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Europa decide agir após tragédias no mar – Aula especial

Entenda o problema

Nos últimos anos, a Europa recebeu a maioria dos refugiados
no mundo, que deixam suas terras para escapar
principalmente de conflitos, como a guerra civil na Síria e na
Líbia, ou de dificuldades econômicas.
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De acordo com Alto Comissariado
da ONU para Refugiados (Acnur),
cerca de 219 mil pessoas cruzaram
o mar em busca de uma vida
melhor na Europa no ano passado,
quase 4 vezes mais pessoas que
em 2013, quando 60 mil chegaram
do outro lado da travessia.

Em 4 anos de guerra, mais de 215 mil pessoas morreram na 
Síria e 11,4 milhões fugiram de suas casas. E a situação piora, 
segundo o Acnur, que cita as atrocidades cometidas em 
particular pelo grupo Estado Islâmico (EI).
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No ano passado, os eritreus e
sírios representaram os maiores
grupos étnicos de refugiados
que chegaram à Europa. Um
dos países mais jovens da
África, a Eritreia viveu em
guerra civil por décadas e a
população sobrevive
praticamente com agricultura de
subsistência.

Em fuga

Em 2014, os sírios lideraram as solicitações de asilo no mundo
inteiro, com mais de 149.600 demandas. E a tendência não deve
sofrer mudanças, segundo o órgão da ONU. Outro país afetado
pelas ações do Estado Islâmico é o Iraque, cujos pedidos de asilo
político cresceram 84% em 2014.

Negócio milionário

A travessia do Mediterrâneo é feita em botes ou em embarcações
superlotadas, sem os mínimos requisitos de segurança, por
traficantes de pessoas. A viagem pode custar mais de R$ 10 mil por
pessoa, o que torna o negócio altamente lucrativo - uma única
embarcação pode render US$ 1 milhão.
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Sem garantia de sucesso no pedido de refúgio, muitos imigrantes
não conseguem ficar no destino final e são mandados de volta ao
país de origem. Mas dificilmente eles desistem e tentam duas, três,
quatro vezes, até receberem o asilo oficial.

Menos pior

A carga mais pesada de refugiados recai nos países do sul da
Europa, em particular Grécia e Itália, que não são exemplo de
economias em bom momento. No entanto, segundo relatos de
viajantes, a situação ainda é muito melhor que na África.
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A Líbia é atualmente um dos principais portos de saída da África,
pela proximidade e pelos conflitos recentes. A União Europeia
estuda ações com os países vizinhos para bloquear as rotas
utilizadas pelos migrantes.
A chanceler alemã, Angela Merkel, citou a necessidade de lutar
"contra o que origina esses fluxos de imigração", com o objetivo de
impedir "que pessoas sigam morrendo de maneira tão cruel, na
porta da Europa".

Combate

A imigração é um tema polêmico na Europa, principalmente com o avanço
de partidos de extrema direita, que defendem leis anti-imigração usando a
crise econômica como argumento para ganhar mais votos.
As autoridades europeias lançaram várias missões para evitar mortes de
imigrantes no Mediterrâneo. A mais importante delas, a Mare Nostrum,
durou de outubro de 2013 até o final de 2014, dando lugar a outra menor, a
Triton, e mais restrita a águas europeias.
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A diminuição do socorro pode ser um dos motivos do aumento de 
mortes. Agora as autoridades europeias correm para criar uma 
política que represente uma reação mais humana ao êxodo de 
pessoas, sem piorar a crise estimulando mais pessoas a partirem.
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Desastres recentes

Outubro de 2013: cerca de 360 pessoas morreram em naufrágio 
próximo à ilha de Lampedusa, Itália.
Setembro de 2014: pelo menos 300 imigrantes naufragaram em 
Malta, quando traficantes fizeram um "assassinato em massa" 
depois que as pessoas se recusaram a mudar para uma 
embarcação menor.
Fevereiro de 2015: pelo menos 300 imigrantes teriam se afogado 
quando 4 botes entraram em apuros depois de deixarem a Costa da 
Líbia com condições climáticas ruins.
Abril de 2015: cerca de 400 imigrantes se afogaram quando o 
barco deles virou na costa da Líbia.
Abril de 2015: cerca de 700 imigrantes teriam se afogado após o 
barco ter virado próximo à Lampedusa.
Até o momento (abril/2015), 1.750 pessoas já morreram.
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Redução de tropas da ONU no Haiti pré-eleições preocupa 
brasileiros
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Folha de SP, http://goo.gl/C8P5mf, 19/04/2015

A decisão do Conselho de Segurança
da ONU de reduzir em 53% o
componente militar da missão que
mantém no Haiti, a Minustah, tem
preocupado militares brasileiros grupo
que forma o maior contingente e está
à frente da força de paz desde 2004.
Com um baixo efetivo militar e
eleições programadas para o
segundo semestre, o receio é de que
a violência volte a tomar as ruas do
país.
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BRASIL
Economia

Dilma sanciona Orçamento com R$ 868 milhões para 
partidos políticos
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A presidente Dilma Rousseff sancionou o
Orçamento de 2015 e não vetou a
emenda adicionada no Congresso
Nacional que aumentava o valor destinado
ao Fundo Partidário de R$ 289 milhões
para R$ 867,5 milhões.
O fundo é um repasse da União para as
legendas políticas. De acordo com as
regras eleitorais, 5% do total são
destacados para entrega, em partes
iguais, a todos os partidos que tenham
seus estatutos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral.

