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Atualidades 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

ECONOMIA INTERNACIONAL

 • China:

Economia da China registra o menor crescimento em 25 anos. Produto Interno Bruto (PIB) do 
país asiático teve aumento de 6,9% em 2015.

A economia chinesa registrou em 2015 o menor índice de crescimento em 25 anos, segundo 
os resultados oficiais divulgados nesta terça-feira. O atual cenário aumenta os temores sobre o 
gigante asiático, que é visto como o motor econômico mundial.

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 6,9% no ano passado, o menor resultado desde 
1990, quando o avanço foi de 3,8% em meio a um contexto de convulsão interna e isolamento 
internacional provocados pela violenta repressão, em 1989, do movimento pró-democracia da 
Praça Tiananmen (Paz Celestial) de Pequim.

Nas últimas semanas, os mercados ao redor do planeta estavam agitados pela contínua 
desaceleração da segunda maior economia mundial, que em 2014 registrou crescimento de 
7,3%.

No quarto trimestre de 2015, o PIB chinês progrediu 6,8%, o que representa um leve retrocesso 
na comparação com o trimestre anterior (6,9%) e o pior resultado desde a explosão da crise 
financeira em 2008.

Tanto os dados anuais como os trimestrais divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas 
(ONE) estão de acordo com as expectativas dos analistas consultados pela agência de notícias 
AFP.

— A economia chinesa está em processo de estabilização, mas ainda não se encontra 
estabilizada — disse o economista chefe do Citic Bank International em Hong Kong, Liao Qun.

As autoridades chinesas, que projetavam um avanço "por volta de 7%", atribuem a 
desaceleração de uma economia que há pouco tempo ostentava crescimentos de dois dígitos 
à "nova normalidade" de um crescimento menor, porém mais estável, baseado no consumo 
interno, inovação e serviços, em detrimento das indústrias pesadas, dos investimentos 
estimulados pelo endividamento e as exportações.

O ONE voltou a insistir nesta terça-feira nas dolorosas "transformações estruturais" em marcha: 
"É um período crucial em que deveremos superar os desafios, e continuará sendo imperiosa a 
necessidade de aprofundar as reformas".
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Esse é projeto que os dados parecem ratificar, pois o setor de serviços representou 50,5% do 
PIB em 2015, superando pela primeira vez mais da metade do total, segundo a agência oficial 
Xinhua.

Os investimentos em bens de capital, que refletem sobretudo os gastos nas infraestruturas, 
aumentaram 10% em 2015, menos do que a previsão do mercado (10,2%) e em forte 
desaceleração.

— A situação em 2016 continuará sendo mais ou menos a mesma de 2015, e o crescimento 
econômico da China seguirá confrontado a uma situação internacional complexa e volátil — 
afirmou o diretor do ONE, Wang Boan.

Alguns setores devem continuar sofrendo com o excesso de capacidade produtiva, mas novos 
elementos, como o comércio eletrônico e as energias renováveis, manterão o dinamismo, 
destacou Boan.

— Pensamos que o crescimento econômico em 2016 permanecerá estável. Confiamos nisso — 
declarou.

O Partido Comunista da China deve reduzir as previsões para este ano, conforme analistas, que 
recordam que o presidente Xi Jinping já afirmou que uma expansão do PIB de 6,5% deveria ser 
suficiente para responder às necessidades do país.

Impactos mundiais 

Mesmo debilitado, o gigante asiático continua sendo um dos principais motores do crescimento 
planetário, o personagem mais importante do comércio internacional e um colossal consumidor 
de matérias-primas. A afirmação é comprovada pela queda nas bolsas ao redor do mundo no 
início de janeiro, após os sobressaltos registrados nos mercados chineses.

Ao longo de 2015, os indicadores permaneceram no vermelho: contração da atividade 
manufatureira, enfraquecimento do setor imobiliário e queda do comércio exterior, todos 
pilares tradicionais do crescimento chinês.

A desaceleração teve um impacto severo nos países emergentes como o Brasil, que se 
transformaram nos últimos anos em grandes fornecedores de matérias-primas para a China.

— Os mercados emergentes devem estar preparados para um golpe potencialmente grave 
— alertou o presidente do Banco Central do México, Agustín Carstens, em uma entrevista na 
segunda-feira ao jornal britânico Financial Times.

— O ajuste pode ser violento, e os dirigentes políticos têm que estar preparados — completou.

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/01/economia-da-china-registra-o-menor-
crescimento-em-25-anos-4955100.html#

Jan 2016 - Injeção de dinheiro da China pode substituir corte da taxa de compulsório, diz 
economista do BC.

PEQUIM (Reuters) - Os movimentos do banco central chinês para injetar mais de 600 bilhões 
de iuanes (91,19 bilhões de dólares) em liquidez antes dos feriados do Ana Novo Lunar podem 
substituir um corte na quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas, 
disse o economista-chefe do Banco do Povo da China, Ma Jun, nesta quinta-feira segundo um 
jornal.
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Ma falou ao China Business News em entrevista que as injeções de liquidez podem "implicar 
em um substituto para a taxa de compulsório bancário".

O banco central prometeu na terça-feira injetar recursos dentro do sistema financeiro para 
ajudar a aliviar o aperto de liquidez esperado enquanto as pessoas estocam dinheiro antes das 
celebrações no começo de fevereiro.

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2016/01/21/injecao-de-dinheiro-da-
china-pode-substituir-corte-da-taxa-de-compulsorio-diz-economista-do-bc.htm

Março/2016 - Economia chinesa teve um "bom início de ano".

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, assegurou hoje que a economia chinesa teve um "bom 
início" de ano, com criação estável de emprego e um crescimento rápido do setor dos serviços e 
das indústrias tecnológicas e manufatureira. - See more at: http://www.rtp.pt/noticias/mundo/
economia-chinesa-teve-um-bom-inicio-de-ano_n906190#sthash.d1lYGzkf.dpuf

Lagarde defende que abertura da economia chinesa é essencial.

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, defendeu hoje (20) que 
a abertura da economia chinesa, entre outras reformas estruturais, é essencial para que a China 
alcance um crescimento mais sustentável.

No Fórum de Desenvolvimento da China, que reúne empresários e líderes locais em Pequim, 
Lagarde destacou que o país asiático deve encontrar mais sustentabilidade e avançar nas 
“reformas necessárias”, segundo um comunicado publicado na página do FMI.

Lagarde sugere três “políticas imperativas”, como a abertura da economia chinesa, a redução das 
diferenças entre pobres e ricos e entre zonas urbanas e rurais e investimento em Investigação e 
Desenvolvimento (I&D).

Estas três orientações estão incluídas no novo Plano Quinquenal aprovado pelas autoridades 
chinesas na semana passada e ajudarão a China a conseguir “um crescimento de maior 
qualidade, mais inclusivo e mais sustentável” se forem implementadas, destacou.

O 13º Plano Quinquenal estabelece as políticas a seguir pelo Governo entre 2016 e 2020 e 
procura alcançar um crescimento econômico de, pelo menos, 6,5% anuais, para duplicar em 
2020 o Produto Interno Bruto (PIB) e o rendimento ‘per capita’ que o país tinha em 2010.

Lagarde considerou que a transição da economia chinesa é boa para a China e para o mundo, 
mas alertou que, como qualquer transição, terá “sobressaltos”.

O plano, aprovado pela assembleia Nacional da China (Parlamento chinês) procura modernizar 
o sistema industrial chinês, especialmente no setor público, enquanto reserva um lugar central 
à inovação e desenha políticas de distribuição de mão-de-obra, tecnologia e capital.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-03/lagarde-defende-que-
abertura-da-economia-chinesa-e-essencial

 • EUA: taxas de juros, inflação, desemprego

BC dos EUA mantém juros, de olho em riscos para economia global. Mesmo com melhora dos 
indicadores, inflação baixa ainda preocupa Fed. Taxas dos títulos públicos continuam entre 
0,25% e 0,5%.
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O Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) decidiu manter as taxas de juros nesta 
quarta-feira (16) entre 0,25% e 0,5%. É a segunda vez que o órgão decide não alterar as taxas, 
após a primeira elevação em quase uma década, em dezembro.

A maioria das autoridades disse agora esperar que será apropriado elevar os juros em 0,5 ponto 
percentual até o final deste ano. Novas projeções mostraram que membros do Fed esperam 
dois aumentos de 0,25 ponto percentual nos juros até o fim do ano.

De acordo com o Fed, a economia global e os mercados financeiros "ainda representam riscos", 
apesar na melhora em uma série de indicadores econômicos.

Os membros do Fed destacaram o avanço no mercado de trabalho como um sinal de 
fortalecimento do emprego no país, mas lembrou que a inflação ainda preocupa, já que 
continua abaixo da meta de 2%.

Segundo o órgão, o consumo doméstico continua expandindo a um ritmo moderado nos EUA, 
e o setor imobiliário apresentou melhoras, embora os investimentos e as exportações tenham 
tido um desempenho fraco.

Projeções pioram

As autoridades do Fed também projetaram crescimento econômico mais fraco e inflação mais 
baixa este ano, e reduziram a estimativa sobre onde a taxa de juros estará no longo prazo para 
3,30%, de 3,50% – um sinal de que a recuperação econômica continuará fraca.

O cenário para a taxa de juros representa uma mudança em relação às quatro altas esperadas 
quando o Fed elevou os juros em dezembro pela primeira vez em quase uma década.

O novo cenário surge no momento em que o Fed tenta enfrentar a volatilidade recente no 
mercado global e manter seus planos de elevar os juros de alguma forma intactos.

O Fed adotou uma postura cautelosa na reunião de política monetária de janeiro, em meio às 
perdas dos mercados financeiros, preços mais fracos do petróleo e queda das expectativas de 
inflação.

Os membros do Fed também veem contínua melhora do mercado de trabalho, com a taxa de 
desemprego caindo para 4,7% até o final do ano. Eles reduziram a estimativa para a inflação 
este ano para 1,2% de 1,6 por cento, mas veem recuperação para perto da meta de 2% no 
próximo ano.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/bc-dos-eua-mantem-taxa-de-juros.html

Bolsas europeias caem novas preocupações sobre juros dos EUA

SÃO PAULO - As bolsas europeias operam em queda nesta quinta-feira (24) com os mercados 
tendo as negociações reduzidas na véspera do feriado da Páscoa, em uma semana que o 
continente ficou abalado pelos atentados terroristas na Bélgica e com novas preocupações 
sobre as taxas de juros nos Estados Unidos.

Na Ásia, as bolsas chinesas caíram mais de 1% pressionadas pelos papéis de matérias-primas. O 
índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,68%, 
enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,62%.
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No restante do continente as ações também recuaram, pressionadas pela alta do dólar depois 
de outra autoridade do Fed (Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos), falar da 
possibilidade de mais de um aumento de juros este ano.

As autoridades agora parecem estar colocando mais uma vez em discussão uma elevação no 
próximo mês, após o banco na semana passada dizer que provavelmente iria aumentar as 
taxas duas vezes este ano, menos do que o anteriormente esperado. Além disso houve uma 
mudança para um foco mais dovish, ou seja, a preocupação seria maior com o fortalecimento 
da economia do que com a inflação.

http://www.financista.com.br/noticias/bolsas-europeias-caem-novas-preocupacoes-sobre-
juros-dos-eua

Inflação nos Estados Unidos tem leve alta em fevereiro.

PIB dos EUA cresce 2,4% em 2015. No 4º trimestre, alta foi de 1,4%, e não de 1%, como estimado 
anteriormente. Gasto dos consumidores acima do previsto motivou resultado.

O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou no quarto trimestre, mas não tão 
drasticamente quanto estimado anteriormente, ajudado por fortes gastos dos consumidores. O 
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anual de 1,4% contra patamar de 1% divulgado 
anteriormente, informou o Departamento do Comércio nesta sexta-feira, em sua terceira 
estimativa. Com o resultado a economia americana teve expansão de 2,4% em 2015. No 
terceiro trimestre houve o PIB dos EUA cresceu 2%.

Economistas ouvidos pela Reuters esperavam que a leitura do PIB do quarto trimestre 
ficaria inalterada em 1% As revisões para cima refletiram um ritmo mais forte dos gastos dos 
consumidores do que o estimado anteriormente.

Os gastos dos consumidores, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica 
dos EUA, cresceram 2,4%, contra taxa de 2% divulgada no mês passado. O avanço refletiu maior 
consumo em serviços do que o projetado anteriormente.

Os lucros das empresas, porém, recuaram no período. Os lucros corporativos tiveram queda de 
8,1% no quarto trimestre ante o anterior, mais que o recuo de 3,3% do terceiro trimestre ante 
o segundo. Durante todo o ano de 2015, porém, os lucros avançaram 3,3% ante 2014. Os dados 
sobre lucros não são ajustados para a inflação, neste relatório divulgado nesta sexta-feira.

Os investimentos em ativos fixos não residenciais recuaram 2,1% no quarto trimestre, resultado 
pior que a queda de 1,9% antes calculada. Os investimentos em residências, por sua vez, tiveram 
crescimento 10,1% no último trimestre do ano passado, no ritmo mais forte em um ano e meio.

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pib-dos-eua-cresce-24-em-2015-3

EUA: pedidos de auxílio-desemprego sobem a 265 mil; previsão +268 mil

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos tiveram leve alta de 6 mil na semana 
encerrada em 19 de março, para 265 mil, no cálculo com ajustes sazonais, segundo pesquisa 
do Departamento de Trabalho. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas 
consultados pela Dow Jones Newswires, que previam avanço para 268 mil solicitações.

O dado da semana anterior foi revisado para baixo, de 265 mil para 259 mil pedidos.
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O indicador da semana passada marcou a 55ª semana consecutiva em que os pedidos ficaram 
abaixo de 300 mil, na sequência mais longa desde 1973.

A média móvel das últimas quatro semanas, calculada para reduzir a volatilidade do dado, 
registrou alta de 250 pedidos, a 259.750 na semana passada. Esse nível permanece perto da 
mínima em quatro décadas e é consistente com a melhora do mercado de trabalho.

O número total de pessoas que recebem auxílio-desemprego no país caiu 39 mil na semana 
encerrada em 12 de março, para 2,179 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana 
de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires.

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160324/eua-pedidos-auxilio-
desemprego-sobem-265-mil-previsao-268-mil/355955

 • economia da Europa:

Saída da União Europeia pode custar £ 100 bilhões à economia britânica. Valor é equivalente 
a quase 5% do PIB anual. Estudo sobre a 'Brexit' é da principal organização das indústrias 
britânicas.

A saída da Grã-Bretanha da União Europeia poderia custar 100 bilhões de libras e acabar com 
quase um milhão de postos de trabalho, segundo um estudo encomendado pela CBI, principal 
organização das indústrias britânicas.

De acordo com o estudo da empresa de consultoria PwC solicitado pela Confederação das 
Indústrias Britânicas (CBI), o "Brexit" teria "um sério impacto" na economia da Grã-Bretanha 
e custaria por volta de 100 bilhões de libras (US$ 145 bilhões) em perda de produção, o 
equivalente a quase 5% do PIB anual.

"Esta análise mostra com grande clareza por que sair da União Europeia seria um verdadeiro 
golpe para o nível de vida, o emprego e o crescimento", declarou Carolyn Fairbairn, diretora 
geral da CBI.

"Mesmo com a melhor das hipóteses, isto teria um sério impacto na economia do Reino Unido", 
disse.

O "Brexit" custaria a Grã-Bretanha 950.000 empregos, o que significa que o índice de 
desemprego em 2020 seria 2% a 3% maior que no caso da permanência na UE, segundo o 
estudo.

Um referendo sobre a permanência ou saída do bloco europeu será realizado na Grã-Bretanha 
em 23 de junho.

As pesquisas mostram que as intenções de voto estão muito equilibradas e que, a três meses 
do referendo, até 20% dos eleitores continuam indecisos.

Vote Leave, um dos grupos que lideram a campanha a favor da saída da Grã-Bretanha da UE, 
rejeitou os resultados do estudo divulgado pela CBI.

Matthew Elliot, um dos diretores do Vote Leave, declarou à BBC que as opções expostas no 
estudo estavam "enviesadas" e repetiu que "a única opção válida" é abandonar a UE.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/saida-da-uniao-europeia-pode-custar-100-
bilhoes-economia-britanica.html
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'El País': Banco Central Europeu e Alemanha divergem sobre pacote de estímulo. Vítor 
Constancio diz que sua intervenção livrou a região do euro de “deflação”.

Matéria publicada neste sábado (12) no El País, analisa que Berlim está contra Frankfurt. 
Empresários, os think tanks e a imprensa alemã pularam na jugular de Mario Draghi, presidente 
do Banco Central Europeu (BCE), depois que o novo pacote de estímulo para combater a anemia 
da zona do euro foi anunciado na quinta-feira. 

Segundo a reportagem, o establishment alemão defende seus poupadores com unhas e dentes 
e critica algumas medidas, mais em linha com a estagnação secular na Europa do que com o 
ciclo econômico na Alemanha, que enfrenta uma enorme crise. O BCE saiu em própria defesa 
em uma atitude incomum e de rara firmeza para os padrões de Frankfurt.

O vice-presidente do BCE, Vítor Constancio, fez um apelo a favor do ativismo do Eurobanco e 
novamente exigiu uma expansão fiscal para apoiar a política monetária.

"Evitamos uma deflação", disse.

O jornal espanhol conta que Draghi respirou tranquilo na sexta-feira (11). Os mercados 
acabaram com seu grande dia na quinta-feira, com uma reação surpreendente de baixa depois 
de uma primeira sacudida promissora: mandavam um lembrete de que o banco central não é 
o todo-poderoso; mandavam um recado de que a instituição talvez tenha perdido sua magia. 
Com algumas horas de atraso que causaram pavor em Frankfurt, os investidores finalmente 
digeriram na sexta-feira a enxurrada de medidas expansionistas, e o dia foi de alta para o 
mercado de ações, de bônus, câmbio e petróleo, praticamente tudo o que é negociado. 

El País comenta que Draghi tem outras frentes abertas: empregadores, think tanks e a imprensa 
alemã, liberal ou social-democrata, popular ou de prestígio, entraram em cena com um ataque 
furioso contra o pacote de medidas para resgatar a economia europeia da estagnação e do 
risco de deflação.

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/03/13/el-pais-banco-central-europeu-e-
alemanha-divergem-sobre-pacote-de-estimulo/

Inflação na Eurozona continua muito baixa

Os preços no consumidor desceram 0,2% em fevereiro, no conjunto da Zona Euro, em 
comparação com o mesmo mês do ano passado, confirmando as previsões para uma descida 
generalizada dos preços.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e da comida não-processada, foi de 0,8%, 
no conjunto de 19 países. Este valor ficou ligeiramente acima das previsões.

A inflação na eurozona continua muito fraca, paira mesmo o fantasma da deflação, o que vai 
contra os objetivos do Banco Central Europeu, que recentemente baixou a taxa diretora para 
zero por cento.

http://pt.euronews.com/2016/03/17/inflacao-na-eurozona-continua-muito-baixa/

Refugiados vão fazer crescer a economia europeia

FMI fez contas ao impacto da chegada massiva de refugiados. Os efeitos são reduzidos, mas 
globalmente o PIB europeu vai aumentar, sobretudo nos países onde mais estrangeiros 
procuram asilo.
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Um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre os "Desafios Económicos da Vaga 
de Refugiados na Europa" afirma que esta até pode ser boa para a Economia. Os técnicos 
responsáveis pelo trabalho foram ver exemplos do que aconteceu no passado com outras 
situações de grandes fluxos migratórios e fizeram contas.

Nos anos mais próximos, a vaga de migrantes levará a um "ligeiro aumento do crescimento do 
PIB, em resultado das despesas do Estado para apoiar os refugiados, bem como da maior oferta 
de mão-de-obra no mercado de trabalho".

O FMI admite, no entanto, que o crescimento da riqueza produzida nos países europeus devido 
aos refugiados é "modesto", rondando os 0,05% em 2015, 0,09% em 2016 e 0,13% em 2017. O 
ganho será maior nos países que mais abriram as fronteiras: +0,5% do PIB em 2017 na Áustria; 
+0,4% na Suécia e +0,3% na Alemanha.

Depois de 2017 as contas são mais difíceis e segundo o FMI o impacto dos refugiados na 
Economia vai depender da forma como estes são integrados. Se tudo correr bem, em 2020 o 
ganho no PIB pode chegar aos 0,25%.

Os técnicos sublinham que os Estados europeus devem acelerar a integração destes 
estrangeiros no mercado de trabalho pois só assim conseguirão desbloquear os potenciais 
efeitos económicos positivos.

O FMI acrescenta que os refugiados podem aliviar os problemas demográficos da Europa que 
tem poucas crianças e muitos idosos, mas sublinha que não vão resolver todos esses problemas.

Na única vez que falam sobre Portugal (mas também da Grécia, Itália e Espanha), os técnicos do 
FMI sublinham aliás que quem procura asilo na Europa está a dirigir-se para países com baixas 
taxas de desemprego e não para onde o problema do envelhecimento é mais severo.

http://www.tsf.pt/economia/interior/refugiados-vao-fazer-crescer-a-economia-
europeia-4989348.html

 • petróleo

Credit Suisse vê aquecimento da demanda por petróleo em 2016.

São Paulo, 28 - A demanda por petróleo vem ganhando força nos primeiros meses do ano 
devido à contínua recuperação econômica na América do Norte e na Europa e à estabilização de 
importantes países emergentes, informou o Credit Suisse em relatório assinado pelos analistas 
Jan Stuart e Jonathan Aronson.

O crescimento da demanda em fevereiro superou o ritmo de janeiro no Brasil e nos Estados 
Unidos, de acordo com o banco. "Consequentemente, estamos mais confiantes com a nossa 
estimativa de que a oferta e demanda por petróleo voltarão a se equilibrar nos próximos 
meses", informou o Credit Suisse.

A principal preocupação agora, segundo Stuart e Aronson, é o elevado nível de produção, e não 
mais a demanda.

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/28/internas_economia,747791/
credit-suisse-ve-aquecimento-da-demanda-por-petroleo-em-2016.shtml
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FMI: Estímulos monetários podem travar impacto do petróleo barato na economia

O economista-chefe do FMI argumenta que os efeitos positivos do petróleo barato estão a ser 
travados pelo ambiente de baixo crescimento e taxas de juro muito baixas, ou mesmo negativas.

Os preços do petróleo têm estado a negociar em mínimos de 12 anos, ainda assim as baixas 
cotações da matéria-prima não estão a reflectir-se no crescimento da economia. Uma situação 
que, na opinião do Fundo Monetário Internacional (FMI), poderá ser justificada pela adopção de 
políticas monetárias pouco ortodoxas implementadas por parte dos bancos centrais mundiais.

O FMI refere que deverá baixar as suas previsões para um crescimento global de 3,4% no 
próximo mês, sendo o facto das baixas cotações do petróleo não estarem a chegar à economia 
apontado como uma das razões para esta revisão em baixa, segundo uma notícia do Financial 
Times.

Num ‘post’ citado pelo jornal britânico, os economistas do FMI adiantam que o ambiente de 
baixo crescimento económico e as baixas taxas de juro, alguns casos até negativas, impostas 
pelos bancos centrais nas maiores economias nos últimos anos, minaram o que deveria ser um 
impacto positivo dos preços baixos do petróleo.

Os especialistas argumentam mesmo que o mundo poderá precisar de preços do petróleo e 
taxas de juro mais elevados para promover um crescimento económico mais vigoroso.

"Paradoxalmente, os benefícios globais dos baixos preços vão provavelmente aparecer apenas 
depois dos preços recuperarem e as economias desenvolvidas terem feito mais progressos no 
que diz respeito ao ambiente de baixas taxas de juro", remata Maurice Obstfeld, economista-
chefe do fundo.

O petróleo segue a negociar abaixo dos 40 dólares por barril nos mercados internacionais, mas 
a matéria-prima já chegou a quebrar a fasquia dos 30 dólares este ano.

http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/materias_primas/detalhe/fmi_estimulos_
monetarios_podem_estar_a_travar_impacto_do_petroleo_barato_na_economia.html

 • terrorismo e economia:

Ataques terroristas podem custar à Bélgica quatro mil milhões de euros.

O ING estima que os atentados da última terça-feira possam custar à economia belga quatro 
mil milhões de euros.

A reparação do aeroporto de Zaventem e da estação de metro de Maelbeek representará 
apenas uma pequena parte dos custos económicos dos ataques terroristas da última terça-
feira em Bruxelas. As contas do ING apontam para perdas de 4 mil milhões de euros, o que 
representará cerca de 0,1% do PIB belga.

“Se a ameaça terrorista persistir ou se novos ataques forem perpetrados, os custos vão subir”, 
diz Peter Vanden Houte, economista chefe do ING, citado pelo “Brussels Times”.

“É provável que as medidas de segurança levem as pessoas a evitar frequentar” cafés, 
restaurantes e lojas, diz Vanden Houte. “E temos também que contabilizar os custos do 
aeroporto estar encerrado e que segundo alguns especialistas são de cerca de 10 milhões de 
euros por dia”, acrescentou. A Brussels Airport estima que o Zaventem possa ser reabertura na 
próxima terça-feira, 29 de Março, precisamente uma semana depois dos ataques.
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Os últimos números disponíveis, relativos a 2013, indicam que a Bélgica recebe anualmente 
cerca de 7,7 milhões de turistas. Estatísticas que já começaram a ser afectadas depois dos 
ataques de Paris e que levaram a agência de turismo de Bruxelas a lançar uma companha 
assegurando aos turistas que a cidade é segura.

Nessa altura, e na sequência dos atentados de 13 de Novembro, as medidas de segurança 
impostas em Bruxelas por quase uma semana tiveram, de acordo com a cadeia de televisão 
Belga VRT um custo diário na ordem dos 51,7 milhões de euros.

http://economico.sapo.pt/noticias/ataques-terroristas-podem-custar-a-belgica-quatro-mil-
milhoes-de-euros_245729.html

Os custos do terrorismo nas economias mundiais

Como se não bastasse a perda de vidas humanas, o impacto exercido por actos recentes como 
os de Beirute, Paris, Bamako ou Tunes leva a ondas de choque de carácter social, político e 
económico.

