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Nome oficial República do Iêmen
Localização Oriente Médio – Sul da Península Arábica
PIB US$ 43,9 bilhões
População 26 milhões

Predominantemente 
muçulmano, o Iêmen está 

dividido em:

Muçulmanos sunitas  - 64%
Muçulmanos xiitas      - 35%
Outros                           - 1%

SEMANA 24 A 30 DE MARÇO
Milícia xiita avança sobre 3ª. maior cidade do Iêmen Área de ocupação dos houthis, onde fica a capital Saana.

República do Iêmen
Os houthis são muçulmanos árabes. É um grupo rebelde xiita.
Formam um grande número de pessoas que afirmam que suas
ações são para a defesa de sua comunidade e contra a
discriminação por parte do governo sunita. Já o governo
acusa os houthis de terem ligações com grupos terroristas e
apoio do governo do Irã.
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O Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio. Em 2011, o país árabe foi
sacudido pela Primavera Árabe. Ali Addullah Saleh, que ocupava a
presidência há 33 anos, ao contrário de outras ditaduras sacudidas pela
Primavera Árabe, não caiu e negociou sua permanência até entregar o
cargo ao vice, Abd Rabbuh Mansur Hadi. Eleito presidente em 2012, em
um pleito no qual era candidato único, Hadi tinha a missão de governar o
país no período de transição supervisionando a elaboração de uma nova
Constituição.
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Iêmen
Neste ponto, a transição do Iêmen era tida como "modelo" pelo
governo dos Estados Unidos e pelas Nações Unidas. Em vez dos
sobressaltos ocorridos no Egito, na Tunísia e na Líbia, o Iêmen teria
uma transição moderada e calma. O plano falhou de forma
clamorosa, no entanto, por conta de sua natureza impositiva. A
transição não foi comandada por atores locais, como a juventude
que liderou os protestos contra Saleh nem contemplou a plural
sociedade iemenita. Foi guiada pelo chamado G-10, que incluía 11
entidades: os cinco países com assento permanente no Conselho
de Segurança da ONU (China, EUA, França, Reino Unido e
Rússia); cinco países do Golfo Pérsico (Arábia Saudita, Bahrein,
Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã); e mais um representante
da União Europeia.
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O descolamento entre o comando da transição e a realidade
iemenita ficou expresso na nova Constituição, endossada pela
ONU e pelo G-10. Em vez de dar mais representatividade aos
diversos grupos sociais do país, a Carta, aparentemente baseada
na fracassada Constituição do Iraque, prevê a transformação do
Iêmen em uma federação de seis regiões pouco autônomas diante
do governo central.
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Duas necessidades uniam o G-10:
manter o Iêmen livre de influência
do Irã e com um governo alinhado à
"Guerra ao Terror" – está baseada
no Iêmen a Al-Qaeda na Península
Arábica (AQAP), o mais ativo braço
da organização fundada por Osama
Bin Laden, responsável, por
exemplo, pela idealização do ataque
contra o jornal Charlie Hebdo, em
janeiro, em Paris.

A manutenção de uma governança centralizada, que está na raiz dos
problemas políticos do Iêmen e que contribuiu para a sangrenta guerra civil
entre as regiões Norte e Sul em 1994, foi rechaçada por dois importantes
grupos de oposição: tribos do sul, que pregam a independência de
Sanaa; e os chamados houthis, um movimento político religioso de matriz
xiita, baseado na região norte do Iêmen, criado para contrapor a influência
saudita no país e combater as perseguições sofridas pelos xiitas.
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Ao longo do ano passado, a situação no Iêmen se deteriorou de forma
aguda, tanto do ponto de vista político como do administrativo. Entre várias
medidas impopulares, o corte de subsídios para os combustíveis,
anunciado em 30 de julho de 2014, provocou indignação e protestos. A
insatisfação com o governo Hadi, somada à insuficiente resposta do
presidente às demandas regionais por mais autonomia e participação
política, colocou o Iêmen em um caminho sem volta.

