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Globalização - Introdução



 Conceito: aumento das trocas em 
escala global

(cultural, política, econômica)
• Histórico

GLOBALIZAÇÃO



3ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL (a partir da década de 1970)

TECNO-CIENTÍFICA-
INFORMACIONAL

ROBÓTICA

NANOTECNOLOGI

A FARMACÊUTI

CA

ESPACIAL NUCLEAR

BIOTECNOLO

GIA

INFORMÁTICA



Fatores de aceleração: 

MEIOS

transporte comunicação

Encurtamento da 
distância pelo 

tempo



A globalização não engloba todos os processos,
pessoas, países, empresas e Estados de maneira
uniforme:

INCLUIDOS

EXCLUIDOS

AUTO
EXCLUIDOS

economicamente tecnologicamente

religioso político



GLOBALIZAÇÃO X FRAGMENTAÇÃO

O MUNDO GLOBALIZADO APRESENTA INTRINSECAMENTE 
SUA CONTRADIÇÃO: A FRAGMENTAÇÃO

• Megablocos econômicos  (UE, NAFTA, Mercosul, 

APEC)

Exemplos: Política protecionista no setor agropecuário 

da UE  e a política migratória do NAFTA



•Xenofobia, Ultranacionalismo, Neonazismo



Exemplo: Deportação de brasileiros em 2009 no 

período eleitoral espanhol; a ascensão do partido 

neonazista na coalizão de governo austríaco.

• Movimentos separatistas, etc.

Exemplo: Quebec no Canadá; Bascos na Espanha ou 

Tibet na China.
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CRISE NA IRLANDA

ANTECEDENTES

 Crise Econômica Mundial – Iniciada nos EUA 
(Subprime)
 Crise na Grécia 2009 – (Déficit orçamentário 13% PIB)
 Risco de espalhamento para os membros do grupo 
dos PIIGS (Portugal, Irlanda, Grécia, Itália e Espanha)
 Crise cambial





A Irlanda se torna o primeiro país da zona do euro a 
cair em recessão em 2008



A Standard and Poor's reduz a classificação de 
crédito da Irlanda de AAA para AA + e diz que 
poderia cair ainda mais, em um sinal de que não 
confia no esforço de Dublin para manter suas 
finanças públicas sob controle. 
 O orçamento da Irlanda economia de mais de 4 
bilhões de euros, reduzindo postos públicos e 
benefícios sociais para tentar conter o déficit 
crescente. 



A Irlanda divulga o valor de mais de 50 bilhões de 
euros para resgatar seus bancos e anuncia que terá 
que fazer mais poupança orçamentária.
Ministros das Finanças da UE recebem o pedido de 
ajuda da Irlanda esperando que o programa de 
empréstimo preserve a estabilidade financeira da 
zona do euro. 
Representantes da UE e do FMI começam a 
detalhar o pacote de resgate, cujo total é estimado 
entre 80 bilhões e 90 bilhões de euros. 



O Pacote conterá inevitavelmente:

 Aumento da carga tributária 
 Congelamento de salários do funcionalismo 
público e pensões
 Reduções dos gastos públicos com investimento
Maior fiscalização bancária
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OMC  (Organização Mundial do Comércio) – ex GATT
Objetivo: Regular o comércio  e dirimir os conflitos entre os 
países membros

•Rodada Doha (2001) – Inconclusa

 O que querem os países centrais

• Abertura comercial para os produtos da 3º Revolução 
Industrial
• Reconhecimento de patentes
• Entrada no mercado de compras governamentais dos 
países periféricos



O que querem os países periféricos:

• Abertura para a compra de produtos típicos da 1ª e 2ª
Revolução Industrial
• Eliminação do protecionismo no setor de
Agropecuária
Observação: os países centrais sinalizam com medidas

PROTECIONISTAS

TARIFÁRIAS
(IMPOSTO DE 

IMPORTAÇÃO)

NÃO TARIFÁRIAS
COTAS

BARREIRAS SANITÁRIAS
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GUERRA CAMBIAL

"GUERRA CAMBIAL”

•O ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi o primeiro 
a falar em "guerra cambial".
•Mantega acusou países asiáticos, além de Estados 
Unidos e Europa, de subvalorizarem suas moedas para 
aumentar os ganhos com as exportações.



Relações comerciais: quem perde e quem ganha no Brasil

Perdas:

•Exportadores (quanto menor for a taxa de câmbio, 
mais caros ficarão, em dólares, os produtos brasileiros 
vendidos no mercado internacional)
•O efeito final, para os produtos brasileiros, é a perda 
de competitividade e de mercados estrangeiros
• Perda de mercado interno para os importados



Quem ganha:

•Os importadores de produtos estrangeiros, uma parte 
da indústria que compra maquinário e tecnologia no 
mercado externo
•Turistas brasileiros que viajam ao exterior, porque 
todos estão usando menos reais na troca por dólares. 



Situação brasileira atual

Para a economia brasileira, a guerra no câmbio tem um 
efeito muito corrosivo:
• O Brasil recebe uma enxurrada de dólares em virtude 
de vários fatores (taxa básica de juros elevada, 
obtenção do grau de investimento)
• Investimentos produtivos e especulativos

•Obs: A entrada de importados auxilia no combate a 
inflação.



Quais as perspectivas para o câmbio?
•Para o curto prazo, a maior parte dos analistas 
financeiros aposta que o dólar vai continuar em queda. 
O governo brasileiro elevou o do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) sobre a renda fixa, de 2% 
para 6%, 





Estados Unidos x China

•A China há alguns anos tem praticado como política de 
Estado a manutenção do yuan subvalorizado, o que é 
mais um fator a estimular a invasão de produtos 
chineses no mundo. 
•Há três anos, a China iniciou uma flexibilização da 
moeda, mas que tem sido considerada tímida.
• Dumping social



EUA

•Já os Estados Unidos, para agilizar sua saída da 
recessão, anunciaram na semana passada o 
afrouxamento quantitativo, pelo qual o Fed (o BC 
americano) vai recomprar US$ 600 bilhões em títulos 
do Tesouro americano.
• O objetivo é que os bancos usem esses recursos para 
conceder mais crédito aos consumidores.
• Com mais dólares no mercado, a moeda americana 
tende a ficar ainda mais barata, e o real, mais 
valorizado. 



O que o Brasil propõe no G-20?

•O ministro da Fazenda, Guido Mantega, quer que o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) crie um índice 
para medir os desvios da taxa de câmbio em relação ao 
que seria o ideal.
• Essa será a proposta brasileira na reunião do G-20 
(grupo que reúne as 20 principais economias do 
mundo).
• Trata-se de uma forma de fazer com que todos os 
países envolvidos na atual guerra cambial sejam 
passíveis de punição, e não apenas a China, apontada 
como principal responsável pelos desequilíbrios no 
comércio exterior hoje. 
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Globalização Econômica

 Tendência a fusões/aquisições
Ex:  

ANTARCTICA BRAHMA

AMBEV



BUDWEISER 
(EUA)



RECENTEMENTE:

ITAU UNIBANCO



Tendência a formação de conglomerados
Ex:

HOLDING

O GLOBO
EXTRA

EXPRESSO
GLOBO.COM REDE GLOBO

EDITORA 
GLOBO



Globalização Econômica  - Parte 2

Desconcentração Espacial das atividades econômicas

• Industria de baixa tecnologia
(1ª e 2ª Rev. Industrial)

Fatores:
Mão-de-obra barata
 Sindicatos Fracos
Incentivos Fiscais
Mercado Consumidor
 Energia Barata

PAISES PERIFÉRICOS E 

SUA PERIFERIA



 Industria de Alta Tecnologia (permanece 

concentrada nos países centrais)

Fatores:

mão-de-obra altamente qualificada

 proximidade com centros de pesquisa

mercado consumidor de maior poder aquisitivo
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AGRAVAMENTO DO EFEITO ESTUFA

Definição de efeito estufa:   é processo de retenção 

de calor pela  atmosfera  terrestre





• EM SI O EFEITO ESTUFA É BENÉFICO E

NECESSÁRIO, POIS ESTIMA-SE QUE SE NÃO

HOUVESSE EFEITO ESTUFA, A TEMPERATURA

NA TERRA ESTARIA ENTRE + 32 A -23 ºc.

• Problema: agravamento do efeito estufa

• Causa: basicamente antrópica através da emissão

de gases de efeito estufa (GEE)



GASES DE EFEITO ESTUFA

• Os principais gases que provocam esse 

fenômeno são: 

- dióxido de carbono (CO2);

- óxido nitroso (N2O); 

- metano (CH4);

- clorofluorcarboneto (CFC);





PROTOCOLO DE KYOTO

Conceito: responsabilidade histórica

PAÍSES 

CENTRAIS
PAÍSES 

PERIFÉRICOS

Países centrais signatários e ratificantes:

redução em pelo menos 5,2% suas emissões

combinadas de gases de efeito estufa em

relação aos níveis de 1990.



Países periféricos: incentivo a redução

• MDL (mecanismo de desenvolvimento limpo)

• Créditos de carbono   – 1ton = 1 cc

• Câmara de compensação

Os EUA não ratificaram o Protocolo de Kyoto



 a sua implementação prejudicaria a economia

do país

 Um dos argumentos é que não há exigência

em relação aos países em desenvolvimento,

para que também diminuam suas emissões.

 Bush disse ser a favor de reduções por meio

de medidas voluntárias e novas tecnologias no

campo energético.

Fatores alegados
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Situação:

• COP-15, 15ª Conferência das Partes de 7 a 18 de

dezembro de 2009, em Copenhague (Dinamarca)

• Discussão de um novo acordo de contenção de

GEE

• Metas anunciadas pelo Brasil

 Redução de 36,1% a 38,9% de GEE sobre as

estimativas de emissões previstas para 2020.



 Redução de 80% do desmatamento da Amazônia

Metas anunciadas pelo G-2 (EUA e CHINA)

• Estados Unidos - corte de 17% nas emissões de

GEE em 2020 e 83% em 2050.

• China - redução entre 40% e 45% as emissões por

unidade do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020.

Ambas as metas têm como base os níveis de 

2005.



Resultado final

•O documento gerado pelo encontro aponta a necessidade de manter a temperatura
em 2 graus, mas não menciona metas de redução de emissões, nem globais nem
individuais – o que era o grande objetivo do encontro e o que causou frustração.

•Criação de um fundo global de US$ 100 bi até 2020



Conferência do México
Cancún(COP-16)



ANTECEDENTES: COP-15

 O que está sendo discutido?

 Transferência de tecnologia limpa dos países desenvolvidos aos em
desenvolvimento.

 Mobilização e disponibilização de recursos financeiros para enfrentar as
questões de mudança do clima.

 Adaptação: colocar em funcionamento um fundo para auxílio a países
vulneráveis para combater as conseqüências do aquecimento global.

 Definição a respeito do percentual da redução das emissões de gases de efeito
estufa a partir do final do primeiro período do Protocolo de Kyoto.



O QUE ESTÁ EM JOGO?

