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Guerrilha colombiana mata soldados e põe em risco plano de paz

O presidente Juan Manuel Santos afirmou que negociações
informais com as Farc começaram logo depois que ele tomou
posse em agosto de 2010. Esses contatos levaram a negociações
diretas com representantes da guerrilha em Havana, a capital de
Cuba, em fevereiro de 2012.
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Como começou o atual processo de paz?

Essas negociações levaram
à assinatura, em 26 de
agosto, de um acordo que
define princípios e
procedimentos para as
próximas negociações.

Não há prazo para a conclusão de um acordo, mas o
presidente Santos disse esperar que o processo leve meses -
e não anos. As Farc, por sua vez, afirmaram estar dispostas
a permanecer na mesa de negociação pelo tempo que for
necessário.
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Como o diálogo continuará?

A negociação começará em Oslo,
na Noruega, e depois será
transferida para Havana, em Cuba.
Os governos desses dois países
atuarão como fiadores do acordo.
Venezuela e Chile também devem
dar apoio à negociação.

O que será discutido?

O acordo de paz cobre cinco pontos principais: desenvolvimento
rural, garantias de direitos civis e políticos para membros
desmobilizados da guerrilha, fim do conflito armado, tráfico de
drogas e direitos das vítimas do conflito.
Essa agenda é considerada realista em relação a propostas
anteriores, nas quais das Farc quiseram discutir mudanças nos
modelos político e econômico da Colômbia. Na ocasião, a guerrilha
possuía mais força militar.
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Quais as diferenças entre este processo de paz e tentativas
anteriores?

À primeira vista, há muitas diferenças. Primeiro, nessa negociação
há um senso de urgência sobre o fim do conflito. Ambas as partes
não estariam conversando para ver se continuam ou não o
combate e em que condições. "A premissa agora é o término do
conflito", comentou Ariel Ávila, da Corporação Nuevo Arco Íris, ONG
especializada no conflito armado colombiano.
Além disso, agora as Farc estão acuadas militarmente. Com o
fracasso da Zona Desmilitarizada, o Plano Colômbia (cooperação
bilateral entre Colômbia e Estados Unidos) – que se justificava para
combater o narcotráfico - combinado com a estratégia militar
colocada em prática por Uribe acabaram diminuindo
substancialmente o poder de fogo da guerrilha.
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Durante as negociações no Caguán, as Farc chegaram a ter 20 mil
homens. Agora, estima-se que tenham de 8 a 10 mil. As Farc
também perderam apoio dentro e fora da Colômbia com a
exposição do drama dos políticos e militares sequestrados pelos
guerrilheiros e mantidos por até 12 anos em cativeiro.
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Até 2002, a cúpula das Farc
estava praticamente intacta.
Desde então, foram mortos
líderes importantes, como
Raúl Reyes, o "chanceler"
das Farc, o líder militar
Mono Jojoy e Alfonso Cano,
chefe da guerrilha após a
morte por causas naturais
do líder histórico Manuel
Marulanda, em 2008.

"Ainda que Uribe tenha iniciado o processo de aproximação com as
Farc, para ele é inadmissível alguns termos desta negociação,
como, por exemplo, a reinserção política", explica Álvaro Villarraga.
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Quais são os inimigos do processo?

Analistas concordam que os
maiores inimigos atualmente
são os aliados do ex-
presidente Álvaro Uribe,
criadores de gado, as
Bacrims (bandas criminais) e
novos grupos paramilitares,
formados a partir da
dissolução das AUC.

O Brasil pode ajudar em algum momento?

Para especialistas, ainda que não tenha participado nas
negociações do pré-acordo, o Brasil pode ser muito importante
nessa segunda fase de diálogo. Para a corporação Novo Arco Íris,
o país pode apoiar em momentos de crise durante as reuniões,
quando houver impasse sobre algum ponto.
Além disso, o país poderá ajudar com "aprovação" em cada passo
ou etapa atingida.
Por último, o Brasil poderia ajudar em operações logísticas, com
voos e helicópteros.

Referências

Folha de São Paulo, http://goo.gl/DuTrVQ
BBC, http://goo.gl/zZ0OED
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Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Relações Internacionais

Obama retira Cuba da lista de países que apoiam o 
terrorismo
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A Casa Branca disse que o presidente dos EUA, Barack Obama,
decidiu, nesta terça-feira (14), retirar Cuba da lista de países que
apoiam o terrorismo, em mais um passo para normalizar as
relações entre as nações.
O governo americano informou que Obama apresentou relatórios e
certificações exigidos pelo Congresso indicando sua intenção de
retirar Cuba da lista.

UOL, http://goo.gl/kMGpTC, 14/04/2015

- Fim do embargo americano.

- Capitalismo x socialismo.

- O que significa para Cuba sair da 'lista negra' dos EUA?
http://goo.gl/eJTjZF

Obama retira Cuba da lista de países que apoiam o 
terrorismo
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Al-Qaeda anuncia morte de um de seus chefes em ataque no 
Iêmen
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A Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA) anunciou nesta terça-
feira (14) em um comunicado a morte de um de seus maiores
ideólogos, Ibrahim al-Rubaish, na segunda-feira em um ataque de
drone lançado, supostamente, pelos Estados Unidos.

Rubaish, que acusou em janeiro a
França de superar os Estados
Unidos como o maior inimigo do
Islã, foi abatido com outros
insurgentes em "uma operação
dos cruzados". O comunicado se
referia aparentemente ao ataque
de um drone que matou seis
pessoas no sudeste do Iêmen.

G1, http://goo.gl/MtKM4K, 14/04/2015

- Terrorismo.

- Guerra civil no Iêmen.