Encorajados por uma aliança de conveniência com o ex-ditador Ali
Abdullah Saleh, que ainda desfruta da lealdade de parte
significativa do exército iemenita, os houthis começaram a marchar
para a capital do país, Sanaa. Em setembro, o movimento tomou o
controle da cidade, em uma tentativa de obter, à força, as
mudanças desejadas na Constituição. Sem sucesso, em janeiro o
grupo ocupou diversos prédios estatais, ministérios e o palácio
presidencial, forçando a renúncia de Abd Rabbuh Mansur Hadi e
dissolvendo o governo. Após passar algumas semanas sob a
custódia dos houthis, Hadi fugiu em fevereiro para o sul do Iêmen,
declarando a cidade de Áden como nova sede do governo
central. Desde então, os houthis, com o evidente auxílio das forças
leais a Saleh, parecem engajados em uma tentativa de tomar o
controle de todo o território iemenita. A terceira maior cidade do
país, Taiz, foi capturada no domingo 22, e o palácio que passou a
abrigar o governo Hadi em Áden tem sido bombardeado
repetidamente. Nesta quarta, Hadi teria abandonado o país.
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A empreitada dos houthis tem efeitos nefastos, por ser percebida,
interna e externamente, como uma campanha xiita e impulsionada
pelo Irã para tomar território sunita.
Dentro do país, a expansão do domínio houthi é rechaçada por boa
parte da população. Em Taiz, por exemplo, milhares de pessoas
foram às ruas protestar contra a presença do movimento xiita. Tribos
sunitas, com apoio financeiro e logístico da Arábia Saudita,
arregimentaram uma frente de 10 mil homens para conter o avanço
houthi. Nas regiões sunitas onde as tribos são menos organizadas, a
resistência é feita em grande parte por grupos jihadistas,
nomeadamente a Al-Qaeda, que nos últimos anos entrou em
confronto com os houthis diversas vezes.

SEMANA 24 A 30 DE MARÇO
Xiitas x Sunitas?
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O risco é que a onda xiita vinda do norte
galvanize a população sunita,
embaralhando o conflito político interno do
Iêmen com um
confronto sectário incomum para o país –
o zaidismo, a versão do xiismo dos
houthis, é a mais próxima do credo
sunita. O impressionante duplo atentado
da sexta-feira 20, em que 142 pessoas
morreram e centenas ficaram feridas em
duas mesquitas xiitas de Sanaa, é um
indicativo de que esse processo está em
curso. Reivindicado pelo Estado Islâmico,
que até então não tinha agido no Iêmen, o
ataque mostrou que o caos pode estar
apenas no início.
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Os dois países são
inimigos declarados e
estão engajados em uma
ferrenha disputa por
poder e influência no
Oriente Médio, que tem
aspectos político-
militares, diplomáticos
e econômicos.

A ver um grupo aliado do Irã dominar também sua fronteira sul, caso
do Iêmen, a Arábia Saudita pode apostar na tentativa de dividir o
território iemenita em dois. Nesta quarta-feira 25/03, após deslocar
blindados e equipamentos de artilharia para a fronteira com o
Iêmen, a Arábia Saudita deu início à operação Tempestade
Decisiva e começou a bombardear o Iêmen.
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À medida que a situação interna do Iêmen degringola, a chance de 
o país se tornar palco para um acerto de contas entre a Arábia 
Saudita e o Irã cresce. 

A campanha saudita é apoiada por quatro dos outros cinco
países árabes – Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar e
Kuwait (Omã se recusou a participar) – além de Egito,
Jordânia, Marrocos, Paquistão e Sudão. Os Estados Unidos
apoiam a missão, com apoio logístico e de inteligência ao
bombardeios.
O ministro do Exterior do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou
que os ataques sauditas deveriam "parar imediatamente".
Segundo ele, a ofensiva é "um passo perigoso" que só vai
piorar a situação no país.

Como se vê, a situação no Iêmen é catastrófica. A transição
pós-Primavera Árabe, coordenada pelo famigerado G-10, não
apenas não resolveu os problemas do país como os agravou,
ao ignorar os atores locais e manter ativo o ex-ditador.
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O novo governo continuou sem dar espaço
para grupos historicamente marginalizados e esses,
nomeadamente os houthis, foram seduzidos pela possibilidade
de fazerem valer suas demandas por meio da força. Com as
potências mundiais e regionais descreditadas pela transição
fracassada ou cogitando uma interferência militar, caberia à
sociedade iemenita buscar soluções pacíficas.
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Carta Capital, http://goo.gl/30wwN6, 26/03/2015
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Governos da França e Espanha são os grandes 
derrotados em eleições locais, neste domingo
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Gazeta do Povo, http://goo.gl/dWZTPt, 22/03/2015

Os partidos governistas da Espanha e da França foram os grandes
perdedores em eleições locais, neste domingo. O Partido Socialista
espanhol (PSOE) conseguiu eleger 47 deputados e é o vencedor
nas eleições parlamentárias na comunidade autônoma de
Andaluzia, apesar de não ter conseguido a maioria para governar e
terá que formar coalizões.
Na França, o grande vencedor neste domingo é o partido de direita
UMP, do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que levou 98
departamentos, já no primeiro turno. O partido socialista do
presidente do François Hollande ficou com 25 e o de extrema-
direita, o Frente Nacional (FN), com 3. Porém, como previsto nas
pesquisas de intenções de votos, o partido governista chegou em
terceiro lugar com 21%, contra 26% do FN (seu melhor resultados
de todas as eleições) e a UMP com 36,5%.