Novos parâmetros pós-protocolo de kyoto que se 
encerra em 2012
Financiamento aos países menos desenvolvidos
Fontes energéticas ecologicamente sustentáveis
Auxílio tecnológico aos países menos desenvolvidos



PROBLEMAS

Países ricos não querem financiar os mais pobres
Custo financeiro da adaptação a redução de 
poluentes
Mudanças de cultura e/ou práticas
Alternativas de emprego/renda contra atividades 
predatórias ao meio ambiente
Os dois países que mais poluem, China e Estados 
Unidos, são resistentes aos cortes 'mais ousados' na 
emissão. Preferem quantias mais modestas, entre 14 
e 17
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Taylorismo / Fordismo
A partir do final do século XIX

Taylorismo
• Análise do gestual do trabalhador
• Padronização do modo de produção
• Hiper-segmentação do trabalho
• Separação entre gerência e operariado (o primeiro 
pensa e o segundo executa)





Fordismo
• Linha de montagem
• Pouca variedade produtiva
• Produção em massa
•Grandes fábricas 
• Grandes Estoques
• Concentração espacial das atividades industriais
• Trabalhador especializado



Pós-Fordismo (Toyotismo/Produção Flexível)

A partir de 1973

• Produção Just in Time
• Pequenas unidades fabris
• Terceirização
• Nichos de mercado
• Desconcentração espacial da produção
• Grande Variedade Produtiva
• Trabalhador flexível
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Cuba: Revolução e 

situação 

econômica.



Histórico

• 1902: independência de Cuba após três anos de 
administração dos EUA;

• Até 1934 os EUA mantém o direito de intervir nos 
assuntos internos;

• 1934-58: Ditadura de Fulgêncio Batista com apoio 
dos EUA;
Cuba era o paraíso do turismo, dos jogos e da prostituição para os 

ricos dos EUA, enquanto o povo cubano vivia na miséria.



A  revolução

• 1953-59: a guerrilha de Fidel 
Castro luta pelo poder;

 01/01/1959: Fidel toma Havana 
(Revolução Cubana);



Década de 1960 – Crise dos mísseis

Embargo econômico americano



As reformas da Revolução

• Reforma Agrária (propriedades com no máximo 67 
ha);

• Combate as desigualdades sociais;

• Nacionalização das empresas estrangeiras;

• Estatização dos meios de produção;

• Fuzilamento dos colaboradores de Fulgêncio 
Batista.



Qual foi o segredo dos avanços sociais de Cuba?

• R: relações econômicas privilegiadas com a URSS:

CUBA

URSS

Cuba exportava açúcar caro e comprava petróleo 
subsidiado da União Soviética.

“Cuba: a vitrine socialista para a América latina”



“Se em países do Leste Europeu as coisas andavam mal 
com o socialismo, na América Latina andam pior com 

o capitalismo.”

Fidel Castro, em discurso após o fim da URSS.

• Cuba: um país órfão forte            CRISE nos anos 90;

1991 – Fim da URSS



• Turismo, álcool, açúcar e petróleo: as soluções para o 
país; 

• Recuperação econômica do país a partir de  2004 com o 
apoio da Venezuela – preço do barril de petróleo em alta

As saídas econômicas para Cuba



Situação Atual:

•Perda relativa do apoio venezuelano (baixa do preço do 
barril, problemas políticos internos, queda de 
popularidade de Chávez)
•Demissão e 10% dos funcionários públicos
•Escassez de gêneros básicos
•Autorização para “pequenas práticas capitalistas”: 
comércio e serviços. 
•Salários médios no funcionalismo público: 20 dólares 
(15,3 euros)



Atualmente, só 148 mil cubanos - de uma população 
ativa de 4,9 milhões -, trabalham por conta própria 
como cabeleireiros, motoristas de táxis ou em 
restaurantes, pagando por isso imposto e tributos 
sociais. 

As medidas sucedem às declarações de Fidel Castro, 
publicadas na revista The Atlantic, de que "o modelo 
cubano já nem para nós funciona", algo que 
entretanto o velho ditador já disse ter sido mal 
interpretado. 
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a) Antecedentes

• Governo Hugo Chávez

• Socialismo do século XXI

 a economia de mercado pela economia de valor 

democraticamente planejada; 

VENEZUELA



Estado classista por uma administração de assuntos 

públicos a serviço das maiorias;  

Democracia plutocrática pela democracia direta 

plebiscitária.

Obs.: aprovação do direito a reeleições ilimitadas

Situação atual:



•Reaparelhamento das forças armadas

• Fechamento dos meios de comunicação anti-chavistas

• Estatização (Ex. Cargill)

•Entrada no MERCOSUL – aprovação pelo Senado 

brasileiro e aguardando aprovação do parlamento 

paraguaio



•Crise com Colômbia

• Racionamento de energia, água e encarecimento dos 

alimentos

• Queda da produção industrial – 30%

• Aumento da violência urbana

•Inflação
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MUDANÇAS POLÍTICAS NA VENEZUELA

Antecedentes

•2005 – A oposição boicotou as eleições alegando 
irregularidades e deixou o Congresso no comando dos 
partidários de Chávez. 
•Implantação do Socialismo do Século XXI
•Ampliação da participação estatal na economia
•Cerceamento de imprensa 
•Perseguição dos anti-chavistas
•Reeleições ilimitadas
•Medidas populistas



•Militarização
•Antiamericanismo
•Aproximação com a Rússia e Cuba
•Crise com a Colômbia



Situação

•Nestas eleições parlamentares (26/09) mais um embate 
entre o presidente Hugo Chávez e a oposição ao governo, 
porém com um desfecho amargo para os “chavistas”:
• Apesar de eleger 98 deputados das 165 vagas disponíveis, o 
Partido Socialista Unificado da Venezuela, partido de Chávez, 
terá que dividir a Assembléia Nacional com a oposição que 
ocupara 67 cadeiras.

Unificação da oposição na Mesa da Unidade Democrática 
(MUD)



•Com o resultado inesperado, Hugo Chávez, que 
almejava conseguir dois terços dos assentos, terá que 
negociar com os adversários para aprovar mudanças no 
país, como reformas constitucionais, pois não tem 
maioria absoluta.



•Declínio de Chávez

Diminuição da popularidade de Chávez se deve a 
fatores como: 
•a queda na receita obtida com petróleo
•o colapso dos serviços públicos 
•o aumento da violência urbana



•Com o triunfo de domingo, o MUD pretende revigorar 
a política do país vislumbrando as eleições de 2012. 
•O  Presidente Chávez conseguiu com o parlamento 
que encerrou mandato em 2010 autorização para 
governar por decreto por 18 meses.
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OPERAÇÃO COLÔMBIA

a) Antecedentes

• 80%  da cocaína do mundo

• Estado Conflagrado:  narcoguerrilhas 

(esquerda/direita) 

FARC ELN PARAMILITARES





OPERAÇÃO COLÔMBIA

FINANCIAMENTO

ARMAS

APOIO 
TÉCNICO

•Governo:  Álvaro Uribe (aliança com Bush)

• Operação 

• Vitórias em 2008



OPERAÇÃO COLÔMBIA

•Renovação do contrato  da operação:

 Aumento da presença de militares americanos 

 Redução do gasto com combate ao narcotráfico

 Aumento do gasto com combate as guerrilhas

 Possibilidade de utilização das bases militares 

colombianas por agentes dos EUA



OPERAÇÃO COLÔMBIA

b) Reação

• Moderada: Brasil e Chile

• Acentuada: Equador, Venezuela, Bolívia e Argentina

• Conflito: Colômbia x Equador/Venezuela

• Militarização da América do Sul
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CERCEAMENTO DE IMPRENSA NA AMÉRICA LATINA



Venezuela

• Hugo Chávez, implantou um novo modelo para cercear a 
imprensa, menos violento e mais disfarçado que os usados 
pelos ditadores que marcaram a história latino-americana 
nos 60, 70 e 80

•As relações do governo com a imprensa se deterioraram 
após a tentativa de golpe de 2002, apoiada por alguns canais 
de TV. 
•Chávez recusou-se em 2007 a renovar a concessão da 
emissora RCTV.
• Em 2009, tirou do ar 34 rádios, alegando que suas licenças 
estavam irregulares. 



• Recentemente, a Justiça venezuelana - controlada pelo 
Executivo, segundo a oposição - ordenou a prisão de 
Guillermo Zuloaga, dono da TV Globovisión, por 
"especulação na venda de veículos". 
• Chávez alega agora que pode nomear um representante 
do governo na direção da emissora porque um banco que 
tem 20% de suas ações está sob intervenção estatal. 
•Este ano  criou as "guerrilhas comunicacionais", grupos de 
jovens treinados para contestar "mensagens da imprensa 
capitalista" na internet e nas ruas. 
• Recentemente proibiu as imagens de violência nos jornais 
do país





Equador
• O presidente Rafael Correa costuma elogiar as ações 
de Chávez contra o que qualifica de "terrorismo 
midiático
• Campanha de desqualificação pública dos jornalistas

Bolívia
• o presidente Evo Morales ameaçou nacionalizar o 
jornal La Razón, o maior do país.



Argentina

• Atuante o mecanismo de "censura sutil“:

 direcionamento de publicidade oficial aos meios de 
comunicação alinhados com o governo
Lei de Mídia - temporariamente suspensa na Justiça- a 
lei obriga as empresas de mídia a passar por uma 
fiscalização de suas licenças a cada dois anos.
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Zona de Fronteira – Características

• Atuação de forte cartel de drogas (Los Zetas e o Cartel 
do Golfo) 
• Imigração ilegal
• Muro de Tijuana
• Presença dos “Coyotes”
• Estupros, assassinatos e coerção (Ciudad Juárez  
contabilizou 1,75 mil mortes violentas só este ano)
• Repressão insuficiente do Estado Mexicano

Massacre no México - Tamaulipas





Situação

• Chacina de 72 latino-americanos em um rancho do 
estado de Tamaulipas, sul do México.
• Imigrantes sem documentos de identificação ia em 
um caminhão rumo aos Estados Unidos quando foram 
interceptados por um comboio. Homens armados 
forçaram as pessoas a sair do veículo e se identificaram 
como integrantes de Los Zetas
• 58 homens e 14 mulheres, dentre eles alguns com 
menos de 18 anos, foram colocados contra uma parede 
em um armazém, obrigados a manter a cabeça 
abaixada e fuzilados. 



Ação do Estado

• Pressionado o Presidente mexicano Felipe Calderón já 
mobilizou mais de 50 mil homens do exército, mas 
contabiliza o crescimento das mortes
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USINA DE BELO MONTE
Situação

• Demanda crescente de energia pós-estabilização 
econômica  1994 (Plano Real)

Crescimento 
Populacional

Crescimento 
Industrial



•Localização: rio Xingú/PA
• Sua potência instalada será de 11.233 MW
• Maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira, devido ao fato de que Itaipu é uma 
binacional (Brasil-Paraguai)
• Quando concluída, a usina será a terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás 
apenas da chinesa Três 
• Custo é estimado: US$ 19 bilhões





Projeto

•Construção de uma barragem principal no Rio Xingu, 
localizada a 40 km abaixo da cidade de Altamira
•O trecho do Rio Xingu entre o Reservatório do Xingu 
correspondente a um comprimento de 100 km, terá a 
vazão reduzida este trecho deverá ser mantido com um 
nível mínimo de água, que terá como finalidade 
assegurar a navegabilidade do rio e condições mínimas 
para a vida aquática.



Impactos sócio-ambientais

• Alteração do modo de vida local

Aumento da população e da 
ocupação desordenada do solo

Aumento da pressão sobre as 
terras e áreas indígenas

•Perda de vegetação e de ambientes naturais com 
mudanças na fauna, causada pela instalação da infra-
estrutura de apoio e obras principais
•Danos ao patrimônio arqueológico;
•Interrupção de acessos na cidade de Altamira, 
causada pela formação do Reservatório do Xingu;



•Prejuízos para a pesca e para outras fontes de renda e 
sustento no trecho de vazão reduzida.

