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MUNDO
Relações Internacionais

Divergência marca encontro de representantes de EUA e Cuba
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Gazeta do Povo, http://migre.me/oipX2, 22/01/2015

A primeira etapa do histórico encontro
entre altos representantes das diplomacias
americana e cubana em Havana mostrou
que a reaproximação entre os dois países
– anunciada pelos dois governos em
dezembro passado- enfrentará
importantes obstáculos pela frente.
A reunião teve como foco a imigração, em
que o governo americano mostrou estar
totalmente comprometido em manter o Ato
de Ajuste Cubano [1966]. Foi a primeira
divergência identificada no processo de
reaproximação entre os dois países.
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Vídeo da chegada de promotor à Argentina soma dúvidas 
ao caso

A divulgação das imagens da chegada ao
aeroporto de Buenos Aires do promotor Alberto
Nisman antes de falecer, e que interrompeu suas
férias por motivos desconhecidos apenas dois
dias antes de apresentar sua denúncia contra
Cristina Kirchner, aumentaram nesta quinta-feira
(22) a polêmica em torno dessa estranha morte.
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No vídeo, gravado pelas câmeras de segurança do aeroporto internacional
de Ezeiza, em Buenos Aires, e divulgado pelo canal C5N, Nisman aparece
muito apressado atravessando o controle migratório no último dia 12, por
volta das 8h30 da hora local (9h30, pelo horário de Brasília).Em seguida, o
promotor é visto perto das esteiras e, enquanto espera sua bagagem, olha
de um lado para outro, confere várias vezes seu telefone celular e faz
algumas ligações.

G1, http://migre.me/oisXZ, 22/01/2015

Comandante diz que "golpe" está em andamento no Iêmen
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Os rebeldes xiitas houthis atacaram a
residência do presidente do Iêmen, Abed
Rabbo Mansour Hadi, nesta terça-feira e
simultaneamente invadiram o palácio
presidencial, na capital Sanaa.
Um importante comandante policial advertiu
que um "golpe" está em andamento no
país. O dramático acontecimento colocou
Hadi, que conta com apoio dos Estados
Unidos, numa situação perigosa, que
representa o mais duro desafio à sua
autoridade desde que os houthis invadiram
Sanaa, vindos de seu reduto no norte, e
tomaram a capital em setembro.

Exame, http://migre.me/oixhO, 20/01/2015
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Reino Unido coletou milhares de e-mails de jornalistas, 
diz Snowden
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Um programa de espionagem do Quartel-General
de Comunicações do Governo (GCHQ, na sigla
em inglês) do Reino Unido captou milhares de e-
mails de e para jornalistas que trabalham para
algumas dos maiores meios de comunicação do
mundo. A informação está em documentos
divulgados por Edward Snowden, ex-funcionário
da NSA (Agência de Segurança Nacional dos
EUA) que revelou o grande esquema de
espionagem dos dois governos. A revelação surge
em um momento no qual o governo britânico sofre
intensa pressão para proteger as comunicações
confidenciais de jornalistas, parlamentares e
advogados contra espionagem.

Folha de São Paulo, http://migre.me/oiwuD, 20/01/2015
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Alckmin quer usar Billings para socorrer Guarapiranga e 
Alto do Tietê
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Valor Econômico, http://migre.me/oitlC, 21/01/2015

O governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin (PSDB), afirmou nesta
quarta-feira que a represa Billings
passa a ser o foco de atenção do
governo para reduzir os impactos da
maior crise de abastecimento que
atinge a Grande São Paulo.

Segundo ele, a represa, de 1,2 bilhão
de litros de água, poderá ajudar os
Sistemas Guarapiranga e Alto Tietê,
que têm tido seus níveis diminuídos
drasticamente, desde que passaram a
socorrer o sistema Cantareira. Hoje, os
dois sistemas registraram quedas.
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Estudo mostra que 2014 foi o ano mais quente já registrado
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De acordo com duas análises
realizadas a partir da medição
da temperatura da superfície
terrestre, realizadas por cientistas
do Instituto Goddard de Estudos
Espaciais da NASA (GISS) e
da National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), o ano de
2014 foi classificado como o ano
mais quente desde 1880. Além disso,
as análises mostram que os 10 anos
mais quentes já registrados, com
exceção do ano de 1998, ocorreram
desde 2000.

Instituto GeoEduc, http://migre.me/oivIm, 20/01/2015
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Sim, a Globalização aprofunda
os problemas econômicos
entre as nações com
diferentes níveis de
desenvolvimento. É
considerado que a
Globalização teve início com o
fim da ex-União Soviética em
1991, sendo que a potência
socialista era a única e real
barreira que impedia o total
domínio do capitalismo no
planeta, o que ocorre hoje.

Resultado do desafio: letra  C
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Alardeada como a vitória do capitalismo para um mundo mais livre
e justo, a Globalização é acelerada pelas profundas mudanças na
área de tecnologia de informação e computação. A internet por
exemplo é um produto dessa época, assim como os computadores
pessoais e celulares. Favorecendo os países mais desenvolvidos e
ricos, a Globalização criará mecanismos para promover lucros
gigantescos, assim como a concentração de renda nunca antes
vista. Só como exemplo, o G-20 (os 19 países mais ricos e a União
Europeia), concentram 85% do comércio e 90% do PIB mundial.

Outra mudança promovida pela
Globalização é a chamada divisão
econômica entre os países. Desde sua
criação, a Globalização divide os países em
três grupos distintos: Países desenvolvidos
ricos, países em desenvolvimento ou
emergentes e países pobres.
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