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O primeiro programa nuclear
iraniano foi desenvolvido com a
ajuda dos Estados Unidos. Tanto os
americanos como os europeus
apoiavam a monarquia autocrática
pró-ocidental do Xá Mohammad
Reza Pahlevi. Regime tirano e
corrupto, o Xá foi derrubado pela
Revolução Republicana tendo no
comando o aiatolá Khomeini em
1979, também conhecida como
Revolução Iraniana.

Xá Reza Pahlevi

Aiatolá Khomeini
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A partir da Revolução Iraniana de 1979,
tudo que se refere ao Irã é motivo de crítica
dos Estados Unidos, da Europa e de Israel.
O Irã por sua vez, se tornou uma
teocracia, ou seja, governado pelos líderes
supremos do xiismo muçulmano, os
aiatolás.

Em 1980, Estados Unidos e europeus
armam Saddam Hussein, ditador do
Iraque, numa guerra que duraria 8 anos
contra o Irã. O Iraque não consegue
derrotar o Irã e a ONU costura um acordo
de paz. A guerra fortalece o clero dos
aiatolás e o regime no Irã fica fortalecido e
radical.

Regime dos Aiatolás xiitas

Ditador Saddam Hussein
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O programa nuclear do país xiita
não consegue evoluir como o
planejado e passa pelos anos 90
sem muito alarde. Em 1995, o Irã
firmou um acordo com a Rússia
para concluir a usina de
Bushehr, mediante a instalação
de um reator de água
pressurizada até 2009, o que
efetivamente não aconteceu.

A partir do atentado terrorista
de 11 de setembro de 2001 nos
Estados Unidos, o programa
nuclear iraniano passará por
modificações radicais.
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Os Estados Unidos utilizaram os atentados
de 11 de setembro como justificativa a uma
"cruzada mundial contra o terror" em defesa
da "paz mundial" e da sua segurança
interna. O terrorismo, os governos que lhe
dão apoio e abrigo e os países que
desenvolvem armas de destruição em
massa e que contestam o poder norte-
americano, foram colocados como os
principais alvos da nova doutrina de
segurança nacional. Passaram a ser
classificados em um agrupamento
denominado "Eixo do Mal". Num primeiro
momento, de forma declarada, constavam
neste grupo o Iraque, o Irã e a Coréia do
Norte, já que o Afeganistão já havia sido
ocupado pelas tropas norte-americanas.

George W. Bush e sua 
doutrina

Eixo do Mala
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As tensões entre Estados Unidos e Irã se elevaram ao extremo,
principalmente porque os americanos, contra todos os protestos
da ONU, invadiram o Iraque em 2003. Ficava claro, para os
iranianos, que a bola da vez seria o Irã.

Eleito em junho de 2005, o novo presidente do Irã, Mahmoud
Ahmadinejad, ultraconservador, anunciou que levaria adiante o
programa nuclear do país. Com seu discurso radical, Ahmadinejad
não só colocou na prática o programa como ameaçou riscar do
mapa o Estado de Israel. Com o apoio da Rússia e contando com
a neutralidade da China, o Irã de Ahmadinejad remove os selos
internacionais de sua usina de enriquecimento de urânio e anuncia
o recomeço de suas pesquisas nucleares. Tem início as atuais
tensões entre as potências ocidentais e o programa nuclear
do Irã.
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Presidente do Irã 
Mahmoud

Ahmadinejad 2005 a 
20012

Algumas observações importantes:
-O Irã, durante o governo de M.
Ahmadinejad, foi (e ainda é) assinante do
Tratado de Não Proliferação Nuclear.
Mesmo assim, o país xiita nunca conseguiu
avançar nas negociações sobre os reatores.
- O Irã de M. Ahmadinejad jamais afirmou
que fabricaria bombas nucleares, a
acusação sempre partiu das potências
ocidentais e de Israel.

Em 2012, contra todas as expectativas, venceu as eleições para
presidente no Irã, o moderado Hassan Rohani. O novo presidente
passará a ter um novo discurso sobre a questão nuclear do país.
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Rohani é um religioso moderado,
de 64 anos, e defende uma política
de diálogo com as potências
ocidentais nas negociações sobre
o programa nuclear, na busca de
reduzir as sanções internacionais e
as dificuldades econômicas
causadas pelas restrições.