- Conheça como agem e o que querem os grupos terroristas mais
perigosos
http://goo.gl/YGXlXx

Al-Qaeda anuncia morte de um de seus chefes em ataque no 
Iêmen
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BRASIL
Economia

Brasil teve o pior desempenho de exportação em 2014
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O Brasil teve o pior desempenho entre os 30 países que mais
exportam do mundo, segundo relatório divulgado nesta terça-feira
(14) pela OMC (Organização Mundial do Comércio). Com queda
de 7% nas vendas (a maior entre as nações listadas), o país caiu
três posições no ranking, passando ao 25º lugar. É a primeira
queda desde 2009 e a pior colocação do país desde 2004.
O país foi ultrapassado por Malásia, Tailândia e Suíça na lista.
Enquanto as vendas brasileiras recuaram 7%, as exportações no
mundo subiram 1%, de acordo com a OMC. A China permaneceu
na liderança do ranking, seguida por EUA e Alemanha.

UDOP, http://goo.gl/jxt3HM15/04/2015
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- Economia brasileira em crise.

- Indústria termina 2014 com o pior desempenho dos últimos cinco
anos
http://goo.gl/w5cRBl

Brasil teve o pior desempenho de exportação em 2014
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Top Atualidades Semanal

BRASIL
Sociedade

87% são a favor da redução da maioridade penal, diz Datafolha
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Ao todo, 87% dos brasileiros são
favoráveis à redução da
maioridade penal de 18 para 16
anos, segundo pesquisa do
Datafolha divulgada nesta quarta-
feira (15). O assunto está em
discussão no Congresso
Nacional. Uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) já
recebeu autorização para tramitar
e será analisada por uma
comissão especial da Câmara.
Se aprovado, o texto ainda terá
de passar pelo plenário da
Câmara e pelo Senado.

G1, http://goo.gl/Hb70rw, 
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- Justiça brasileira.

- Disputa de interesses ideológicos e econômicos (“Bancada da
Bala”).

- Bancada da Jaula: os interesses e doações milionárias por trás da
redução
http://goo.gl/PtY0Z4

87% são a favor da redução da maioridade penal, diz Datafolha
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Escritor uruguaio Eduardo Galeano morre aos 74 anos
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Ilustração de Vitor Teixeira

Jornalista, historiador e
ensaísta morreu nesta
segunda em Montevidéu.
Ele é autor da obra 'As veias
abertas da América Latina'.
Galeano estava internado em
um hospital na capital
uruguaia desde sexta-feira
(10) devido a complicações
de um câncer de pulmão, que
já havia sido tratado em 2007.

G1, http://goo.gl/dqDwXz, 

- Literatura latino-americana.

- Eduardo Galeano • Sangue Latino
http://goo.gl/qBVs7I

Escritor uruguaio Eduardo Galeano morre aos 74 anos
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Resposta do desafio: Alternativa a  

Movimento político Tea Party

Surgido em 2009, ele é um movimento
político populista, com um discurso
ultraconservador em relação às
questões sociais e liberal em relação à
economia.

O movimento é baseado dentro do Partido Republicano e tem como 
principais representantes os atuais pré-candidatos à presidência 
dos EUA Ron Paul (considerado o padrinho intelectual do 
movimento) e Michele Bachmann , além da ex-candidata à vice-
presidência Sarah Palin , e os atuais deputados federais Rand Paul, 
Dick Armey e Eric Cantor.

A mobilização ficou famosa e entrou
para a história como um dos
momentos mais emblemáticos da
resistência contra imposições
inglesas sobre os americanos.
Desde então seu nome - Boston Tea
Party (ou Festa do Chá em Boston) -
passou a ser usado em diversas
outras ocasiões para batizar
movimentos de resistência.

O nome se refere a um protesto realizado em Boston em 1773, quando os
EUA ainda eram colônia da Inglaterra, contra os impostos cobrados pelos
ingleses sobre o chá (tea, em inglês) - produto sobre o qual detinham o
monopólio de importação. Para protestar contra essa taxa, centenas
invadiram três navios carregados com chá vindo da Índia. Após destruir o
carregamento, os manifestantes o jogaram na água do porto.

Os protestos ao redor do país começaram a adotar frases e
símbolos do Boston Tea Party e rapidamente rebatizaram o nome,
dizendo que TEA significava Tax Enough Already, ou algo como “já
temos impostos suficientes”. Não demorou para que alguns
republicanos passassem a apoiar a causa. A primeira republicana a
falar em público sobre o tema foi Sarah Palin, mas, rapidamente
durante a campanha presidencial e para o Congresso americano
em 2010, vários outros republicanos mencionaram os protestos e a
necessidade de cortar impostos e gastos públicos.

Em janeiro de 2009, no auge da
crise financeira e econômica,
milhares decidiram protestar
contra a criação de novos
impostos e os gastos públicos
para salvar bancos falidos.

O movimento abandonou as ruas depois das eleições, mas se
transformou em uma facção radical, populista e barulhenta do
Partido Republicano na Câmara dos Representantes e no Senado.
Ele defende principalmente um governo mais enxuto e com menos
políticas sociais. Segundo o Tea Party, o governo deve gastar
menos, cobrar menos impostos e reduzir a dívida e o déficit do
orçamento do país.
O problema é que, segundo alguns analistas políticos, o Tea Party
às vezes é tão radical que acaba atrapalhando as negociações e
engessando o trabalho do Congresso. “Quando não há
negociações sérias, não se faz política, e o resultado pode acabar
sendo o congelamento do governo como um todo. Todas as vezes
em que isso aconteceu em 2011, a imagem dos republicanos
sofreu, enquanto os democratas acabaram ficando mais populares”,
completou Stu Rothenberg.

IG, http://goo.gl/a2RlRU, 02/01/2012
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