Vítimas, dor, sensação de insegurança, discursos políticos inflamados, reuniões de emergência, 
reforço das medidas e dos dispositivos de controlo: estes são alguns dos efeitos que actos de 
terrorismo como os que custaram 129 vidas em Paris costumam ter. Associado a tudo isto 
está o impacto na economia das acções dos terroristas e esse, segundo dados do relatório 
Índice Global do Terrorismo do Institute for Economics and Peace – congrega informação 
sobre o assunto desde 1997 – situou-se, em 2014, nos 52,9 mil milhões de dólares (quase o 
PIB da Bulgária). Desde 2001, ano dos ataques às Torres Gémeas, quando a factura económica 
ascendeu a 51,1 mil milhões de dólares, que não se chegava a valor tão elevado.

“O número dá uma ideia da assimetria envolvida”, comenta Miguel Monjardino, especialista 
em assuntos internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. “Mais 
devastador é observar os efeitos exercidos na economia da Síria ou de grande parte do Iraque 
por causa da fuga de pessoas. Levando em conta que muitos dos refugiados chegados à 
Europa tinham dinheiro para isso, deixou de haver advogados, médicos, professores e outros 
que possam fazer funcionar uma sociedade. Mais: duvido que voltem, pois movimentos deste 
género, envolvendo famílias com filhos, significam que as pessoas não acreditam que o país 
tenha futuro. Ora, quando isto se contabiliza, chega-se a valores astronómicos”, opina. A estes 
valores “soma-se o dinheiro que o Daesh confisca e cobra em impostos e taxas nas regiões que 
conquistou na Síria e no Iraque”.

O Insider Pro (IP) alerta, contudo, para o facto de o cálculo ser feito a partir de propriedades 
atingidas em função de bombistas suicidas, bem como em relação a mortes, ferimentos, custos 
com cuidados de saúde e ganhos desperdiçados, embora não estejam colocados na equação 
investimentos necessários para questões como mais agentes em campo, seguros mais caros ou 
mudanças na organização das cidades que se sentem em perigo. 

Monjardino aponta, por outro lado, o que custaram aos terroristas os ataques em Paris. 
“Dez a 15 mil dólares. Pela primeira vez, os alvos dos ataques foram diferentes e exigiram 
competências diferentes: bombistas-suicidas; tácticas de assalto urbano; e, no Bataclan, gente 
que se entrincheirou para morrer. Para isto precisaram apenas de algumas AK47, certo tipo 
de explosivos e de gente disposta a morrer. O 13 de Novembro foi muito diferente do 11 de 
Setembro. Os ataques contra Nova Iorque e Washington foram complexos e sofisticados – 
espécie de momento “Sputnik” na história do uso do terrorismo. Paris é muito diferente. Os 
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ataques foram simples na concepção e execução. Além disso, usaram o modelo do Daesh no 
Iraque – utilizar a Síria para reconquistar Bagdade. Agora usaram a Bélgica como base logística 
para actuar em França. Abolimos as fronteiras na União Europeia para fortalecer a integração 
política e criar prosperidade económica. O Daesh usou a abolição das fronteiras para fomentar a 
desintegração e semear o medo.” Porém, o especialista da Universidade Católica indica factores 
que correram mal aos terroristas: “A decisão de não evacuar o Stade de France, conjugada com 
o impedimento da entrada do bombista, evitou muitas mortes; outra questão foi a rapidez da 
polícia no assalto ao Bataclan, pois o atentado fora concebido para durar muito mais horas 
e causar mais vítimas – as autoridades resolveram o caso em menos de uma hora. Embora 
se lamente cada morte, a repetição de um caso como o do cerco de Bombaim teria atingido 
outras proporções”, defende.

“Maior fábrica de terroristas que o mundo conheceu”, conforme disse François Hollande, o 
Daesh foi responsável, em 2014, por mais de 20 mil mortes, ainda de acordo com os dados do 
referido estudo. Mas, segundo acrescenta o IP, entre 2006 e o ano passado perto de 70% das 
mortes por acções terroristas nos países ocidentais não envolveram extremistas organizados 
em grupos.

A educação e o passado 

Pouco depois de terem acontecido os actos terroristas, Miguel Monjardino considerou que ter 
pessoas com passaporte francês criara ainda maiores problemas de prevenção e controlo às 
forças de segurança. Explicando como pode alguém educado num país da União Europeia agir 
de modo tão desumano, Monjardino lembra: “Foi na Europa que surgiram as primeiras utopias 
políticas do século XX, as quais exerceram papel muito mobilizador. Nos anos 60 e 70 também 
houve grupos como as Brigadas Vermelhas ou o Baader Meinhof, e tácticas para tentar criar 
uma revolução. Agora estão em causa duas coisas: a primeira é a reconquista do poder pelos 
sunitas no Iraque. Uma das origens do Daesh é claramente secular. O Corão é um pormenor 
para os fundadores do Daesh. A segunda é a instrumentalização do Islão para criar a primeira 
utopia pan-árabe dos últimos 100 anos, uma vez que, por norma, a índole era nacionalista. O 
califado alimenta esta utopia que pretende a abolição da ordem internacional do mundo árabe 
e quer criar uma guerra com os xiitas a nível regional. O oxigénio político do Daesh é o caos. O 
que tornou Paris possível foram redes logísticas de apoio bastante antigas.” 

Sobre as forças de segurança, Miguel Monjardino diz: “Momentos como estes são muito injustos 
para as secretas e as autoridades em geral, pois não é possível saber por antecipação quantas 
vezes foram bem-sucedidos até suceder algo assim. É impossível impedir a 100% qualquer 
ataque terrorista. O número de mortos, o pânico, o medo e a visibilidade gerada dizem que 
esta ideologia vai ter fôlego por bastante tempo. Tudo isto faz parte de um processo político e 
ideológico longo no mundo sunita árabe. A Al Qaeda tem 27 anos. Claro que há divergências 
estratégicas importantes. Bin Laden nunca pensou ver o califado, mas estava disposto a lutar 
pela ideia. Os fundadores do Daesh são sunitas iraquianos que viram no caos da guerra civil 
da Síria uma oportunidade para recuperar o que tinham perdido com o derrube do regime de 
Saddam Hussein. A primeira coisa que o Daesh fez foi infiltrar e conquistar parte da Síria. Foi isto 
que lhes permitiu anunciar a fundação do califado. Um dos paradoxos do nosso tempo é que 
nunca houve tanta informação disponível. O problema é que o dilúvio da informação diária está 
a abolir a nossa memória histórica. Isto favorece os que usam o terror contra nós. Tornámos-nos 
sociedades instantâneas que exigem respostas instantâneas. A natureza secreta, manipuladora 
e violenta do Daesh não é muito diferente da de outros movimentos revolucionários.”
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Monjardino fala ainda dos desafios ao Ocidente. “Apesar do califado, o Daesh é descentralizado. 
Não se sabe bem quem toma as decisões mais importantes. É muito duvidoso que seja Abu Bakr 
al-Baghdadi, escolhido pelos fundadores da organização para desempenhar o papel do novo 
califa. Quando uma estrutura com estas características enfrenta outra bastante centralizada 
como os estados europeus ou uma organização como a União Europeia que delibera de forma 
lenta e consensual, a primeira ganha sempre. E, para derrotar aquela estrutura descentralizada, 
é necessária outra com grande capacidade de adaptação. A “Porta Aberta” no Twitter em Paris 
é um bom exemplo. Foi espontânea, de baixo para cima e retirou margem de manobra aos 
terroristas. Mas foi uma reacção, não uma adaptação. Nas operações anti-terroristas na Bélgica 
aconteceu o oposto. As autoridades pediram às pessoas e aos orgãos de comunicação social 
para não partilharem informações sobre o que acontecia. Isto é adaptação às novas realidades 
e funcionou bem. Outra possibilidade é negar ao Daesh o uso indiscriminado das redes sociais, 
pois estas são veículos de propaganda muito bem-sucedida para o recrutamento.”

Será mais complicado o controlo económico-financeiro de quem consegue, segundo dados 
revelados pelo “Financial Times”, cerca de 500 milhões de dólares anuais através do petróleo, 
além de outras receitas vindas do tráfico de seres humanos e da venda de cereais. “Demora mais 
tempo, embora as limitações geográficas e territoriais de quem não tem acesso ao mar, como é 
o caso do Daesh, coloquem dificuldade adicional que é o problema tradicional das utopias – a 
transição das operações para a conquista do poder por meios violentos onde a espionagem, 
a desinformação e o assassínio dos líderes das sociedades civis e tribais são essenciais para o 
governo e a administração das áreas conquistadas.” 

Passando a discussão actual pela hipótese de suspensão do acordo de Schengen e pela 
colocação de entraves à liberdade de circulação de pessoas, caso esta se concretize isso seria 
vitória do terrorismo? Miguel Monjardino indica: “Quem age assim procura mais o colapso 
da civilização através da instrumentalização da população árabe do que um choque entre 
civilizações. Este colapso passa pela guerrilha urbana em cidades europeias e por uma guerra 
apocalíptica entre sunitas e xiitas no Médio Oriente e Golfo Pérsico. Diminuir o espaço de 
circulação de Schengen podia ser o ideal na segurança mas duvido que aconteça. Mas o ‘espaço 
Schengen’ vai ter de adaptar-se ao desafio que esta ideologia revolucionária sunita representa 
para os países europeus. Não podemos continuar a dar aos que usam o terror uma vantagem 
tão grande no plano táctico e operacional.”

http://economico.sapo.pt/not ic ias/os-custos-do-terror ismo-nas-economias-
mundiais_236028.html

 • TPP (Acordo de parceria econômica estratégica Transpacífico)

Veja quanto vai render o maior acordo comercial da história

São Paulo – A Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), o maior acordo comercial da 
história, vai render 465 bilhões de dólares para os países que formam o bloco, segundo um 
estudo publicado em janeiro. 

Os cálculos do Peterson Institute for International Economics são 35% maiores do que as 
projeções anteriores feitas em 2012, de ganho de 343 bilhões de dólares. 

Os autores ressaltam que, quando foram feitas as primeiras estimativas, os termos do acordo 
não eram conhecidos, o que pode ter influenciado na diferença dos números. 
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A parceria foi assinada em outubro do ano passado por 12 países que somam 800 milhões de 
pessoas e respondem por 40% do PIB global. São eles Estados Unidos, Canadá, Chile , México , 
Peru , Brunei, Japão , Malásia , Cingapura, Vietnã , Austrália e Nova Zelândia . 

Quem mais vai se beneficiar serão os Estados Unidos. Em 2012, a expectativa era de um ganho 
de 97 bilhões de dólares; em 2015, o número foi atualizado para 131 bilhões, ou 35% a mais.

A perspectiva também melhorou consideravelmente para as economias que não fazem parte 
do acordo. 

Em 2012, estimava-se que a TPP faria os outros países perderem 92 bilhões de dólares até 
2030; no novo estudo, a perspectiva é de ganhos de 27 bilhões de dólares no mesmo período. 

Entre os principais pontos do acordo está a supressão imediata de três quartos das tarifas 
de comércio internacional, no momento de sua implantação e o estabelecimento de regras 
comuns ambientais, trabalhistas, de investimento e propriedade intelectual.

Pauta eleitoral 

O maior acordo comercial das últimas décadas tem sido um dos tópicos de debate nas eleições 
norte-americanas. 

Da perspectiva democrata, o pré-candidato Bernie Sanders já criticou duramente o projeto, 
afirmando que o TPP é "a continuação das políticas comerciais desastrosas que custaram 
milhões de empregos bem-pagos ao país", de acordo com o New York Times. 

Hillary Clinton era secretária de Estado do governo quando o acordo estava sendo negociado, e 
apoiou o pacto na época. Atualmente, diz que rejeita os termos. 

“As expectativas são muito altas, e, até onde eu tenho visto, não parece que o acordo as tenha 
alcançado”, disse a pré-candidata. 

O candidato favorito do Partido Republicano, Donald Trump, afirmou em uma entrevista que 
ele e Sanders tinham um ponto em comum: a oposição ao TPP. 

"Nós dois concordamos que estamos sendo explorados pela China, pelo Japão, pelo México, 
por todo mundo com quem fazemos negócio", disse o empresário em fevereiro.

Impacto no emprego 

Tanto Sanders quanto Trump destacam, em suas críticas, que o acordo não vai ser benéfico 
para o nível de emprego dos norte-americanos. 

O estudo do Peterson Institute mostra que o impacto será realmente limitado e que a 
nova dinâmica de comércio exterior vai obrigar a mão-de-obra a migrar para setores mais 
“sofisticados”. 

Segundo o estudo, não haverá um aumento significativo no número de vagas, então será 
necessário que as empresas invistam em mobilidade de funções e cursos de aperfeiçoamento. 

Com os benefícios econômicos promovidos pelo acordo, diz o instituto, será possível investir 
em programas de redistribuição de renda para os trabalhadores de setores não diretamente 
ligados a exportação e que serão prejudicadas pelas mudanças no mercado de trabalho.

http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=5903395
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EUA, Japão e mais 10 países assinam Acordo Transpacífico. Tratado foi assinado em Auckland, 
na Nova Zelândia. Medida cria a maior área de livre-comércio da história.

Os ministros e representantes de 12 países assinaram nesta quinta-feira (4) na cidade de 
Auckland, na Nova Zelândia, o Tratado Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), que representa 
cerca de 40% do PIB mundial. O TPP foi assinado pelos ministros e representantes de Estados 
Unidos, Japão, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Peru, Malásia, México, Nova Zelândia, Cingapura 
e Vietnã.

O novo bloco econômico prevê que o processo de ratificação pelos diferentes parlamentos 
nacionais dure cerca de dois anos.

O acordo reflete "a confiança em que a abertura e a integração de nossos mercados e 
investimentos propiciará a prosperidade de nossos povos", disse o primeiro-ministro 
neozelandês, John Key, durante o ato.

Key destacou que o pacto representa um terço das exportações mundiais e abrange um 
mercado de 800 milhões de pessoas, e antecipou que seu governo o apresentará ao parlamento 
na próxima terça-feira, para que seja ratificado.

Após a assinatura do TPP, que é considerado como um contrapeso à influência econômica 
da China na região, os países signatários se mostraram dispostos a que o tratado aceite mais 
membros no futuro, inclusive o gigante asiático.

"O TPP não está voltado contra um país em particular, mas rumo ao estabelecimento de 
padrões mais altos para a região. Estamos vinculados à China, assim como todos os países da 
região, e é importante ter uma relação econômica construtiva com eles", disse o representante 
de Comércio Exterior dos EUA, Michael Froman.

Indonésia e Filipinas manifestaram nos últimos meses seu interesse em incorporar-se a este 
tratado comercial, assim como outros países latino-americanos como a Colômbia.

O ministro das Relações Exteriores do Chile, Heraldo Muñoz, ressaltou, por sua vez, que o 
TPP é "perfeitamente compatível" com o avanço da Área de Livre-Comércio da Ásia-Pacífico, 
promovido pelo Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que inclui a China.

"A China é o principal parceiro comercial do Chile e esperamos aprofundar esta relação, por 
isso pensamos que devemos convergir ao invés de vê-lo como uma divergência", disse Muñoz 
em entrevista coletiva.

A assinatura do tratado aconteceu em meio a fortes medidas de segurança em Auckland, onde 
centenas de pessoas se manifestaram contra o acordo comercial levando cartazes nos quais se 
liam mensagens como "Se a injustiça é a lei, a rebelião é nosso dever".

O TPP foi muito criticado pelo sigilo que rodeou as conversas, que começaram em 2010 e 
concluíram em outubro do ano passado. ONGs e centrais sindicais alertaram para a ameaça 
que esta aliança representa aos direitos trabalhistas, para o acesso aos remédios e para o meio 
ambiente.

Obama comemora

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comemorou a assinatura do acordo e disse 
que este tratado daria ao país uma vantagem sobre outras economias líderes, especialmente 
sobre a China.
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"O TPP permite que os Estados Unidos – e não países como a China – escrevam as normas de 
circulação no século XXI, o que é especialmente importante numa região tão dinâmica como a 
Ásia-Pacífico", afirmou Obama em comunicado após a assinatura do acordo na Nova Zelândia 
por 12 países, entre eles os Estados Unidos.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/eua-japao-e-mais-10-paises-assinam-acordo-
transpacifico.html

 • Cuba e EUA

Cuba espera que visita de Obama sirva para potencializar acordos empresariais. O ministro do 
Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro de Cuba, Rodrigo Malmierca, vê grande potencial 
para acordos comerciais.

O ministro do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro de Cuba, Rodrigo Malmierca, disse 
neste domingo que espera que a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, à 
ilha impulsione acordos entre empresas dos dois países, entre os quais existe um "grande 
potencial" para os laços econômicos.

Malmierca indicou em entrevista coletiva que na comitiva que acompanha Obama, que 
aterrissará esta tarde em Havana, está a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Penny 
Pritzker, e líderes empresariais, o que gera "uma ocasião propicia para o estabelecimento de 
vínculos com as empresas cubanas". De acordo com o ministro, amanhã será realizado um 
fórum de negócios entre Cuba e Estados Unidos, no qual participarão empresas dos dois países, 
inclusive empresas privadas cubanas.

"Haverá vários painéis setoriais para debater as oportunidades de negócios", afirmou 
Malmierca, que inaugurará com a secretária americana o fórum de negócios, no qual Obama 
também participará.

O ministro antecipou que há mais de 20 empresas cubanas que "identificaram interesses 
comerciais de importação no mercado dos Estados Unidos" e que esperam "concretizar 
operações nos próximos meses"; embora tenha insistido nos obstáculos que persistem pela 
vigência do embargo econômico ou "bloqueio". Malmierca afirmou que os quatro pacotes de 
medidas aprovados no último ano pelo governo americano para suavizar o embargo estão na 
"direção correta", mas esclareceu que algumas ainda têm impacto limitado no país.

Nos últimos dias foram anunciados vários acordos empresariais, como o assinado pela empresa 
estatal de comunicações de Cuba, a Etecsa, com a americana Verizon para roaming direto; e 
com o grupo americano Starwood para operar dois hotéis de Havana. Além disso, na última 
quarta-feira foi reestabelecido o serviço de postagem direta de correio entre os dois países, 
interrompido em 1963.

Mais cedo, a empresa americana de aluguel online de quartos e imóveis particulares Airbnb 
anunciou uma ampliação de sua licença. A partir de agora, turistas de todo o mundo poderão 
escolher umas das 4 mil acomodações disponíveis em Cuba para se hospedar.

http://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2016/03/cuba-espera-que-visita-de-obama-
sirva-para-potencializar-acordos-empresariais.html
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Porto de Mariel está apto a receber transatlânticos

O Porto de Mariel, em Cuba, está apto a receber transatlânticos de turismo e poderá ser incluído 
nos roteiros de cruzeiros marítimos como porto de escala em viagens pela região do Caribe e 
também atuar como porto de embarque para passageiros. Na visão de Adrian Ursilli, diretor 
comercial e de marketing da MSC Cruzeiros, pioneira na realização de cruzeiros marítimos 
partindo de Havana, a presença da empresa em Cuba sinaliza a abertura deste mercado para 
o turismo internacional. “Tanto que desde dezembro de 2015 e até abril deste ano a capital 
cubana está recebendo o nosso gigantesco navio MSC Opera.”

A italiana MSC é uma das maiores armadoras do mundo e o MSC Opera passou por um 
processo de revitalização e ampliação - a tonelagem passou de 60 para 65 mil toneladas, e sua 
capacidade total de 2.199 para 2.679 hóspedes. Segundo Ursilli, na temporada 2016/2017, a 
companhia dobrará sua capacidade na região, novamente com o MSC Opera, mas desta vez em 
companhia do MSC Armonia, também revitalizado e ampliado. “A renovação de nossos navios 
atinge também embarcações da série Lírica, incluindo o MSC Lírica, baseado no Rio de Janeiro 
visando justamente a temporada 2015/2016”, diz, acrescentando que a armadora investiu 200 
milhões de euros no seu programa de revitalização de transatlânticos. A MSC faz cruzeiros no 
Mediterrâneo ao longo do ano todo e oferece cruzeiros sazonais para vários itinerários, entre 
eles Cuba, Caribe, Antilhas e América do Sul.

A expectativa dos empresários do setor de cruzeiros turísticos é que o novo complexo portuário 
cubano represente uma grande oportunidade para companhias internacionais diversificarem 
seus itinerários. “Afinal Mariel está localizado a menos de 200 quilômetros da Flórida e a 
45 quilômetros da capital Havana”, diz Renê Hermann, diretor geral da Costa Cruzeiros para 
a América do Sul. Ele comenta que antes de Mariel o Porto de Havana era o maior terminal 
marítimo de Cuba (não incluindo Guantanamo Bay, base naval norte americana em solo 
cubano). “Outras cidades portuárias da ilha são Cienfuegos, Matanzas, Manzanillo e Santiago 
de Cuba.”

Hermann vê com otimismo o futuro dos cruzeiros turísticos para Cuba. Mas ele acha que 
isso dependerá também de como a economia cubana irá evoluir quando vier finalmente o 
fim do embargo econômico dos Estados Unidos e como as relações entre os dois países se 
desenvolverão. “O fato é que o governo cubano aposta no Porto de Mariel para dinamizar sua 
economia, inclusive no âmbito turístico.”

A Costa Cruzeiros pertence à holding norte-americana Carnival Corporation, que engloba dez 
marcas de cruzeiros no mundo. Com a reaproximação diplomática entre Estados Unidos e 
Cuba, em meados do ano passado, a Carnival recebeu a autorização do governo cubano para 
operar localmente. O grupo conta com 470 transatlânticos e atende por volta de 3 milhões de 
cruzeiristas por ano.

Segundo Hermann, a primeira iniciativa tomada pela Carnival depois da abertura Cuba-Estados 
Unidos foi a criação de uma nova linha de cruzeiros, denominada Fathom, para atuar em 
território cubano em cruzeiros de cunho educacional e cultural. “As viagens serão feitas a bordo 
do navio MV Adonia com capacidade para 700 passageiros, saindo do porto de Miami.”

Para Marco Ferraz, presidente executivo da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos 
(Abremar), o anúncio de que o presidente americano Barack Obama vai viajar para a ilha 
cubana em março próximo sinaliza que o futuro das relações comerciais entre os dois países é 
bastante promissor (o que inclui naturalmente a indústria de cruzeiros marítimos). “A visita de 
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Obama poderá pressionar ainda mais os congressistas dos Estados Unidos a votarem pelo fim 
do embargo.”

A Abremar representa as armadoras e operadoras de turismo marítimo no Brasil e há dois 
anos passou a fazer parte da Cruise Lines International Association (Clia), associação mundial 
do setor, passando a chamar-se Clia Abremar Brasil. “A atividade de cruzeiros marítimos gera 
um impacto econômico de US$ 100 bilhões anuais e emprega mais de 753 mil pessoas em 
todo o mundo”, diz Ferraz informando ainda que o turista americano é o maior cruzeirista do 
planeta. “O ano passado registrou 23 milhões de cruzeiristas e metade deles era composta por 
americanos. Eles conhecem o Caribe inteiro e não conhecem Cuba. Então imagina a curiosidade 
que vai existir para conhecer a ilha.”

Para o especialista, o Porto de Mariel não tem problemas de calado para receber transatlânticos 
de turismo, por maiores que sejam. “A MSC Cruzeiros tem navios de 275 metros de extensão e 
calado de 9 metros, ou seja, do ponto mais profundo até a linha d’água são 9 metros de navio, 
bem menos que o calado do porto, que tem uma profundidade de dragagem de 17,9 metros.”

Segundo Mauro Hueb, diretor superintendente em Cuba da Odebrecht Ingeniería y Construcción 
Internacional (que executou a construção do complexo portuário cubano), o calado do Porto de 
Mariel foi projetado para receber, em uma primeira etapa, barcos porta-contêineres conhecidos 
como Panamax e posteriormente embarcações ainda maiores chamadas Ultra-Post-Panamax. 
“Atualmente o porto está em operação plena e é administrado por uma empresa de Cingapura, 
a PSA, uma das maiores do mundo nessa especialidade.”

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33680-porto-de-mariel-esta-
apto-a-receber-transatlanticos

 • desigualdade de gênero:

Desigualdade de gênero custa US$ 12 tri à economia mundial.

NOVA DELI, MOSCOU E ROMA, 8 MAR (ANSA) - A disparidade de gênero nas sociedades 
mundiais e no mercado de trabalho provoca um impacto de US$ 12 trilhões, equilalente 
a 16% do Produto Interno Bruto (PIB) global, de acordo com cálculos da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) relevados nesta terça-feira, 8 de março, 
por ocasião do Dia Internacional da Mulher. A organização afirmou que a discriminação contra 
as mulheres acaba gerando um duplo efeito negativo no mercado, porque "reduz o nível do 
capital humano feminino tanto na participação da força de trabalho quanto na produtividade 
total". Caso existisse paridade total de gênero, em 2030, a renda média per capita mundial seria 
de US$ 9.142, com US$ 764 a mais do que será se a desigualdade entre homens e mulheres 
perdurar. O efeito seria benéfico principalmente para os países menos desenvolvidos, que hoje 
sentem mais diretamente o impacto da limitada participação feminina no mercado de trabalho. 
"Eliminar a discriminação contra as mulheres e promover a paridade de gênero com escolhas 
economicamente inteligentes é importante para um crescimento sustentável e inclusivo", disse 
a OCDE.  

Já as Nações Unidas estimam que a igualdade entre homens e mulheres só será completamente 
alcançada daqui a 81 anos. De acordo com a ONU, os avanços ocorrem em vários países, mas 
muito lentamente. Islândia (1º), Noruega (2º) e Finlândia (3º) lideram o ranking do Índice Global 
de Desigualdade de Gênero de 2015 da ONU, que analisou 145 países. Síria (143º), Paquistão 
(144º) e Iêmen (145º) ficaram nas últimas posições. O Brasil está em 85º lugar.  
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Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o site do Google criou um doodle com a hashtag 
#OneDayIWill (#UmDiaEuVou). A animação mostra um vídeo com mulheres do mundo todo 
praticando diversas atividades e relatando seus sonhos. Personalidades políticas mundiais 
também enviaram mensagens para defender a paridade de gênero. Na Itália, a ministra da 
Educação, Stefania Giannini, disse que a "igualdade de gênero não deve mais ser uma conquista, 
mas sim, gerar uma consciência sobre uma nova responsabilidade individual e coletiva".  