G1, http://goo.gl/SXHPFu, 21/04/2015

Os outros 95% do fundo
são distribuídos às siglas na
proporção dos votos
obtidos na última eleição
geral para a Câmara dos
Deputados.
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Terceirização coloca caciques do PMDB em lados opostos
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A aprovação na Câmara Federal do projeto que libera as empresas a
terceirizar qualquer parcela de suas atividades tem gerado queda de
braço entre a Presidência das duas Casas do Congresso, além de
divergência na cúpula do PMDB. Logo que a proposta foi encaminhada
ao senador Renan Calheiros (PMDB-AL), começou a troca de farpas
entre ele e o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

http://goo.gl/CyvsL2, 25/04/2015

Terceirização coloca caciques do PMDB em lados opostos
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Calheiros afirmou que a matéria passará por “uma discussão
criteriosa no Senado”, sinalizando que vai trabalhar para barrar o
trecho do projeto que trata da terceirização da atividade-fim
empresarial – principal ponto defendido por Cunha. O dirigente da
Câmara respondeu que a demora na votação pode fazer com que
as propostas vindas do Senado passem a receber “o mesmo
tratamento”. “Pau que dá em Chico dá em Francisco”, disse.

http://goo.gl/CyvsL2, 25/04/2015

- Política brasileira.

- Terceirização.

- Deputados mantiveram possibilidade de empresa terceirizar 
atividade-fim.

http://goo.gl/CxVumG

Terceirização coloca caciques do PMDB em lados opostos
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Tornado mata dois em em cidade de Santa Catarina
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Veja, http://goo.gl/FTdMTM, 21/04/2015

Um tornado atingiu nesta segunda-feira
a cidade de Xanxerê, oeste de Santa
Catarina. Pelo menos duas pessoas
morreram e 300 ficaram feridas -
destas, 120 tiveram de ser
hospitalizadas, segundo a Defesa Civil
do Estado. Muitos dos feridos sofreram
amputações de membros, segundo os
bombeiros. Ao menos 2.600 casas
foram atingidas em seis bairros e 1.000
pessoas estão desabrigadas. Ao todo,
10.000 pessoas foram afetadas.

- Meio ambiente.

- Tragédia de grandes proporções

- Vídeo mostra destruição em sala de jantar durante tornado em 
Xanxerê

http://goo.gl/H7D2CU 

Tornado mata dois em em cidade de Santa Catarina
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Solução do desafio: Alternativa  e

O Chile, segundo a Organização não Governamental Transparência
Internacional, é o país mais transparente da América Latina. Entre 175
nações, ficou em 21º. lugar. O Brasil ficou em 69º. Mas essa imagem
vem mudando. Em apenas quatro meses, depois da divulgação da
lista, a imagem do país sofreu profundos arranhões. O motivo são os
escândalos de corrupção envolvendo políticos de quase todos os
partidos e até o filho da presidente, Michelle Bachelet.
As investigações identificaram supostas doações ilegais a campanhas
eleitorais com recursos que deveriam ser pagos em impostos por duas
empresas: a mineradora SQM e o conglomerado financeiro Penta.
Mas o que está ferindo a imagem da presidente, que saiu do primeiro
mandato com uma aprovação de 84%, é a acusação de tráfico de
influência envolvendo seu filho Setastián Dávalos.

Ele teria intermediado a liberação de empréstimo do Banco do Chile
para a empresa de sua mulher. O crédito foi liberado um dia depois da
eleição de Bachelet, em 2013, após Dávalos se reunir com o vice-
presidente do banco.
Os chilenos se descobrem agora mais parecidos do que gostariam com
seus vizinhos.
Para tentar debelar a crise, o governo propôs uma reforma política que
deverá eliminar a doação de empresas. O projeto recebeu a bênção de
todos os partidos, que parecem negociar para sair em conjunto da crise,
segundo o analista Cristóbal Bellolio, da Universidade Adolfo Ibañez.
Mas teme-se que, com esse acordo, também negociem uma espécie
de anistia aos que se envolveram com financiamento ilegal no passado.
Depois da denúncia, Bachelet afastou o filho do governo (ele chefiava a
área sócio-cultural) e afirmou desconhecer a reunião com o executivo
do Banco do Chile.
Bachelet disse aos chilenos que tomou conhecimento do caso pela
imprensa. Se amanhã descobrirem que não é verdade, ela pagará o
custo por mentir, mas não por corrupção afirma Bellolio.

Na última semana, a presidente fez declarações para tentar reduzir
o mal-estar provocado pela desconfiança geral que acometeu os
chilenos. “Pode ser que haja corrupção no Chile, mas ela não é
generalizada. Nem todo mundo é corrupto em nosso país”, disse a
presidente.

Com sua popularidade no nível mais baixo desde que chegou ao
poder pela primeira vez, em 2006, Bachelet terá que enfrentar o
desafio de sair da crise que paralisou seu governo apenas um ano
após a eleição.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/RexTtp, 16/04/2015
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