No mesmo ano de 2012, o Conselho de Segurança da ONU adota
seis resoluções que exigem que o Irã suspenda o enriquecimento
de urânio. Algumas delas impuseram sanções. Nesse ano, os EUA
e U.E. começam a impor sanções adicionais às exportações de
petróleo e bancos iranianos, um duro golpe à economia do país
xiita.
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Em janeiro de 2014, o mundo é surpreendido pelo acordo P5+1 e
Irã. Pela a ação conjunta do P5+1 (C.S.O + Alemanha), Plano de
Ação Conjunta, que entrou em vigor em janeiro de 2014, o Irã
efetivamente concordou em congelar sua produção de urânio
enriquecido com pureza acima de 5% e comprometeu-se a diluir ou
converter em óxido seu estoque de urânio enriquecido a quase
20%.
O Irã disse que não iria instalar novas centrífugas de urânio ou
construir novas instalações de enriquecimento. O país também
concordou em não alimentar o reator em Arak e não construir uma
instalação para reprocessamento de combustível.
Enquanto a maior parte das sanções internacionais - incluindo
medidas que atingem os setores de petróleo, bancário e financeiro
do Irã - foi mantida, o P5+1 concordou que o Irã repatriasse cerca
de US$ 4,2 bilhões em receitas de vendas de petróleo congeladas
em contas externas.
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O maior crítico desse acordo, o P5+1, é
Israel. Para os israelenses é um grande
erro negociar com Irã, país inimigo do
ocidente e do Estado judeu, segundo o
governo do premiê Benjamin
Netanyahu. Netanyahu, que esteve
recentemente discursando no Congresso
dos Estados Unidos, deixou claro que há
uma grande ameaça de uma corrida
nuclear no Oriente Médio provocado pelo
Irã e pelo equívoco do acordo P5+1.
Obama, depois do discurso do premiê
israelense, pediu para o Irã congelar o
seu programa nuclear, que obviamente
não foi aceito pelo presidente Rohani.

B. Netanyahu discursa no 
Congresso americano 

(3/3/15)

Maioria no Congresso é 
oposição a B. Obama
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Tabaré Vázquez assume a presidência do Uruguai até 2020
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O esquerdista Tabaré Vázquez
assumiu neste domingo (1º) a
presidência do Uruguai, sucedendo
José Mujica, com uma série de
desafios em educação, infraestrutura,
economia e segurança.
O reconhecido oncologista foi o
primeiro presidente de esquerda no
Uruguai, entre 2005 e 2010, e neste
novo governo disse que dará ênfase
à continuidade das políticas sociais
que permitiram reduzir a pobreza a
uma mínima histórica.

G1, http://goo.gl/LmRQ1x, 01/03/2015

- Política internacional.

- Ao tomar posse, Tabaré Vázquez diz que Mujica é ‘ponto de
referência’ para segundo mandato
http://goo.gl/Ho2M4B
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Em culto evangélico, Eduardo Cunha diz que maioria do 
Brasil é conservadora
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Centenas de pessoas estavam presentes quando o deputado disse
que “a maioria da sociedade pensa como nós pensamos” e que é
preciso deixar que “a maioria seja exercida, e não a minoria”,
fazendo clara referência a pautas progressistas e da causa LGBT,
que historicamente se posiciona de maneira contrária.

Revista Fórum, http://goo.gl/xN7z4k, 02/03/2015

A afirmação foi feita em um culto
evangélico realizado no Rio de
Janeiro neste domingo (1º), no
templo Vitória em Cristo.
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- Fortalecimento da bancada evangélica

- Ameaça aos direitos de minorias como LGBTTs

- Investigado na Lava Jato, Eduardo Cunha controla postos-chave na
CPI
http://goo.gl/HWhlO3
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Em culto evangélico, Eduardo Cunha diz que maioria do 

Brasil é conservadora
Câmara aprova pena maior para assassinato de 

mulheres
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G1, http://goo.gl/YReTXB, 03/03/2015

O texto considera a questão de gênero
quando o crime envolve violência
doméstica e familiar ou menosprezo ou
discriminação à condição de mulher. Pela
proposta aprovada, o chamado feminicídio
será incluído no Código Penal e passará a
ser agravante do crime de homicídio, além
de ser classificado como hediondo.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (3) projeto de
lei que aumenta a pena para quem matar mulheres por razões de
gênero. O texto também prevê pena maior para mortes decorrentes
de violência doméstica e para os casos em que a mulher é
assassinada estando grávida. A matéria já havia sido aprovada pelo
Senado e vai agora à sanção presidencial.

- Política de combate ao machismo.

- Combate à violência contra a mulher.

- Dilma sanciona nesta segunda-feira lei que tipifica feminicídio
http://goo.gl/TwPI2R

Câmara aprova pena maior para assassinato de 
mulheres
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Juíza federal determina a deportação de Cesare Battisti para 
a Itália
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A 20ª Vara Federal do Distrito
Federal decidiu pela deportação do
italiano Cesare Battisti. A juíza
Adverci Rates Mendes de Abreu
entendeu que Battisti é um
estrangeiro em situação irregular
no Brasil, e que, “por ser criminoso
condenado em seu país de origem
por crime doloso, não tem o direito
de aqui permanecer” nem obter
visto de permanência.