"Sabemos que a estrada para a plena paridade entre homens e mulheres é longa, mas 
felizmente sabemos também que estamos caminhando", disse, por sua vez, a ministra para as 
Reformas Institucionais e Relações com o Parlamento da Itália, Maria Elena Boschi.  

Desde que assumiu o governo italiano, em 2014, o primeiro-ministro Matteo Renzi forma 
gabinetes diversificados que prezam pela presença feminina no poder.  

"É intolerável que ainda nos dias de hoje existam mulheres expostas a violências brutais e 
selvagens somente pelo fato de serem mulheres", comentou o presidente da Índia, Pranab 
Mukherjee. Ao entregar em Nova Deli o prêmio "Nari Shakti Puruskar", por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher, o chefe de Estado indiano disse que é preciso "recordar com ênfase, 
todos os dias, que cada membro da sociedade, homem ou mulher, tem os mesmos direitos de 
viver em segurança, paz e dignidade".  

A Índia sofre com um alto índice de estupros e violência contra a mulher e constantemente é 
palco de episódios de violência e ataques de gênero.  

Já o presidente russo, Vladimir Putin, elogiou as mulheres do seu país. "São as mulheres, com 
sua dignidade e compaixão, que encarnam o verdadeiro espírito da Rússia". "A Rússia celebra 
esta data com um amor particular, provavelmente mais que em outro país. É uma festa com 
cravejada de flores, presentes e sentimentos para nossas mães, filhas e colegas de trabalho", 
disse Putin. (ANSA)

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2016/03/08/desigualdade-de-genero-custa-
us-12-tri-a-economia-mundial.htm

Barack Obama prepara para março visita histórica a Cuba
Por Francisco Marques

18/02 08:00 CET

O Presidente dos Estados Unidos está a preparar para março uma história deslocação a Cuba, 
anunciaram quarta-feira fontes da Casa Branca, citadas pelos meios de comunicação social nor-
te-americanos. A visita de Barack Obama a Raul Castro — a ser confirmada esta quinta-feira, 
pela Casa Branca — assinala a primeira vez que um chefe de Estado norte-americano estará 
oficialmente em Havana desde 1928.

A última (“e única”, sublinha o Wall street Journal) visita oficial a Havana de um Presidente dos Es-
tados Unidos, em exercício, aconteceu em janeiro de 1928, era o residente oficial da Casa Branca o 
republicano Calvin Coolidge, o 30.° chefe de Estado norte-americano, que estava a meses de deixar 
o lugar para Herbert Hoover após um único mandato. Coolidge esteve na ilha a propósito da Sexta 
conferência Anual dos Estados americanos (Pan America), na qual discursou a 16 de janeiro.

Esta visita de Obama ao homólogo Raul Castro resultará no terceiro encontro entre ambos, depois 
de em abril já terem estado juntos na agora conhecida como “Cimeira das Américas”, que decorreu 
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no Panamá, e de em setembro se terem reencontrado em Nova Iorque, à margem de uma Assem-
bleia-geral das Nações Unidas (ONU). Ambos os encontros aconteceram já depois dos anúncios de 
parte a parte, em meados de dezembro de 2014, dos esforços mútuos de reaproximação para pôr 
fim ao polémico embargo de mais de meio século dos Estados Unidos a Cuba.

As últimas viagens de Obama

Pelo menos quatro viagens estão já confirmadas para o Presidente dos Estados Unidos. 
Em junho, é esperado no Japão para uma reunião do G-7; em julho, na Polónia, para 
uma cimeira da NATO; em setembro, na china, para uma reunião do G-20; e, em 
novembro, já depois das presidências norte-americanas, no Peru, para a cimeira de 
Cooperação Económica Ásia-Pacífico.

Em cima da mesa, à espera de confirmação, está entretanto o convite de Dilma Rousseff para 
que Obama se desloque ao Brasil por altura dos Jogos Olímpicos, em agosto. A deslocação a 
Cuba deverá estar incluída numa digressão pela América do Sul e Central ainda por desvendar 
que levará o chefe da Casa Branca à Argentina e, à partida, também à Colômbia.

A primeira visita oficial de um responsável norte-americano a Cuba no decorrer deste novo 
processo de reaproximação foi protagonizada pelo embaixador diplomático da Casa Branca. O 
secretário de Estado John Kerry deslocou-se à ilha do Caribe em agosto para a inauguração da 
nova embaixada dos Estados Unidos em Havana.

Barack Obama tem planos para diversas viagens a realizar pelo globo antes das eleições presiden-
ciais marcadas para novembro deste ano, nas quais vai entregar as chaves da Casa Branca após 
dois mandatos em Washington como homem mais forte da maior economia do mundo. Somente 
o continente da Oceânia e a Antártida deverão ficar de fora dos planos de viagem.

A data escolhida para esta deslocação a Cuba está a ser vista como uma manobra política, numa 
altura em que os Estados Unidos estão já em processo de campanha presidencial, com as pri-
márias a decorrer, e a candidata democrática da continuidade, Hillary Clinton, não parece estar 
a ter uma vida fácil diante de Bernie Sanders. Também a maior popularidade do controverso 
republicano Donald Trump não agrada ao atual Presidente.

A aproximação a Cuba não foi bem vista pelos republicanos, que domina o Senado e a Casa dos 
Representantes, as duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos. Esta viagem de Obama a 
Havana acontece em plena campanha nas primárias presidenciais e cerca de um mês antes do 
7º Congresso do Partido Comunista cubano.

Um dos candidatos republicanos à Casa Branca, o senador da Florida Marco Rubio, um filho de 
cubanos natural de Miami, já se manifestou, tal como muitos camaradas, contrário à aproxima-
ção a Cuba. “Não é apenas uma ditadura comunista, é uma ditadura comunista antiamericana”, 
considerou Rubio sobre o regime dos irmãos Castro.

“Luz verde” às ligações de “ferry” entre EUA e Cuba

06/05/15 02:02 CET
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O governo dos Estados Unidos emitiu, pela primeira vez em mais de 50 anos, licenças para o 
transporte de passageiros em “ferry” entre as costas norte-americanas e a ilha de Cuba. É mais 
um sinal das novas relações entre os dois países. Pelo menos quatro empresas da Flórida con-
firmaram ter sido autorizadas a lançar as ligações por mar.

EUA-Cuba: reabertura de embaixadas confirma restabelecimento de 
relações

Por Rodrigo Barbosa | Com REUTERS
20/07/15 18:32 CET

Cuba voltou, a partir desta segunda-feira, a ter uma embaixada nos Estados Unidos. A reaber-
tura das representações diplomáticas acontece no seguimento do anúncio formal e histórico 
do restabelecimento de relações entre os dois países.

Pela primeira vez em 54 anos, a bandeira cubana voltou a ser hasteada na embaixada em Wa-
shington, numa cerimónia onde o chefe da diplomacia de Havana, Bruno Rodriguez, lembrou 
que é apenas o primeiro passo:

“Os acontecimentos históricos que vivemos hoje só fazem sentido com a remoção do embargo 
económico, comercial e financeiro, q é a causa de tantas privações e danos para o povo [cuba-
no], bem como a devolução do território ocupado de Guantánamo e o respeito da soberania de 
Cuba”.

A embaixada dos Estados Unidos em Havana também voltou a reabrir portas, pela primeira vez 
em mais de meio século, mas ainda sem hastear a bandeira. Para tal, será preciso esperar a visi-
ta oficial do secretário de Estado norte-americano, John Kerry, a 14 de agosto.

Por Rodrigo Barbosa | Com REUTERS

Cronologia das relações entre Cuba e os Estados Unidos
Por Carina Branco | Com AFP

20/07/15 18:17 CET

Foi a 8 de janeiro de 1959 que os guerrilheiros liderados por Fidel Castro entraram em Havana e 
tomaram o poder, mas o ditador Fulgêncio Batista já tinha deixado Cuba.
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Em 1961, Fidel Castro inicia a nacionalização das terras e das empresas norte-americanas, rom-
pendo as relações diplomáticas com os Estados Unidos.

No mesmo ano, a invasão da Baía dos Porcos, com um grupo de exilados cubanos coordenados 
pela CIA, piora a situação.

Em fevereiro de 1962, Washington decreta o embargo financeiro e económico a Cuba, com res-
trições comerciais alargadas e limitações ao movimento de pessoas.

Em outubro de 1962, dá-se a famosa crise dos mísseis de Cuba, com os satélites norte-ameri-
canos a detectarem uma base de mísseis nucleares da União Soviética instalada em Cuba. É um 
dos momentos mais quentes da guerra fria.

Em 1982, os Estados Unidos incluem Cuba na lista de países acusados de apoiar o terrorismo 
por causa do apoio a movimentos revolucionários em África e na América Latina.

O colapso da União Soviética, um dos principais apoios financeiros de Cuba, provoca no início 
dos anos 90 uma crise económica e obriga ao racionamento de combustível e alimentação du-
rante os anos a que o regime chama de “Período Especial”.

No pico da crise, no verão de 1994, mais de 35 mil cubanos tentam alcançar as costas da Flori-
da.

Em 2000, um novo conflito surge entre Cuba e os Estados Unidos com uma criança a tornar-se 
numa bandeira política. Elian González, de seis anos, foi o único sobrevivente da tentativa de 
emigração da sua família até à Florida. Após sete meses de lutas judiciais nos Estados Unidos, a 
criança é devolvida ao pai e regressa a Cuba.

Em 2002, o antigo presidente norte-americano Jimmy Carter visita Cuba e critica a falta de li-
berdade política apesar de se juntar aos que pedem uma flexibilização do embargo a Cuba.

Em fevereiro de 2008, a presidência passa para as mãos de Raúl Castro que inicia reformas eco-
nómicas para deixar mais espaço à iniciativa privada.

Em dezembro de 2013, no funeral de Nelson Mandela, o presidente dos Estados Unidos e o 
presidente de Cuba protagonizam um aperto de mão que correu o mundo, num gesto sem pre-
cedentes entre dirigentes dos dois países em mais de meio século.

Em dezembro de 2014, Barack Obama e Raúl Castro anunciam a abertura de um processo de 
normalização das relações entre os dois países.

Em abril deste ano, os dois dirigentes reúnem-se à margem da cimeira das Américas no Pana-
má, num encontro histórico que dura quase uma hora e meia. Em maio, Cuba sai da lista negra 
dos Estados Unidos, ou seja, da lista de estados que Washington considera patrocinar o terro-
rismo.

Por Carina Branco | Com AFP
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Cuba e EUA assinam hoje acordo que abre via a voos comerciais diretos

16/02 04:13 CET

Cuba e Estados Unidos vão assinar esta terça-feira em Havana um acordo de aviação civil que 
permitirá ligar os dois países com voos diretos, pela primeira vez em mais de cinquenta anos, 
em mais um importante passo na normalização histórica das relações bilaterais. Estima-se que 
as primeiras ligações aéreas sejam feitas a partir do Outono.

México compara “retórica” de Trump à de Hitler e Mussolini
Por Marco Lemos | Com EFE, REUTERS, AFP

08/03 10:41 CET

Uma “retórica estridente” num período de crise que, no passado só conduziu “a cenários fatídi-
cos na História da humanidade”.

O presidente do México responde assim ao discurso inflamado de Donald Trump, que quer se-
lar os Estados Unidos com um muro na raia sul.

Para Enrique Peña Nieto, o discurso “populista” do proto-candidato republicano é semelhante 
ao que conduziu “Hitler e Mussolini” ao poder.

“Já houve episódios na História da humanidade em que, lamentavelmente, estas expressões de 
uma retórica estridente só conduziram a cenários muito fatídicos na História da humanidade. 
Assim chegou Mussolini, assim chegou Hitler (ao poder), aproveitando um contexto em que a 
humanidade vivia um período difícil, após uma crise económica. E o que fizeram, sabemos da 
História, acabou com um confronto mundial”, explicou PeñaNieto.

Na campanha rumo à Casa Branca, Trump acusou o México de enviar “violadores e traficantes 
de droga” para os Estados Unidos e promete fazer o país vizinho “pagar” o prolongamento do 
muro para fechar por completo a fronteira.

O México já disse que não há “nenhum cenário” no qual irá pagar. Peritos em segurança norte-
-americanos consideram que um eventual muro será “ineficaz” e um desperdício de milhares 
de milhões de dólares até porque “as pessoas que entraram com visto e ficaram no país (EUA) 
sem autorização representam um terço dos ilegais”, refere Faye Hipsman, do Departamento de 
Segurança Nacional dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês).

Tendo em conta que as relações bilaterais transfronteiriças valem 1 milhão de dólares por minuto, 
representam milhões de empregos e para “contrariar informações incorretas”, o México prepara 
uma campanha de relações públicas com o objetivo de esclarecer e cativar os norte-americanos:

Por Marco Lemos | Com EFE, REUTERS, AF

Cuba e os Estados Unidos retomam voos comerciais
17/02 00:07 CET

Estados Unidos e Cuba deram um novo passo no processo de aproximação ao autorizar pelo 
menos 110 voos regulares suspensos há 53 anos. O memorando de entendimento foi assina-
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do em Havana pelo secretário de Transporte, Anthony Foxx, o secretário de Estado assistente, 
Charles Rivkin, ambos representantes dos Estados Unidos, e pelo titular de Transporte, Adel 
Izquierdo, e o presidente da Aeronáutica Civil, Alfredo Cordero, por parte de Cuba.

Este acordo representa um marco nos esforços dos Estados Unidos para manter um diálogo com 
Cuba e normalizar as relações, como foi proposto pelo presidente Obama há somente 14 meses.

“Com este acordo em vigor as companhias aéreas dos dois países, podem estabelecer contra-
tos de negócios e contratos de arrendamento de aeronaves entre si ou com companhias aéreas 
de países terceiros.” Disse Adel Izquierdo.

Washington emitirá “uma ordem para convidar as companhias aéreas americanas a apresen-
tarem candidaturas para oferecer serviços desde os aeroportos de todo o país, uma dezena de 
cidades foram contempladas desde que tenham as estruturas necessárias.

Por ora, as autoridades americanas incluíram os aeroportos de Camagüey, Cayo Coco, Cayo Lar-
go, Cienfuegos, Holguín, Manzanillo, Matanzas, Santa Clara e Santiago de Cuba.

O acordo também abre as portas para à empresa Cubana de Aviación futuramente, mas as au-
toridades locais concordam que isso não acontecerá no momento.

Os voos comerciais entre Cuba e Estados Unidos foram cancelados há meio século, mas des-
de meados dos anos 70 estão autorizados os voos charter sob determinadas condições. Estes 
voos, cerca de 20, poderão continuar operando, informaram as autoridades.

Em julho passado, os Estados Unidos e Cuba reabriram formalmente suas respectivas embaixa-
das, e os dois países estão agora empenhados em um longo e difícil processo de normalização 
de suas relações bilaterais

Obama vai a Cuba em março
Por Ricardo Figueira | Com REUTERS

18/02 17:16 CET

O próximo aperto de mãos entre Barack Obama e Raúl Castro vai acontecer em Havana, 
naquela que vai ser a primeira visita oficial de um presidente americano a Cuba desde 1928.

A visita histórica vai acontecer nos dias 21 e 22 de março. Faz parte da viagem de Obama por 
vários países da América Latina. É um passo decisivo na normalização das relações entre os dois 
países, de costas voltadas desde a revolução que instituiu o regime comunista em 1959.

Se o levantamento completo do bloqueio económico americano a Cuba ainda não foi conseguido, 
devido a resistências no Congresso, houve outros passos importantes que foram dados, como o 
acordo para o restabelecimento de voos comerciais, assinado esta semana:http://pt.euronews.
com/2016/02/17/cuba-e-os-estados-unidos-retomam-voos-comerciais/, ou a reabertura das 
embaixadas americana em Cuba e cubana nos Estados Unidos, no verão passado.

Para viajar para Cuba, Obama tinha exigido encontrar-se com dissidentes políticos. Se o 
encontro com o presidente Raúl Castro é certo, permanece uma incógnita: Saber se Obama se 
vai encontrar, ou não, também com o irmão mais velho, o “pai da revolução”, Fidel Castro.

Por Ricardo Figueira | Com REUTERS
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Cinco entraves nas relações entre Cuba e EUA que devem marcar a visita 
de Obama à ilha

Da BBC Mundo

 • 18 fevereiro 2016

Depois de décadas de afastamento, EUA e Cubam buscam se reaproximar desde o fim de 2014

A visita de um presidente americano a Cuba, algo esperado há quase 90 anos, está prestes a 
acontecer. A viagem foi anunciada pelo próprio presidente Barack Obama nesta quinta-feira 
em seu Twitter.

Havana será uma das paradas de do giro que Obama fará pela região, mas com certeza será a 
que vai receber mais atenção pelo processo de aproximação dos dois países, que teve início em 
17 de dezembro de 2014.

No entanto, a visita de Obama deve ser acompanha por críticas e obstáculos que seguem 
impedindo que as relações entre Estados Unidos e Cuba sejam totalmente normais. Veja os 
principais entraves:

O embargo

"Não poderá haver relações normais entre Cuba e EUA enquanto for mantido o embargo 
econômico, comercial e financeiro", disse o governo cubano ao anunciar o restabelecimento de 
sua embaixada em Washington, em meados do ano passado.

O embargo econômico dos EUA sobre a ilha está vigente desde 1962 e é a resposta do país ao 
confisco de bens de cidadãos e empresas americanas em Cuba, após a revolução encabeçada 
por Fidel Castro, em 1959.

O próprio Obama defende que se acabe com o embargo, mas não pode fazer isso sozinho: por 
se tratar de uma lei, é uma decisão do Congresso.

Diante disso, Obama tem se valido de medidas executivas para flexibilizar as restrições em 
setores que incluem serviços empresariais, viagens, telecomunicações e remessas.
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Guantánamo

Negociações sobre fechamento de base naval ocorrem nos bastidores

Havana e Washington têm opiniões diferentes sobre a região onde está localizada a base naval 
americana de Guantánamo em Cuba.

O governo cubano já pediu diversas vezes que o território seja devolvido e vê nesse ponto uma 
condição imprescindível para a normalização dos laços com os EUA.

O fechamento da prisão foi uma das primeiras promessas eleitorais da primeira campanha de 
Obama, em 2008. Devolver o território, no entanto, nunca foi algo cogitado pelos EUA.

Por ser um tema que afeta diretamente os planos da defesa e segurança, as negociações sobre 
esse ponto não têm sido tão públicas quanto as ligada ao embargo.

As reparações

O governo cubano também exigiu que "se compensasse o povo cubano pelos danos humanos 
e econômicos provocados pelas políticas dos Estados Unidos". Isso nos leva a outra das contas 
pendentes entre os dois países: as reparações.

Os EUA quer compensações de Cuba pelos bens dos americanos confiscados durante a 
Revolução. O Departamento de Justiça americano têm 8.821 pedidos ligados a isso, entre 
empresas e indivíduos do país que afirmam ter perdido suas propriedades. No total, os pedidos 
somam quase US$ 2 bilhões (em valores de 1960).

Já Cuba pede reparações aos EUA pelos dados causados desde o início do embargo. Segundo 
o informe "Cuba vs Embargo", apresentado pelo país na Assembleia Geral da ONU em 2014, 
esses danos somam US$ 1,11 trilhão.

Democracia e direitos humanos

Retomada de relações diplomáticas foi comemorada na ilha
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Há quase um ano, delegações dos dois países se reuniram em Washington para definir a agenda 
de um futuro diálogo, no que dizia respeito aos direitos humanos.

Os EUA insistem que querem ver melhorias nesse aspecto. Mas, do ponto de vista cubano, 
são os EUA que devem reconhecer sua forma de "democracia popular e participativa", como 
qualificam seus sistema de governo.

O principal problema, afirmam os especialistas, é Washington querer impor seus "valores 
democráticos" e Havana querer que seu sistema político de "democracia participativa" com 
partido único seja reconhecido.

Política de imigração

Em 1966, os EUA colocou em marcha a chamada "Lei de Ajuste", que permite que cubanos so-
licitem residência permanente ao fim de um ano e um dia após chegar ao território americano.

Nesse sentido, a Casa Branca não fez anúncios de que irá mudar sua política migratória para 
Cuba.

Esse é um tema polêmico no Congresso dos EUA, em que há legisladores que consideram que é 
uma forma de proteger os cubanos do regime castristas, enquanto outros acreditam que é um 
benefício de que alguns cubanos se aproveitam.

E as implicações dessa política foram sentidas em vários países da América Latina, que tiveram de 
lidar com um fluxo cada vez maior de cubanos que tentam chegar aos EUA antes que a lei mude.

Visita histórica: O que Barack Obama quer em Cuba?

 • 20 março 2016

Obama faz visita oficial a Cuba para selar reaproximação

Após quase 90 anos e décadas de uma relação conflituosa, pela primeira vez um presidente 
americano faz uma visita oficial a Cuba. Barack Obama chegou à ilha na tarde deste domingo 
para marcar mais um avanço no seu plano de reaproximação com o país.

O último presidente dos Estados Unidos que viajou oficialmente para Cuba foi Calvin Coolidge, 
em um navio de guerra, há 88 anos.
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De lá para cá, uma revolução aconteceu na ilha, e o alinhamento dela com a União Soviética no 
bloco socialista durante a Guerra Fria fez com que as relações com os Estados Unidos fossem 
completamente cortadas. Desde então, de 1961 até hoje, um embargo econômico – dentre 
tantas outras restrições impostas pelos americanos – deixou os dois países em lados opostos.

Elio García, um senhor de 70 anos, lembra da Revolução Cubana em 1961 como se fosse hoje. 
"Eles não se conformam com o fato de nós termos feito uma revolução socialista embaixo de 
seus narizes", disse Fidel Castro, em um discurso que marcou o início do socialismo em Cuba. 
Para Elio e sua família, algumas coisas não mudaram desde aquele discurso.

Ele segue vivendo no mesmo apartamento e fazendo o mesmo trabalho. Desde o embargo 
imposto pelos americanos – que começou com o presidente John F. Kennedy, em 1962 -, a vida 
de Elio seguiu a mesma.

Mas com a visita de Obama e a reaproximação com os Estados Unidos, as coisas devem mudar 
um pouco.

A ideia do presidente americano é levantar o embargo econômico de vez e reestabelecer as 
relações comerciais e turísticas com Cuba. Aos poucos, ele tenta avançar nesse sentido – e a 
visita à ilha é um passo crucial para isso.

Mas afinal, o que Obama quer em Cuba?

Presidente chegou a Havana com a primeira dama Michelle Obama na tarde deste domingo

Reaproximação

Em 2008, o homem que havia até então regido a vida dos cubanos, Fidel Castro, passou o poder 
a ser irmão mais novo, Raúl Castro, para cuidar de um problema de saúde.

Quase que imediatamente, Raúl começou a diminuir algumas das restrições estabelecidas pelo 
Estado no setor econômico.

Desde então, surgiram algumas empresas pequenas privadas no país, especialmente no setor 
do turismo, e milhares de trabalhadores começaram a trabalhar por conta própria.

Foi nesse novo contexto que foi tomada a decisão de reestabelecer as relações diplomáticas 
com os Estados Unidos.
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O plano de reaproximação foi anunciado por Obama no fim de 2014, mas não é algo que tem 
pleno apoio entre os políticos do país.

Raúl Castro iniciou abertura de Cuba e já fez alguns encontros com Obama para debater a reaproximação

O candidato a concorrer à Presidência pelo Partido Republicano, Ted Cruz, por exemplo, já se 
comprometeu a reverter a abertura do governo de Obama a Cuba e voltar com as políticas do 
passado, caso chegue à Casa Branca. O senador Marco Rubio pensa da mesma maneira.

Em Miami, centro do exílio cubano, uma marcha foi convocada para este domingo em protesto 
pela visita do presidente americano à Havana.

Para Obama, que tem apenas mais um ano na Presidência, a visita é simbólica e necessária para 
garantir a continuidade do processo depois de sua saída. A reaproximação ficará como legado 
dele ao país – e ele tem a intenção de consolidar isso antes de deixar a Casa Branca para não 
correr riscos de o próximo presidente interromper o projeto.

A contagem regressiva para Obama deixar o governo já começou e ainda há muito em jogo. O 
que o presidente quer agora é acelerar o processo de reaproximação com a ilha. "O tema de 
Cuba não era tratado como prioridade do governo. Mas agora, faltando menos de um ano para 
Obama sair, a viagem presidencial é simbólica para que Cuba volte a ser prioridade", analisou 
Arturo López Levy, professor de Política na Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

Acelerar o processo

Desde que anunciou a reaproximação, Obama já tomou algumas medidas para retomar as 
relações com Cuba. Uma delas foi a reabertura da embaixada americana na ilha e a outra foi a 
retirada de restrições para viagens de cidadãos americanos à Cuba.

No ano passado, houve um aumento de 54% de turistas viajando dos Estados Unidos para a ilha.

Obama já flexibilizou o embargo econômico e comercial à ilha – mas ele só pode acabar 
completamente se a medida for aprovada no Congresso, que é o maior obstáculo do presidente 
no plano de reaproximação.

Na visita histórica que começa neste domingo, alguns congressistas dos dois partidos foram 
acompanhar o presidente em Cuba, mas ainda é pouco provável que o fim do embargo 
aconteça antes de Obama deixar a Casa Branca – o que ele está tentando fazer, porém, é pelo 
menos acelerar o processo.
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"Queremos que seja irreversível, que as relações fiquem cada vez mais fortes até que sejam 
inevitáveis", disse na quinta-feira Ben Rhodes, conselheiro de Segurança Nacional da Casa 
Branca e um dos principais articuladores da reaproximação.

