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Ataques do regime sírio perto de Damasco deixam mais de 50 mortos

Reino Unido realiza primeiros ataques aéreos contra Estado Islâmico 
na Síria

Coreia do Sul ratifica acordo de livre comércio com a China

COP21: A 'polêmica da compensação' que divide países ricos e 
pobres
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Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de Dilma

Sob protestos, Alckmin suspende plano de reorganização de escolas
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A disputa por petróleo voltou ao centro das atenções mundiais
depois que a Rússia acusou a Turquia de derrubar um avião russo
para supostamente proteger suprimentos que vem adquirindo do
grupo extremista autodenominado "Estado Islâmico".
Mas não é a primeira vez que a matéria-prima ─ bem como outros
combustíveis fósseis ─ está na origem de conflitos ao redor do
mundo.

O “ouro negro”
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O petróleo é uma das peças centrais no conflito envolvendo o
grupo autodenominado "Estado Islâmico" no Iraque e na Síria.
Vender a matéria-prima é uma fonte de recursos importante para os
extremistas, algo estimado em US$ 2 milhões (R$ 7,5 milhões) por
dia.
O "Estado Islâmico" controla a maioria das regiões produtoras de
petróleo na Síria e também capturou campos de petróleo em
Mossul (norte do Iraque) na medida em que foi expandindo seus
domínios.
O petróleo é vendido a vários compradores, incluindo o próprio
governo sírio, e a intermediários que, por sua vez, vendem a
matéria-prima na fronteira com a Turquia.
É esse comércio que a Rússia acusa a Turquia de querer proteger
quando derrubou o caça Sukhoi 24. A Turquia, por sua vez, nega
comprar petróleo do "Estado Islâmico".

Síria e Iraque 2011 – presente
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"Não ao sangue por petróleo" foi um slogan antiguerra comum nos
meses que antecederam o conflito, em 1991.
Mas o papel da matéria-prima na 1ª Guerra do Golfo foi inegável.
O conflito teve origem após a invasão do Kuwait pelo Iraque.
Saddam considerava o pequeno país do Golfo Pérsico, rico em
petróleo, uma província iraquiana.

1ª Guerra do Golfo
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A intervenção liderada pelos
Estados Unidos foi em grande
parte motivada pela necessidade
de assegurar o petróleo do Kuwait
e também impedir que Saddam
expandisse seu controle sobre a
matéria-prima.

O petróleo também teve papel importante no golpe de Estado de
1953 no Irã ─ organizado pelos Estados Unidos e pelo Reino
Unido.

Golpe de Estado no Irã (1953)
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Os dois países tentaram derrubar
um primeiro-ministro eleito,
Mohammed Mossadegh, e
substitui-lo por Mohammad Reza
Pahlavi, cujo reinado terminou
quando fundamentalistas iranianos
chegaram ao poder, em 1979.
O principal "erro" de Mossadegh
foi ter nacionalizado a companhia
de petróleo anglo-iraniana,
precursora da British Petroleum
(hoje BP) e controlada à época
pelo governo britânico.

A 2ª Guerra Mundial é normalmente considerada uma guerra contra
o nazifascismo, mas o petróleo exerceu forte influência no conflito.
O ataque japonês a Pearl Harbor tem origem, pelo menos em parte,
na decisão dos Estados Unidos de limitar as exportações de petróleo
para o Japão em 1941, em resposta à invasão japonesa da China.
O Japão dependia quase totalmente de petróleo importado,
principalmente dos Estados Unidos, e precisava da matéria-prima
para a sua frota naval.
Já na Europa, o Azerbaijão, país rico em petróleo e então parte da
União Soviética, era um dos alvos da incursão alemã rumo ao leste,
em 1941.
Foi por causa dessa ofensiva que os alemães acabaram cercados e
derrotados em Stalingrado, um divisor de águas na guerra.

2ª Guerra Mundial
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G1, http://goo.gl/yY4Vaw, 03/12/2015
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Coreia do Sul ratifica acordo de livre comércio com a China

A ratificação foi dada horas depois de os líderes dos principais partidos sul-
coreanos, tanto do governo quanto da oposição, concordarem com um
pacote de 1,6 trilhão de wons (US$ 1,4 bilhão) em ajuda para a
agroindústria local e outros setores vulneráveis. O pacote pretende
aumentar os subsídios do governo e oferecer empréstimos mais baratos e
isenção fiscal para agricultores e pescadores nos próximos dez anos. Pelo
acordo, Coreia do Sul e China concordaram em remover gradualmente
cerca de 90% das tarifas de importação sobre bens durante as próximas
duas décadas.
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O Parlamento da Coreia do Sul ratificou o acordo
de livre comércio com a China nesta segunda-
feira, seis meses depois de o documento ter sido
assinado pelos governos dos dois países. A
Assembleia Nacional aprovou o projeto de livre
comércio em uma votação com 196 votos a
favor, 33 contra e 36 abstenções.

EM, http://goo.gl/O4KvD9, 30/11/2015

- Aliança econômica mediante livre comércio

- China, Japão e Coreia do Sul prometem cooperação
econômica

http://goo.gl/U57nAs
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Coreia do Sul ratifica acordo de livre comércio com a China
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COP21: A 'polêmica da compensação' que divide países ricos e 
pobres

A COP21, a cúpula do clima em Paris que começou na última segunda-
feira e vai até dia 11 de dezembro, tem um grande desafio pela frente: o de
conseguir que países ricos e pobres concordem sobre compensações de
perdas e danos causados pelas mudanças climáticas.
De um lado, países de economias mais
modestas, que acreditam que os países
ricos deveriam ser responsabilizados pelas
perdas e danos causados pelas mudanças
climáticas - já que estes teriam sido
causados pelas emissões dos países mais
ricos. Do outro lado, as maiores economias
do mundo, que só aceitam debater perdas e
danos como parte de uma discussão mais
ampla e visando ajudar os países a se
adaptar ao problema.