Contribuição

• Manutenção da oferta de energia para o SIN (Sistema 
Interligado Nacional)
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Trem Bala – RJ/SP



TREM BALA RJ-SP

Matriz de transporte brasileira

RODOVIARISMO
CARO POLUENTE

BAIXA 

CAPACIDADE 

DE CARGA

MAIS 

SUJEITO A 

ACIDENTES

MANUTENÇÃO 

CARALENTO



SOLUÇÃO – TRANSPORTE INTERMODAL

HIDROVIÁRIO

Fluvial e CabotagemFERROVIÁRIO

TREM DE 

SUPERFÍCIE

METRÔ

RODOVIÁRIO

BASE

COMPLEMENTAR



Projeto do Trem Bala RJ-SP

• Ligação da Megalópole em formação
• RJ a Campinas/SP
• Estações ao longo do trajeto
• O tempo médio no trajeto Campinas-Rio de Janeiro, 
na linha mais rápida, seria de 104 minutos, e na rota 
São Paulo-Rio, de aproximadamente 80 minutos. 





Possíveis vantagens:

• Alternativa a ponte aérea RJ-SP desafogando 
parcialmente o sistema
• Possibilidade de estações ao longo do trajeto levando 
desenvolvimento ao interior dos estados do RJ e SP
• Possibilidade de fortalecimento de um novo “hub” 
aeroportuário brasileiro a partir de Campinas, 
desafogando São Paulo (capital)



Problemas:
• Custo da obra: estimado em  25 bilhões de reais
• Estimativa de usuários: 17 milhões de passageiros por 
ano, cerca de 3 mil por hora (considerado elevado para 
ter lucratividade)
• Indenizações ao longo do trajeto
• Custo ambiental
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Crise Segurança RJ



CRISE 
ANTECEDENTES

•Áreas dominadas pela marginalidade com a ausência do 
Estado
• Má formação/remuneração do policial
• Corrupção
• Polícia violenta e não cidadã
• Sistema prisional inadequado
• Legislação ultrapassada e inadequada
• Judiciário lento
• Sociedade leniente com pequenas infrações



Situação

Marginalidade contrariada pela presença dos chefes 
em presídios federais
 Instalação da Unidades de Polícia Pacificadora no RJ
Marginais ordenam uma série de ataques na cidade do 
Rio de Janeiro

Reação do Estado

Ocupação territorial das áreas de refúgio dos 
narcotraficantes: Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro



Transferência dos líderes do tráfico para o presídio 
federal de Rondônia
 Coordenação de forças entre as diversas esferas de 
governo (municipal, estadual e federal)
 Instalação das Unidades de Polícia Pacificadora nas 
favelas cariocas







Mantidas as operações da polícia, com apoio das Forças 
Armadas, há possibilidade de expurgar o tráfico de 
regiões estratégicas. 
Vence-se uma batalha, mas a guerra continua, travada 
com um inimigo íntimo: as milícias. 
Criam dificuldade para vender facilidade.
 Tomaram os morros de facções criminosas e passaram a 
controlar o fornecimento de água, energia elétrica e TV a 
cabo clandestinas, a venda de gás de cozinha e serviços 
de segurança e transportes. 

Comandadas por militares, ex-militares, policiais e ex-
policiais, as organizações criminosas já dominam 96 
favelas cariocas. 





•Os milicianos foram, a princípio, bem recebidos pelos 
moradores.
•Houve um apoio até maior do que o esperado às 
milícias. Aos poucos, os novos chefes do morro 
passaram a extorquir comerciantes e moradores, 
obrigá-los a consumir os serviços que ofereciam. 
•Percebeu-se que era só mais uma forma de domínio 
territorial

•A zona oeste está na mão dos milicianos. A única 
favela que a polícia tomou das milícias foi a do Batan, 
em Realengo, após o sequestro e tortura de uma 
equipe de jornalistas que estavam infiltrados na região. 



Os morros dominados por traficantes foram escolhidos 
como alvo prioritário das autoridades por serem mais 
numerosos e pelo poder de dano à ordem pública das 
facções criminosas.
Eles têm o poder de parar a cidade.
 De 2000 a 2009, queimaram mais de 800 ônibus no 
Rio. 

As milícias são algo muito mais complicado de se 
enfrentar. Eles estão dentro da polícia, têm 
representação na política.
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Sudão



ÁFRICA  - SUDÃO

O Sudão encontra-se em guerra civil há 46 anos. 
O conflito entre o governo  islâmico e 
guerrilheiros islâmicos, baseados no sul  e oeste 
do território, revela as realidades culturais 
opostas da Nação. 
A guerra e prolongados períodos de seca já 
deixaram mais de 2 milhões de mortos.





A introdução da Sharia a lei islâmica, causou a 
fuga de mais de 350 mil sudaneses para países 
vizinhos. (Entre outras medidas, a lei determina 
a proibição de bebidas alcoólicas e punições por 
enforcamento ou mutilação.)
No esforço para "limpar" o oeste do país de 
"zurgas" -termo que pode ser traduzido como 
"crioulos"-, o governo da Frente Islâmica 
Nacional já exterminou mais de 400 mil deles e 
expulsou outros 2 milhões de suas casas



Presença de  milícias racistas 

governamentais, conhecidas como Janjaweed,  

- apoiadas indiretamente por Omar al-Bashir, -

praticam estupros masculinos e femininos, 

roubos, assassinatos, seqüestros, etc.
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Coréia do Norte



CORÉIA DO NORTE

Ditador Kim Jong Il

• Crise econômica com o fim da URSS

• Apoio da China

• Chantagem para com o ocidente

• Teste nuclear em 2006

• Grupo dos 6:  Coréia do Norte, Coréia do Sul, Japão, 

China, Estados Unidos e Rússia



•Fim do apoio em 2008

•Teste de mísseis



•Teste nuclear em 2009

• Nova sanção econômica do Conselho de 

Segurança da ONU

•Troca de poder

• Ataque norte-coreano a uma ilha em disputa 

no Mar Amarelo
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Morte por lapidação - Irã



Pena de morte por lapidação - Irã

Situação:

•O Irã adotou a prática após a Revolução Iraniana de 
1979, liderada pelo aiatolá Khoemini(1900-1989). 
•A revolução depôs o regime monárquico e instituiu a 
autoridade máxima religiosa.
• A República Islâmica do Irã é o único regime do 
mundo que emprega sistematicamente a lapidação 
como pena de morte. 





• Segundo dados da ONG Comitê Internacional Contra o 
Apedrejamento, outros 24 iranianos receberam a 
mesma sentença e aguardam serem executados
• A Anistia Internacional aponta o número de 11 
pessoas, sendo 8 mulheres. 
•A condenação à morte por apedrejamento da iraniana 
Sakineh Mohammadí Ahstiani, 43 anos, provocou uma 
onda de manifestações contrárias ao presidente do Irã, 
Mahmoud Ahmadinejad. 
•Ela foi condenada, em maio de 2006, por manter 
"relacionamento ilícito" com dois homens.
• O caso teria ocorrido após a morte de seu marido.





•A pena imposta foram 99 chibatadas. Quatro meses 
depois, ela foi julgada pelo mesmo crime de adultério 
e sentenciada à morte por apedrejamento.
• A execução consiste em enterrar a mulher de pé até 
o peito ou pescoço para que receba pedradas atiradas 
por populares. 

Posição do Irã
Após sofrer pressão internacional, o governo iraniano 
manteve a pena capital, mas anunciou que mudaria o 
modo de execução para enforcamento. O governo 
brasileiro ofereceu asilo político à mulher. A oferta, 
no entanto, foi recusada pelo governo do Irã. 



•Para justificar a pena de morte, o Estado informou que 
a ré também foi condenada por assassinato - ela teria 
participado, segundo a Justiça iraniana, da morte do 
marido.



ATUALIDADES

E CONHECIMENTOS 

GERAIS

Prof. Alex Mendes

Aula 21

Transição Demográfica no Brasil



ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA

a) Análise

 Queda da Taxa de Natalidade

• Anticoncepcionais

• Entrada da mulher no mercado de trabalho

• Urbanização 

• Melhorias na saúde/educação

 Queda da Taxa de Mortalidade

• Segurança alimentar



• Novos fármacos

• Avanços da medicina

• Saneamento básico

• Urbanização

Conseqüências: envelhecimento populacional





Situação:

• Impactos previdenciários

• Aumentos dos gastos com saúde e cuidados com 

idosos

• Necessidade de adaptação dos prédios, logradouros  

e meios de transporte aos idosos

• Políticas voltadas para lazer, práticas esportivas, 

etc..
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Fim da Guerra no Iraque



Histórico

 Os EUA é aliado do Iraque na guerra contra o Irã 

(1980-88)

 Saddam Hussein passa  a ser considerado 

inimigo dos EUA com a invasão do Kwait – 1991

 Perda do controle geopolítico do petróleo nos 

anos 2000 pelos americanos

 Ataques de 11/09

 Adoção da Doutrina Bush e criação da idéia do 

Eixo do Mal (Irã, Iraque e Coréia do Norte)



• Invasão do Afeganistão em 2002
• Acusação (falsa) de que o Iraque possui  armas 
químicas, biológicas, nucleares e patrocina o terrorismo 
internacional
• Invasão do Iraque em 2003 (a partir de 20 de março)

Consequências:

• Dominio anglo-americano no Iraque sobre as reservas 
petrolíferas
• Destruição da infraestrutura do país
• Deposição de Saddam Hussein, após 24 anos a frente do 
Iraque



• Custo aos EUA cerca de US$ 900 bilhões
• Mais de 4.400 soldados americanos mortos 
• Calcula-se em 100.000 mortos do lado iraquiano



A saída das Tropas dos EUA

• Fim dos combates – setembro/2010

• Retirada das tropas

• Pouco menos de 50 mil soldados que 

permanecerão no país até dezembro de 2011



•Objetivo:

•Dentro da operação "Novo Amanhecer", os soldados 
americanos continuarão a capacitar as Forças de 
Segurança iraquianas na luta antiterrorista, como parte 
do compromisso político com o Iraque.
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65 anos da Bomba Nuclear



•Em agosto de 2010 nos recordamos dos 65 anos das 
bombas atômicas lançadas sobre o Japão já no final da 2a 
Guerra Mundial. 

Fatores:

• Ataque japonês à base aeronaval de Pearl Harbor em 
1941. Tal ataque provocou a morte de 2403 militares e 68 
civis estadunidenses. 
• Entrada dos EUA na 2ª Guerra Mundial



•O Presidente F. Delano Roosevelt decide que a 
America se vingará daquele ato considerado covarde
•Busca por armamentos nucleares feitos pelos 
nazistas, o que acelerou a busca dos EUA por um 
arsenal de destruição de massa. 
•Termino da guerra na Europa em maio de 1945, mas o 
Japão permanecia aguerrido em combates no pacífico.
•Desejo de abreviar o fim da guerra com um número 
mínimo de baixas pelas forças americanas e ao mesmo 
tempo - antecipando a guerra fria - mostrar a URSS 
que os EUA já detinham arsenal nuclear.



•Da mesma forma o objetivo caminhava para uma 
derrota incondicional do Japão o que facilitaria a 
implantação de bases americanas em seu solo para um 
possível confronto com os soviéticos.



O lançamento se dá no pacífico e não na Europa 
(Alemanha por exemplo) devido a dois fatores 
interessantes: 

•primeiro a distância física do Japão e EUA cuja 
repercussão na imprensa seria - segundo achavam -
relativamente baixa; 
•por outro lado permitiria o ataque em uma ilha que a 
radiação se dispersasse em direção ao mar, atingindo 
menos pessoal e com consequencias de mortes 
menores - embora só no ataque principal tenham 
morrido 210 mil habitantes.