Embaixada dos EUA em Havana foi reaberta em 2015

Rhodes pontuou que não fará sentido fechar a embaixada na ilha – que foi reaberta em julho 
do ano passado, ou voltar a impedir que os americanos viajem a Cuba ou mesmo pedir aos 
empresários que esquecessem os projetos em que estão trabalhando relacionados ao país.

"Não dá mais para se voltar atrás para o dia 16 de dezembro de 2014. O plano é irreversível", disse 
Frank Mora, ex-membro do governo Obama e professor da Universidade Internacional da Flórida.

Ele acredita que Cruz ou Rubio, se eleitos, poderiam até retardar o processo, mas não freá-lo.

Nesta semana, foi anunciado que uma empresa americana, depois de meio século, terá 
instalações em Cuba e voltará a operar voos comerciais entre os dois países no fim deste ano.

"A visita de Obama a Cuba deve impulsionar essas mudanças. É um incentivo para que o 
processo de reaproximação evolua", afirmou López Levy.

Transição

Segundo Rhodes, não é esperado um encontro entre Obama e Fidel Castro, o ex-presidente e 
líder da Revolução Cubana – símbolo da separação ideológica entre os dois países.

No entanto, haverá uma reunião com "membros que se opõem ao governo e são críticos", disse. O 
fato de poder falar com dissidentes havia sido uma das condições impostas por Obama para viajar. O 
presidente também discursará ao povo cubano em algum momento da visita de dois dias.

"Será o primeiro presidente afroamericano que falará a uma população que tem muitos 
descendentes de africanos. Isso não pode ser subestimado", aponta o professor Frank Mora.

Obama discursará para população em Havana
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Para a Casa Branca, desde o anúncio oficial da visita no início deste ano, a viagem seria uma 
forma de "avançar nos laços comerciais e pessoais que possam melhorar o bem-estar do povo 
cubano". Além disso, a visita teria como objetivo "expressar o apoio americano aos direitos 
humanos".

A viagem acontece a poucas semanas do congresso do Partido Comunista em Cuba, que será 
em abril e pode decidir quem será o sucessor do governo em 2018 – o primeiro presidente de 
Cuba desde 1959 que não terá o sobrenome Castro.

"Obama está consciente de que há uma transição de governos por vir e fazer essa viagem antes 
do congresso transmite uma ideia de que os Estados Unidos estão abertos para dialogar com as 
novas vozes da política cubana", disse López Levy.

Obama chega a Cuba; é o 1º presidente dos EUA a visitar a ilha em quase 
nove décadas

Do UOL, em São Paulo
20/03/201617h34 > Atualizada 21/03/201609h16

O presidente dos EUA, Barack Obama, desembarcou em Havana, Cuba, na tarde deste domingo 
(19) acompanhado de sua família. Esta é a primeira visita de um presidente americano a Cuba 
em quase nove décadas e marca o avanço da normalização das relações entre ambos os países 
anunciada em dezembro de 2014.

O Air Force One tocou o solo cubano às 16h19 (horário de Havana), onde ele foi recebido pelo 
chanceler cubano, Bruno Rodriguez no aeroporto internacional José Marti. Além da primeira-
-dama Michelle, das filhas Sasha e Malia e da sogra, Obama é acompanhado por uma peque-
na delegação formada pela líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy 
Pelosi, os senadores democratas Patrick Leahy e Dick Durbin e o republicano Jeff Flake. Uma 
delegação mais ampla de líderes políticos e empresariais viaja separadamente.

Acompanhavam o chanceler cubano a a diretora para a América do Norte do Ministério das 
Relações Exteriores, Josefina Vidal; o embaixador de Cuba nos Estados Unidos, José Ramón 
Cabañas, e o embaixador interino dos Estados Unidos em Cuba, Jeffrey DeLaurentis. Rodriguez 
presenteou a primeira-dama, as filhas do presidente e a sogra com buquês de rosas.

O último presidente americano a visitar a ilha foi Calvin Coolidge, que chegou à ilha caribenha em 1928 
em um navio de guerra e levou três dias para fazer a viagem. Ao aterrissar, Obama usou sua conta pes-
soal no Twitter e disse que chegou ao local para "encontrar e ouvir diretamente o povo cubano".

Ao chegar à capital cubana, Obama foi até a embaixada americana, reaberta após o restabele-
cimento das relações diplomáticas em julho do ano passado, para se reunir com a equipe. Em 
seguida, Obama e Michele fizeram um passeio pela Havana Velha. Em um encontro para cumpri-
mentar a equipe da embaixada dos Estados Unidos em Cuba e suas famílias, Obama destacou o 
caráter "histórico" de sua visita a Cuba, mas ressaltou que este é só "um primeiro passo" na nova 
relação entre ambos os países. Entre os convidados havia crianças, e para elas Obama disse espe-
rar que no futuro "vejam como algo natural um presidente dos Estados Unidos estar em Cuba".

No encontro, realizado em um hotel de Havana, Obama foi recebido com aplausos pelos diplo-
matas e funcionários da embaixada, a quem se dirigiu em espanhol com um "¿Como andam?" 
e agradeceu o trabalho da equipe e do encarregado de negócios da delegação, Jeffrey DeLau-
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rentis. "Os maiores embaixadores dos Estados Unidos no mundo são vocês", disse o presidente 
aos homens e mulheres que trabalham na sede diplomática americana, reaberta em 20 de ju-
lho de 2015, data do restabelecimento das relações entre Cuba e Estados Unidos.

O encontro aconteceu no salão do hotel onde está hospedada grande parte da comitiva oficial 
que acompanha Obama, já que a chuva não permitiu que o evento fosse realizado ao ar livre na 
própria embaixada como estava previsto.

A família Obama foi ao centro colonial onde visitou a Praça de Armas ao lado do guia Eusebio 
Leal, o historiador oficial de Havana e impulsor da grande restauração realizada nas últimas 
décadas nessa região, que foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1982 pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Obama e sua família visita-
ram também o interior do Palácio dos Capitães-Generais, que foi o edifício do antigo governo 
colonial e que agora abriga o Museu da Cidade.

Posteriormente, eles se dirigiram à Catedral de Havana, onde estava previsto que fossem 
recebidos pelo cardeal Jaime Ortega. Em um momento do percurso, Obama se aproximou e 
cumprimentou alguns cubanos que estavam reunidos nas ruas próximas à Catedral para vê-lo.

A agenda oficial começa nesta segunda-feira com uma visita ao monumento ao Memorial José 
Martí e uma reunião com o presidente cubano, Raúl Castro. O momento mais aguardado por 
muitos em Cuba será na terça-feira, quando ele fará um discurso, transmitido pela TV, no qual 
falará diretamente ao povo cubano. Ele também acompanhará um jogo de beisebol.

Cinco décadas de rompimento

A visita teria sido impensável até que Obama e o presidente de Cuba, Raúl Castro, concordaram 
em dezembro de 2014 em acabar com um distanciamento que começou quando a revolução 
cubana derrubou um governo pró-EUA em 1959. As autoridades cubanas argumentam que, 
enquanto houver o embargo norte-americano e uma base naval norte-americana na Baía de 
Guantánamo sem o consentimento de Cuba, uma normalidade genuína estará fora de alcance. 

Havana se preparou para Obama de forma especial, pavimentando as ruas e restringindo áreas 
que ele visitará por motivos de segurança. Placas de boas-vindas com imagens do presidente 
americano ao lado de Castro aparecem na parte colonial da cidade, onde foi programado 
um passeio para a família Obama logo após o desembarque. Apesar do forte esquema de 
segurança, os cubanos enfeitaram casas com bandeiras norte-americanas e as camisas com a 
bandeira do país e a estampa de Obama estão sendo muito vendidas na capital. 

Obama vê o fim de cinco décadas de medidas isolacionistas impostas pelos EUA a Cuba como 
um dos grandes êxitos de sua política externa. Os dois países reataram as relações diplomáticas 
em julho passado, após uma aproximação entre Obama e Castro, iniciada em dezembro do ano 
anterior. Apesar da reaproximação, o embargo comercial imposto pelos EUA durante a Guerra 
Fria ainda pesa sobre a ilha, com poucas perspectivas de que seja removido pelo Congresso 
americano, dominado pelo Partido Republicano. (Com agências internacionais)
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Eleições nos EUA: compreender as primárias e os “caucus”
29/01 15:19 CET

Nos Estados Unidos há dois grandes partidos – o Partido Democrata e o Partido Republicano – 
que vão nomear os respetivos candidatos para as presidenciais de novembro, depois de uma 
série de votos populares, chamados primárias ou “caucus”.

Quando surgir um vencedor de cada partido, esse candidato é nomeado oficialmente na 
respetiva convenção nacional, no Verão, alguns meses antes das eleições presidenciais (o 
chamado “Election Day”).

A série de primárias e “caucus” começa nos Estados do Iowa (Midwestern) e do New Hampshire 
(Nova Inglaterra), no início de fevereiro.

Qual é a diferença entre uma primária e um “caucus”?

A maioria dos Estado realiza primárias e apenas uns quantos organizam “caucus” (assembleias 
populares). A principal diferença entre ambos é “quem dirige as operações”, como descreve o 
jornal Washington Post (artigo em inglês).

Candidatos Democratas

 • Hillary Clinton: ex-secretária de Estado, ex-senadora de Nova Iorque, ex-Primeira-Dama

 • Bernie Sanders: Senador de Vermont

 • Martin O’Malley: Governador de Maryland, ex-presidente da Câmara de Baltimore (sus-
pendeu campanha a 1 de fevereiro)

As primárias

As primárias são organizadas e financiadas pelos governos estatais e decorrem tal como qualquer 
outra eleição nacional: os eleitores vão simplesmente às urnas escolher o candidato favorito.

Algumas primárias são “abertas”: isso significa que qualquer eleitor pode votar em qualquer 
uma das primárias organizadas pelos diferentes partidos. No entanto, um eleitor só pode parti-
cipar numa das primárias (Democrata ou Republicana) e não nas duas em simultâneo.
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Outras são “fechadas”: apenas membros do partido, devidamente identificados, podem votar 
na primária desse mesmo partido.

E ainda há outras que são parcialmente fechadas, nas quais tanto membros do partido, como 
eleitores não ligados a nenhum dos partidos podem votar.

Candidatos Republicanos

 • Jeb Bush: ex-governador da Flórida

 • Ben Carson: antigo neurocirurgião

 • Donald Trump: homem de negócios

 • Ted Cruz: Senador do Texas

 • Rick Santorum: ex-senador da Pensilvânia

 • Chris Christie: Governador da Nova Jérsia

 • Mike Huckabee: ex-governador do Arkansas (suspendeu campanha a 1 de fevereiro)

 • Carly Fiorina: ex-executiva do sector das tecnologias

 • John Kasich: Governador do Ohio

 • Rand Paul: Senador do Kentucky (suspendeu campanha a 3 de fevereiro)

 • Marco Rubio: Senador da Flórida

 • Jim Gilmore: ex-governador da Virgínia

Os “caucus”

Contrariamente às primárias, os “caucus” são organizados e financiados não pelos governos 
estatais, mas pelos próprios partidos. 

O termo “caucus” significa uma reunião de pessoas, geralmente simpatizantes ou membros de 
movimentos políticos. 

Nos Estados Unidos, o sistema do “caucus” é, na realidade, uma série de reuniões. Assuntos 
estatais do partido, como a seleção de líderes locais, são debatidos nessas reuniões, tal como a 
escolha do nomeado presidencial.

Para as presidenciais norte-americanas, as progressivas assembleias populares de militantes 
políticos permitem designar gradualmente os delegados (ou grandes eleitores) que vão nomear 
o candidato à investidura do partido.

Os partidos têm um maior controlo sobre o desenrolar de um “caucus” do que sobre uma 
primária, mas devem desembolsar os custos da organização.

Quanto tempo duram as primárias?

As primárias e os “caucus” prolongam-se do início de fevereiro até ao mês de junho. Mas os 
nomeados de cada partido serão provavelmente conhecidos antes de chegarem ao fim. As 
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primeiras consultas poderão reduzir o leque de aspirantes suficientemente para permitir a um 
candidato reclamar o apoio de um número suficiente de delegados para garantir a nomeação, 
ainda antes da última primária, em junho.

Este cenário é provável, mesmo num ano onde tudo parece em aberto, como aparenta 
ser 2016. No passado, o processo de nomeação dos candidatos presidenciais produziu 
tendencialmente dois principais candidatos: um “favorito” e uma alternativa ao “favorito”. 
Estes nomes vão provavelmente destacar-se com as primeiras consultas. Os aspirantes que não 
vencem nas primeiras primárias terão dificuldades para atrair o apoio tanto dos eleitores, como 
de doadores, e irão provavelmente abandonar a corrida quando começarem a sentir que não 
têm uma hipótese realista de vencer.

Nos dois últimos ciclos – em 2008 e 2012 – os líderes da corrida republicana a meio do processo 
das primárias acabaram, em ambos os casos, por garantir a nomeação.

EUA: Hillary mais frágil que Trump antes das primárias do Iowa
31/01 08:12 CET

A última sondagem antes das primárias que, tradicionalmente, dão o tom à campanha, colocam 
Hillary Clinton como favorita, com 45% de intenções de voto, mas com uma frágil vantagem de 
3% face ao assumidamente socialista Bernie Sanders.

A candidata, abalada na sua postura de presidenciável pelo escândalo dos emails secretos 
transferidos para a sua conta privada, abordou ontem o tema pela primeira vez.

“Eu não sei de que mensagens se tratam, estou ainda à espera que sejam revelados, como pedi 
há algum tempo. Mas isto não muda nada face aos factos. Eu nunca enviei ou recebi qualquer 
email classificado como secreto. Sempre lidei com a informação secreta de forma séria”, 
garantiu a candidata.

Um argumento que não parece pesar na batalha democrata entre o pragmatismo de Clinton e 
o idealismo de Bernie Sanders, que continua a ganhar terreno, apoiado pelo eleitorado mais 
jovem.

Insatisfação entre os Republicanos sobre o acordo do nuclear iraniano
15/07/15 02:15 CET

Nos Estados Unidos, os Republicanos não estão satisfeitos com o acordo alcançado sobre o 
programa nuclear iraniano. Há quem acredite que ele dá ao Irão “importância no seio da comu-
nidade internacional”, ou que o acordo “é uma forma de declarar guerra a Israel e aos estados 
sunitas”. O antigo diretor da CIA, o General Michael Hayden explica a questão:

“A parte mais decepcionante é o “acesso controlado” às inspeções. Eu estou perplexo com a 
forma como os iranianos conseguiram, com o acordo, ver aliviadas as sanções sobre armas 
convencionais e mísseis balísticos quando eles insistiram em que isso estivesse fora das nego-
ciações questão desde o início.”

Enquanto alguns democratas se mostram, também eles, céticos, há quem não tenha dúvidas, 
entre eles Daryll Kimball Diretor-executivo da Associação Americana para o Controlo de Armas:
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“Este acordo mostra um sistema de monitorização, de inspeção, que é mais forte do que es-
perávamos depois do acordo que foi alcançado a 2 de abril. As pessoas dizem que é mais fraco 
mas elas não sabem do que estão a falar. Elas não entendem.”

Barack Obama, que saudou o acordo, dá, esta quarta-feira, uma conferência de imprensa dedi-
cada a esta matéria veremos se, numa altura crucial como esta, ele consegue tirar as dúvidas, 
pelo menos, no seio do seu partido.

“Os candidatos presidenciais republicanos, não perderam tempo e dizem que o acordo é irres-
ponsável e perigoso. Uma antecipação do debate político que se avizinha nos próximos meses. 
Ainda assim, o poder de veto presidencial torna muito difícil aos republicanos reverterem o 
acordo”, adianta Stefan Grobe, correspondente da euronews em Washington

Um discurso de revolução ou de revolta que parece seduzir igualmente os republicanos, na fi-
gura diametralmente oposta de Donald Trump.

O candidato não pára de ganhar vantagem à frente da corrida republicana, com 28% de inten-
ções de voto, mais 5% que Ted Cruz.

Os ataques de Trump contra o adversário, sobre o facto de ter nascido no Canadá, ou sobre o seu 
apoio à legalização de migrantes em situação irregular, parecem dar frutos junto do eleitorado.

Uma estratégia polémica e populista que vai ser testada na segunda-feira no Iowa, quando há 
mais indecisos entre os eleitores que afirmam que poderão optar por Ted Cruz

Trump propõe proibição de entrada de muçulmanos nos EUA
Por Rodrigo Barbosa | Com AFP / REUTERS

08/12/15 08:14 CET

Donald Trump fez, esta segunda-feira, aquela que é talvez a mais controversa de uma longa lista 
de declarações polémicas na corrida à nomeação para a candidatura republicana à Casa Bran-
ca: o milionário norte-americano sugeriu uma proibição total da entrada de muçulmanos nos 
Estados Unidos.

Trump, que lidera as sondagens para as primárias republicanas, fez a proposta durante um 
comício na Carolina do Sul, explicando que essa interdição deveria entrar em vigor e manter-
se “até que os representantes [dos Estados Unidos] consigam perceber o que diabo está a 
acontecer, pois” – nas palavras do milionário – “não há outra escolha”.

A declaração atraiu vivas críticas, não só dos rivais democratas – como a candidata à presidência 
Hillary Clinton – e nas redes sociais da internet, como do próprio campo republicano.

Em São Bernardino, palco de um recente massacre cometido por um casal que as autoridades 
descreveram como “muçulmanos radicalizados”, as opiniões dividem-se.

Um residente diz que “não concorda” com Trump, porque os Estados Unidos “não foram fundados 
sobre esse tipo de princípios; são um território para todos, uma mistura étnica e cultural”.

Outro, que se assume como apoiante de Trump, afirma que “é uma boa ideia, com tudo o que 
se está a passar no mundo. Parece duro, mas é a realidade”.
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O ator norte-americano Jeffrey Wright concentra-se exatamente nos apoiantes do milionário, 
que apesar das polémicas continua a liderar as sondagens, frisando que deveriam ser alvo de 
uma “intervenção”.

Alvo de ataques por parte de Trump, o patrão da Amazon, Jeff Bezos, ofereceu uma “solução 
alternativa” para melhorar a situação nos Estados Unidos, oferecendo-se para enviar o 
milionário para o Espaço, a bordo do seu foguetão “Blue Origin”.

Presidente mexicano fustiga discurso anti-imigração de Donald Trump
08/03 04:49 CET

O presidente do México reagiu às declarações inflamáveis de Donald Trump, ao comparar a 
retórica do candidato presidencial aos discursos de Hitler e Mussolini. Entrevistado pela 
imprensa nacional, Henrique Peña Nieto afirma temer pelo futuro das relações entre os dois 
países face às palavras de Trump contra a imigração mexicana e o projeto do candidato de 
construir um muro entre os dois países

Como eleição de 2016 nos EUA pode afetar o Brasil?
BBC BRASIL.com

23 DEZ 2015

Por Rodrigo Barbosa | Com AFP / REUTERS

Onze meses antes da votação, a disputa pela sucessão do presidente Barack Obama já domina 
o noticiário nos Estados Unidos.

A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump são os pré-candidatos favoritos

Foto: Reprodução

Em fevereiro, eleitores dos partidos Democrata e Republicano começam a votar em cada 
Estado para decidir quais pré-candidatos devem representar as siglas na eleição. As primárias 
se encerram em junho, quando os dois candidatos escolhidos passam a concorrer entre si.

A BBC Brasil entrevistou especialistas nas relações entre Brasil e Estados Unidos para saber de 
que forma a disputa eleitoral americana pode afetar o Brasil e os brasileiros – por exemplo, no 
que diz respeito à imigração e às relações comerciais.
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Diretor de América Latina da Brookings Institution, um dos principais centros de debate e 
pesquisa em Washington, Harold Trinkunas diz que políticos democratas tendem a ser mais 
abertos ao multilateralismo, o que em tese favorece as aspirações do Brasil por mais espaço em 
organismos e negociações internacionais.

"Essa seria uma diferença importante para o Brasil entre termos de um presidente democrata 
ou republicano", afirma.

Já o professor de relações internacionais da American University Matthew Taylor diz que o 
partido do presidente americano não tem feito muita diferença nas relações bilaterais.

Ele diz que o republicano George W. Bush se entendia muito bem com Luiz Inácio Lula da Silva, 
assim como o democrata Bill Clinton mantinha uma boa relação com Fernando Henrique Cardoso.

Após estranhamento por causa de espionagem, Dilma e Obama têm mantido boa relação

Foto: Roberto Stuckert Filho

Segundo Taylor, os laços entre Brasil e Estados Unidos tampouco deverão ser influenciados pelo 
debate durante a campanhas eleitoral, já que os dois governos geralmente interagem dentro 
das estruturas burocráticas.

Segundo ele, o avanço dos principais temas discutidos entre Obama e Dilma Rousseff na última 
viagem da presidente a Washington – como a cooperação em defesa, a facilitação dos vistos e o 
incremento do comércio – independem do clima político na capital americana.

Trump X Hillary

Para Taylor, "lamentavelmente, as campanhas americanas têm historicamente se preocupado 
muito pouco com o Brasil, e ainda menos com a América Latina".

Por enquanto, o empresário Donald Trump lidera as pesquisas entre os pré-candidatos republi-
canos, e a ex-senadora Hillary Clinton domina a disputa dos democratas.

Hillary se referiu indiretamente ao Brasil na campanha ao afirmar que "há muito que podemos 
aprender do sucesso da América Latina em eleger mulheres presidentes". Além do Brasil, na 
América Latina têm ou já tiveram chefes de Estado mulheres Argentina, Chile, Panamá e Costa Rica.

Em visita ao Brasil em 2010, quando era secretária de Estado do governo Obama, ela criticou a 
Venezuela e disse que Caracas deveria olhar para o Brasil como exemplo de um país bem-sucedido.
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Trump, por sua vez, citou o Brasil na campanha ao listar países que, segundo ele, tiram 
vantagem dos Estados Unidos.

Mas talvez as propostas dele que mais afetem brasileiros sejam as relacionadas à imigração. 
Trump defende deportar todos os imigrantes sem documentos. Segundo o governo brasileiro, 
cerca de 730 mil brasileiros estão nos EUA em situação migratória irregular.

Miami é um polo de imigrantes latino-americanos, alvo de ataques de Donald Trump

Foto: BBC Brasil / BBCBrasil.com

A proposta e a ressonância dela entre apoiadores devem tornar ainda mais improvável a 
discussão em 2016 pelo Congresso de uma reforma migratória que beneficie os brasileiros 
irregulares.

Normalmente, diz Harold Trinkunas, anos de eleição presidencial já tendem a afastar ainda 
mais grupos políticos adversários, dificultando entendimentos entre congressistas sobre temas 
polêmicos como imigração.

Isolamento comercial

A polarização política pode ainda adiar para 2017 a votação no Congresso americano da 
Parceria Transpacífica, acordo comercial entre os Estados Unidos e outros 11 países no Pacífico.

Analistas afirmam que a aprovação do acordo pode deixar o Brasil ainda mais isolado no 
comércio internacional. Tanto Hillary quanto Trump se disseram contra a parceria.

Para os analistas entrevistados, porém, o Brasil deverá ficar à margem da campanha presidencial 
principalmente por causa das crise política e econômica que atravessa.

"O Brasil hoje está totalmente ausente dos debates em Washington", diz Taylor.

Trinkunas afirma que, por causa da crise, o Brasil deixou de ter uma posição de destaque no 
cenário internacional, tornando menos prováveis embates entre o país e os Estados Unidos.

"É possível que durante a Olimpíada os candidatos façam comentários sobre o Brasil, mas se 
tudo correr bem nos Jogos dificilmente haverá algum ponto de atrito envolvendo o país."
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http://internacional.estadao.com.br/blogs/radar-global/calendario-da-eleicao-presidencial-
de-2016-nos-eua/
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Entenda como funciona a eleição presidencial nos Estados Unidos

Os eleitores dos Estados Unidos da América escolhem seu presidente a cada quatro anos. De 
modo geral, a votação é similar à que ocorre no Brasil: no dia das eleições, os eleitores vão às 
urnas e votam no candidato de sua escolha, de modo secreto.

Cédula eleitoral de 2008, com detalhe nas opções Obama/Biden e McCain/Palin para presidente e vice

Foto: AP

 • Há, entretanto, duas diferenças fundamentais. A primeira está na modalidade do voto, que, 
nos Estados Unidos, é facultativo. Ou seja: no dia das eleições, o cidadão pode ir ou não ir 
às urnas, sem com isso ter qualquer prejuízo ou precisar apresentar qualquer justificativa. 
Isso também implica um tipo diferente de campanha, na qual os candidatos precisam con-
vencer os eleitores pouco mobilizados a participar das eleições.

A segunda diferença reside no caráter indireto das eleições americanas. Ao contrário do Brasil  
– onde a totalidade dos votos dos cidadãos é somada e, disso, concluído o vencedor do pleito 
– nos Estados Unidos o voto do eleitor não é creditado diretamente ao seu candidato. Os votos 
dos eleitores de cada Estado (ainda que dados para candidatos específicos) servem para eleger 
delegados no Colégio Eleitoral (Electoral College). São estes que representarão os eleitores de 
sua unidade federativa na escolha final do futuro presidente.

Desde 1954, o Colégio Eleitoral é composto de 538 assentos, dos quais pelo menos 270 votos 
(maioria mínima) são necessários para se decretar um vencedor.

Ocorre, no entanto, que, na maioria dos casos, a determinação final dos votos de cada Estado é 
absoluta, e não proporcional. Isto é: mesmo que o candidato X derrote o candidato Y no Estado 
W por 55% contra 45% dos votos válidos, X obterá todos os representantes de W, enquanto Y 
não levará nenhum ao Colégio Eleitoral. Esse sistema é conhecido como "The Winner Takes It 
All" ("O Vencedor Leva Tudo"). (Os únicos Estados em que se realiza uma contagem diferente 
são Maine e Nebraska.)

