país.

G1, http://goo.gl/ctaknH, 05/08/2015

- Política brasileira

- Situação instável do governo brasileiro.

- Apelo de Temer por união entre partidos divide líderes da oposição
http://goo.gl/uWxjaG
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Temer diz que situação do país é 'grave' e faz apelo por 

união
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Desafio da semana

Leia com atenção:

Os aviões da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos
lançaram nesta terça-feira (23/09/14) 50 ataques contra alvos do
grupo Estado Islâmico (EI) nas províncias sírias de Al Raqqah e Deir
ez Zor, onde causaram um número indeterminado de vítimas,
informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.
Como podemos observar, existe uma coalizão lutando contra o
Estado Islâmico. Aponte nas alternativas abaixo, o único país que
não faz parte dessa coalizão.

a) Arábia Saudita
b) Israel
c) Jordânia
d) Reino Unido
e) Dinamarca

A coalizão foi criada em setembro de 2014 pelos Estados Unidos.
Para os americanos o Estado Islâmico é uma ameaça real, mas
não é islâmico, ou seja, nenhuma religião tolera a matança de
inocentes. Para o presidente Obama, o EI é uma organização
terrorista, pura e simplesmente.
Cerca de 30 países, entre árabes e ocidentais, concordam em
formar uma coalizão para lutar contra o grupo radical
autodenominado Estado Islâmico (EI), que se instalou em um
grande território do Iraque e da Síria e choca o mundo com suas
práticas cruéis, incluindo a divulgação de vídeos de decapitações.
A aliança segue basicamente as linhas apresentadas pelo
presidente Obama em 10 de setembro: ataques aéreos, apoio às
forças locais, uso da inteligência e contra-terrorismo e fornecimento
de assistência de assistência humanitária.

Resposta do desafio: Alternativa e  

A coalizão começou a funcionar poucos dias após a reunião de
cúpula em Paris. A França foi o primeiro país a aderir ativamente
aos ataques dos EUA no Iraque, na última sexta.
E, nesta terça-feira (23) o grupo deu um golpe estratégico. O
Pentágono disse que os Estados Unidos e cinco aliados árabes
(Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Barein e Catar)
lançaram os primeiros ataques aéreos contra alvos do EI na Síria.
Até agora, os bombardeios estavam concentrados no Iraque.

O desafio é conseguir que países com diferentes estratégias,
políticas e interesses se unam sob a liderança de um país do qual
muitos têm receio ou suspeita.
O plano visa conciliar a experiência que os Estados Unidos têm
acumulado ao longo de meio século de intervenções com a
realidade turbulenta e volátil do Oriente Médio.
Mas Obama tenta evitar intervir sozinho e, portanto, precisava de
uma coalizão que incluísse, especialmente, os países árabes.
Até agora, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Barein, Kuwait, Omã,
Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos manifestaram
disponibilidade para apoiar a ação.
Obama apresentou o plano de modo a liderar "por trás", como ele
fez na intervenção na Líbia em 2011.
O comentarista político Geoff Dyer disse ao jornal britânico
Financial Times que "o risco de liderar por trás é que ele deixa os
Estados Unidos dependentes dos esforços.
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