•Iniciava-se a guerra-fria e a bipolaridade e a rendição 
japonesa permitiria a contenção parcial do 
expansionismo socialista na Ásia - consolidado mais 
tarde com a implantação da Doutrina Truman.



Obs: O Japão se aproveita da implantação de bases 

americanas em seu território e passa a gastar pouco 

com segurança que, aliados ao Plano Colombo e a 

ajuda comercial, econômica, política dos EUA, o faz 

atingir o patamar de 2a maior potencia capitalista 

durante a bipolaridade. Posição esta perdida para a 

China neste 2o semestre de 2010.





ATUALIDADES

E CONHECIMENTOS 

GERAIS

Prof. Alex Mendes

Aula 24

CRISE NA TUNÍSIA



CRISE NA TUNÍSIA – “Revolução do Jasmim”

(flor nacional da Tunísia)
Antecedentes:

•Instabilidade econômica 

•Surgimento de uma juventude bem educada

•Insatisfação com as restrições à liberdade

•Na Tunísia, os protestos começaram depois da morte de 

um desempregado em dezembro do ano passado. 

(Mohamed Bouazizi, 26 anos, ateou fogo ao próprio corpo 

na cidade de Sidi Bouzid. Ele se autoimolou depois que a 

polícia o impediu de vender frutas e vegetais em uma 

barraca de rua)

167



• Passeatas contra a inflação e o desemprego.

• Espalhamento pelo país que passou a reivindicar também mudanças políticas.

•O governo pego de surpresa e reagiu com violência. (Estima-se que mais de 

120 pessoas morreram em confrontos com a polícia)

• Foi decretado estado de emergência e toque de recolher.

• Manifestantes tomaram as ruas.

168



Situação:

•Ben Ali foi o segundo presidente da Tunísia desde que o 

país se tornou independente da França.

• Ele ocupava o cargo desde 1987, quando chegou à 

presidência por meio de um golpe de Estado. 

•Depois de dissolver o Parlamento e o governo, Bem Ali 

deixou o país junto com a família, rumo à Arábia Saudita.

•No seu lugar, assumiu o primeiro-ministro Mohammed 

Ghannouchi, um aliado político.

169



•Por isso, na prática, o regime foi mantido, e os 

manifestantes continuam em frente ao Palácio do 

Governo.

• Eles exigem a saída de todos os ministros ligados ao 

ex-presidente, que ainda ocupam cargos-chave no 

governo de transição.

170
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CRISE NO EGITO



CRISE NO EGITO - DEPOSIÇÃO DE HOSNI MUBARAK 

ANTECEDENTES

• “Revolução do Jasmim” na Tunísia

• Perda de apoio popular ao regime de Mubarak

• Perda de apoio relativo dos EUA ao regime (antigo aliado 

americano)

• Crise econômica 

• População mais jovem e bem educada

172



Situação:

• Megaprotestos que reuniu quase um milhão de pessoas 

no Cairo, capital egípcia

•O Egito é o país árabe mais populoso, com 80 milhões de 

habitantes

•Importante aliado dos Estados Unidos e de Israel na região

• Temor: que o poder seja assumido por grupos 

fundamentalistas islâmicos.

173



Radicais islâmicos

•Sociedades árabes conhecem apenas duas formas de governo: monarquias 

absolutistas ou ditaduras, sejam elas militares ou religiosas.

• Assim, nessas nações não existem partidos que possam disputar eleições após a 

queda de um tirano.

•O mais comum, nestes casos, é que o Estado secular seja substituído por um 

sistema fundamentalista. 

174



•No Egito, a crise beneficia a Irmandade Mulçumana, que tem expressão entre as 

camadas mais populares da população.

• O país contudo e uma peça-chave no equilíbrio de forças no Oriente Médio. 

Contraposição a governos como o do iraniano Mahmoud Ahmadinejad.



•Egito e Israel já travaram guerras (1967 e 1973)

• Os dois países assinaram um acordo de paz em 1979. 

•Internamente, Mubarak usou a justificativa de combater os radicais islâmicos para 

se manter no poder e restringir liberdades. 

•Outro fator que garantiu a permanência de ditaduras por décadas na região foi a 

estabilidade econômica. 

•Isso mudou com a crise financeira mundial de 2008 e a recente alta dos preços 

dos alimentos.

• A taxa de desemprego no Egito é de 9% (no Brasil é de 6,7%) e um egípcio em 

cada dois vive com apenas dois dólares por dia.

176



RESULTADO

•Renúncia de Mubarak

• Transição rumo ao regime democrático sobre controle do Exército

• Apoio dos EUA a transição

• Manifestações na Argélia, Jordânia e Iêmen

177
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REFORMA NA PREVIDENCIA 

SOCIAL DA FRANÇA



Antecedentes

Redução das taxas de fecundidade e natalidade
Aumento da expectativa de vida
Crise de xenofobia e ultranacionalismo pela entrada 
de imigrantes
Déficit previdenciario
Agravamento da economia provocado pela crise 
econômica mundial



Situação:

Aprovação pelo Senado francês - após seis semanas 
de pressão de trabalhadores e estudantes - da reforma 
da previdência proposta pelo governo de Nicolas 
Sarkozy.
O sim dos senadores aumenta a idade mínima de 
aposentadoria de 60 anos para 62 anos e quebra um 
tabu político que já durava 28 anos no país. 
 Questionamento do Wefare State



Na área do euro, a recessão e a falta de moeda própria para 
desvalorizar tornaram as coisas ainda mais difíceis. Os déficits 
orçamentários estão se agravando e as dívidas públicas se 
multiplicando, como mostram os casos da Grécia, Irlanda, 
Espanha e Portugal.
Um dos três economistas laureados este ano com o Prêmio 
Nobel por seus estudos sobre o emprego, o cipriota-britânico 
Christopher Pissarides, tem advertido que o seguro-
desemprego, tal como praticado nos países ricos, deixou os 
trabalhadores acomodados demais e excessivamente 
dependentes dos benefícios proporcionados pelo Estado. E 
esse já é fator de perda de competitividade, que a crise só 
está agravando.



Reação: 

Novos protestos e greves já estão marcados para as 
próximas semanas e meses
Fato inesperado são os estudantes, universitários e 
secundaristas, que vêm agora engrossando os 
protestos, por outra razão.
 Porque, argumentam, se for aprovado, o adiamento 
da aposentadoria manterá por mais tempo fechados 
os postos de trabalho hoje já escassos.
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VOLTA DA INFLAÇÃO NO 

BRASIL



•Inflação é um processo pelo qual ocorre aumento 
generalizado nos preços dos bens e serviços, 
provocando perda do poder aquisitivo da moeda. 

Há vários fatores que podem gerar inflação:

1. O aumento muito grande do preço de um item básico 
na economia pode contaminar os demais preços 
provocando uma alta generalizada.

É o caso do petróleo e da energia elétrica, por exemplo. 



•O excesso de consumo também provoca inflação, pois os produtos tornam-se 
escassos ocasionando aumento de seus preços.

•Em outra hipótese, se o Governo gasta mais do que arrecada, e para pagar suas contas 
emite papel-moeda, provoca inflação, pois está desvalorizando a moeda, uma vez que 
criou dinheiro novo sem lastro, sem garantia, sem que tenha havido criação de riqueza, 
de produção. 



•O processo inflacionário, quando instalado, é de difícil 
controle. 
•Funciona como um círculo vicioso, obrigando a 
realização de reajustes periódicos de preços e salários, 
com o seu conseqüente agravamento.
•Quem mais sofre com tudo isso é a camada mais pobre 
da população, que não tem como se proteger



•A palavra inflação não faz parte do cotidiano dos 50 
milhões de brasileiros com menos de 15 anos de idade, 
assim como as mudanças freqüentes do nome do 
dinheiro brasileiro.



O que explica essa recente escalada dos preços? 

•Demanda maior que a oferta com a incorporação de 
milhões de novos consumidores 
•Oferta superaquecida de crédito
•Elevado gasto público
•Elevação dos preços das commodities agropecuárias



Medidas de contenção inflacionária

Disciplina fiscal 

Medidas pontuais para controlar o crédito

Medidas de redução de impostos ou barreiras à 

importação para desafogar pressões localizadas de preço

Aumento de juros básicos para desestimular o crédito

Modernização produtiva para aumento da produtividade e 

da oferta de bens e serviços



TIPOS DE INFLAÇÃO

Considera-se quatro tipos principais:

- Inflação de demanda: refere-se ao excesso de demanda 
agregada em relação à produção disponível de bens e serviços 
na economia. 

- Inflação de custos: tem suas causas nas condições de oferta 
de bens e serviços na economia. O nível da demanda 
permanece o mesmo, mas os custos de certos fatores 
importantes aumentam, levando à retração da oferta e 
provocando um aumento dos preços de mercado.



-Inflação inercial: é a aquela em que a inflação presente 
é uma função da inflação passada. 
-
- Inflação estrutural: a corrente estruturalista supunha 
que a inflação em países em vias de desenvolvimento é 
essencialmente causada por pressões de custos, 
derivados de questões estruturais como a agrícola e a 
de comércio internacional.
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Cólera no Haiti



Antecedentes
O Haiti foi arrasado a quase um ano pelo pelo pior 
terremoto de sua história (grau 7 na escala Richter 
que devastou Porto Príncipe, em 12 de janeiro. O 
tremor deixou 250 mil mortos e afetou um terço da 
população.)



Situação:

epidemia de cólera que matou, até agora, 1.110 
pessoas. 
De acordo com o governo, 18,3 mil haitianos foram 
hospitalizados com sintomas da doença desde 
outubro. 
Desde então, 1,3 milhão de sobreviventes vivem em 
condições precárias em acampamentos improvisados.
 A falta de saneamento básico e de água potável 
contribuiu para que a doença se espalhasse 
rapidamente.



Cólera é uma infecção diarreica aguda, causada pela 
exposição ou ingestão de comida e água 
contaminadas pela bactéria Vibrio cholerae.
 Os sintomas são febre, diarreia e vômitos, causando 
desidratação. 
O tratamento é feito com reidratação e antibióticos.
Em todo o mundo, estima-se que, por ano, haja de 3 
a 5 milhões de contaminados e de 100 a 120 mil 
mortes. 
Países pobres e em guerra são focos constantes da 
moléstia desde o século 19, quando foram 
documentados os primeiros casos na Índia. 



O país vizinho, a República Dominicana, e o Estado 
da Flórida, nos Estados Unidos, constataram os 
primeiros casos de contaminação, o que significa que 
a bactéria está se disseminando.
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Novo Código Florestal Brasileiro



 Uma comissão especial da Câmara dos Deputados 
aprovou um projeto para modificar o Código Florestal 
do país. 
O projeto pretende regularizar as terras de milhares 
de produtores rurais na ilegalidade, mas peca pela 
redução de exigências de preservação ambiental e 
pela anistia a multas associadas por desmatamentos já 
praticados.



Trata-se de uma questão complexa: por um lado, é 
importante promover a regularização de terras 
produtivas; por outro, questiona-se a validade de 
anistiar multas por infrações ambientais e aumentar as 
áreas permitidas para o corte de árvores.  
Confira os principais pontos do projeto. 

 Os donos de propriedades rurais da Amazônia e 

demais ecossistemas são atualmente obrigados a 

conservar 80% da vegetação natural de suas terras 

(as chamadas “reservas legais”).



Mas com a modificação do Código, a obrigatoriedade 
cairia para 50% em grandes áreas e para até 0% em 
pequenas propriedades (de até 400 hectares). 
Se estas áreas fossem desmatadas, 30 bilhões de 
toneladas CO2 seriam lançados na atmosfera - sete vezes 
mais do que o Brasil havia se comprometido a reduzir na 
cúpula climática de Copenhague.
Além disso, o novo Código concede anistias a todos os 
produtores que realizaram desmatamentos ilegais até julho 
de 2008.
Enquanto os pequenos produtores não precisariam 
recuperar nenhuma área que tenham desmatado, os 
grandes deveriam recompor a cobertura florestal em uma 
área do mesmo bioma e em até 20 anos. 