Soma-se a isso que cada Estado tem uma quantidade própria de representantes determinada 
proporcionalmente pelo tamanho de sua população. O sistema, assim, permite que, no final 
das eleições, Y obtenha mais votos totais que X e, mesmo assim, acabe derrotado no Colégio 
Eleitoral por ter perdido a disputa nos Estados mais populosos.
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Isso ocorreu pela última vez em 2000, quando o democrata Al Gore enfrentou o republicano 
George W. Bush. Bush derrotou Gore no Colégio Eleitoral por 271 votos a 266, embora tenha 
perdido na soma geral (47,87% contra 48,38%, ou 500 mil votos a mais para o democrata). Foi a 
quarta vez que o fenômeno ocorreu em toda a história da democracia americana.

Estas características, aliadas ao alto grau de autonomia das leis eleitorais de cada Estado, fazem 
também com que o tempo em que o resultado das eleições é anunciado varie de ano a ano. 
Em 2000, devido às polêmicas das contagens na Flórida, o processo de contagem dos votos 
demorou mais de um mês. Já em 2008, devido à boa vantagem de Barack Obama em muitos 
Estados, o democrata já era o presidente eleito no final do dia da votação.

Para melhor entender as eleições americanas, é bom ainda também ter em mente que, além 
de tamanhos e pesos eleitorais distintos, os Estados americanos possuem perfis políticos 
diferentes, o que por vezes acaba por lhes conferir funções específicas nas eleições.

Os Estados americanos tendem a ter uma identidade política bem definida com um dos 
dois grandes partidos; isso ocorre, por exemplo, no Texas, que historicamente tem um voto 
republicano, independentemente dos candidatos em disputa. Contudo, há alguns Estados que 
podem tanto pender para um lado como para outro, como a Flórida. Estes Estados – "Swing 
States", como são chamados – tendem a atrair maior esforço e dinheiro de campanha e, em 
eleições bastante disputadas, geralmente são determinantes no resultado final.

As eleições ocorrem sempre na terça-feira seguinte à primeira segunda-feira do mês de 
novembro. Em 2012, será o dia 6 de novembro. O resultado será oficialmente anunciado no dia 
17 de dezembro, e a posse do presidente eleito está marcada para 20 de janeiro.

Vale lembrar que, no plano oficial, há geralmente dezenas de nomes disputando as eleições; 
são diversos candidatos independentes, que correm por fora do sistema binário dos partidos 
Republicano e Democrata. Os independentes, no entanto, não têm chances reais de eleição e, 
por vezes, nem mesmo figuram nas cédulas eleitorais de todos os Estados.

Além da escolha do presidente e seu vice (cujos votos são indissociáveis), os eleitores também 
votarão, em 2012, para renovar um terço do Senado e para eleger os membros do 113º Congresso 
(Casa dos Representantes). Onze governos e diversos deputados estaduais também serão escolhidos.

Entenda as eleições primárias americanas
31/01/2016 - Atualizado em 02/02/2016 

Pessoas aguardam a chegada do candidato presidencial republicano Donald Trump durante evento de campanha 
na Universidade de Iowa - 26/01/2016(Joe Raedle/Getty Images)
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A democracia presidencialista americana funciona, mas dá trabalho. Para os políticos, ser 
escolhido como candidato em um dos principais partidos envolve uma exaustiva maratona de 
meses de viagens e eventos. Já para os eleitores, também é preciso disposição para participar 
do processo eleitoral primário e escolher o melhor candidato para seu partido. Com 50 Estados, 
cinco territórios, 538 colégios eleitorais e uma estrutura federativa que permite a cada Estada 
criar suas próprias regras, as eleições americanas não são um processo de fácil entendimento. 
Confira abaixo como funcionam as eleições primárias.

Caucus

Caucus nada mais é do que uma convenção partidária. Os eleitores registrados pelos partidos em 
uma seção eleitoral se reúnem em um local determinado e os representantes de cada pré-candidato 
fazem um breve discurso, expondo seus pontos de vista. Nos caucus republicanos, o passo seguinte 
é a votação, que pode ser feita até com pedaços de papel. Os votos são contados e o porcentual de 
cada candidato equivale ao número de delegados da zona eleitoral que ele ganha.

Já os caucus democratas são um pouco mais complexos: após os discursos, os eleitores se 
dividem em grupos. Grupos pequenos demais são obrigados a se desfazer e seus integrantes a 
escolher outra opção. Em seguida, baseado no número de membros de cada grupo de apoio, 
define-se quantos delegados da zona eleitoral vão para cada candidato.

Os caucus são realizados em treze Estados e três territórios (Ilhas Samoa, Ilhas Mariana do 
Norte e Ilhas Virgens). Nos demais, os candidatos são escolhidos por meio de primárias. Por 
exigirem debates de ideias e exposição de argumentos dos apoiadores dos pré-candidatos, os 
caucus são considerados processos eletivos mais qualificados que as primárias.

Primárias

As primárias funcionam como uma eleição convencional. Os eleitores utilizam cédulas para votar 
e podem inclusive escrever o nome de seu candidato preferido se ele não estiver na lista. Os votos 
são contados para definir o vencedor, mas a divisão dos delegados é feita de forma diferente pelos 
partidos Democrata e Republicano. No primeiro caso, o sistema é proporcional: se um candidato 
recebeu 20% dos votos, por exemplo, fica com 20% dos delegados da seção eleitoral.

Já nas primárias republicanas, o vencedor leva todos os delegados da seção. Além disso, o tipo de 
primária pode variar a depender do Estado. Elas podem ser abertas (o eleitor escolhe a primária em 
que votar) ou fechadas (o eleitor só pode votar na primária do partido em que se registrou antes). As 
primárias ocorrem em 37 Estados e no território de Porto Rico; e a maioria adota o sistema fechado.

Esses processos preliminares já definem o candidato?

Os caucus e as primárias são a fase mais importante da definição dos candidatos, mas eles 
só são formalmente indicados nas convenções nacionais, realizadas após todas as prévias. 
É na convenção nacional que os delegados acumulados nos caucus e primárias elegem o 
representante do partido para concorrer à Presidência. Na prática, as convenções são grandes 
eventos de aclamação dos candidatos, pois elas acontecem quanto todos já sabem os resultados 
dos caucus e primárias e também já sabem quem será o indicado.
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Definidos os candidatos, como é o processo de eleição do presidente?

O presidente dos EUA não é eleito diretamente pelo voto popular, mas por um colégio eleitoral. 
O país todo contabiliza 538 colégios eleitorais, divididos entre os Estados tendo como base 
sua população e seu número de deputados federais. Quanto mais populoso for o Estado, 
mais deputados e mais colégios eleitorais ele tem; e consequentemente, mais peso possui na 
eleição. Dos 50 estados americanos, 48 adotam o sistema do "vencedor leva tudo" no colégio 
eleitoral. Esse método pode levar a situações como a da eleição de 2000, quando George W. 
Bush derrotou Al Gore mesmo tendo menos votos na soma do país todo. Bush venceu porque 
foi o mais votado na Flórida e levou os 29 votos do colégio eleitoral do Estado.

17/03/2016 - Atualizado em 17/03/2016 

EUA acusam formalmente o Estado Islâmico de genocídio

Desde 2004, é a 1ª vez que os EUA falam em genocídio.
Cristãos, xiitas e yazidis são alvo; designação pode ter implicação prática.

Do G1, em São Paulo

O grupo Estado Islâmico (EI) está cometendo genocídios contra cristãos, yazidis e muçulmanos 
xiitas nos territórios controlados pelos radicais na Síria e no Iraque, afirmou nesta quinta-feira 
(17) o secretário de Estado americano, John Kerry.

"O EI afirma ele próprio que comete genocídios, fatos confirmados por sua ideologia e ações", 
insistiu.

Essa é a primeira vez que Estados Unidos declaram genocídio em uma região desde massacres 
no Darfur, em 2004, de acordo com a CNN.

O Departamento de Estado está há meses avaliando se irá classificar os assassinatos dos fiéis 
desses grupos pelo EI como atos de genocídio e limpeza étnica, uma definição legal que pode 
ter implicações práticas. No entanto, funcionários americanos afirmaram que isso não obrigará 
o país a intensificar a campanha militar contra os jihadistas, diz a agência EFE.

Kerry ressaltou que não é juiz ou promotor, mas destacou que os EUA apoiarão "firmemente" 
os esforços para documentar os atos cometidos pelo EI, citando, por exemplo, a investigação 
da existência de valas comuns. "Mencionar esses crimes é importante, mas o mais importante 
é detê-los".
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Implicações práticas

A designação formal dos crimes praticados pelo EI pode ter implicações práticas, já que os EUA 
são signatários da convenção da ONU contra o genocídio, aprovada em 1948.

O tratado convoca os países a punir o genocídio, definido como atos "comprometidos com a 
intenção de destruir, totalmente ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso".

Na segunda-feira, a Câmara dos Representantes dos EUA já tinha aprovado uma resolução que 
chamava de "genocídio" a violência cometida pelo EI no Iraque e na Síria contra cristãos, cur-
dos, yazidis e outras minorias étnicas.

A iniciativa legal, apoiada por democratas e republicanos, pedia que todos os governos do 
mundo - incluindo os EUA - a chamar as atrocidades cometidas pelo EI por seu nome: "crimes 
de guerra, contra a humanidade e genocídio".

Em 1994, o governo de Bill Clinton resistiu a empregar o rótulo "genocídio" no caso de Ruanda 
por temor que isso o obrigasse a tomar medidas concretas, afirmou em 2002 a atual embaixa-
dora dos EUA na ONU, Samantha Power, de acordo com a EFE.

Em 2004, o então secretário de Estado, Colin Powell, qualificou o assassinato de milhares de 
pessoas em Darfur, no Sudão, como genocídio, a primeira vez que os EUA usaram esse termo 
durante um conflito em andamento.

No entanto, o Departamento de Estado afirmou que a acusação não obrigava o país a intervir 
legalmente e representava bem mais um motivo de pressão moral.

Em abril do ano passado, a administração de Barack Obama foi alvo de críticas por se negar a 
usar o termo "genocídio" para descrever o massacre de centenas de milhares de armênios pelo 
Império Otomano em 1915, que completava então 100 anos.

Curdos sírios pretendem criar uma região federal no norte do país
The New York Times
Em Beirute (Líbano)

18/03/2016

Os partidos curdos da Síria estão trabalhando em um plano para declarar uma região federal 
em grande parte do norte da Síria, disseram vários de seus representantes na última quarta-fei-
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ra (16). Eles afirmaram que seu objetivo é formalizar a zona semiautônoma que estabeleceram 
durante cinco anos de guerra e criar um modelo de governo descentralizado em todo o país.

Se eles seguirem adiante com o plano, estarão entrando no agitado debate sobre duas propos-
tas de se redesenhar o mapa do Oriente Médio, cada qual com grandes implicações para a Síria 
e seus vizinhos.

Uma é a antiga aspiração dos curdos de toda a região de terem um Estado próprio, ou maior au-
tonomia nos países onde estão concentrados: Turquia, Iraque, Irã e Síria, todos os quais veem 
tais perspectivas com graus variados de horror.

A outra é a ideia de resolver a guerra civil na Síria esculpindo o país, seja em Estados menores 
ou, mais provavelmente, em alguma espécie de sistema federal. A proposta desse sistema foi 
aventada recentemente por ex-membros do governo Obama e discutida em público pelo se-
cretário de Estado John Kerry, mas rejeitada não apenas pelo governo sírio, como também por 
grande parte da oposição.

O que as autoridades curdas da Síria descreveram provavelmente alarmaria muitos dos outros 
combatentes sírios: uma região federada em todo o território hoje nas mãos das Forças De-
mocráticas Sírias, um grupo liderado por curdos apoiado pelos militares americanos contra o 
grupo militante Estado Islâmico (EI). Algumas autoridades disseram que ela expandiria o terri-
tório que os curdos esperam capturar em batalha, não somente do EI, mas também de outros 
grupos árabes insurgentes.

Mas autoridades curdas do país tentaram minimizar a medida, dizendo que não é radical e re-
tratando-a como um esforço para impedir que a Síria, já dilacerada, ensanguentada e dividida, 
se desintegre ainda mais.

"O federalismo vai salvar a unidade de toda a Síria", disse Ibrahim Ibrahim, um porta-voz do 
Partido da União Democrática (PYD em curdo), de esquerda, que tem um papel de liderança 
nas áreas curdas da Síria.

A discussão é sobre a possibilidade de um sistema federal não apenas para as áreas de maioria 
curda, mas para toda a Síria, segundo Ibrahim e outras três autoridades e membros do PYD, 
que estavam informados sobre as negociações ou participaram delas.

Eles enfatizaram que a entidade não seria chamada de região curda, mas sim uma região fede-
ral do norte da Síria, onde árabes e turcomenos teriam direitos iguais.

E sugeriram com firmeza que a ideia não foi sua, mas estava sendo promovida pelos EUA e 
outras potências. Uma ex-autoridade graduada do governo americano, Philip Gordon, e outros 
aventaram recentemente a proposta de dividir a Síria em zonas que correspondam aproxima-
damente às áreas hoje detidas pelo governo, o EI, as milícias curdas e outros insurgentes.

As discussões curdas sobre o norte da Síria estão sendo divulgadas justamente quando uma 
nova rodada de negociações de paz patrocinadas pela ONU e firmemente promovidas pelos 
EUA e a Rússia se realiza em Genebra, visando uma solução política para a guerra na Síria.
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Tyler Hicks/The New York Times

Combantentes de milícia curda participam de funeral de colegas que morreram lutando contra o Estado Islâmico, 
em Hilelike, na Síria

A iniciativa curda síria ainda sob discussão pelos curdos e outras partes na região-- ficaria pouco 
aquém de declarar a independência. Mas ainda é provável que irrite o governo sírio e o principal 
grupo de oposição liderado pelos árabes, o Comitê Superior de Negociação. Ambos declararam sua 
oposição ao federalismo, considerando-o um passo na direção de uma divisão permanente do país.

Também é provável que intensificasse as preocupações turcas sobre o aumento das áreas sírias 
ao longo de sua fronteira que são controladas por uma milícia curdo síria. A Turquia considera os 
grupos curdos seu inimigo mais perigoso após anos de conflito com sua própria população curda.

Mas a Rússia disse que apoia tal sistema. Os EUA também pressionaram pela descentralização 
e presidiram o estabelecimento de um governo regional autônomo curdo no Iraque.

Quanto ao restante da Síria, a federalização poderia ser bem mais complexa. É difícil conceber 
que Washington aprove um plano que estabelecesse formalmente áreas ainda dirigidas pelo EI 
como parte de uma federação síria.

A área nas mãos do governo se estende em um bloco relativamente distinto de Damasco, ao 
norte, passando por Homs e o litoral, mas somente uma faixa estreita de território a conecta 
à parte que o governo controla em Aleppo, a maior cidade síria. E, embora a maior parte da 
população do país esteja lá, muitos deixaram a região para evitar os ataques aéreos e não de-
fendem necessariamente o governo do presidente Bashar al-Assad.

A área em poder dos insurgentes com exceção do EI inclui rebeldes apoiados pelo Ocidente e 
a Frente Al Nusra, uma filial da Al Qaeda, entremeados por um leque de grupos islâmicos. Eles 
lutam atualmente pelo controle de várias partes de seu território nas províncias de Aleppo e Idlib.

Ibrahim, que atua como porta-voz do PYD na Europa, advertiu que os detalhes sobre a região 
federal ainda estão em discussão e que não há data para anunciá-los.

ONU aplaude libertações e aproximação entre EUA e Irã

16/01/2016

Nações Unidas, 16 jan (EFE).- O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, aplaudiu neste sábado 
as libertações de americanos e iranianos e outros movimentos recentes de Washington e Teerã 
para melhorar suas relações.
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Ban, em comunicado de seu porta-voz, se declarou além disso esperançoso com a retirada de 
sanções sobre o Irã, decretado pelos EUA no marco do acordo nuclear internacional fechado 
com as autoridades iranianas.

Ban acredita que as partes continuem na implementação completa do pacto "de boa fé" e 
aumentem "a cooperação em outros importantes assuntos internacionais e regionais".

Por último, Ban ressaltou a necessidade de que todos no Oriente Médio trabalhem para tornar 
o mundo um lugar "mais seguro através do diálogo e dos meios pacíficos".

O Irã libertou hoje o jornalista do "Washington Post" Jason Rezain, condenado por espionagem 
no país, e outros três presos iraniano-americanos, enquanto que os EUA anunciaram que 
ofereceu "clemência" a sete iranianos condenados ou que esperavam julgamento.

Além disso, Washington também informou que retirou as acusações contra 14 cidadãos 
iranianos, os quais a Interpol deixará de perseguir a pedido das autoridades americanas. 

Veja o que acontece agora entre EUA e Irã

Anúncio foi feito no sábado por representante da União Europeia.

Obama elogiou os resultados.
Da France Presse

Muitos se questionam se o acordo nuclear e a inesperada troca de prisioneiros neste fim de 
semana entre Washington e Teerã foram o epílogo de uma iniciativa diplomática excepcional 
ou o princípio de uma verdadeira reconciliação.

O presidente Barack Obama teceu grandes elogios ao saudar os progressos históricos de Wa-
shington e Teerã, enquanto seu colega iraniano, Hassan Rohani, comemorou a nova página que 
estava sendo virada.

Apesar do degelo, Obama foi cuidadoso ao falar de uma normalização dos vínculos com o ex-
-inimigo dos Estados Unidos, 35 anos depois da ruptura de suas relações diplomáticas após a 
Revolução Islâmica.

Para não mencionar uma queda das alianças no Oriente Médio, que levaria os Estados Unidos 
a se lançar nos braços de um Irã xiita e abandonar as monarquias sunitas do Golfo e de Israel.

Obama reafirmou que as profundas divergências persistiam com um Irã desestabilizador, seja 
por violações dos direitos humanos, pelo programa de mísseis balísticos - pelo qual o Tesouro 
americano anunciou sanções no domingo - ou pela presença de Teerã na lista negra americana 
"de Estados que apoiam o terrorismo".
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No entanto, Washington agora está longe da retórica dos anos 2000, quando o presidente re-
publicano George W. Bush situou Teerã no famoso "Eixo do Mal". Os mulás o acusaram de ser o 
"Grande Satã".

Então, o que a administração Obama quer fazer agora com a potência xiita? "Devemos tentar 
ver se há material ou não para uma cooperação adicional, ao menos um diálogo construtivo 
sobre outros temas", respondeu no domingo um americano de alto escalão.

"Um sócio natural" Joseph Bahout, pesquisador da fundação Carnegie, estimou que "muito no 
fundo, no software profundo de Obama, está o Irã". Sua administração "pensa que o Irã é um 
sócio natural para o futuro", explicou à AFP.

De fato, Washington e Teerã demonstraram no sábado o êxito de seus diálogos: depois de qua-
se quatro anos de negociações secretas e oficiais, alcançaram um acordo histórico sobre o pro-
grama nuclear iraniano e anunciaram simultaneamente uma troca de prisioneiros sem prece-
dentes.

"Demonstramos que com o tempo uma diplomacia tenaz produz resultados", elogiou o respon-
sável americano.

Para conseguir repatriar os iranianos-americanos detidos no Irã, entre eles o correspondente 
do Washington Post Jason Rezaian, foram necessários 14 meses de negociações ultrassecretas 
entre diplomatas e responsáveis de serviços de inteligência dos dois países.

As discussões foram realizadas frequentemente em Genebra, com a cumplicidade das autori-
dades suíças, relatou outro funcionário da administração americana.

Os negociadores se reuniam em salas discretas em hotéis de luxo, no âmbito das negociações 
sobre o programa nuclear entre os chefes diplomáticos de ambos os países, John Kerry e Mo-
hammad Javad Zarif.

Os palácios de Viena também foram palco destas negociações no outono passado, quando as 
grandes potências, a Arábia Saudita e seu rival iraniano elaboraram um plano de paz para a Síria.

O conflito sírio justamente permitiu a aproximação entre Washington e Teerã.

"O Irã está na mesa" pelas negociações da Síria, celebrou o responsável americano. E mesmo 
tendo "profunda divergências com o Irã sobre a Síria, queremos ver se deseja se envolver de 
maneira construtiva nos temas regionais e se entende que a guerra civil não se resolverá en-
quanto (o presidente) Bashar al-Assad estiver no poder", acrescentou.

Reequilíbrio no Oriente MédioSegundo os especialistas, a administração Obama tem a espe-
rança de um reequilíbrio na estratégia americana no Oriente Médio - a favor de Teerã contra 
Riad - que possa colocar fim aos conflitos em Síria, Iêmen ou Líbano, onde enfrentam indireta-
mente a Teerã xiita e a monarquia saudita sunita.

No entanto, Obama deixará a Casa Branca em 20 de janeiro de 2017.

"Obama não pode ir muito mais longe, não tem tempo", afirmou Bahout. Para este especialista, 
os americanos e iranianos querem neste ano "tentar perpetuar sua relação, mas não mostrá-la 
abertamente, um pouco como um casal que se esconde".
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EUA: Câmara dos Representantes vota contra acolhimento de refugiados
Por Rodrigo Barbosa | Com AFP / LUSA / REUTERS

20/11/15 04:49 CET

No rescaldo dos atentados de Paris, a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, 
dominada pelos republicanos, adotou um projeto de lei que prevê a suspensão do acolhimento 
de refugiados sírios e iraquianos.

Um desafio direto ao presidente democrata, Barack Obama, que prometeu vetar a medida, 
caso passe também no Senado.

Para o líder republicano na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, “o Estado Islâmico está a 
tentar atacar [os Estados Unidos] e outros países ocidentais. É uma questão de senso comum 
fazer uma pausa, reavaliar [a situação] e assegurar-se de […] que algo como Paris não se repete 
[nos Estados Unidos]”.

Feroz opositor do programa de acolhimento de refugiados, Ben Carson defendeu o projeto de lei com 
uma declaração particularmente polémica. O aspirante à nomeação para a candidatura republicana 
à Casa Branca disse que “é preciso encontrar um equilíbrio entre segurança e humanidade. Se, por 
exemplo, houver um cão raivoso na vizinhança, não vamos provavelmente assumir algo de bom”.

Já depois dos atentados de Paris, Obama tinha reiterado que pretende manter o plano 
de acolher 10.000 refugiados sírios no país em 2016, em reação ao número crescente de 
governadores que se mostraram opostos a oferecer asilo nos respetivos Estados.

Por Rodrigo Barbosa | Com AFP / LUSA / REUTERS

Crise: Centenas de imigrantes impedidos de entrar na Europa
25/11/15 01:57 CET

Centenas de migrantes provenientes de Marrocos, Irão, Paquistão e Bangladeche estão há uma 
semana bloqueados na fronteira entre a Grécia e a Macedónia.

Impedidos de prosseguirem viagem para a Europa Ocidental, continuam com os protestos.

A situação agravou-se desde que os países dos Balcãs decidiram restringir a passagem de imigran-
tes, permitindo apenas a passagem de sírios, afegãos e iraquianos, considerados refugiados.
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O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados considera que “todas as pessoas 
têm o direito de procurar asilo e de verem os seus casos analisados, independentemente, da sua 
nacionalidade. É necessário dar a informação adequada às pessoas que chegam às fronteiras 
e depois é necessário disponibilizar o aconselhamento adequado”, como explica o porta-voz, 
Adrian Edwards.

A crise migratória agrava-se sem que a Europa consiga encontrar uma resposta. A Suécia que 
estima receber 190 mil refugiados, até ao final do ano, anunciou que vai introduzir novas regras 
para reduzir o número de pedidos de asilo. Estocolmo alega que a situação está a tornar-se 
insustentável, como confirma o primeiro-ministro, Stefan Lofven. “É insustentável para os que 
procuram asilo, para o pessoal e para todos aqueles que devem sentir confiança nas funções 
desempenhadas pela sociedade. Agora, para ser franco, mais pessoas terão de procurar asilo e 
de obter proteção em outros países europeus”, avisa.

Com o inverno quase a chegar, o número de refugiados que chegam às praias da Grécia, vindos 
da Turquia, começa a baixar.

A Comissão Europeia anunciou, esta terça-feira, a criação de um fundo de cerca de 3 mil milhões 
de euros para ajudar a Turquia, nos próximos dois anos, a acolher os milhões de refugiados 
Sírios. Com isto, Bruxelas espera diminuir o fluxo migratório que ruma à Europa.

 (Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-
Membros da União Europeia) e refere que o que se passou na prática foi o contrário: “Pedimos 
cem aparelhos com sistema de comparação de impressões digitais e recebemos apenas 42, 12 
deles da Alemanha. Dizem-nos que não queremos a Frontex. É mentira. Em maio, pedimos 320 
pessoas, mas veio apenas metade Pedimos outras 1600 pessoas e ninguém veio.”

O ministro grego para a política de migração anunciou, esta quinta-feira, a formalização do 
pedido de ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

No encontro desta sexta-feira, em Bruxelas, os ministros do Interior da União Europeia deverão 
discutir a possibilidade de prolongar até dois anos o restabelecimento do controlos nas 
fronteiras internas do Espaço Schengen

Grécia quer abrir mais quatro centros de refugiados no mar Egeu
05/12/15 15:01 CET

A reabertura da fronteira entre a Macedónia e a Grécia não parece resolver a situação de mais 
de três mil migrantes bloqueados há várias semanas.

Depois dos confrontos de quinta-feira, apenas os cidadãos de países em conflito (Síria, 
Afeganistão e Iraque) foram novamente autorizados a cruzar o posto fronteiriço de Idomeni.

Um problema para migrantes como Nasim, de origem iraniana:

“Temos um problema para poder passar, pois eu sou iraniana e o meu marido é afegão. Dizem-
me que me divorcie para que ele possa passar, mas eu não quero isso, quero passar a fronteira 
juntamente com o meu marido”.

Do lado grego, Atenas decidiu ontem pedir a intervenção da UE para gerir a situação nas fronteiras. 
Uma luz verde após a ameaça de vários países europeus de expulsar Atenas do espaço Schengen.
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O vice-ministro da imigração grego, Nikos Xydakis, não hesita, no entanto, em apontar culpas a 
Bruxelas.

“Desde Maio, que a Grécia tem pedido, de forma insistente, por ajuda técnica, tecnológica e 
humana e até agora recebemos da Europa muito menos do que aquilo que pedimos”.