- Política internacional

- Vento que vem da Europa
http://goo.gl/VX9TD4

Governos da França e Espanha são os grandes 
derrotados em eleições locais, neste domingo
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ChemChina comprará fabricante de pneus Pirelli em 
acordo de US$ 7,7 bi
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A China National Chemical Corp
(ChemChina) vai comprar a Pirelli,
quinta maior fabricante de pneus do
mundo, em um acordo de 7,1
bilhões de euros (7,7 bilhões de
dólares) que colocará um dos
símbolos da indústria manufatureira
italiana nas mãos de chineses.

O acordo acertado com os acionistas da Pirelli no domingo (22) é o
último de uma série de aquisições na Itália por compradores
chineses, que contam com a vantagem do euro fraco no momento
em que emergem sinais de que a Europa está saindo de uma
estagnação econômica.

G1, http://goo.gl/lU6F6a, 23/03/2015

- Economia internacional: Fragilidade do euro.

- Desenvolvimento econômico da China.

- A depreciação do euro impulsionará a recuperação
portuguesa em 2015
http://goo.gl/YGGNGV

ChemChina comprará fabricante de pneus Pirelli em 
acordo de US$ 7,7 bi
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Avião cai na França e mata 150; caixa-preta é encontrada 
nos Alpes
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As equipes de resgate em terra e no ar retomaram os trabalhos de busca
por destroços e corpos do avião Airbus A320 da empresa alemã
Germanwings que caiu ontem na região dos Alpes Franceses. Aaeronave
fazia o trajeto entre Barcelona, na Espanha, e Düsseldorf, na Alemanha e
levava 150 pessoas - 144 passageiros e 6 tripulantes. Não há
sobreviventes. Alemães e espanhóis eram maioria das vítimas. Mesmo
com a localização de uma das caixas pretas, a tragédia aérea - a maior
registrada em solo francês em 30 anos - permanece sem explicação.

Segundo a Associated Press, o ministro
do Interior da França, Bernard
Cazeneuve, disse hoje que a caixa-preta
localizada está danificada, mas pode ser
"útil“ pois o equipamento contém
gravações da cabine dos pilotos.

Estadão, http://goo.gl/em2jm6, 24/03/2015

- Tragédia de grande proporção para a sociedade francesa.

- Promotoria francesa diz que copiloto teria derrubado avião
deliberadamente
http://goo.gl/ut2ZLY

Avião cai na França e mata 150; caixa-preta é encontrada 
nos Alpes
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Cláudio Marzo morre aos 74 anos após complicações de 

pneumonia
O Brasil perdeu um grande ator: Cláudio Marzo morreu na
madrugada de domingo (22), de complicações respiratórias.

Cláudio da Silva Marzo nasceu em São
Paulo, no dia 26 de setembro de 1940.
Filho de pai metalúrgico e mãe dona de
casa, abandonou os estudos aos 17 anos
para trabalhar como figurante na TV
Paulista. De lá, foi para a TV Tupi e, em
1965, ingressou na Rede Globo,
formando parte do primeiro time de
atores contratados da emissora, então
recém-inaugurada. Ao longo da carreira,
participou de quase 40 novelas e
minisséries, e mais de 30 filmes.

G1, http://goo.gl/8DSg1H, 23/03/2015
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Ator Jorge Loredo, o Zé Bonitinho, morre ao 89 anos no Rio
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G1, http://goo.gl/45E8bJ, 26/03/2015

O ator Jorge Loredo, o Zé
Bonitinho, de 89 anos, morreu na
manhã desta quinta-feira (26).
Ele estava internado no Hospital
São Lucas, em Copacabana, na
Zona Sul do Rio, desde o dia 3
de fevereiro na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).