Ou seja: poderiam restaurar a vegetação nativa em 
áreas remotas dos locais originalmente desmatados.

Os defensores da medida alegam que, se os 
pequenos produtores fossem obrigados a recuperar as 
áreas desmatadas, não teriam lucros suficientes para 
continuar com sua atividade e isso poderia provocar 
problemas de abastecimento e aumento de preços dos 
alimentos 



Entretanto, Organizações ambientalistas e políticos 
como a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva 
criticam a reforma em geral, considerando-a um 
retrocesso em favor de interesses agropecuários, um 
setor de enorme poder no Brasil.

Depois de aprovado pelo plenário da Câmara, o 
projeto ainda deve passar pelo Senado e pela sanção 
do Presidente da República
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(inflação)





Inflação é o aumento generalizado dos preços por desvalorização do dinheiro

(perda do poder aquisitivo) ou por falta de produtos (diminuição da produção ou

aumento do consumo).



Causas da inflação atual dos alimentos:

2 - 4ª. Crise do petróleo

3 - Especulação

1 - Aumento consumo emergentes

5 - Produção de Biocombustíveis ?

4 - Condições climáticas



1 - Aumento consumo emergentes

Países populosos como China, Índia e Brasil aumentaram demanda por 

alimentos. Os dois primeiros pelo aumento do poder aquisitivo, no Brasil 

destaca-se o Programa “Bolsa Família” para integrar o “Fome Zero”.



2 - Crises do Petróleo

1a. 1973= Países árabes da OPEP começam a aumentar o preço do 

petróleo como forma de boicote aos aliados de Israel (U$ 2,3 p/ 13,00)

no Brasil 1974 => Pro álcool



2a. 1979 – Revolução Islâmica (Ayatollah 

Khomeini suspende exportação de petróleo) e 

início da Guerra do Golfo contra Iraque (1980-

8)/(U$ 13,00 p/ 23,00)

3a. 1990 – Saddam Houssein (Iraque) invade o 

Kuweit, bloqueando o escoamento de petróleo 

pelo Golfo Pérsico (U$ 23 p/ 34,00)



4a. Crise do Petróleo

Crise nos países árabes/islâmicos e diminuição da produção. Enquanto 

cresce o consumo sobretudo de Índia e China que já é o segundo 

maior consumidor do mundo (após EUA), podendo superá-lo até 2012



3 - Especulação

Após crise imobiliária dos EUA, diversos investidores migraram para aplicações 

em commodities (principalmente do trigo e arroz) para ganhar dinheiro com a 

valorização dos preços dos alimentos. 



4 - Condições climáticas

Condições climáticas desfavoráveis devastaram culturas na Austrália e 

reduziram as colheitas em muitos outros países, em particular na Europa, 

segundo a FAO. Além de terremotos e vendavais sobre a Ásia 



5 - Produção de Biocombustíveis ?

O caso do biocombustível é particular do etanol fabricado a partir do 

milho dos Estados Unidos. Este teve sua produção desviada da 

finalidade alimentar para a produção do etanol.
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Crise na Líbia



CRISE NA LIBIA

ANTECEDENTES

•Derrubada do poder ditatorial na Tunísia e Egito
•Organização popular por meios de comunicação 
modernos
•Exigência de fim do regime de Kaddafi



Com a Rev. Industrial começa a neo-

colonização violenta devido a 

necessidade de mais mercados e 

independências americanas.

Em 1884-5 a África foi dividida na 

“Conferência de Berlin”, ficando a 

Líbia para a Italia 



•Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a independência do país no primeiro dia 
de 1952.

•Em 1953, a Líbia firmou acordos para a implantação de bases estrangeiras em seu 
território. Em 1954, houve a concessão de bases militares e aéreas aos norte-
americanos (por causa da Guerra Fria). 

•A descoberta de jazidas de petróleo em 1959, gerou suspeitas sobre as reais intenções 
dos EUA e RU sobre o país. O governo líbio exigiu a retirada das forças estrangeiras, o 
que provocou graves conflitos políticos com as duas potências que não deixaram de 
influenciar sobre o país. Em 1961 tem início a exploração do petróleo. 



em 1969, quando um grupo de oficiais radicais islâmicos derrubou a monarquia e

criou a Jamahiriyah => República Árabe Popular e Socialista da Líbia, muçulmana

e militarizada. O Conselho da Revolução (órgão governamental do novo regime) era

presidido pelo coronel Muammar al-Khadafi.



Na qualidade de presidente do conselho da revolução, converteu-se no

primeiro representante do pan-islamismo mundial o (próximo foi Aiatolá

Khomeini). Nas décadas de 1970 e 1980 apoiou diversos grupos islâmicos

de libertação nacional no Terceiro Mundo.

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://aftermathnews.files.wordpress.com/2008/01/muammar-gaddafi_dictator-costume.jpg&imgrefurl=http://aftermathnews.wordpress.com/2008/01/06/libya-takes-un-security-council-helm/&usg=__AnS8O22b4H7jSR8yw3Fp0R-ru5I=&h=251&w=170&sz=12&hl=pt-BR&start=8&tbnid=4bSnOYu0-Ic0vM:&tbnh=111&tbnw=75&prev=/images?q=muammar+gaddafi&gbv=2&hl=pt-BR


•Khadafi, como chefe de Estado a partir de 1970, expulsou os efetivos militares

estrangeiros e decretou a nacionalização das empresas, dos bancos e dos

recursos petrolíferos do país.

•Em resposta a vários atentados contra soldados americanos na Europa e às

acusações de que o governo líbio patrocinava ou estimulava o terrorismo

internacional, o presidente Ronald Reagan ordenou, em abril de 1986, um

bombardeio americano sobre vários alvos militares em Trípoli e Bengazi, em que

morreram 130 pessoas (Kadhafi perdeu uma filha adotiva quando sua casa foi

atingida)...



Em 1992 os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, com a aprovação do

Conselho de Segurança das Nações Unidas, impuseram pesados embargos

ao comércio e ao tráfego aéreo líbio, porque o governo se negava a extraditar os

dois líbios suspeitos de terem colocado uma bomba num avião de passageiros

norte-americano que explodiu sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, e matou

270 pessoas (Atentado de Lockerbie).





Em 2003, após invasão do Afeganistão 2002 e Iraque 2003, desistiu de

programas de armas de destruição em massa e passou a colaborar com o

combate ao terrorismo além de indenizar às famílias dos mortos pelo atentado

de Lockerbie (270 vítimas 2,7 bi U$).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Muammar_al-Gaddafi-30112006.jpg


Em Maio de 2006, a Líbia saiu da lista negra (de embargos

econômicos) dos Estados Unidos...



A partir daí (2006)...

A LÍBIA passou a 2o. Produtor de petróleo e IDH da África.



Libertação terrorista...

Terrorista%20L%C3%ADbia.wmv
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Situação atual

•Ataque dos leais a Kaddafi sobre os insurgentes
•Continuação das manifestações de rua
•Pressão do ocidente
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China – 2ª maior potência mundial



A China ultrapassou extraoficialmente  o Japão e se 
tornaou a segunda maior economia do mundo, no mais 
extraordinário processo de ascensão de um país na 
história da humanidade.
A ultrapassagem ocorreu pelo menos cinco anos antes 
do que se previa anteriormente e foi acelerado pelo 
impacto da crise financeira que abalou o mundo a partir 
de setembro de 2008. 
As previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
colocam a China no segundo lugar do ranking de países 
por Produto Interno Bruto (PIB), com US$ 5,263 
trilhões, acima dos US$ 5,187 trilhões do Japão.





Consequências:
•

A ascensão da China foi meteórica e levou a uma total 
transformação da ordem econômica existente na 
década passada, quando Estados Unidos, Europa e 
Japão tinham inquestionável ascendência na arena 
global. 
•Também forçou a discussão sobre o redesenho de 
organizações multilaterais, como o FMI e o Banco 
Mundial, nas quais o poder de voto da China não reflete 
o tamanho de sua economia.



•O sistema internacional construído depois da Segunda 
Guerra Mundial será quase irreconhecível em 2025:
•Ascensão dos países emergentes,
•Da globalização da economia,
•Da histórica transferência de riqueza e poder econômico 
do Ocidente para o Oriente
•Da crescente influência de atores não estatais

•Problemas na China

•O PIB per capita chinês US$ 3,9 mil, um décimo dos US$ 
40,7 mil previstos para o Japão.
•Nesse quesito, a China também está bem atrás do Brasil, 
que deverá alcançar US$ 8,9 mil em 2010.



Zona Rural
•

O país que será o mais influente do mundo depois dos 
Estados Unidos ainda está longe de ser rico e se inclui no 
time das nações em desenvolvimento.
• Apesar do espantoso crescimento industrial das últimas 
três décadas, 55% da população chinesa ainda vive na 
zona rural e tem uma renda per capita anual que ronda 
os US$ 800. 



•Reservas Cambiais

•A China possui o maior volume de reservas internacionais 
do mundo, de US$ 2,27 trilhões, e é detentora do maior 
volume de títulos do Tesouro americano, posição ocupada 
pelo Japão até o ano passado. 
•O país governado por um Partido Comunista também 
deverá se tornar a principal potência comercial do planeta 
em 2010, segundo previsão da Organização para a 
Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE), com 
uma soma de exportações e importações superior à da 
Alemanha e à dos Estados Unidos. 



As apostas agora são sobre quando os chineses vão 
ultrapassar os americanos e assumir o posto de maior 
economia do mundo.

Pressão internacional
Desvalorização da moeda
Dumping social
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CRISE NA LIBIA

ANTECEDENTES

•Derrubada do poder ditatorial na Tunísia e Egito
•Organização popular por meios de comunicação 
modernos
•Exigência de fim do regime de Kaddafi



Com a Rev. Industrial começa a neo-

colonização violenta devido a 

necessidade de mais mercados e 

independências americanas.

Em 1884-5 a África foi dividida na 

“Conferência de Berlin”, ficando a 

Líbia para a Italia 



•Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a independência do país no primeiro dia 
de 1952.

•Em 1953, a Líbia firmou acordos para a implantação de bases estrangeiras em seu 
território. Em 1954, houve a concessão de bases militares e aéreas aos norte-
americanos (por causa da Guerra Fria). 

•A descoberta de jazidas de petróleo em 1959, gerou suspeitas sobre as reais intenções 
dos EUA e RU sobre o país. O governo líbio exigiu a retirada das forças estrangeiras, o 
que provocou graves conflitos políticos com as duas potências que não deixaram de 
influenciar sobre o país. Em 1961 tem início a exploração do petróleo. 



em 1969, quando um grupo de oficiais radicais islâmicos derrubou a monarquia e

criou a Jamahiriyah => República Árabe Popular e Socialista da Líbia, muçulmana

e militarizada. O Conselho da Revolução (órgão governamental do novo regime) era

presidido pelo coronel Muammar al-Khadafi.



Na qualidade de presidente do conselho da revolução, converteu-se no

primeiro representante do pan-islamismo mundial o (próximo foi Aiatolá

Khomeini). Nas décadas de 1970 e 1980 apoiou diversos grupos islâmicos

de libertação nacional no Terceiro Mundo.