A UE discute entretanto a criação de uma guarda europeia para proteger a fronteira do espaço 
Schengen.

Uma forma de acelerar o patrulhamento ao largo da Grécia, quando o país recebeu até agora 
metade dos 750 agentes da Frontex pedidos aos 28.

As autoridades gregas anunciaram, entretanto, que pretendem abrir mais quatro centros de 
refugiados nas ilhas do mar Egeu, para lá daquele situado na ilha de Lesbos, que se encontra já 
em funcionamento

2016: da crise de refugiados à exploração espacial, o futuro vai começar
01/01 14:15 CET

A cortina pode ter baixado, mas a história de 2015 não acabou. Muito do que se passou vai ter 
influência nos acontecimentos futuros. Antevemos agora os eventos chave, as tendências e os 
temas dos próximos 12 meses que vão modelar o mundo e impactar nas nossas vidas.

A guerra na Síria, o autodenominado Estado Islâmico e as conversações de Viena

A Síria continua talvez a ser o maior desafio para a estabilidade global. A partir da base em 
Raqqa, o autodenominado Estado Islâmico mantém um reinado sangrento, exportando a 
ideologia extremista subjacente a ataques terroristas pelo mundo fora.

O Ocidente e a Rússia podem estar unidos na causa comum de derrotar os jihadistas, mas estão 
profundamente divididos sobre o futuro governo da Síria, em particular sobre o destino de 
Bashar al-Assad. Poderão eles – e os vários e divididos partidos locais – superar divergências e 
chegar a acordo? A entrar em 2016, há esperança com as conversações começadas em Viena.

As negociações formais apoiadas pelas Nações Unidas estão agendadas para início de janeiro. 
O caminho é longo e os resultados são incertos.

A crise de refugiados na Europa

O esperado acordo político na Síria visa atenuar a tragédia dos refugiados que matou milhares 
e deixou outros tantos no exílio. O êxodo rumo à Europa forçou as potências mundiais à ação 
com promessas de asilo que agora vão ter de cumprir.

Enquanto os vizinhos da Síria já receberam milhões de deslocados, a receção dos países da 
Europa, e não só, vai acertar passo nos próximos meses. Ao longo do ano, comunidades de aco-
lhimento vão receber um número crescente de refugiados.

Mas o plano da União Europeia para receber mais 120 mil refugiados, maioritariamente na Ale-
manha, é contestado, dividindo países e, nalguns casos, populações e políticos. Isso refletiu-se 
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em várias eleições pela Europa fora este ano, com atitudes endurecidas pelos ataques terroris-
tas de Paris.

E a tragédia humana pode continuar: prevê-se que o fluxo em direção ao ocidente se intensifi-
que, com a meteorologia a melhorar no mediterrâneo.

Contudo, a União Europeia espera salvar muitas vidas com a Operação Sofia, dirigida a trafican-
tes de pessoas e aos barcos que operam

Suécia institui controlos na fronteira com a Dinamarca
04/01 01:32 CET

A Suécia vai controlar a entrada de pessoas, na fronteira com a Dinamarca.

Os postos de controlo de passaportes entram em funcionamento esta segunda-feira.

A medida foi anunciada em dezembro, pelo governo de Estocolmo, e pretende conter o afluxo 
de refugiados.

Desde os anos 50, do século passado, que os viajantes podiam circular, livremente, entre os 
dois países.

“Para evitar que os passageiros domésticos se misturem num posto de controlo de passaportes, 
eles ficam num lado da cerca e aqueles que provêm da Dinamarca ficam no outro lado. Serão 
apenas esses que serão submetidos ao controlo”, informa o diretor de operações da polícia de 
Malmo, Paul Juhlin.

A medida provocou preocupação, na Dinamarca. O primeiro-ministro, Lars Lokke Rasmussen, 
na mensagem de fim de ano, anunciou que uma medida semelhante poderia vir a ser tomada 
na fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha.

O controlo fronteiriço é uma medida que não agrada aos viajantes.

“Do ponto de vista humanitário, isto é muito negativo. Sinto-me triste por isso,” afirma um dos 
viajantes.

O controlo de passaportes nas fronteiras e o endurecimento das leis de acolhimento são 
algumas das medidas do governo sueco para tornar o país menos apelativo para os refugiados.

A Suécia registou, até ao final do novembro, 140 mil pedidos de asilo, estimando-se que o 
número tenha subido para os 160 mil no final de 2015

‘’Europa tem “dois meses” para controlar a crise migratória (Tusk)
19/01 22:20 CET

A União Europeia tem, “no máximo, dois meses” para controlar a crise migratória ou irá “en-
frentar graves consequências, como o colapso do (Espaço) Schengen”. O alerta foi lançado, esta 
terça-feira, por Donald Tusk, no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

O presidente do Conselho Europeu foi mais longe ao afirmar que a Europa irá “falhar como pro-
jeto político” se não conseguir controlar adequadamente as suasfronteiras externas”
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Tusk explicou que “as estatísticas do período natalício não são animadoras, com a chegada à 
União Europeia de mais de 2000 (migrantes) por dia, segundo os dados da Frontex” e que “o Con-
selho Europeu de março será a derradeira oportunidade para ver se a estratégia (europeia) está 
a funcionar. Se não estiver, enfrentaremos graves consequências como o colapso de Schengen”.

O registo dos refugiados e o mecanismo de relocalização são alguns dos pontos em que a estra-
tégia está falhar, afirmou Tusk.

Enquanto a Europa continua à procura de uma solução, os membros da União vão reforçando as 
suas fronteiras. O presidente austríaco, Werner Faymann, anunciou que mais 500 soldados vão es-
tar presentes na fronteira com a Eslovénia, já a partir desta quarta-feira, para que seja efetuado um 
“controlo sistemático” dos migrantes e, nos próximos dias, os que querem seguir viagem rumo à 
Escandinávia vão deixar de poder entrar no território austríaco, como já acontece na Alemanha.

A Áustria está também a terminar a construção de uma vedação junto ao posto fronteiriço de Spie-
lefeld, o principal ponto de passagem a partir da Eslovénia e a Hungria diz estar preparada para er-
guer um novo muro na fronteira com a Roménia se as rotas migratórias se desviarem para esse país.

Refugiados: Áustria limita pedidos de asilo e Merkel defende solução 
europeia

Por Rodrigo Barbosa | Com AFP / REUTERS / EFE
20/01 18:49 CET

A Áustria vai limitar a 37.500 o número máximo de migrantes autorizados a requisitar asilo no 
país em 2016. Um valor que representa menos de 40 por cento dos 90.000 pedidos efetuados 
no ano passado. As autoridades austríacas vão também reforçar os controlos na fronteira com 
a Eslovénia, por onde chegam diariamente milhares de refugiados.

O chanceler Werner Faymann afirmou que “não é possível acolher na Áustria todos os reque-
rentes de asilo” e, por isso, foi “fixado um número indicativo”. O governo austríaco pretende 
limitar, até 2019, o número de novos pedidos de asilo ao equivalente a 1,5 por cento da popula-
ção do país, o que representa 127.500 pessoas, nos próximos quatro anos.

Na vizinha Alemanha, Angela Merkel voltou a frisar esta quarta-feira a necessidade de uma “so-
lução europeia” para reduzir o número de requerentes de asilo que chegam ao seu país.

A chanceler alemã defendeu uma redução “apreciável e sustentável” nas chegadas de refugiados, 
sublinhando que é preciso “começar por se ocupar das causas das migrações e encontrar uma so-
lução europeia”. Merkel disse ter a certeza de que haverá “um bom debate” nesse sentido.
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As polícias alemã e turca anunciaram a detenção de 35 pessoas, nos dois países, numa opera-
ção conjunta para desmantelar uma rede de tráfico humano que acreditam ser responsável por 
transportar mais de 1700 refugiados sírios para a Europa, através do Mediterrâneo

Austrália: Supremo Tribunal dá razão ao governo
Por Lurdes Duro Pereira | Com REUTERS, EFE

03/02 08:46 CET

É legal transferir os requerentes de asilo que tentem chegar à Austrália por mar para centros de 
detenção na Papua Nova Guiné e Nauru, no Pacífico Sul.

O Supremo Tribunal acaba de confirmar a legalidade da prática recuperada pelo país em 2012 e 
contestada na justiça por uma mulher do Bangladesh.

 “A legalidade é uma coisa e a moralidade é outra. Não está certo condenar estas pessoas a uma 
vida confinada a uma ilha. O nosso primeiro-ministro e o ministro responsável pela Imigração 
podiam fazer as coisas de uma forma decente” Daniel Webb, advogado dos direitos humanos.

Antes de conhecida a decisão da justiça, o governo australiano previa deportar para as ilhas no 
Pacífico cerca de 250 requerentes de asilo. O primeiro-ministro garante que a política de imi-
gração é para manter.

“Se queremos manter as nossas fronteiras seguras, se queremos que as pessoas deixem de 
morrer no mar e queremos continuar a apoiar toda a política de imigração, de acolher refugia-
dos da Síria, precisamos de reforçar a segurança das nossas fronteiras” afirma Malcolm Turn-
bull, chefe de Governo australiano.

As Nações Unidas e as organizações de defesa dos direitos humanos criticam a decisão de reter os 
requerentes de asilo em centros de detenção – em países terceiros – palco de motins e de abusos 
sexuais.

NATO lança missão naval para combater tráfico de refugiados
11/02 15:20 CET

A NATO respondeu afirmativamente aos pedidos de apoio vindos dos governos da Alemanha, 
da Turquia e da Grécia e um agrupamento naval vai deslocar-se para o Mar Egeu com o objetivo 
de ajudar a travar, entre outras coisas, redes de tráfico de migrantes e refugiados.
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Depois de uma reunião dos ministros da Defesa da Aliança Atlântica, reunidos esta quinta-feira, 
em Bruxelas, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, precisou que as embarcações vão 
operar em coordenação com navios militares gregos, turcos e com os meios da agência euro-
peia de controlo de fronteiras, Frontex: “Como parte do acordo, as Forças Armadas da Grécia e 
da Turquia não irão operar nas águas territoriais ou no espaço aéreo um do outro.”

O pedido de ajuda coletiva para o combate da maior crise migratória desde a Segunda Guer-
ra Mundial provocou inicialmente surpresa. Dos Estados Unidos, pela voz do secretário norte-
-americano da Defesa, Ashton Carter, chegou a mensagem de apoio ao plano: “Neste momento 
existe uma corporação criminosa que explora pessoas pobres. Trata-se de uma operação orga-
nizada e visá-la é a forma de atingir o maior efeito na dimensão humanitária.”

Andrei Beketov, euronews – “A NATO ressalva que a missão se limitará à recolha de informação. 
A Aliança Atlântica não quer ver soldados ou marinheiros a escoltar famílias em centros de re-
fugiados. O secretário-geral não respondeu se resgatariam embarcações a afundar-se.”

A UE deve reorientar ajudas a outros países para os refugiados?
25/02 12:56 CET

A União Europeia é o maior doador do mundo aos países em vias de desenvolvimento, mas 
os migrantes económicos não param de chegar à Europa. Porquê?

A UE é o maior doador do mundo em ajudas ao desenvolvimento: mais de 50 mil milhões de 
euros por ano. Mas os migrantes económicos, provenientes de países que recebem apoios, não 
param de chegar à Europa. Há quem defenda que o dinheiro seja canalizado para gerir a crise 
dos refugiados; mas também há quem aponte que isso pode agravar o fenómeno.

As ONG afirmam que reduzir as ajudas vai multiplicar o número de migrantes económicos, que 
suplanta o de refugiados sírios. Como é que a Europa pode gerir esta questão numa altura em 
que os orçamentos nacionais apertam o cinto?

Os nossos convidados no Parlamento Europeu, em Bruxelas, foram: Nirj Deva, do Comité para 
o Desenvolvimento e do Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (CRE); Henrique 
Banze assistente do secretário-geral do grupo de países ACP – África, Caraíbas e Pacífico; e 
Eugenio Ambrosi, diretor regional da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Chris Burns, euronews: Porque é que existem tantos migrantes económicos quando se gasta 
tanto dinheiro nas ajudas ao desenvolvimento?

Nirj Deva: Porque não estamos a criar emprego nos países em desenvolvimento. O que é que 
há em África? Há produtos agrícolas e minerais. Será que nós permitimos que os africanos 
exportem a sua agricultura para cá? Será que incentivamos à criação de valor acrescentado, de 
uma indústria de processamento de produtos? Não.

euronews: Partilha desta visão?

Henrique Banze: Completamente. É essencial criar emprego, sobretudo tendo em conta a 
situação das mulheres e dos jovens que constituem a grande maioria dos migrantes na Europa. 
As ajudas ao desenvolvimento têm de se concentrar nos fatores que favorecem a transformação 
económica.
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euronews: Concorda?

Eugenio Ambrosi: Historicamente, a migração sempre foi uma grande força de desenvolvimento. 
As remessas dos emigrantes que um desses países vai receber ao longo deste ano serão entre 
cinco a seis vezes maiores do que as ajudas ao desenvolvimento. Uma das razões pelas quais as 
pessoas migram é também para ajudar a desenvolver o seu próprio país.

euronews: As remessas ajudam, de facto, a desenvolver uma economia?

Henrique Banze: Há um grande debate em torno do contributo das remessas para o desen-
volvimento. É claro que são recursos significativos para as famílias, para as comunidades. No 
entanto, questiona-se até que ponto é uma ajuda ao desenvolvimento, uma vez que se trata de 
dinheiro privado.

Nirj Deva: Não concordo. O que as remessas permitem é que as pessoas possam beneficiar da 
compra e venda de propriedades, por exemplo. Não geram emprego.

euronews: Tendo nascido no Sri Lanka, considera que é um erro canalizar dinheiro das ajudas 
ao desenvolvimento para a crise dos migrantes?

Nirj Deva: É um grande erro. Mas onde é que se vai buscar o dinheiro para gerir esta questão, 
tendo em conta que estamos quase na bancarrota? Devíamos era ajudar as pessoas que vivem 
nos campos de refugiados, não aqueles que têm força física e económica para atravessar a Eu-
ropa rumo ao Reino Unido e outros países. É mais um erro.

euronews: Qual é a visão dos que acompanham de perto a crise dos migrantes…

Eugenio Ambrosi: Em parte, é verdade. É evidente que temos de ajudar as pessoas que vivem 
nos campos. Mas não creio que aqueles que vêm para a Europa sejam mais fortes física ou 
economicamente, até porque não se sujeitariam a esse longo caminho. A solução é muito mais 
complexa, esta crise é generalizada. Os 28 podiam aliviar o aumento da pressão migratória so-
bre a Europa se agissem em conjunto, como um grupo.

euronews: É um erro reorientar os fundos?

Henrique Banze: Não. O mais importante é perceber o que está por detrás destas migrações. 
Uma migração tem de ser abordada de acordo com várias perspetivas. E possível ajudar do 
ponto de vista económico e também concentrarmo-nos no fluxo migratório, que é gigantesco. 
Temos de olhar igualmente para os conflitos que provocam a saída das pessoas. É aí que pode-
mos intervir também para ajudar a colocar um ponto final.

Nirj Deva: As migrações não são um fenómeno novo na Europa. Há 2000 anos que os europeus 
vivem vaga atrás de vaga. 38% dos migrantes vêm agora da Síria. O que aconteceria se o mesmo 
sucedesse no Egito?

euronews: É uma boa pergunta. No que diz respeito à reorientação de fundos, é algo que te-
mos visto acontecer noutros casos. O dinheiro para a Índia, por exemplo, tem sido canalizado 
para outros países considerados mais necessitados. É uma decisão sensata?

Eugenio Ambrosi: Não, é um erro canalizar dinheiro do desenvolvimento para a crise migra-
tória. Tem de haver uma resposta coerente e coordenada em termos de ajudas ao desenvol-
vimento, no sentido de prevenir as crises políticas que podem gerar movimentos migratórios. 
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Falou-se no Egito. Mas há uma crise profunda a formar-se no nordeste da Nigéria. O que vai 
acontecer se a situação explodir?

euronews: Os financiamentos têm limites. O grupo de países ACP – África, Caraíbas e Pacífico 
representa um conjunto de Estados que ilustra contextos diferentes. Considera sensato reo-
rientar os fundos de certos países para outros alegadamente mais necessitados?

Henrique Banze: A solução passa por uma abordagem global. A migração tem várias dimen-
sões. Temos de gerir as questões económicas, as questões sociais, as questões políticas, as 
questões ligadas à segurança. A aprovação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 é uma das formas de lidar com o problema da migração.

Nirj Deva: Posso colocar uma questão? Porque é que os países do Extremo Oriente que não re-
ceberam ajudas da União Europeia – Singapura, Coreia do Sul, a região de Hong Kong, Taiwan, 
Vietname, Tailândia, Cambodja – se tornaram tão ricos num período tão curto de tempo? Mas 
os países que assinaram a convenção de Lomé, o acordo de Cotonou, ainda vivem na pobreza. 
Porquê esta diferença?

Henrique Banze: Por uma simples razão. As ajudas ao desenvolvimento não são a única forma 
de erradicar a pobreza. Há outros fatores em jogo. É isso. Alguns dos países pobres que mencio-
nou vivem abaixo dos limites aceitáveis. O ponto de partida é muito baixo. Vai demorar muito 
mais tempo…

euronews: Como incentivar ao envolvimento do setor privado nesta problemática?

Eugenio Ambrosi: O setor privado é importante. Já falámos da questão das remessas e do facto 
de ser dinheiro privado – é por isso que são um fator importante. Mas o Estado também não 
pode relegar para o setor privado a responsabilidade da cooperação internacional, não pode 
lavar as mãos e dizer que a responsabilidade pertence a quem tem o dinheiro.

euronews: Mas como convencer o setor privado a participar quando subsistem receios ao nível 
da corrupção nos países destinatários ou na forma como o dinheiro é investido…

Nirj Deva: O Comité para o Desenvolvimento do Parlamento Europeu viu, pela primeira vez em 
35 anos de debate destas questões, um relatório ser aprovado. É sobre o setor privado. Mas foi 
um inferno. Há muita gente no parlamento que nunca fez nada pela criação de riqueza…

euronews: Como motivar o setor privado?

Henrique Banze: O setor privado é um ator importante no desenvolvimento económico e so-
cial. Os países têm de facilitar esse envolvimento. Mas não podemos colocar o peso todo do 
lado do Estado. O setor privado tem um papel essencial e o Estado deve simplificar o caminho.

euronews: Como é que se resolve a questão dos subsídios aos agricultores na Europa e nos Es-
tados Unidos? Muitos afirmam que essas ajudas prejudicam os agricultores dos países em vias 
de desenvolvimento…

Eugenio Ambrosi: Não sei exatamente como resolver essa questão. É um grande problema que 
afeta, de facto, o setor agrícola nos países em vias de desenvolvimento. Quando se fala no setor 
privado e no dinheiro destinado ao desenvolvimento, há que relembrar também o que aconte-
ceu no passado. A forma como essas ferramentas foram utilizadas impediu a sua eficácia.
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euronews: O que fazer para contrariar o desgaste desses apoios e a ideia de que há muito di-
nheiro desperdiçado…

Nirj Deva: Na União Europeia estamos a falar de 60 mil milhões de euros por ano. Para enfren-
tar a questão a sério, temos de arranjar cerca de um bilião e isso só pode vir de um sítio…

euronews: Que é…

Nirj Deva: O setor privado.

Henrique Banze: Temos de nos concentrar no que pode impulsionar o desenvolvimento econó-
mico e, sobretudo, a iniciativa nos países em vias de desenvolvimento. Seja no setor da Educa-
ção, seja no empreendedorismo, entre outros. Há muito por fazer ainda, não é só uma questão 
de dinheiro. Há várias dimensões a explorar

Porque chegam tantos migrantes e refugiados à Europa?
28/08/15 17:06 CET

Desde o início de 2015, mais de 300 mil migrantes e refugiados atravessaram o mar Mediterrâneo 
rumo à Europa, contra os 219 mil do total do ano passado, segundo dados divulgados, esta 
sexta-feira, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

As travessias para a Europa custaram a vida de 2500 pessoas.

Em entrevista à Euronews, Eugenio Ambrosi, o diretor da Organização Internacional para as 
Migrações, emBruxelas, explica porque é que os migrantes estão a vir, nesta altura, para a 
Europa?

Eugenio Ambrosi, Organização Internacional para as Migrações: “Uma justificação é, claro está, 
a época do ano, porque grande parte da maioria destas pessoas atravessa o mar Mediterrâneo. 
Por isso, com o verão e com o mar relativamente calmo, o número de pessoas que tenta 
alcançar o litoral da Europa aumenta por causa das condições climatéricas.

As razões principais na origem deste fluxo prendem-se com o que estamos a testemunhar em 
outra parte do mundo, que não está muito longe da Europa: há cinco anos que assistimos à 
guerra na Síria. A deslocação interna e externa dos sírios continuou a crescer ao longo destes 
cinco anos. Os países da região são sobrecarregados com o número de refugiados vindos da 
Síria. Por isso, obviamente, muitas pessoas procuram alternativas, tentando rumar a norte e 
alcançar a Europa através de várias rotas.
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Existe instabilidade no norte de África. Neste momento, a Líbia não tem um sistema de governo 
eficiente. Existem outros focos de violência na África subsariana, que também empurram as pessoas 
para norte. Depois, existe ainda uma parte considerável de migrantes que chegam à Europa vindos 
de países em que a situação económica e o nível de pobreza são de tal ordem que para tentarem 
sobreviver têm de procurar, juntamente com as famílias, uma alternativa em outro lado.

FRANÇA: POLÍCIA INICIA DESMANTELAMENTO DA “SELVA” DE CALAIS
29/02

Mais de uma centena de polícias iniciaram, esta manhã, o desmantelamento parcial do campo 
de refugiados de Calais, no norte de França.

As operações na zona sul da instalação decorrem dias depois da justiça ter rejeitado o recurso 
de várias ONGs contra a demolição do que era, até agora, o maior bairro de lata de França.

Segundo as autoridades francesas entre 800 a 1000 migrantes deverão ser transferidos para 
outros campos.

Há relatos, esta manhã, das primeiras detenções de migrantes no campo, quando a polícia 
ameaça utilizar a força para evacuar o local.

As ONGs indicam que mais de 3400 pessoas vivem atualmente na zona próxima do canal da 
Mancha.

Desde a semana passada, que a Bélgica reforçou os controlos junto à fronteira francesa, em 
previsão da operação da polícia francesa.

Mais de 2.800 pessoas teriam abandonado o campo nos últimos dias. A maioria foram 
realojados num campo de contentores construído na zona de Calais.

A demolição do campo não inclui as chamadas zonas sociais, como escolas ou locais de culto.
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Grécia: Porto de Pireu continua a receber milhares de refugiados
Por Rodrigo Barbosa | Com REUTERS

29/02 19:08 CET

Enquanto milhares de pessoas se acumulam nas fronteiras do norte da Grécia, o porto de Pireu 
– o mais importante do país, junto a Atenas – viu chegar na manhã desta segunda-feira mais 
2000 migrantes e refugiados.

Apesar das restrições fronteiriças, para a maioria o objetivo é rumar a norte, em direção ao 
“sonho europeu”. Ainda no porto grego, grupos de refugiados manifestaram-se para pedir à 
Macedónia que abra as passagens e permita que sigam para o norte da Europa.

Questionado acerca do fecho das fronteiras, um sírio explica que não pode “fazer nada”, mas 
acrescenta que continua a querer “seguir caminho, porque talvez algo aconteça e a situação 
mude”. Diz que “talvez a fronteira esteja aberta” quando lá chegar e pede a “ajuda de Deus”.

Um iraquiano afirma estar “preocupado e com medo” e diz que apenas quer “sobreviver e en-
contrar a paz”.

As autoridades inauguraram recentemente dois novos centros de acolhimento com capacidade 
para duas mil pessoas na Grécia continental e disponibilizaram antigas instalações olímpicas a 
sul da capital para os refugiados, ao mesmo tempo que Atenas pediu à União Europeia fundos 
de emergência para enfrentar a crise migratória sem precedentes.

Por Rodrigo Barbosa | Com REUTERS

Migrantes: ONU diz que situação nas fronteiras gregas caminha 
rapidamente para desastre humanitário

Por Rodrigo Barbosa | Com REUTERS / AFP
02/03 00:01 CET

O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados diz que a acumulação de milhares de pessoas 
nas fronteiras do norte da Grécia está a tornar-se rapidamente num desastre humanitário 
“auto-induzido” pela Europa.

A chanceler alemã frisou, por seu lado, que os confrontos de segunda-feira na fronteira com a 
Macedónia sublinham a urgência com a qual a União Europeia precisa de atuar face à crise.

Depois de receber o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o chanceler austríaco, Wer-
ner Faymann disse que “quando meio milhão de pessoas chegam à Áustria porque acreditam que 
podem continuar para a Alemanha, o país torna-se numa ‘sala de espera’: são deixadas passar de 
um lado e paradas do outro. É por isso que [o governo austríaco] disse em fevereiro e volta a dizer 
em março: esta política de deixar passar e este caos desorganizado devem ser parados”.

Tusk iniciou em Viena uma digressão que o leva a vários países dos Balcãs e à Turquia, para 
preparar a cimeira de 7 de março em Bruxelas, na qual Ancara estará presente, destinada a en-
contrar uma resposta comum para a crise.

Numa entrevista televisiva, o primeiro-ministro grego disse que o seu governo tem “de lidar 
com um problema que ultrapassa os poderes do país, a força de um executivo e as fraquezas 
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inatas de toda uma União”. Alexis Tsipras afirmou que “a União Europeia não parece capaz de 
deliberar acerca de assuntos cruciais, para encontrar soluções eficazes e distribuir o peso de 
forma justa”.

A Grécia, que abriga 23.000 migrantes e refugiados, pediu 480 milhões de euros em ajudas à 
União Europeia.

Desde o início do ano, a Europa viu chegar 131.000 pessoas através do Mediterrâneo, o mesmo 
número que nos primeiros cinco meses de 2015.