Loredo lutava há anos contra uma Doença Pulmunar Obstrutiva
Crônica (DPOC) grave e um Efisema Pulmunar. A causa da morte
foi falência múltipla dos órgãos. Apesar da idade, até dois anos
atrás o humorista continuava trabalhando e usando as redes
sociais para falar com os fãs e divulgar sua agenda de shows.

- Cultura popular brasileira.

- Claudio Marzo e Regina Duarte - CASAL 20 (montagem de
fotos antigas do ator junto à atriz, no youtube)
http://goo.gl/vX7iEZ

- 8 Minutos da Palestra Jorge Loredo - Zé Bonitinho
http://goo.gl/GJuObC
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pneumonia
Ator Jorge Loredo, o Zé Bonitinho, morre ao 89 anos no Rio
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PMDB critica ajuste e obriga Dilma a renegociar dívidas
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Em um momento de baixa popularidade, Dilma já admite ceder em
parte às pressões de aliados, mas os líderes do PMDB defendem
mudanças mais profundas. O presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), afirmou que o ajuste proposto não será
aprovado nos moldes como foi apresentado "porque é recusado
pelo conjunto da sociedade".

Folha de São Paulo, http://goo.gl/i617cT, 25/03/2015

Principal aliado do governo
Dilma Rousseff, o PMDB subiu
ontem o tom das críticas aos
pontos estratégicos da política
econômica ao ameaçar mudar o
ajuste fiscal e obrigar o governo
a renegociar, em 30 dias, com
juros mais baixos, as dívidas de
Estados e municípios.
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- Política brasileira.

- Economia - ajuste fiscal.

- Ajuste fiscal e de ideias
http://goo.gl/xjtqfs

SEMANA 24 A 30 DE MARÇO
PMDB critica ajuste e obriga Dilma a renegociar dívidas

Resposta do desafio Alternativa  E

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) desistiu de utilizar a parte
poluída da represa Billings para abastecer a Grande São Paulo. O
alto custo para o tratamento dessa água é a principal justificativa
para o engavetamento do projeto.
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O plano inicial era transpor
essa água para a represa do
Rio Grande, que abastece o
ABC. Para isso, seriam usadas
bombas gigantes e tubulações
para que a água passasse de
uma represa para a outra,
abaixo da rodovia Anchieta,
que liga a capital ao litoral sul.

No Rio Grande, a água suja da Billings seria então diluída com a água boa
do local. Depois, poderia ser levada por adutoras ao sistema Alto Tietê e,
com isso, atender bairros abastecidos pelo Cantareira.
A Billings, chamada por Alckmin de grande "caixa-d'água" da Grande SP,
vinha sendo pensada pelo governo como alternativa em caso de colapso
completo do Cantareira, que operou ontem (18/3) com 12% de sua
capacidade.

No entanto, novos cálculos apontaram que, apesar de existir tecnologia
para tratar a água poluída da Billings, o custo seria muito alto -todo o
processo de uma estação de tratamento precisa ser modificado a cada
"tipo" de água. A nova aposta do governo, vista como mais barata, é
acelerar uma obra que estava prevista apenas para 2017. Trata-se da
construção de de uma adutora do Rio Pequeno, um braço limpo da Billings,
para o Rio Grande.
O custo estimado da obra é de R$ 500 milhões. A meta é transportar 2.200
litros de água por segundo (4% do que é hoje consumido na Grande SP). A
obra faz parte do primeiro pacote de obras de R$ 3,5 bilhões anunciado por
Alckmin no ano passado.
Dessa forma, será possível manter o plano de interligação Rio Grande-Alto
Tietê-Cantareira, mas sem todo o volume disponível da Billings, com
capacidade para 1,2 trilhão de litros de água.
A ligação do Rio Grande com Alto Tietê por meio de adutoras, segundo o
governo, ficará pronta até julho. Quando concluída, ela terá capacidade
para transportar 4.000 litros de água por segundo.

Ontem o governo teve mais uma derrota em suas apostas para
driblar a crise hídrica. O Tribunal de Contas do Estado mandou que
a Sabesp faça novo edital para construir a adutora que irá transpor
a água entre a bacia do rio Paraíba e o sistema Cantareira. A
decisão se baseia em questionamento da Queiroz Galvão. Um
novo edital deve atrasar a obra, prevista para 2016.

CANTAREIRA

O governo estuda financiar a troca
de vasos sanitários domésticos
para modelos mais econômicos e
a implantação de cisternas em
locais de grande consumo, disse
Mônica Porto. O modelo de
financiamento não foi detalhado.
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