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://aftermathnews.files.wordpress.com/2008/01/muammar-gaddafi_dictator-costume.jpg&imgrefurl=http://aftermathnews.wordpress.com/2008/01/06/libya-takes-un-security-council-helm/&usg=__AnS8O22b4H7jSR8yw3Fp0R-ru5I=&h=251&w=170&sz=12&hl=pt-BR&start=8&tbnid=4bSnOYu0-Ic0vM:&tbnh=111&tbnw=75&prev=/images?q=muammar+gaddafi&gbv=2&hl=pt-BR


•Khadafi, como chefe de Estado a partir de 1970, expulsou os efetivos militares

estrangeiros e decretou a nacionalização das empresas, dos bancos e dos

recursos petrolíferos do país.

•Em resposta a vários atentados contra soldados americanos na Europa e às

acusações de que o governo líbio patrocinava ou estimulava o terrorismo

internacional, o presidente Ronald Reagan ordenou, em abril de 1986, um

bombardeio americano sobre vários alvos militares em Trípoli e Bengazi, em que

morreram 130 pessoas (Kadhafi perdeu uma filha adotiva quando sua casa foi

atingida)...



Em 1992 os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, com a aprovação do

Conselho de Segurança das Nações Unidas, impuseram pesados embargos

ao comércio e ao tráfego aéreo líbio, porque o governo se negava a extraditar os

dois líbios suspeitos de terem colocado uma bomba num avião de passageiros

norte-americano que explodiu sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, e matou

270 pessoas (Atentado de Lockerbie).





Em 2003, após invasão do Afeganistão 2002 e Iraque 2003, desistiu de

programas de armas de destruição em massa e passou a colaborar com o

combate ao terrorismo além de indenizar às famílias dos mortos pelo atentado

de Lockerbie (270 vítimas 2,7 bi U$).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Muammar_al-Gaddafi-30112006.jpg


Em Maio de 2006, a Líbia saiu da lista negra (de embargos

econômicos) dos Estados Unidos...



A partir daí (2006)...

A LÍBIA passou a 2o. Produtor de petróleo e IDH da África.



Libertação terrorista...

Terrorista%20L%C3%ADbia.wmv
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Situação atual

•Ataque dos leais a Kaddafi sobre os insurgentes
•Continuação das manifestações de rua
•Pressão do ocidente
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Nobel 2010



Antecedentes na China 

1949-66: Criação da República Popular da China sob 
regime Socialista
Liderança de mao Tsé Tung
Estatização dos meios de produção 
Coletivização das terras agrícolas 
Inicialmente formação de uma aliança com a URSS –
rompida com a decisão chinesa de ser uma potência 
nuclear



•1966-1976 – Revolução Cultural
•Desvio de 30% dos investimentos da agropecuária para 
a industrialização
•Doutrinação ideológica
•Culto a personalidade de Mao Tsé tung (O grande 
Timoneiro)
•Expurgo dos contrários ao regime e a liderança de 
Mao
•Fome, miséria e morte
•Morte de Mao em 1976



1978-2010

•Inicialmente sob a liderança de Deng Xiaoping temos 
a criação de um sitema sócio-econômico híbrido: 
economia socialista de mercado
•Criação das ZEEs (zonas econômicas especiais)
•Manutenção do inflexível regime político fechado 
chinês
•Tentativa em 1989 de democracia– Massacre da Praça 
da Paz Celestial



Prêmio Nobel 2010

•O dissidente chinês Liu Xiaobo obteve neste ano de 
2010 o Prêmio Nobel da Paz devido ao uso da não-
violência na defesa dos direitos humanos no seu país 
natal.
•Liu, de 54 anos, tem defendido uma mudança política 
pacífica e gradual, em vez da confrontação com 
Pequim. 
•O dissidente participou dos protestos da Praça da Paz 
Celestial duramente reprimidos pelo governo em 
1989. 



Há dois anos, Liu foi coautor de um documento exortando o governo chinês a 
conceder mais liberdade ao país e a acabar com o domínio absoluto do Partido 
Comunista sobre a política chinesa. 
Devido a essa carta, o Prêmio Nobel 2010 foi condenado no ano passado a 11 anos de 
prisão, pena que cumpre atualmente em uma penitenciária de Pequim. 



REAÇÃO
•O Ministério das Relações Exteriores da China atacou a 
decisão e disse que o prêmio deveria, em vez disso, ser usado 
para a promoção da amizade internacional e do 
desarmamento. 
•"Liu Xiaobo é um criminoso sentenciado pela Justiça chinesa 
por violar as leis da China”
•A Chancelaria Chinesa em Comunicado afirmou "[A decisão] é 
completamente contrário ao próprio espírito do prêmio e é 
uma blasfêmia ao Nobel da Paz." 
•O anúncio em emissoras de TV foi imediatamente censurado, 
e sites da internet que fazem a cobertura da premiação foram 
bloqueados. Tentativas de envio de mensagens de texto por 
celular com sobre "Liu Xiaobo" não eram possíveis. 



CRÍTICA
O presidente do comitê do Nobel, T. Jagland disse que 
"a China tem se tornado uma grande potência em 
termos econômicos e políticos, e é normal que grandes 
potências estejam sob críticas". Jagland disse que Liu é 
um símbolo da luta pelos direitos humanos na China. 
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Hackers, Wikileaks



"Há coisas que o Wikileaks não pode fazer. Para todas as 
outras, há a Operation Payback." 
Assim, com uma referência ao slogan da Mastercad, um 
grupo de hackers conhecido como Anonymous comemorou o 
feito de tirar do ar, o site da operadora de cartões de crédito, 
mastercard.com, usando um ataque DDoS [é como se um 
número muito grande de pessoas tentasse entrar no 
endereço ao mesmo tempo]. 



O ataque foi lançado como forma de retaliação às empresas 
e organizações que se posicionaram contra o vazamento de 
informações confidenciais das embaixadas dos Estados 
Unidos e do Departamento de Estado americano pelo site 
Wikileaks, iniciado no dia 28 de novembro com a participação 
de cinco veículos da imprensa tradicional, os jornais El País, 
da Espanha, Le Monde, da França, Guardian, do Reino Unido, 
e New York Times, dos EUA, e a revista Der Spiegel, da 
Alemanha.
Agora em dezembro Julian Assange, líder e rosto do 
Wikileaks, se entregara à polícia de Londres - não pelo 
vazamento parcial de 250 mil telegramas diplomáticas, mas 
por acusação de crimes sexuais na Suécia. 



Mesmo assim, houve quem interpretasse a prisão 
como parte de um esforço do governo dos EUA para 
reprimir a organização. 
Antes disso, o Wikileaks ficou fora do ar - vítima de 
ataques similares ao usado para derrubar o 
mastercad.com -, foi expulsa da hospedagem da 
Amazon [alegadamente por violar o termo de serviços], 
seus fundos de emergência foram congelados pelo 
banco suíço PostFinance, e o PayPal e a Visa, além da 
Mastercard, pararam de repassar doações para a 
organização. 



Discussão:

Contrários:

De um lado, americanos como o senador Joe 
Lieberman e Sarah Palin, candidata à vice-presidência 
pelo partido Republicano nas últimas eleições no país, 
afirmaram que o Wikileaks devia ser tratada como uma 
organização terrorista, que Assange deveria ser caçado, 
preso, processado por espionagem.



 De outro, defensores da organização - nem todos a 
favor de DDoS - criam mais de mil cópias do site 
Wikileaks para que seja impossível tirar a página 
totalmente da internet e compartilham um arquivo 
criptografado com todos os telegramas confidenciais 
entregue pelo Wikileaks a centenas de milhares de 
apoiadores. 
A favor ou não do Wikileaks, simpático ou não a Julian 
Assange, o que ocorreu na última semana abriu uma 
discussão séria sobre privacidade, transparência, 
liberdade de expressão e o futuro da internet. 



John Naughton – importante jornalista - escreveu no 
Guardian "nossos governantes têm que fazer uma 
escolha: ou eles aprendem a viver em um mundo com 
Wikileaks, com tudo o que implica em termos de seu 
comportamento futuro, ou eles desligam a internet".
O jornalista irlandês nota que a Wikileaks não depende 
apenas da web. Cópias dos telegramas secretos estão 
sendo distribuídas através da tecnologia peer-to-peer, a 
mesma usada para compartilhamento - legal e ilegal - de 
músicas e filmes. 
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Crise Mundial de Alimentos

(inflação)



Inflação é o aumento generalizado dos preços por desvalorização do dinheiro

(perda do poder aquisitivo) ou por falta de produtos (diminuição da produção ou

aumento do consumo).



Causas da inflação atual dos alimentos:

2 - 4ª. Crise do petróleo

3 - Especulação

1 - Aumento consumo emergentes

5 - Produção de Biocombustíveis ?

4 - Condições climáticas



1 - Aumento consumo emergentes

Países populosos como China, Índia e Brasil aumentaram demanda por 

alimentos. Os dois primeiros pelo aumento do poder aquisitivo, no Brasil 

destaca-se o Programa “Bolsa Família” para integrar o “Fome Zero”.



2 - Crises do Petróleo

1a. 1973= Países árabes da OPEP começam a aumentar o preço do 

petróleo como forma de boicote aos aliados de Israel (U$ 2,3 p/ 13,0)

no Brasil 1974 => Pro álcool



2a. 1979 – Revolução Islâmica (Ayatollah 

Khomeini suspende exportação de petróleo) e 

início da Guerra Irã X Iraque (1980-8)/

(U$ 13,00 p/ 23,00)

3a. 1990 – Saddam Houssein (Iraque) invade o 

Kuweit, bloqueando o escoamento de petróleo 

pelo Golfo Pérsico (U$ 23 p/ 34,00)



4a. Crise do Petróleo

Crise nos países árabes/islâmicos e diminuição da produção. Enquanto 

cresce o consumo sobretudo de Índia e China que já é o segundo 

maior consumidor do mundo (após EUA), podendo superá-lo até 2012



3 - Especulação

Após crise imobiliária dos EUA, diversos investidores migraram para aplicações 

em commodities (principalmente do trigo e arroz) para ganhar dinheiro com a 

valorização dos preços dos alimentos. 



4 - Condições climáticas

Condições climáticas desfavoráveis devastaram culturas na Austrália e 

reduziram as colheitas em muitos outros países, em particular na Europa, 

segundo a FAO. Além de terremotos e vendavais sobre a Ásia 



5 - Produção de Biocombustíveis ?

O caso do biocombustível é particular do etanol fabricado a partir do 

milho dos Estados Unidos. Este teve sua produção desviada da 

finalidade alimentar para a produção do etanol.



No Brasil o etanol é feito a partir da cana-de-açúcar, diferente da produção 

americana, e (segundo o governo) nos últimos 30 anos, houve o aumento da 

produção de etanol, mas também de alimentos.
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Pirataria na Somália





Antecedentes

• Colonização africana  - Exploração
• Conferência de Berlim (1884/85)
• Descolonização pós- 2ª Guerra
• Disputa pelas superpotências durante a 
bipolaridade
• Abandono pós- bipolaridade

Situação 

Pirataria no Golfo de Áden
Presença do Grupo Al-Shabab
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Localização geográfica

Esta região é conhecida também: Ásia Ocidental , Ásia 
Menor, Ásia Branca, Oriente Próximo e Oriente Médio.



O. Médio : berço das religiões monoteístas  

Judaísmo/ Cristianismo/ Islamismo/



O Oriente Médio caracteriza-se por ser:
1. área de instabilidade política;

2. um emaranhado de culturas;

3. antagonismos religiosos;

4. interesses das indústrias do petróleo, que em

conjunto, intensificam os problemas regionais.