Por Rodrigo Barbosa

Diretor da Frontex antevê que migrantes continuem a chegar em massa à 
Europa este ano

Por Pedro Sacadura | Com EFE
23/02 15:18 CET

Na contagem decrescente para a chegada da primavera, o diretor executivo da agência euro-
peia de gestão de fronteiras (Frontex) antevê que os refugiados e requerentes de asilo continu-
arão a tentar alcançar, em massa, a Europa este ano.

Em Berlim, durante uma conferência de imprensa, esta terça-feira, Fabrice Leggeri sublinhou 
que o acordo de readmissão entre a União Europeia e a Turquia não funciona na prática: “Entre 
a Grécia e a Turquia praticamente não existem refugiados que possam ser enviados de volta 
para a Turquia.”

A guerra na Síria a par de dificuldades económicas e políticas na região dos Balcãs e em África 
deverão continuar a ditar o volume de pessoas que partem à conquista de uma vida melhor, 
alertou Leggeri.

As vedações instaladas em algumas fronteiras de países europeus não deverão bastar para de-
ter a vontade coletiva.

Por Pedro Sacadura | Com EFE

CE propõe pacote de 700 milhões de euros para ajuda humanitária no 
seio do bloco

Por Pedro Sacadura | Com EFI KOUTSOKOSTA
02/03 15:45 CET

Os países da União Europeia (UE) sufocados pelo afluxo massivo de migrantes, como a Grécia, 
poderão contar, no futuro próximo, com apoio financeiro adicional para fazer face à crise.

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira destinar um total de 700 milhões de euros do 
orçamento comunitário – 300 para 2016, 200 para 2017 e outros 200 para 2018 – ao longo dos 
próximos três anos, como ajuda de emergência humanitária dentro da UE.

Na corrida contra o tempo, o comissário europeu responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão 
de Crises, Christos Stylianides, apelou ao Conselho e ao Parlamento Europeu para apoiarem, de 
forma célere, a iniciativa: “A proposta estende os instrumentos que a União Europeia tem ao dis-
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por para lidar com a crise. Não está direcionada para qualquer país específico, mas todos temos 
consciência de que o país que se debate com a crise humanitária mais severa em termos de re-
fugiados é a Grécia. A nossa ajuda será sempre oferecida através de organizações humanitárias.”

Essa ajuda contempla a distribuição de produtos de necessidade básica, como alimentos, abri-
gos e medicamentos para crianças, mulheres e homens que chegam aos Estados-membros.

Só a Grécia diz precisar de quase 500 milhões de euros para acolher as 100 mil pessoas espe-
radas este ano. Na fronteira do país com a Macedónia encontram-me bloqueados milhares de 
migrantes.

Se for adotado, o novo estímulo financeiro será inicialmente utilizado nos Estados-membros 
que se encontram na chamada linha da frente da crise migratória. No futuro será empregue 
para qualquer situação de crise humanitária urgente no seio da UE.

A Comissão Europeia ressalvou que os fundos não serão desviados dos atuais programas de 
ajuda existentes para países de fora do bloco comunitário.

Migrantes contornam fronteiras encerradas da Macedónia
14/03 17:57 CET

A Macedónia encerra as fronteiras… os migrantes contornam e entram no país a caminho do 
centro da Europa por um pequeno rio, fronteira natural com a Grécia.

Cerca de duas mil pessoas conseguiram entrar na Macedónia, mas as autoridades de Skopje 
estão ao corrente e anunciaram que vão fazer regressar as pessoas.

Na mesma zona, perto de Gevgelija, três afegãos, incluindo duas mulheres, uma grávida, perderam 
a vida, arrastados pela corrente, quanto faziam a travessia com um grupo de outros migrantes.

Uma tragédia que se soma a outra, ocorrida junto ao ponto de partida do fluxo migratório.

Um bote com oito pessoas a bordo naufragou perto da ilha grega de Kos, os ocupantes encon-
tram-se desaparecidos.
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O incidente ocorreu de manhã com o mar agitado e ventos fortes. São os primeiros desaparecidos 
nas águas gregas depois de várias semanas. Uma operação de resgate e salvamento está em curso.

Apesar das condições invernais e da perspectiva de encontrarem as fronteiras encerradas, mi-
grantes continuam a chegar todos os dias a território helénico.

Os que já se encontram na Grécia enfrentam a chuva, a lama e as doenças, em especial os mais 
novos.

Bloqueados juntos a Macedónia, os migrantes desesperam e complicam ainda mais a gestão 
grega e europeia da crise

A correspondente da Euronews na Grécia, Nicoleta Drougka, explica que “a chuva incessante tor-
nou tudo dramaticamente mais difícil para os refugiados. Os médicos estão bastante preocupa-
dos, especialmente, em relação às pequenas crianças, que adoecem com gripes e gastroenterites.

É quase impossível tratá-los nestas condições. As crianças constituem cerca um terço de todos 
os refugiados, que são já quase 45 mil em toda a Grécia.

Destes, 12 mil estão bloqueados em Idomeni, 11 mil encontram-se na área de Ática, 12 mil no 
resto da Grécia continental e outros 10 mil nas ilhas.

Entretanto, continuam a chegar mais migrantes. De facto, de acordo com os média turcos, cer-
ca de três milhões de migrantes estão na costa da Turquia, a aguardar uma oportunidade para 
passar para a Grécia”.

Giorgos Kyritsis: “Grécia precisa, com urgência,da ajuda europeia para os 
refugiados”

15/03 15:11 CET

A Grécia está sob uma pressão migratória sem precedentes. Os refugiados continuam a chegar 
e a situação piora todos os dias, devido ao bloqueio das fronteiras dos balcãs.

A Euronews encontrou o porta-voz do governo grego para os refugiados, Giorgos Kyritsis, que 
admite que a Grécia está a atingir o limite.

Giorgos Kyritsis: “Estamos a chegar ao risco de crise humanitária. As pessoas continuam a chegar 
e continuamos a salvar pessoas no mar em diversas ilhas. Ao mesmo tempo, sofremos com a 
decisão unilateral e não anunciada de alguns Estados membros da União de encerrarem as 
fronteiras. Precisamos de uma ajuda urgente da União Europeia, precisamos dela para ontem”.

Euronews: Desde há alguns dias, assistimos à recusa das pessoas em irem para sítios com me-
lhores condições, preferindo ficar na lama, porquê?

G.K: “As pessoas estão a sofrer muito. Muitas estão mal informadas e acreditam que brevemen-
te as fronteiras vão abrir e elas poderão passar. Estamos a preparar brochuras em três línguas, 
para lhes explicar que as fronteiras permanecem fechadas. Convidamo-los, a mudarem-se para 
centros de acolhimento sob a responsabilidade do Estado grego, a alguns quilómetros a sul, 
onde têm melhores condições e mais apoios”.

E: Com a aproximação da cimeira da União Europeia ouve-se dizer que qualquer acordo com a 
Turquia só contemplará os futuros refugiados. O que pensa disto?
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G.K: “No que respeita à negociação entre a União Europeia e a Turquia devemos esperar pela 
cimeira. Tanto quanto sabemos, as questões estão todas em aberto e serão concluídas todas ao 
mesmo tempo.

Migrações: Chipre questiona base de acordo entre União Europeia e 
Turquia

15/03 16:27 CET

A poucos dias da cimeira decisiva desta quinta e sexta-feira, a base de acordo alcançada entre 
a União Europeia e a Turquia para estancar o fluxo migratório continua a enfrentar resistência.

Reunido esta terça-feira em Nicósia com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o chefe 
de Estado cipriota, Nicos Anastasiades, ameaçou bloquear o projeto de acordo entre os aliados 
estratégicos: “A República de Chipre não pretende consentir a abertura de quaisquer capítulos se 
a Turquia não cumprir com as obrigações, conforme descrito no quadro de negociações.”

In NicosiatomeetPresident @AnastasiadesCY aheadofthisweek'sEuropeanCouncilonmigration (DONALD TUSK)

França e Espanha também já mostraram preocupações relacionadas com a questão humani-
tária. Esta segunda-feira, à chegada ao Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da 
União Europeia, o chefe da diplomacia espanhola, José Manuel García-Margallo, falou em des-
respeito pela legislação internacional.

O homólogo da Holanda, país que assume a presidência rotativa da União Europeia, acredita 
que os obstáculos podem ser superados.

“Estou relativamente otimista em relação à possibilidade de alcançar um bom acordo no final 
desta semana. A atitude de todos os membros do Conselho, esta manhã, foi construtiva”, disse 
Bert Koenders depois do Conselho de Assuntos Gerais desta terça-feira, que se encarrega de 
preparar a cimeira.

O acordo de princípio entre a União Europeia e a Turquia contempla a readmissão, pela Tur-
quia, dos migrantes económicos que chegam de forma clandestina à Grécia. Por cada migrante 
transferido, a Europa compromete-se a acolher um refugiado sírio considerado legítimo.
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Comissário Europeu para a Migração quer relocalizar 6000 refugiados por 
mês

Por Francisco Marques | Com COMISSãO EUROPEIA, REUTERS,
15/03 17:33 CET

O Comissário Europeu para a Migração, o grego Dimitris Avramopoulos, defendeu esta terça-
-feira a necessidade de se começar a aplicar o plano de relocalização de refugiados acordado 
entre os Estados-membros da União Europeia (UE), com um objetivo de se conseguir relocalizar 
6000 pessoas por mês. O responsável europeu apelou à colaboração dos “28” e de outros paí-
ses afetados por esta aparente interminável onda de migrantes.

Avramopoulos fez estas declarações em Idomeni, a pequena localidade grega junto à Macedónia 
onde cerca de 12.000 migrantes estão bloqueados devido ao fecho da fronteira pelas autoridades 
macedónias. “A minha visita aqui serve para enviar a mensagem de que a UE está aqui desde o 
primeiro momento, presente, a apoiar estas pessoas que vivem sob dramáticas condições e a 
apoiar as autoridades gregas na gestão desta complexa situação”, disse o comissário, em Idomeni.

Entre os migrantes e refugiados ali retidos, houve muitos a reclamar ajuda a Dimitris Avramo-
poulos. Outros aplaudiram-no. O comissário europeu deixou-lhes um aviso: quem viaja como 
mero migrante ilegal terá de regressar ao país de origem. Avramopoulos apelou ainda aos pa-
íses afetados pela onda de refugiados para abrirem as fronteiras e permitirem o desafogo à 
Grécia, a primeira escala europeia destas pessoas em fuga.
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Será esta uma crise sem fim à vista?

O Pireu, onde se localiza o principal porto que serve Atenas, é a primeira escala continental dos 
migrantes e refugiados que não param de chegar às ilhas gregas rumo ao norte da Europa. Com 
o fecho das fronteiras na chamada Rota dos Balcãs, em especial pela Macedónia, a escala se-
guinte à Grécia, a situação humanitária está a agravar-se e o correspondente da euronews em 
Atenas, Kostas Tsellos, avisa que esta crise não parece ter fim à vista.

“A chegada de migrantes e refugiados ao Pireu oriundos das ilhas Egeias não tem fim. Cerca de 4000 
pessoas vivem à volta do porto do Pireu. Outras 10.000 esperam nas ilhas pelo barco que as vai tra-
zer para o Pireu. Nos centros de acolhimento oficiais no continente estão cerca de 20.000 pessoas. 
Muitas outras hesitam em ir para esses centros porque receiam ficar ali retidas. O governo grego 
avisa que a Rota dos Balcãs vai manter-se fechada, mas — como o demonstra o recente incidente na 
fronteira com a Macedónia com grupos de migrantes a cruzar a fronteira ilegalmente — milhares de 
pessoas estão dispostas a arriscar a vida para prosseguir a viagem rumo ao norte da Europa.”

Mapa com o número dos migrantes à espera nas ilhas Egeias e dos retidos nos centros de acolhimento #GRÉCIA  
#EURONEWS

A União Europeia já disponibilizou 148 milhões de euros para ajudar a Grécia a gerir a crise de 
refugiados e este será também o primeiro país a beneficiar do novo instrumento de assistência 
de emergência, o qual vai libertar 700 milhões de euros de ajuda durante os próximos três anos.

Com um novo Conselho Europeu marcado para esta semana (17-18 de março), o Comissário 
Avramopoulos destacou a abertura de novas rotas, seguras e legais, para os refugiados e 
alertou-os a “ouvir as autoridades europeias e nacionais na Grécia”. “Não deem ouvidos aos 
‘facilitadores’ (traficantes) que vos estão a explorar”, avisou

Por Francisco Marques | Com COMISSãO EUROPEIA, REUTERS
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Por que a Bélgica tornou-se um alvo terrorista?

O país é o que mais tem jihadistas radicais na União Europeia

Trabalhadores do aeroporto de Bruxelas se abraçam depois dos atentados. O. Hoslet EFE

A Bélgica vive um pesadelo do qual não sabe como fugir. O país que há apenas dois anos vivia 
quase alheio às medidas de segurança habituais em outros Estados – entre eles a Espanha – 
tornou-se um dos principais cenários do terrorismo na Europa.

Quatro dias depois de ter recebido com alívio a prisão de Salah Abdeslam, arquiteto dos 
atentados de 13 de novembro em Paris, o terror ataca novamente Bruxelas com um atentado 
cujas consequências ainda são difíceis de prever.

O atentado ao Museu Judaico de Bruxelas, em maio de 2014, foi o primeiro alarme. Com ele 
as autoridades belgas descobriram que a capital da Europa era alvo terrorista e a segurança 
começou a ser reforçada em locais estratégicos. Mas os ataques, realizados então por um 
jihadista francês, estavam longe de ser um episódio isolado.

Com esse acontecimento, a Bélgica descobriu com espanto que era o país da UE mais afetado 
por um novo fenômeno: o dos chamados combatentes estrangeiros, jovens com nacionalidade 
europeia que abandonam lugar de origem para se juntar à guerra síria. Com cerca de 500 
pessoas que em algum momento viajaram ao Iraque ou à Síria, o país, de 11,2 milhões de 
habitantes, era o que tinha o maior número de jihadistas per capita na Europa.

A presença de núcleos radicais no país não era inteiramente nova ou exclusiva de Bruxelas. Em 
setembro de 2014, a justiça de Antuérpia fez um megajulgamento de 46 fundadores e membros 
da Sharia4Belgium, uma organização terrorista responsável pelo recrutamento e formação 
desses jovens que tomavam parte de um conflito tão alheio ao seu cotidiano quanto o sírio.

Mas, longe de conter a ameaça, os problemas se multiplicaram a partir daquele momento.

Uma equipe da polícia fora do edifício onde Salah Abdeslam foi preso. Carl Court Getty Images
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O ápice dessa enorme incidência terrorista em Bruxelas foi mostrado com toda a sua crueza 
nos atentados de 13 de novembro, que provocaram a morte de 130 pessoas em Paris. Rapida-
mente a investigação mostrou que esses ataques foram tramados em grande parte em Bruxe-
las, orquestrados por jovens europeus de origem muçulmana.

O epicentro é um bairro de forte concentração árabe que, desde então, ganhou relevância in-
ternacional. Trata-se de Molenbeek, o refúgio onde Abdeslam se tornou um radical e onde foi 
finalmente preso na sexta-feira. Esse bairro, a poucos minutos do centro histórico de Bruxelas, 
mostrou alguma ligação com muitos dos ataques que atingiram a Europa nos últimos anos, in-
clusive o de 11 de março de 2004 na Espanha.

Desde os atentados de Paris, Bruxelas descobriu que também era alvo direto de um massacre seme-
lhante ao da capital francesa. Os indícios de que algo parecido estava sendo organizado levou as au-
toridades belgas a tomar uma decisão inédita em dezembro: o fechamento preventivo, durante vá-
rios dias, do metrô, das escolas, centros comerciais, instalações esportivas e outros lugares públicos.

O que não aconteceu na época ocorreu, com especial virulência, nesta terça-feira. O grande 
paradoxo –e motivo de alarme para as autoridades belgas– é que os ataques atingiram os dois 
núcleos mais vigiados da capital belga desde 13 de novembro: o aeroporto de Zaventem, o 
maior do país e um dos mais movimentados Europa, e a área onde estão localizadas as princi-
pais instituições da UE, conhecida como o Schuman.

Todos esses organismos (a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, o 
serviço diplomático...) contam com dispositivos de segurança reforçados, inclusive com a pre-
sença de militares nas instalações. O mesmo acontece com as duas estações de metrô dessa 
zona central: Maelbeek (a que sofreu a explosão nesta terça-feira) e Schuman.

As autoridades belgas terão dificuldade para superar o estigma –justificado ou não– que lhes per-
segue desde os ataques de Paris: que a capital belga é um autêntico berço do jihadismo. E que essa 
ameaça terrorista se enraizou em boa medida pelas costas dos serviços de inteligência do país.

Um alto funcionário da luta europeia contra o terrorismo considera infundadas as acusações e 
acrescenta que a Bélgica comunica a outros países –principalmente a França– um bom número 
de informações relacionadas com o terrorismo. Apesar disso, foram precisamente as autorida-
des francesas que enfatizaram que a captura de Abdeslam teve muito a ver com o envolvimen-
to direto de sua polícia na investigação belga dos ataques de 13 de novembro.

Esse enorme esforço não conseguiu evitar o que na Bélgica é considerado como “o dia mais 
negro do país desde a Segunda Guerra Mundial”.

Atentados em Bruxelas expõem a vulnerabilidade da Europa a terrorismo

Serviços de segurança europeus têm dificuldades para controlar fronteiras e compartilhar 
informações. A Bélgica, com uma grande população muçulmana, é um dos países mais expostos 
a essas fragilidades

GUILHERME EVELIN
22/03/2016 - Atualizado 22/03/2016 

Os atentados em Bruxelas ocorreram quatro dias depois de uma aparente grande vitória dos 
serviços de contra-terrorismo na Europa: a captura de Salah Abdeslam, o único sobrevivente 
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dos 10 homens envolvidos nos ataques terroristas que mataram 130 pessoas em Paris no dia 13 
de novembro e apontado como o principal responsável pelo seu planejamento logístico.  Após 
a captura de Abdeslam, festejada pelo primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, e pelo pre-
sidente da França, François Hollande,  o ataque a Bruxelas veio lembrar como a Europa está 
vulnerável ao terrorismo e como o Estado Islâmico, o grupo terrorista que hoje domina uma 
grande fatia de território  no Iraque e na Síria, está sofisticando suas ações para aterrorizar as 
populações das grandes capitais européias.

A vulnerabilidade dos serviços de contra-terrorismo europeus já tinha ficado patente nos ataques a 
Paris de novembro, perpetrados pouco mais de 10 meses depois do atentado contra os jornalistas 
do semanário Charlie Heddo em janeiro de 2015. Um relatório confidencial de 55 páginas da polícia 
francesa, divulgado pelo jornal The New York Times no domingo passado, mostrou como os terro-
ristas do Estado Islâmico se aproveitaram das falhas de controle nas fronteiras dos países europeus 
– agora realçadas pelo grande fluxo de refugiados do conflito na Síria que estão tentando entrar na 
União Européia. Os investigadores descobriram que os terroristas se movimentaram com facilidade 
entre a Bélgica, onde planejaram os ataques, e a França – e, em alguns casos, entre o Oriente Médio 
e a Europa, mesmo tendo contra eles mandados internacionais de busca e prisão.

Passageiros e trabalhadores evacuam o Aeroporto Internacional de Zaventem (Foto: EFE/Laurent Dubrule)

O relatório da polícia francesa mostra também como os serviços de inteligência da Europa têm 
dificuldades para trocar informações entre si – por questões legais, práticas ou mesmo territoriais. 
“Nós não temos normas comuns mesmo para traduções de nomes de pessoas em árabe ou cirílico. 
Dessa forma, se alguém entra na Europa pela Estônia ou pela Dinamarca, ele não se registra com 
o mesmo nome com que é registrado na França ou na Espanha”, disse ao New York Times Alain 
Chouet, um antigo chefe do serviço de inteligência na França. Essas vulnerabilidades são ainda 
maiores na Bélgica, um país localizado no coração da Europa Ocidental e sede das principais 
instituições da União Européia.  Com uma grande população muçulmana, a Bélgica, entre os países 
europeus, conta, proporcionalmente, com o maior número de cidadãos nacionais que foram para 
o Iraque  ou Síria com o objetivo de se juntar ao Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, os serviços de 
segurança do país têm tido dificuldades para obter informações sobre as redes de proteção aos 
terroristas escondidos no país. A caçada de Abdeslam que durou quatro meses, apesar de ele ter se 
escondido todo esse tempo num subúrbio de Bruxelas,  expõe com crueza essa deficiência.

Ao mesmo tempo, o Estado Islâmico está evoluindo rapidamente no planejamento das suas 
ações terroristas. O relatório da policia francesa mostra como os terroristas aperfeiçoaram 
uma série de táticas, como ações coordenadas, produção  de explosivos e de vestimentas 
com bombas para suicidas, que exigem uma infraestrutura logística e laboratórios com algum 
grau de sofisticação. A rapidez com que os terroristas reagiram à prisão de Abdeslam sugere 
também, segundo alguns especialistas, que ele, mesmo sob detenção das autoridades belgas, 
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desde a última sexta-feira, tenha tido capacidade de passar algum tipo de informação para os 
comparsas que lhe forneceram abrigo, depois dos atentados de Paris em novembro.

Um homem machucado espera por socorro no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica. A polícia fechou o aeroporto por motivos 
de segurança após o atentado matar dezenas de pessoas (Foto: Ketevan Kardava/ Georgian Public Broadcaster/AP)

Entenda os atentados de Bruxelas

Ainda restam incógnitas pendentes sobre o que aconteceu na Bélgica na última terça (22)

23/03/2016 - AFP

YORICK JANSENS / BELGA / AFP

Pessoas acendem velas em homenagem às vítimas dos atentados da última terça (22) em Bruxelas, capital da 
Bélgica

À medida que as horas passam, vêm à tona detalhes de como foram realizados os atentados no 
aeroporto e no metrô de Bruxelas, embora restem muitas incógnitas a resolver.

O que aconteceu no aeroporto?

A primeira explosão ocorreu na terça-feira, 22 de março, às 7h58 (locais) no setor de embar-
que. Dez segundos depois, houve outra, segundo informações da procuradoria.

Os dois suicidas que detonaram os explosivos que levavam junto ao corpo são o belga Ibrahim 
El Bakraroui, de 29 anos, e Najim Laachraoui, procurado por envolvimento com os atentados de 
13 de novembro, em Paris.

O terceiro homem do grupo, foragido e ainda sem identificação, deixou para trás uma bolsa 
grande com explosivos. Quando, após evacuar o prédio, as equipes antibomba encontraram a 
bolsa, esta explodiu devido à "grande instabilidade" dos artefatos que continha.

Dentro havia "a carga explosiva mais importante" das três, segundo o procurador, indicando 
que poderia ter causado muito mais danos.
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O que aconteceu na estação do metrô?

O ataque na estação de metrô Maelbeek ocorreu uma hora depois das explosões no aeroporto, 
por volta das 09h00 locais. Quando o trem estava na estação, um suicida, Khalid El Bakraoui, de 
27 anos, irmão de Ibrahim, também belga, se explodiu utilizando uma forte carga.

Qual é o balanço de vítimas?

O último balanço oficial é de 31 mortos e 270 feridos, muitos com gravidade. "Entre os mortos 
e feridos provavelmente há cerca de 40 nacionalidades diferentes", disse o ministro belga de 
Relações Exteriores, Didier Reynders.

Uma das primeiras vítimas fatais identificadas é a peruana Adelma Tapia. Entre os feridos 
também está o jogador de basquete nascido no Brasil Sebastien Bellin, de 37 anos, e uma 
aeromoça indiana, Nidhi Chaphekar, cujas fotos tiradas pouco depois das explosões no 
aeroporto deram a volta ao mundo.

Também há feridos de Estados Unidos, França, Reino Unido, Colômbia e Equador. O governo 
sueco indicou que está tentando localizar três de seus cidadãos.

Onde foram preparados os atentados?

Graças a um taxista, que explicou ter recolhido os três homens do aeroporto no bairro de 
Schaerbeek, a polícia revistou um apartamento da região onde foram encontrados 15 quilos de 
explosivos TATP e material para fabricar bombas.

Na mesma rua foi encontrado um computador abandonado em uma lata de lixo, no qual havia 
o que o procurador chamou de "testamento" de Ibrahim. Nele, diz "não saber o que fazer" e 
afirma que é procurado "por todas as partes" e por isso não se sente "seguro".

Quais suspeitos foram identificados?

Impressões digitais permitiram identificar os irmãos Ibrahim e Khalid El Bakraoui. Também foi 
identificado Najim Laachraoui, procurado desde novembro por sua participação nos atentados 
de Paris porque seu DNA foi encontrado no material explosivo usado em novembro.

Agora falta identificar apenas o terceiro membro do grupo, que fugiu antes das explosões. A 
polícia também deteve na noite de terça-feira, no bairro de Schaerbeek, uma pessoa que está 
sendo interrogada.

Aviação de Israel mata menino na Faixa de Gaza
11/03/2016

Gaza, Territórios palestinos, 12 Mar 2016 (AFP) - Um menino morreu e sua irmã ficou ferida na 
madrugada deste sábado em uma série de ataques da Força Aérea de Israel contra bases do Ha-
mas na Faixa de Gaza, informou o porta-voz do ministério palestino da Saúde Ashrad al-Qudra.
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A vítima, identificada como Yasin Abu Hussa, de 10 anos, vivia nos arredores de uma base do 
Hamas em Beit Lahiya, norte da Faixa de Gaza, alvo de um dos quatro ataques lançados por Is-
rael na madrugada em represália pelo disparo de foguetes contra o território israelense.

Yasmin, de 6 anos, irmã de Yasin Hussa, ficou ferida gravemente, enquanto o irmão mais velho, 
Ayub, 13 anos, sofreu ferimentos leves, disse Al-Qudra à AFP.

Os bombardeios ocorreram horas após o Exército hebreu informar sobre o disparo de quatro 
foguetes da Faixa de Gaza contra seu território, em ataques que não deixaram vítimas.