Conjur, http://goo.gl/BvpFXg, 03/03/2015

- Política internacional.

- Justiça brasileira.

- Entenda o caso Cesare Battisti
http://goo.gl/5QSWxH
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Juíza federal determina a deportação de Cesare Battisti para 
a Itália

Cantor sertanejo José Rico morre aos 68 anos em 
Americana (SP)
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Morreu nesta terça-feira (3) em Americana, no interior de São
Paulo, o cantor José Rico. Zé Rico tinha 68 anos, e 45 de carreira.
Com Milionário, formava uma das duplas sertanejas mais
populares do Brasil. Zé Rico era pernambucano. Usava sempre
óculos escuros, muitos anéis, correntes de ouro. E costumava
cantar tapando um dos ouvido. Zé Rico tinha sido internado na
segunda (2), por causa de dores no joelho e no peito. Nesta terça,
ele sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.

G1, http://goo.gl/Fn2628, 03/03/2015

- Música popular brasileira.

- Personalidade da cultura popular no Brasil.

- Enterro de José Rico reúne multidão e causa tumulto em Americana
(SP)
http://goo.gl/B13K00
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Cantor sertanejo José Rico morre aos 68 anos em 

Americana (SP)
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Piracicaba contrata empresa 'antidengue' de Campinas
Piracicaba deve receber antes do final de abril os primeiros
mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados criados para
combater a dengue. A prefeitura anunciou ontem um convênio com
a empresa Oxitec, com sede em Campinas, fabricante do inseto,
para realizar um projeto de pesquisa na cidade. Após testes em
Juazeiro e Jacobina, na Bahia, a empresa obteve aprovação
federal de biossegurança para soltar os animais.
O aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para
comercializar o serviço, porém, ainda não saiu. Por isso o projeto
em Piracicaba ocorre como teste, subsidiado pela empresa.
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UOL, http://goo.gl/UjqjVj, 02/03/2015

- Combate à dengue.

- Tecnologia aliada à saúde: polêmica dos transgênicos

- A era dos mosquitos transgênicos
http://goo.gl/qYIYw7
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Em meio à decepção com o desempenho da economia dos principais
mercados emergentes em 2014, a Índia aparece como um dos únicos que
conseguiram apresentar números maiores para o Produto Interno Bruto
(PIB) este ano que o inicialmente esperado, avaliam economistas em Wall
Street que participaram de um evento da Trading Association for Emerging
Markets (EMTA, na sigla usada em inglês).
Os economistas do Citibank apostam em expansão de 5,6% para a Índia
este ano. Já o Brasil deve ficar praticamente estagnado, crescendo
apenas 0,1%. A Rússia deve avançar 0,5% e o México, 2,4%, aquém do
nível de 3% esperado inicialmente.
No caso do Brasil, o gestor da NWI Management, Hari Hariharan, avalia
que a economia fragilizada é reflexo da administração ruim do primeiro
mandato de Dilma Rousseff, que agora precisa passar por mudanças a
partir de janeiro. “O Brasil não cresce, ao mesmo tempo em que tem pleno
emprego e inflação persistente e elevada.”

Resposta do desafio: Alternativa e
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“O ano de 2014 foi um ano de
transformação para a Índia”, afirma o
economista do Citi responsável pelo país
asiático, Rohini Malkani em um relatório.
A mudança mais significativa foi no
ambiente político, com o novo primeiro-
ministro, Narendra Mori, que tomou
posse com um discurso pró-mercado e
caiu nas graças dos investidores. O
dirigente anunciou novas reformas, como
no mercado de combustíveis e no
sistema financeiro. Com isso, os níveis
de confiança dos empresários
aumentaram e o investimento cresceu.

economia.estadao.com.br/.../paises-emergentes-decepcionam-e-entre-os-gra...

Leia com atenção

A pais liderou o crescimento econômico da América do Sul em 
2014. Esse é o prognóstico publicado pela Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) em seu mais 
recente estudo divulgado nesta segunda-feira (4). Segundo o 
documento, o PIB terá um avanço de 5,5% e será estimulado, 
principalmente, pela demanda interna.
https://entredoispontos.wordpress.com/...

Apesar de o Estudo Econômico da América Latina e do Caribe 2014 
baixar para 2,2% a projeção de crescimento da América do Sul, 
esse país teve um crescimento acima da média na região. Estamos 
falando de qual país?

a) Bolívia
b) Equador
c) Venezuela
d) Chile
e) Colômbia
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