ORIENTE MÉDIO
PARTICIPAÇÃO

NA PRODUÇÃO

MUNDIAL

PARTICIPAÇÃO

NAS RESERVAS

MUNDIAIS

Arábia Saudita 12% 25%

Irã 5% 9%

Iraque 3% 11%

Kuwait 3% 9%

Emirados Árabes 3% 9%

Outros 7% 7%



Presença 

Ocidental

no

Oriente Médio



A Palestina e sua partilha

Formação de dois Estados:

Israel e Palestina

Proposta da ONU em 1947:

•Área do Estado Judeu: 56,6% 

(ISRAEL)

•Área do Estado Árabe: 

42,9%¨(PALESTINA)

•Área Intercionalizada: 0,5% 

(JERUSALÉM)



Conflitos árabes/judeus:

1º conflito (1948/49) Criação do Estado de Israel

2° conflito (1956) Canal de Suez 

3° conflito (1967) –Guerra dos Seis Dias



•Israel contra-ataca e vence, 
tomando os seguintes 
territórios:

•Do Egito      – A Faixa de Gaza e 
a 2 - Penísula do Sinai

•Da Jordânia – 3 Cisjordânia  e   
4 setor de Jerusalém (que foi 
anexada integralmente a 
Israel)

•Da Síria – 5  - as Colinas de 
Golã (área das nascentes do 
Rio Jordão)

1

1

2

3

4

5
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4° conflito – Guerra do Yom Kippur (outubro de 
1973)

Consequências

Israel vence a guerra e passa a sofrer o isolamento 
diplomático.

 Perde prestígio em âmbito mundial

 O mundo árabe se reúne em 1973 e cria a primeira 
crise mundial do petróleo, chamada “Choque 
Petrolífero”, em conseqüência do apoio do mundo 
ocidental à Israel.



Israel implanta colônias em áreas conquistadas e
afirma que não vai devolvê-las.

A ONU exige devolução das áreas ocupadas para a
formação da pátria palestina.

A Jordânia aceita a perda da Cisjordânia e não mais
se envolverá em guerra contra Israel.

O Egito aproxima-se mais concretamente dos EUA e
consegue mais tarde a devolução da Península de
Sinai e passa a ser considerado traidor da causa árabe
depois que assina o Tratado de Camp David.



A liderança Palestina

•Em 1974, a ONU reconhece a OLP o direito da luta 
palestina pela sua pátria.

• Liderança de Yasser Arafat

•Surge a milícia islâmica do Hizbollah (palestina) que 
ocupa o sul do Líbano e lá permanece até hoje.

• Dezembro de 1988: Revolta da INTIFADA (Guerra 
das Pedras)



Em 1988, o Conselho Nacional Palestino 
declarou na ONU:

a) Rejeição ao terrorismo

b) Aceitação de todas as resoluções 
da ONU

c) Aceitação do Estado Palestino ao 
lado de Israel

OLP passa a ser considerada traidora e surge com força grupos 
HAMAS, HIZBOLLAH (já existia) MÁRTIRES DE AL  AQSA , JIRAD 

ISLÂMICA



Jericó

• 1993, Arafat e Rabin assinam o 
1° acordo para o futuro Estado 
Palestino.

•Israel devolveria a cidade de 
Jericó e a Faixa de Gaza à OLP 
(que passa a ser chamada de 
ANP).

•Este acordo previa que as 
demais terras da Cisjordânia 
seriam devolvidas até o dia 13 de 
setembro de 2000, quando seria 
formado o Estado Palestino.

•Essas resoluções não 
aconteceram.



•Grupos radicais: HAMMAS, HIZBOLLAH, MÁRTIRES DE
AL AQSA E JIRAD ISLÂMICO; que passaram a fazer
atentados terroristas para que as resoluções assinadas
não fossem cumpridas.

•Os palestinos revoltam, surge a 2° INTIFADA.

•Arafat é cada vez mais chamado de traidor.

•Divisão de Jerusalém





Outros problemas :

1 – Assentamento judaicos em espaços palestinos.

2 – A questão de Jerusalém Oriental

3 – Refugiados palestinos que querem voltar para a região (cerca de 4 milhões de 
pessoas).

4 – Palestinos reivindicam o controle dos seus recursos hídricos do solo e das águas de 
chuva.

5 – A ANP quer voltar as fronteiras da Cisjordânia que era antes de 1967.

O Estado de Israel não aceita nenhuma dessas reivindicações.



Muro da Cisjordânia

•Complica a situação dos palestinos que trabalham 
para a comunidade judaica.

• Palestinos acusam que parte do seu território está 
sendo tirada pelo muro.                                                                                    

• Os atentados diminuem.                                                                                                       



• Em 2007, eleições dentro da Faixa de Gaza, levam o HAMMAS à vitória e a volta
do radicalismo na região.

• Ataques de Israel a faixa de gaza em 2008



Eleição em 2009

Centro-direita
• Binyamin Netanyahu– Partido Likud
• (1º ministro)

•Avigdor Lieberman
•(Min. Rel. Exteriores)
Partido Israel Beitenu 
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•A Al Qaeda atingiu seu auge a partir de 1996

• Naquele ano, o saudita foi expulso do Sudão – por pressão dos Estados Unidos – e 

encontrou abrigo no Afeganistão, país dominado pelo grupo radical Talibã

•Bin Laden fez dois grandes ataques aos EUA entes de 11/09: 

1998, destruiu as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. 



2000, atacou o USS Cole, um navio de guerra atracado no Iêmen.

• No ano seguinte, veio o 11 de Setembro. 



•A reação americana:

•Ainda na noite de 11/09 a capital do Afeganistão, 
Cabul, foi bombardeada
•Seguiu-se a invasão do Afeganistão
•As tropas americanas e da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) esfacelaram a Al Qaeda e o 
Talibã, mas falharam em dar o golpe final, ao transferir 
a prioridade do Afeganistão para o Iraque de Saddam 
Hussein, invadido em março de 2003. 



•Bin Laden e seu braço direito, o médico egípcio Ayman al-Zawahiri, nunca foram 
capturados, e o grupo continua existindo, ainda que muito mais fraco. 



•De acordo com informações de 2009 da CIA, a agência 
de inteligência americana, o núcleo da Al Qaeda é 
formado por cerca de 300 pessoas. 

Ação da Al Qaeda nos dias atuais (do Oriente Médio à 
África, há braços da Al Qaeda e grupos associados a ela 
em frequente atividade)

•Em julho, o grupo repeliu a tentativa de resgate do 
trabalhador humanitário Michel Germaneau, realizada 
por militares da França e da Mauritânia, e executou o 
idoso, de 78 anos. 



•Na região conhecida como Chifre da África está o Al-Shabab, que tenta instalar um 
Estado islâmico na Somália. O grupo se diz associado à Al Qaeda e, em 11 de julho, 
matou 70 pessoas em um atentado em Kampala, capital de Uganda.

• O nigeriano Abdul Farouk Umar Abdulmutallab em um avião que ia de Amsterdã, na 
Holanda, para Detroit, nos Estados Unidos. Ele carregava, costurados na cueca, 80 
gramas de um explosivo que só não derrubou o avião por uma falha no detonador 
que o homem carregava. 



Origem

•Desespero causado por repressão política, 
desemprego, pobreza, analfabetismo, sexismo e um 
sentimento de insignificância cultural
• Raízes no início do século passado, quando as 
potências ocidentais “colonizaram” a região, e em 
disputas recentes por território e recursos.



•O fundamentalismo islâmico é uma ideologia que não 
oferece nenhum tipo de resolução para os problemas da 
sociedade, da economia ou do meio ambiente, mas oferece 
apenas explicações sobre por que as coisas deram são 
como são nos países islâmicos.

Reação dos conservadores americanos

•Terry Jones, pastor de uma minúscula igreja evangélica 
americana, prometeu queimar cópias do Alcorão no 
aniversário de  9 anos do 11/09
• O presidente americano Barack Obama pediu para Jones 
desistir, afirmando que o ato de intolerância daria à Al 
Qaeda um “período próspero de recrutamento”. 



T. Jones cumpriu sua promessa e queimou exemplares do Alcorão neste ano de 

2011
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ANTECEDENTES

•Áreas dominadas pela marginalidade com a ausência 
do Estado
• Má formação/remuneração do policial
• Corrupção
• Polícia violenta e não cidadã
• Sistema prisional inadequado
• Legislação ultrapassada e inadequada
• Judiciário lento
• Sociedade leniente com pequenas infrações





Situação

Marginalidade contrariada pela presença dos chefes 
em presídios federais ordena uma série de ataques na 
cidade do Rio de Janeiro

Reação do Estado

Ocupação territorial das áreas de refúgio dos 
narcotraficantes: Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro



Transferência dos líderes do tráfico para o presídio 
federal de Rondônia
 Coordenação de forças entre as diversas esferas de 
governo (municipal, estadual e federal)
 Instalação das Unidades de Polícia Pacificadora nas 
favelas cariocas









Mantidas as operações da polícia, com apoio das Forças 
Armadas, há possibilidade de expurgar o tráfico de regiões 
estratégicas. 
Vence-se uma batalha, mas a guerra continua, travada com 
um inimigo íntimo: as milícias. 
Criam dificuldade para vender facilidade.
 Tomaram os morros de facções criminosas e passaram a 
controlar o fornecimento de água, energia elétrica e TV a 
cabo clandestinas, a venda de gás de cozinha e serviços de 
segurança e transportes. 

Comandadas por militares, ex-militares, policiais e ex-
policiais, as organizações criminosas já dominam 118 favelas 
cariocas. 





Os milicianos foram, a princípio, bem recebidos pelos 
moradores.
Houve um apoio até maior do que o esperado às milícias. 
Aos poucos, os novos chefes do morro passaram a 
extorquir comerciantes e moradores, obrigá-los a consumir 
os serviços que ofereciam. Percebeu-se que era só mais 
uma forma de domínio territorial

A zona oeste está na mão dos milicianos. A única favela que 
a polícia tomou das milícias foi a do Batan, em Realengo, 
após o sequestro e tortura de uma equipe de jornalistas 
que estavam infiltrados na região. 



Os morros dominados por traficantes foram escolhidos 
como alvo prioritário das autoridades por serem mais 
numerosos e pelo poder de dano à ordem pública das 
facções criminosas.
Eles têm o poder de parar a cidade.
 De 2000 a 2009, queimaram mais de 800 ônibus no 
Rio. 

As milícias são algo muito mais complicado de se 
enfrentar. Eles estão dentro da polícia, têm 
representação na política.
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ANTECEDENTES

•DECLIVE ACENTUADO
•ELEVADO INDICE PLUVIOMÉTRICO
•ROCHA IMPERMEÁVEL
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•Ausência de planejamento urbano
•Falta de moradias para população mais carente
•Ocupação desordenada de encostas
•Omissão do poder público
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Resultado:

•Aproximadamente 900 mortos
•Infraestrutura arrasada
•Danos a economia local
•Necessidade urgente de moradia e ordenamento urbano
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TIBETE

Antecedentes

•Ascensão do Partido Comunista na China
•Ocupação do Tibete
•Refúgio do Dalai Lama na Índia
•Luta pela independência
• Olimpíadas e repressão no Tibete
•Nobel da Paz 2010 – LIU XIABO



330

Situação Atual

•O Dalai lama anunciou que pretende se afastar da 
liderança política do governo tibetano no exílio e 
transferir o poder a um sucessor eleito por seus 
seguidores. 

•O religioso manterá o papel de líder espiritual, o qual 
só deverá chegar ao fim com sua morte.



331

•O anúncio coincidiu com o aniversário de 52 anos 
do levante contra o domínio chinês que levou o 
religioso e milhares de tibetanos a fugirem para a 
Índia, onde criaram o governo no exílio na cidade de 
Dharamsala. 