"Em resposta à agressão, a Força Aérea Israelense atacou quatro alvos do Hamas no norte da 
Faixa de Gaza", informou um comunicado militar.

11/03/2016 - Atualizado em 11/03/2016

Exército israelense fecha TV palestina na Cisjordânia

Israel acusa Falestine al-Yom de alimentar a violência.

Diretor do canal foi preso.

Da France Presse

O exército israelense revistou na madrugada desta sexta-feira (11) o canal de televisão palestino 
Falestine al-Yom, em Ramalllah, fechou suas instalações e prendeu seu diretor.

Israel acusa o Falestine al-Yom (A Palestina de Hoje) de ser porta-voz da organização Jihad 
Islâmica e de alimentar a violência.

Esta operação é a primeira desde que o governo israelense anunciou, na semana passada, um 
endurecimento de sua política em relação aos meios de comunicação palestinos.

O exército, que chegou a bordo de um comboio de jipes, apreendeu material de gravação e 
difusão, informou o canal.

As autoridades israelenses ordenaram o fechamento da redação, indicou um porta-voz do 
exército. A transmissão, no entanto, continua.

O canal continuará transmitindo na Faixa de Gaza, território palestino separado geograficamente 
da Cisjordânia pelo território israelense, indicou o Shin Beth, o serviço israelense de inteligência 
e luta antiterrorista, que participou na operação.

O exército israelense também prendeu o diretor do canal, Farouq Aliat, de 34 anos, o cinegrafista 
Mohammed Amr e o engenheiro Chabib Chabib, indicou o sindicato de jornalistas palestinos.

"Falestine al-Yom incita a cometer atos terroristas contra Israel e seus cidadãos. É uma 
ferramenta essencial da Jihad Islâmica para incitar a população da Cisjordânia à violência", 
afirmou Shin Beth em um comunicado.

"O diretor do canal é um ativista da Jihad Islâmica, que já foi preso em Israel por suas atividades", 
acrescentou.



Atualidades – Política Internacional – Prof. Cássio Albernaz

www.acasadoconcurseiro.com.br 75

Israel, Jerusalém e os Territórios Palestinos são cenários desde 1º de outubro de uma onda de 
violência que deixou 188 mortos palestinos, 28 israelenses, dois americanos, um eritreu e um 
sudanês, segundo balanço da AFP.

Israel declara ilegal a ala radical do Movimento Islâmico

Grupo é acusado de estimular a violência na Esplanada das Mesquitas.

Governo diz que organização colabora com os palestinos do Hamas.

Da France Presse

soldados israelenses se reúnem perto de Esplanada das Mesquitas em foto de 30 de outubro (Foto: AFP PHOTO/ 
GALI TIBBON)

O governo israelense declarou ilegal a "ala norte" do Movimento Islâmico em Israel, acusado 
de estimular a violência que explodiu em outubro ao redor da Esplanada das Mesquitas de Je-
rusalém. 

O líder desta organização, Raed Salah, foi condenado em 28 de outubro a 11 meses de prisão 
por ter convocado, em 2007, "todos os muçulmanos e árabes a ajudar os palestinos e a lançar 
uma intifada islâmica" por Jerusalém e pela Esplanada, o terceiro local sagrado do islã.

"Qualquer pessoa que pertença a esta organização ou qualquer pessoa que preste serviços ou 
atue dentro de sua estrutura comete a partir de agora um delito pelo qual pode ser condenado 
a uma pena de prisão", afirma um comunicado governamental, segundo o qual todos os bens 
da organização foram apreendidos.

"O braço norte do Movimento Islâmico lidera há anos uma campanha enganosa para incitar a 
violência sob o tema 'A mesquita de Al-Aqsa (na Esplanada) está em perigo', na qual acusa fal-
samente Israel de querer prejudicar a mesquita e violar o status quo", completa a nota oficial.

"Estas atividades provocaram um aumento significativo das tensões no Monte do Templo" (o 
nome com o qual os judeus designam a Esplanada).

O governo israelense acusa ainda a organização de "colaborar estreitamente e em sigilo" com 
os islamitas palestinos do Hamas, que governam a Faixa de Gaza, e de pertencer à "corrente 
islamita extremista do movimento Irmandade Muçulmana".
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Israel iniciou construção de 1,8 mil casas em colônias em 2015, diz ONG

Construções são ilegais perante a lei internacional.

Israel havia informado que mantinha iniciativa 'congelada'.
Da EFE

Colonos israelenses envolvidos em manto de oração, oram na frente de suas casas em assentamento israelense 
na Cisjordânia. (Foto: Arquivo/Menahem Kahana/AFP)

A organização israelense Shalom Ajsav (Paz Agora) garantiu que o governo de Israel começou 
em 2015 a construir de pelo menos 1,8 mil casas em assentamentos, e rejeitou que haja uma 
política governamental para deter a construção nos territórios palestinos ocupados.

"Não houve uma declaração oficial sobre a suspensão das licitações para construir em assenta-
mentos (ilegais perante a lei internacional), mas durante todo 2015 se falou que o governo is-
raelense mantinha um 'congelamento silencioso'", explicou à Agência Efe uma das porta-vozes 
da organização, Anat Ben Nun.

"Bem, o que vimos é que a construção continuou na Cisjordânia e Jerusalém Oriental", afirmou 
Ben Nun no dia do lançamento do relatório anual da ONG sobre o assunto que "desmente" a 
suposta suspensão.

Segundo o relatório de Shalom Ajsav, em 2015 foi iniciada a construção de 1,8 mil casas em assen-
tamentos, 79% delas em colônias isoladas "que provavelmente terão que ser evacuadas perante 
um acordo de status permanente" e que "danificam gravemente a solução dos dois Estados".

A ONG acusa ao governo de "legalizar de maneira retroativa estas construções ilegais" através 
de estratégias como a aprovação de planos que lhes dão o sinal verde, três deles passados em 
2015 e outros sete anunciados para o futuro.

Ou mediante a autorização de construções que tinham sido suspensas no passado e se reto-
mam na atualidade, o que permite ao Executivo não qualificá-las como novos projetos.

A organização critica o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por construir 8.645 
casas para alojar 40 mil novos colonos desde sua chegada à frente do governo em 2009.

Consultado pela Agência Efe, um porta-voz do primeiro-ministro não quis fazer comentários 
sobre o relatório ou a suposta política de "congelamento" mencionada no mesmo.

Também hoje a organização israelense de defesa dos direitos humanos Yesh Din lançou o docu-
mento "desde a ocupação à anexação, a adoção silenciosa do Relatório Levy sobre a autoriza-
ção retroativa da construção de assentamentos ilegais na Cisjordânia".
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A organização defende que o governo israelense implementou de maneira extraoficial algumas das 
recomendações feitas no Relatório Levy, um documento publicado em 2012 que assegura que aCisjor-
dânia não é um território ocupado e portanto, Israel tem liberdade legal para construir sobre ele.

Menino palestino atira pedra em veículo israelense durante embates após protestos contra as novas casas na 
Cisjordânia. (Foto: Arquivo/Abed Omar Qusini/Reuters)

14/03/2016  - Atualizado em 14/03/2016 

Palestinos são mortos na Cisjordânia após dois ataques, diz Israel

Dois suspeitos atiraram contra pessoas que estavam em ponto de ônibus.

Um terceiro jogou o carro contra veículo militar israelense.
Da France Presse

Três palestinos foram abatidos nesta segunda-feira (14) na Cisjordânia, após um ataque com 
arma de fogo e outro com um carro, anunciou o exército israelense.

"Dois atacantes abriram fogo contra pedestres em um ponto de ônibus na entrada da (colônia de) 
Kiryat Arba, antes de serem abatidos pelas forças de ordem", indicou um comunicado militar.

Minutos mais tarde, na mesma zona, um terceiro palestino foi abatido após lançar seu carro 
contra um veículo militar israelense.

Segundo o exército, um soldado ficou ferido no ataque com arma de fogo, perto da cidade de 
Hebron, e outros dois ficaram levemente feridos no ataque com o carro.

Israel, Jerusalém e os Territórios Palestinos são palco desde 1 de outubro passado de uma onda 
de violência que deixou 191 mortos palestinos, 28 israelenses, dois americanos, um eritreu e 
um sudanês, segundo um balanço da AFP.

Integrante das forças de segurança de Israel caminha perto da região onde três palestinos suspeitos de promove-
rem dois ataques foram mortos nesta segunda-feira (14) (Foto: Hazem Bader / AFP)
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Palestinos se unem a judeus liberais e conservadores contra cerca em 
Jerusalém 

Isabel Kershner
Em Jerusalém (Israel)

08/03/20160

Soldado israelense observa bairro palestino em Jerusalém Oriental

Um novo plano para separar os bairros judeus e árabes de Jerusalém teve a peculiar diferença 
de unir a população contra ele.

O plano polêmico, promovido por um grupo de judeus israelenses liberais e apoiado em princípio 
pelo Partido Trabalhista, de centro-esquerda, cercaria de forma unilateral a maioria dos bairros 
palestinos de Jerusalém Oriental e transferiria a responsabilidade por seus 200 mil moradores da 
Prefeitura para a Autoridade Palestina e os militares israelenses na Cisjordânia ocupada.

Lançada com anúncios intitulados "Salvando a Jerusalém Judia", a campanha, de um naciona-
lismo quase radical, pretende atrair o eleitorado judeu mais amplo, incluindo o crescente cen-
tro político de Israel e o "campo nacionalista" conservador.

Em vez disso, ela foi rejeitada nas duas extremidades do espectro político, assim como pelos 
líderes palestinos.

A nova campanha descreve os moradores palestinos de Jerusalém como uma ameaça à segu-
rança, ao equilíbrio demográfico, aos padrões de vida e à economia da cidade. Ela afirma que a 
maioria de seus moradores com 18 anos ou menos são palestinos e joga com os temores levan-
tados pelo recente surto de ataques palestinos contra judeus israelenses.

O grupo de esquerda Ir Amim, que defende para Jerusalém o estatuto de dupla capital de Israel 
e de uma futura Palestina, disse que a proposta "se distancia de qualquer compreensão do te-
cido da vida cotidiana em Jerusalém". Sem acordo da liderança palestina, acrescentou o grupo, 
tal medida "levaria ao caos político, urbano e humanitário".

Moshe Arens, um ex-ministro do Partido Likud, conservador, escreveu em um artigo recente que tal 
divisão "tornou-se essencialmente impossível" e que destituir os árabes de Jerusalém Oriental de 
suas licenças de residência em Israel "seria legalmente questionável e moralmente repreensível".

Saeb Erekat, o secretário-geral da OLP (Organização para a Libertação da Palestina), chamou a 
proposta de "racista". "Milhares de moradores de Jerusalém serão separados de suas escolas, 
hospitais, locais religiosos e também suas propriedades", disse ele. "Este plano mostra clara-
mente que até membros do chamado lado progressista de Israel estão caindo nas mesmas po-
líticas da direita israelense."



Atualidades – Política Internacional – Prof. Cássio Albernaz

www.acasadoconcurseiro.com.br 79

Dividir Jerusalém, que tem em seu centro locais sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos, é 
há muito tempo uma das questões mais emocionais e intratáveis do conflito israelense-palestino.

Israel conquistou a Cidade Velha de Jerusalém e seus arredores, juntamente com a Cisjordânia, 
da Jordânia na guerra de 1967. Depois expandiu os limites da cidade, conquistando 28 aldeias 
da Cisjordânia nas terras altas que a cercam, e anexou o território em um ato que nunca foi re-
conhecido em nível internacional. Desde então, seus líderes reivindicaram a soberania sobre o 
que consideram a "capital unida" de Israel.

Mas os palestinos exigem que Jerusalém Oriental seja a capital de seu futuro Estado indepen-
dente. Eles e grande parte do mundo veem as construções feitas por Israel na área anexada 
desde 1967, que hoje abrigam cerca de 200 mil judeus, como assentamentos ilegais. Estes per-
maneceriam em Jerusalém Oriental, de acordo com o plano.

A vasta maioria dos 300 mil moradores árabes da cidade --cerca de um terço da população de 
Jerusalém-- escolheram não pedir a cidadania israelense, mas manter o estatuto de residentes 
permanentes, que lhes dá direito a benefícios sociais e a trabalhar e mover-se livremente por 
Israel.

Planos de paz internacionais há muito imaginavam os palestinos controlando as zonas árabes de 
Jerusalém e Israel controlando as zonas judias, com um acordo especial para a Cidade Velha e 
seus arredores. Mas este último plano --que removeria cerca de dois terços dos residentes árabes 
de Jerusalém, ao desconectar da cidade bairros externos populosos como Beit Hanina, Sur Baher 
e Issawiya-- surge na ausência de negociações de paz e em meio ao crescimento da violência.

"Precisamos abrir um debate público e um debate parlamentar: o que queremos manter?", 
disse Shaul Arieli, um especialista em mapas que participou de negociações de paz anteriores e 
ajudou a formular o plano. Propor um plano unilateral para Jerusalém como medida temporá-
ria, na ausência de negociações para um acordo permanente, disse ele, "mostra aos israelenses 
que nada é sagrado".

Arieli, um coronel da reserva do Exército israelense que participou das negociações em Camp 
David, é uma das mais de 30 figuras públicas israelenses --veteranos dos setores político, diplo-
mático e de segurança-- que assinaram os anúncios da campanha.

Haim Ramon, um ex-ministro do Trabalho e do centrista Partido Kadima que é o arquiteto do 
novo plano, disse que se os moradores árabes terminarem seu boicote às eleições municipais 
o próximo prefeito de Jerusalém não será judeu. "Se os palestinos fossem inteligentes, decidi-
riam usar o voto, em vez da faca", disse ele a repórteres. "Você não pode ter como estratégia 
que seu inimigo será idiota para sempre."

O longo impasse no processo de paz israelense-palestino fortaleceu várias propostas israelen-
ses de unilateralidade, que geralmente envolvem a desocupação de parte da Cisjordânia.

Tais planos, que pedem que Israel controle seu próprio destino ao definir suas fronteiras, pre-
tende satisfazer a maioria dos judeus israelenses, que querem algum tipo de divisão, mas não 
acreditam que um acordo de paz pleno será alcançado no presente. Eles imaginam que remo-
ver alguns assentamentos e reduzir a quantidade de território da Cisjordânia sob ocupação 
poderia atenuar parte da pressão internacional contra Israel.

Mas a ideia de Ramon de ceder áreas de Jerusalém Oriental causa confusão, mesmo entre os 
defensores de outras iniciativas unilaterais que visam apressar a solução de dois Estados.
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"Demograficamente, é um argumento atraente", disse Michael Oren, um deputado de centro-direi-
ta que propôs suas próprias medidas temporárias envolvendo a retirada de alguns assentamentos. 
"Israel tem um interesse estratégico de manter uma maioria judia na capital do Estado judeu."

Mas, acrescentou Oren, "lembrem-se de que redefinir quem é morador de Jerusalém não é a 
única maneira de abordar isso". Por outro lado, ele sugeriu que um incentivo do governo para 
criar empregos e baixar os impostos municipais poderia encorajar mais judeus israelenses a 
mudar-se para Jerusalém. 

Líderes europeus apresentam "posição comum" sobre refugiados à 
Turquia

18/03/2016 

Os Vinte e Oito vão apresentar na manhã desta sexta-feira um texto conjunto com as "linhas 
vermelhas" do acordo com a Turquia relativamente à actual crise dos refugiados. Legalidade do 
acordo é posta em causa.

Milhares de refugiados aguardam uma decisão de Bruxelas DANIEL MIHAILESCU/AFP

 • Legalidade e viabilidade de acordo com a Turquia ainda em dúvida

Os líderes da União Europeia (UE) vão apresentar esta sexta-feira de manhã uma “posição 
comum”, acordada durante a noite de quinta-feira, e que esperam que permita selar um 
acordo com Turquia relativamente ao actual fluxo de migrantes na Europa. O compromisso dos 
Vinte e Oito não é um texto formal, mas sim uma posição comum contendo algumas “linhas 
vermelhas” que não poderão ser ultrapassadas nas negociações, afirmou uma fonte europeia, 
citada pela AFP.

O encontro entre o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o primeiro-ministro turco, 
Ahmet Davutoglu, está marcado para esta sexta-feira de manhã, em Bruxelas, e vai contar com a 
presença do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e com o primeiro-ministro 
holandês, Mark Rutte – uma vez que a Holanda está a assumir a presidência rotativa da UE.

Para a chanceler alemã, Angela Merkel, um acordo entre a Turquia e a UE será uma “boa 
oportunidade para pôr fim ao tráfico de seres humanos”. Já o Presidente francês, François 
Hollande, avisa que não existem garantias de um “final feliz”.

A UE compromete-se a receber o mesmo número de pessoas que seriam reenviadas para a 
Turquia, apesar de só assegurar o acolhimento de 72 mil pessoas. Contudo, a legalidade 
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e viabilidade deste acordo é posta em causa, uma vez que as Nações Unidas alertam para a 
ilegalidade de “possíveis expulsões colectivas arbitrárias”, algo que a Comissão Europeia 
desmente.

Outra dificuldade prende-se com o reconhecimento de Ancara relativamente ao Chipre, que no 
entanto falou na quinta-feira, pela primeira vez, num “possível” acordo.

Os países europeus agiram em conjunto antes de se envolverem nas complexas negociações 
com a Turquia, que espera obter concessões bastante exigentes para receber os refugiados que 
chegaram à Europa. Para além das exigências financeiras, Ancara espera obter vistos para os 
seus cidadãos, com o processo de adesão à UE em vista.

Davutoglu reiterou que a proposta turca para conter o fluxo de refugiados para a Europa é 
estritamente humanitária e não “algo para ser regateado”. Em declarações aos jornalistas, o 
primeiro-ministro turco afirmou que a UE e a Turquia têm o “mesmo objectivo”, demonstrando-
se confiante de que chegariam a um acordo.  

Enquanto o primeiro-ministro turco negoceia com os líderes europeus em Bruxelas, o Presiden-
te turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou a UE de hipocrisia relativamente aos refugiados, aos 
direitos humanos e ao terrorismo. Em reacção às exigências da UE para que a Turquia altere 
as suas leis para conceder uma melhor protecção aos refugiados e às críticas relativamente à 
liberdade de imprensa no país, Erdogan afirmou que a Europa está “dançar num campo mina-
do”, por apoiar directa ou indirectamente grupos terroristas. “Numa altura em que a Turquia 
acolhe três milhões [de refugiados], aqueles que são incapazes de encontrar espaço para al-
guns refugiados, que vivem em condições vergonhosas, devem primeiro olhar para si próprios”, 
afirmou o Presidente turco num discurso televisivo.   

Desde Janeiro de 2015, mais de um milhão de refugiados chegaram de barco à Grécia, prove-
nientes da Turquia. Só este ano registam-se mais de 43 mil chegadas. Este fluxo, combinado 
com o encerramento da “rota dos Balcãs”, faz com que dezenas de milhares de pessoas estejam 
presas na Grécia, numa situação insustentável. 

Refugiados sírios são 4,8 mi em países vizinhos e 900 mil na Europa, diz 
ONU

Três em cada quatro sírios vivem na pobreza, diz Acnur.
Guerra da Síria completará cinco anos nesta terça-feira.

Do G1, em São Paulo

Imagem de arquivo mostra refugiados sírios chegando a ilha de Lesbos, na Grécia (Foto: Petros Giannakouris /AP)
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O número de sírios que buscaram refúgio em países vizinhos desde o início do conflito no país 
é de mais de 4,8 milhões, enquanto os que fugiram para a Europa chegam a quase 900 mil, 
segundo divulga nesta segunda-feira (14) o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur).

Os dados foram divulgados por ocasião do aniversário da guerra civil na Síria, que completará 
cinco anos nesta terça-feira (15).

De acordo com o órgão, desde 2011 até o dia 3 de março deste ano, 4.815.868 sírios deixaram o 
país para pedir refúgio em países como Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Turquia.

Além disso, entre abril de 2011 e dezembro de 2015, quase 900 mil sírios, mais precisamente 
897.645, pediram asilo em 37 países da Europa.

Os números mostram que, apesar da quantidade crescente de sírios se mudando para a Europa, 
ali eles são bem menos do que os registrados nas nações vizinhos da Síria.

Os países europeus em que os sírios mais buscam refúgio são Sérvia, Alemanha, Suécia, 
Hungria, Austria, Holanda e Dinamarca.

Após demolição de campo em Calais, imigrantes ficam sem ter para onde 
ir

Aurelien Breeden
Em Calais (França)

18/03/2016

Desmonte do campo de refugiados de Calais, na França

Com motosserras e equipamento pesado, os operários de capacete concluíram o desmonte de 
parte de um dos mais notórios campos de imigrantes da Europa nesta semana, menos de um 
mês após uma decisão judicial de que a operação poderia prosseguir.
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Dia após dia, policiais da tropa de choque vigiavam a metade sul do campo enquanto as 
motosserras cortavam os barracos de madeira e retroescavadeiras amontoavam o entulho nas 
grandes caçambas.

Agora que os imigrantes no sul do campo foram despejados, permanece a pergunta: para onde irão?

"O desmonte de tudo isto é muito bom, mas agora que acabou, o que eles vão fazer?" disse 
Olivier Marteau, um coordenador de campo da Médicos Sem Fronteira no local.

"Eles vão deixar um cordão de isolamento policial para proteger a área?" ele perguntou em 
uma tarde recente, antes do término da remoção. "As pessoas não partiram, e quando você vê 
todas que estão nas fronteiras da Europa, sabe que haverá mais."

Ele acrescentou que as autoridades francesas "querem esconder o problema, mas isso não vai 
solucioná-lo".

Na quarta-feira, grupos humanitários disseram aos repórteres aqui que 80% dos imigrantes 
despejados simplesmente se deslocaram para a metade norte do campo.

A principal estratégia do governo é levar de ônibus aqueles que estiverem dispostos para 112 
centros espalhados por toda a França. Ele diz que quase 3 mil pessoas já o fizeram desde outubro.

O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, disse na semana passada, em uma audiência 
parlamentar, que a maioria dos imigrantes em Calais está qualificada para asilo na França 
(muitos são afegãos, sudaneses ou iraquianos) e que 80% dos que já foram levados aos centros 
fizeram oficialmente o pedido de asilo.

Mas muitos dos imigrantes ainda preferem permanecer em seus abrigos improvisados aqui, na 
esperança de conseguirem seguir clandestinamente para o Reino Unido pelo Túnel do Canal ou 
por balsas. O imenso campo surgiu inicialmente devido ao grande número de imigrantes que 
queriam cruzar o Canal da Mancha, e continuou crescendo apesar das medidas das autoridades 
francesas e britânicas para selar o acesso ao túnel.

Com a proximidade da primavera no Hemisfério Norte, aumenta a perspectiva da chegada 
de mais imigrantes com esperanças semelhantes de chegar ao Reino Unido, que consideram 
oferecer melhores oportunidades de trabalho e benefícios.

O governo francês argumenta que as condições no campo frio e lamacento são inaceitáveis, 
algo que ninguém contesta, e que os imigrantes, caso permaneçam em Calais, devem ser 
transferidos para instalações aprovadas pelo Estado.

Entre elas estão uma seção fechada do campo, com 125 contêineres adaptados e aquecidos, 
capazes de abrigar 1.500 pessoas, e um centro que oferece chuveiros e refeições, onde a 
maioria das mulheres e crianças está abrigada.

Vincent Berton, o vice-prefeito do departamento administrativo Pas-de-Calais, disse que a meta 
era reduzir a população do campo para cerca de 2 mil pessoas, em comparação às estimadas 4 
mil na época da ordem judicial.

"É um objetivo a médio prazo, não imediato", ele disse.
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Entram em vigor medidas que endurecem lei de asilo na Alemanha
Em Berlim

17/03/2016

Uma série de medidas para endurecer a legislação de asilo na Alemanha, que incluem restrições 
ao reagrupamento familiar para os refugiados e a criação de centros de amparo especiais, 
entraram em vigor nesta quinta-feira.

Os solicitantes de asilo deverão permanecer nestes centros enquanto se tramita -com caráter 
de urgência- sua solicitação, medida que afetará principalmente aqueles peticionários com 
poucas perspectivas de receber uma permissão de residência na Alemanha.

A lei suspende, além disso, durante dois anos o direito ao reagrupamento familiar para as pes-
soas que recebem proteção subsidiária, ou seja, aquela que é concedida por um tempo limi-
tado ao não cumprir com os requisitos para receber asilo, mas que poderiam sofrer riscos ao 
serem expulsos a seu país de origem.

As medidas preveem, além disso, um corte das prestações sociais para solicitantes de asilo.

Também entrou hoje em vigor a nova legislação que facilita a expulsão de cidadãos estrangeiros 
que cometem crimes na Alemanha e que foi impulsionada pela coalizão de governo liderada 
por Angela Merkel após os roubos maciços e agressões sexuais do fim de ano em Colônia.

Apenas em 2016 o Acnur contabilizou a chegada de 129.994 refugiados e imigrantes de diver-
sas nacionalidades na Europa pelo mar, sendo que 41% deles eram sírios. O número foi 10 ve-
zes maior do que os que atravessaram para o continente europeu no mesmo período de 2015.

“Uma tragédia desta escala demanda uma solidariedade além dos recursos financeiros. Simpli-
ficando, precisamos de mais países para compartilhar o fardo, tomando uma parcela maior de 
refugiados desta que se tornou a maior crise de deslocamento de uma geração", disse em nota 
Filippo Grandi, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados.

O órgão da ONU também divulga números que retratam a devastação que o conflito sírio pro-
vocou no interior do país. Segundo o Acnur, 3 em cada 4 sírios vivem na pobreza, sendo que 
1 em cada 3 não consegue satisfazer suas necessidades básicas de alimentação. Cerca de 8,7 
milhões de pessoas precisam de assistência relacionada a alimentos, enquanto 2,4 milhões têm 
alto risco de insegurança alimentar.

Em relação à saúde, 11 milhões de pessoas precisam de asistência médica, e 25 mil casos de 
traumas são registrados por mês.

Segundo dados divulgados anteriormente, mais de 270 mil pessoas morreram na guerra da 
Síria.