G1, http://goo.gl/mzsArW, 03/12/2015
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http://goo.gl/R3xjCx

- Sustentabilidade

- Meio ambiente e economia

- COP 21: vídeo explica em 2 minutos o que é a Conferência do
Clima da ONU
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COP21: A 'polêmica da compensação' que divide países ricos e 

pobres
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Reino Unido realiza primeiros ataques aéreos contra Estado 
Islâmico na Síria

O Reino Unido executou na
madrugada desta quinta-feira (3) os
primeiros ataques aéreos na Síria
contra posições do grupo jihadista
Estado Islâmico (EI), poucas horas
depois do Parlamento autorizar os
bombardeios, anunciou o ministério
da Defesa.

Os bombardeiros atacaram campos de petróleo na Síria, disse o
ministro da Defesa britânico, Michael Fallon. Eles decolaram da
base da RAF no Chipre. Nesta manhã, o país enviou oito aviões de
guerra adicionais para a base no Chipre, que irão se juntar à
ofensiva contra o Estado Islâmico na Síria. O presidente da França,
François Hollande, parabenizou os primeiros bombardeios
britânicos.

G1, http://goo.gl/8YNJzm, 26/11/2015
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http://goo.gl/hQlDZY

- Estado Islâmico.

- Guerra contra terrorismo.

- Reino Unido ataca área petrolífera em seu 1º bombardeio ao
EI na Síria
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Reino Unido realiza primeiros ataques aéreos contra Estado 

Islâmico na Síria
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Pelo menos 56 civis, incluindo 16 crianças, morreram e dezenas
ficaram feridos em ataques aéreos realizados nesta sexta-feira (4)
pelo regime sírio no leste e sul de Damasco, informou o
Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a ONG, com sede na Grã-Bretanha, "a aviação do regime
bombardeou as localidades de Kafar Batna e Yisrin, na província de
Ghuta Oriental", deixando ao menos 35 mortos, incluindo seis
crianças. Na mesma região, em Duma, seis pessoas, incluindo
duas crianças, foram mortas por disparos de foguetes.

G1, http://goo.gl/8YNJzm, 26/11/2015

SEMANA 01 a 07 DE DEZEMBRO
Ataques do regime sírio perto de Damasco deixam mais de 50 

mortos

http://goo.gl/TEyWlk

- Conflitos no Oriente Médio.

- Situação instável na Síria.

- França cogita participação do regime sírio na luta contra o
Estado Islâmico
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Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de 
Dilma

O presidente da Câmara, Eduardo
Cunha, informou nesta quarta-feira (2)
que autorizou a abertura do processo
de impeachment da presidente Dilma
Rousseff. O pedido de Bicudo – um
dos fundadores do PT – foi entregue
a Cunha em 21 de outubro.

G1, http://goo.gl/vEdY2r, 02/12/2015
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Na ocasião, deputados da oposição apresentaram ao presidente da
Câmara uma nova versão do requerimento dos dois juristas para incluir as
chamadas “pedaladas fiscais” do governo em 2015, como é chamada a
prática de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas
parciais da previsão orçamentária. A manobra fiscal foi reprovada pelo
Tribunal de Contas da União (TCU).

http://goo.gl/PmGOEu

- Governabilidade da presidenta Dilma.

- Acusações de corrupção contra Cunha.

- Impeachment é ‘vingança’ de Cunha e mais um golpe à
imagem do país, dizem brasilianistas

Lideranças políticas e juristas se posicionam contra
impeachment de Dilma
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Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de 

Dilma

http://goo.gl/eyfIsE
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Sob protestos, Alckmin suspende plano de reorganização de 
escolas

Sob uma série de protestos e
com seu mais baixo índice de
popularidade, o governador
Geraldo Alckmin (PSDB) decidiu
suspender o plano de
reorganização da rede de ensino
paulista. A decisão será
anunciada em entrevista do
tucano.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/B3WfiS, 04/12/2015

A decisão, antecipada pela rádio Jovem Pan, ocorre em meio a uma série
de manifestações de estudantes contrários à medida, com a ocupação de
ao menos 196 escolas, além de bloqueios de vias da capital, desde o início
desta semana, de uma série de vias importantes da cidade de SP.
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- Governo de Geraldo Alckmin.

- Vitória da manifestação democrática pela educação.

- Popularidade de Alckmin atinge pior marca, aponta Datafolha
http://goo.gl/mzGOfs
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Sob protestos, Alckmin suspende plano de reorganização de 

escolas

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa :  D

Os casos de dengue registrados no país este ano, até a metade de
novembro, ultrapassaram 1,5 milhão com um aumento de 176% em
relação ao mesmo período do ano passado. Houve ainda aumento
de 104% nos casos graves de dengue e de 79% no número de
mortes quanto comparado com os dados de 2014. Os números
foram divulgados dia 24/11/2015 pelo Ministério da Saúde.
Marcelo Castro alertou que as regiões do país têm peculiaridades
quanto ao criadouro do mosquito e que é preciso ficar atento a
essas características. No Nordeste, por exemplo, ele exemplificou
que as pessoas armazenam água em função da seca e essa acaba
sendo uma fonte para a proliferação.

Ministério da Saúde registra 1,5 milhão de casos de 
dengue no país em 2015

EBC, http://goo.gl/24SkGq, 24/11/2015
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