•O governo chinês suspendeu há poucos dias as 
viagens turísticas à região, na qual jornalistas 
estrangeiros só podem entrar depois de obter raras 
autorizações oficiais. 



332

O líder religioso elogiou os movimentos não-violentos 
que levaram à queda de governos no mundo árabe e 
ressaltou que é cada vez maior o número de 
intelectuais chineses que pedem reforma e abertura 
política. 



333

•A proposta do Dalai lama de se afastar das funções políticas do governo no exílio será 
apresentada em reunião do Parlamento tibetano. 

•Os tibetanos que vivem fora da China elegerão um novo primeiro-ministro, que 
provavelmente assumirá o papel até agora ocupado pelo Dalai lama.

•A transferência da liderança política não significa que o vencedor do Prêmio Nobel da 
Paz de 1989 deixará de ter papel proeminente na condução dos tibetanos. O líder 
religioso avisou que não está se aposentando.
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Pós-Fordismo (Toyotismo/Produção Flexível)

A partir de 1973

• Produção Just in Time
• Pequenas unidades fabris
• Terceirização
• Nichos de mercado
• Desconcentração espacial da produção
• Grande Variedade Produtiva
• Trabalhador flexível
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GOVERNO LULA:

• A trajetória de esquerda do PT

• A mudança de rota do PT: um programa para ganhar as 
eleições

• A burocratização autoritária do partido

• A continuidade das políticas-econômicas anteriores



PT 1980:
origens, 

doutrinas, programas

Trabalhadores, 
metalúrgicos, funcionários 

públicos, intelectuais

Luta contra a burguesia, 
o capital, o mercado

Favorável à 
Reforma Agrária

Luta pelos direitos
dos trabalhadores

Sonho da 
revolução/ruptura

Ruptura com as instituições
internacionais: FMI.

Lula fundador
e figura carismática

do partido

De líder metalúrgico
– parlamentar - Presidente

Participação nas eleições 
de 1989, 1994, 1998 até

a vitória em 2002

Mudança no discurso:
da esquerda para 
o centro/direita?

Aliança com setores
tradicionais da política –

partidos 
fisiologistas 

PMDB, PTB, PL, PP

Eleições 2002:
Lula candidato

Assustou o mercado 
Especulação 

financeira

Queda da bolsa 
de valores

Risco Brasil 
foi às nuvens

Lula compromete-se 
Com o FMI; cumprirá
os contratos

Lula “ligth”,
lulinha “paz e amor”

Fim da política:
marketing



Vitória esmagadora
nas eleições

61,27% dos votos =
52.793.364 

Continuidade do modelo
político econômico

anterior

Cumprimento 
dos contratos

Lula Paz e amor
veio para ficar

Pagamento em dia 
das dívidas: 

10 bilhões por mês

Autonomia do
Banco Central

Manutenção de uma 
Alta taxa 
de juros

Reforma Agrária 
e Reforma da Educação

tímidas

Avanço nas 
políticas sociais

Reformas compensatórias: 
desvirtuar as

reformas estruturais

“silêncio e apagamento” 
dos Movimentos sociais

Tensões com os “radicais”

Corte no orçamento 4,25%
do PIB - 25 bilhões foram retidos

dos gastos orçamentários do
governo p e redirecionados para

pagar juros

Reforma do Estado 
a toque de caixa 

– sem discussão com 
a sociedade civil

GOVERNO LULA 
2003-2010

Corrupção: mensalão, 
Mensalinho, cuecão

Lula Paz e amor
veio para ficar

Pagamento em dia 
das dívidas: 

10 bilhões por mês
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PIB -2010

ANTECEDENTES

•Crise econômica mundial – 2008 (subprime)
•Queda do PIB 2009 (-0,2%)
•Elevação do Brasil a nível de investimento (agências 
de classificação de risco)
•Reação governamental (aumento da liquidez do 
marcado, redução pontual da carga tributária, 
aumento do gasto público)



Cenário Internacional

• Crescente importância geopolítica e sócioeconômica dos BRICs;

• Melhoria dos indicadores sociais dos Países em Desenvolvimento;

• Envelhecimento das populações dos Países Desenvolvidos e dos

Países em Desenvolvimento de renda média;

• Intensificação do comércio e da cooperação entre América Latina, Ásia

e África;

• Acirramento das disputas por recursos naturais;

• Crises financeiras e ameaças de recrudescimento do protecionismo

comercial por parte dos Países Desenvolvidos;
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•Fluxos migratório reverso: dos Países Desenvolvidos para os Países em

Desenvolvimento e entre Países em Desenvolvimento;

•Guerra Cambial.



Economia Mundial

As economias emergentes, menos prejudicadas pela crise financeira e

beneficiadas pelo dinamismo chinês, devem manter ritmo mais firme de expansão,

de modo que a sua participação na economia mundial tende a seguir crescendo.

PIB: economias avançadas x emergentes

Participação, em % do total, calculada a partir da paridade 

de poder de compra (PPP). Fonte e projeções: FMI.
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Economias avançadas

Economias emergentes



• Estabilidade Macroeconômica e Retomada do Crescimento;

• O Brasil é credor internacional;

• Reservas cambiais são suficientes para enfrentar possíveis ataques

especulativos contra o Real;

• O Brasil dispõe de um sistema financeiro com maior nível de regulação

do que o observado nos países centrais;

• Políticas keynesianas (anticíclicas) adotadas desde 2003, como o PAC

e o Bolsa Família;

• A dívida interna foi alongada e desindexada em grande parte da taxa

cambial;

Novo Contexto do Desenvolvimento Brasileiro



• Brasil desponta como grande produtor agropecuário, de petróleo e de

biocombustíveis, considerando a dimensão territorial e a

disponibilidade de recursos naturais.

• Brasil: importante destino turístico internacional (sede de eventos

esportivos).

• Necessidade de grandes investimentos em geração e distribuição de

energia, habitação, transportes, telecomunicações, água tratada,

esgotamento sanitário, escolas e equipamentos de saúde e lazer.

• Modernização das principais metrópoles.

• Interiorização do Desenvolvimento.

Cenário : Brasil



• Diversificação da Matriz Energética (hidroeletricidade, petróleo, gás, solar,

eólica, nuclear e biomassas).

• Conservação e Preservação Ambiental.

• Cultivares Adaptados as mudanças climáticas.

Cenário: Brasil
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Risco

•Inflação de demanda
•Taxa de investimento inferior a real necessidade da economia
•Não realização de reformas estruturais (previdenciaria, tributária e política)
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20 ANOS DO FIM DA URSS
MIKHAIL GORBACHEV

1985 - 1991

Antecedentes – URSS

•Não acompanhamento da 3ª Revolução Industrial
•Elevados gastos militares
•Perda de competitividade
•Crises étnicas/religiosas
•Incapacidade de transferência de tecnologia do setor 
espacial/militar para bens de consumo



Reação soviética

• Perestroika- reestruturação da economia;

• Glasnost- transparência na política interna e 
externa



PRINCIPAIS MEDIDAS DA PERESTROIKA

• O fim do monopólio do Estado sobre alguns 
setores;

• A permissão para a abertura de empresas 
privadas no país;

• A permissão para as empresas estrangeiras 
atuarem na indústria de bens de consumo e 
no comércio varejista;

• O estímulo à renovação tecnológica e à 
competitividade entre as empresas.



PRINCIPAIS MEDIDAS DA GLASNOST

• Presos políticos foram soltos;

• Funcionários corruptos foram afastados;

• A censura sobre jornais e livros foi suspensa.

• Aproximação com ocidente



GOLPE MILITAR  - AGOSTO DE 1991

• Um grupo de comunistas conservadores deu 
um golpe militar e afastou Gorbatchev.

• O povo russo saiu às ruas, enfrentou os 
golpistas, e o país voltou à ordem.



COMUNIDADE DOS ESTADOS 
INDEPENDENTES

• Mesmo com a volta de Gorbachev ao poder 
iniciou-se o processo de independência das 
repúblicas soviéticas.

• Em 8 de dezembro de 1991, Ieltsin 
proclamou a independência da Rússia e a 
criação da CEI.

• Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev 
renunciou ao governo. 



ATUALIDADES

E CONHECIMENTOS 

GERAIS

Prof. Alex Mendes

Aula 47
20 anos – FIM URSS _ parte 2



BÓRIS IELTSIN - 1991 - 1999



FATOS DO SEU GOVERNO

• Plano interno :

• Programa radical de liberalização da 
economia, que gerou um crescimento da 
inflação, do desemprego e da instabilidade 
social.

• Luta pela independência de algumas das 
unidades que compõem a CEI.



• Plano externo :

• O país procurou aproximação com os países do 
Ocidente. Hoje faz parte do grupo dos 8.

• Em 1998 suspendeu o pagamento de parte da dívida 
externa.

• Economia russa melhorou bastante impulsionada 
pelo apoio externo e pelo aumento do preço do 
petróleo.





WLADIMIR PUTIN - 1999



DEMOCRATIZAÇÃO DO LESTE EUROPEU



O LESTE EUROPEU

• Os países do leste europeu giravam em 
torno da URSS; daí serem chamados de

• países satélites.

• Nestes países só o partido comunista era 
legal, havia censura aos meios de 
comunicação e forte repressão.

• As modificações sofridas pela URSS na 
década de 80 facilitou o movimento de 
democratização nestes países.



Conflitos étnicos



•Fator econômico

Jazidas de Petróleo e Gás Natural
Oleodutos e gasodutos



Separatismo na Chechênia:



• A Chechênia, uma das repúblicas russas de 
população muçulmana, proclama sua 
independência em novembro de 1991, um 
pouco antes da queda da URSS. 

• As hostilidades aumentam em 1994, quando o 
presidente russo Boris Yeltsin empreende uma 
operação militar na Chechênia, chegando a 
ocupar a capital Grosny, mas é derrotada.



• Com a eleição de Putin retomam os conflitos. O apoio 
do presidente Putin à Guerra ao Terror - declarada por 
Bush após 11/09/01 nos EUA - leva a redução das críticas 
do Ocidente à intervenção militar russa na Chechênia. 

• Putin afirma que os separatistas chechenos mantêm 
vínculos com Bin Laden a Al Qaeda - responsabilizados 
pelos atentados -, pois supostamente receberiam ajuda 
de militantes islâmicos estrangeiros
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Tragédia no Japão

Um terremoto de 9 graus na escala Richter, o mais forte já 

registrado no Japão, causou um Tsunami que devastou a costa 

nordeste do país no dia 11 de março. Ondas de até 10 metros de 

altura arrastaram tudo que encontravam pela frente – navios, 

barcos, carros, casas e pessoas.
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•O número de mortos pode chegar a casa dos 24 mil

•A maioria na província de Miyagi, localizada próximo ao epicentro

•Cidades inteiras foram destruídas

•Em outras localidades, faltam água, luz, alimentos e combustível.

O tsunami também danificou as instalações de usinas nucleares. 

•No complexo de Fukushima Daiichi, uma das 25 maiores usinas do mundo, em 

quatro dias ocorreram três explosões na estrutura que abriga os reatores.
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•O acidente elevou uma nuvem radioativa que obrigou a retirada 
emergencial de 200 mil moradores da região
•A exposição prolongada à radiação causa mutação celular e câncer.
•Cientistas alertam para o risco de um acidente nuclear como o 
ocorrido em Tchernobil, na Ucrania, em 1986. 
•Na época, a radiação se espalhou pela Europa, matando milhares de 
pessoas e contaminando o solo. 
•Foi o pior desastre nuclear da história.
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•A diferença é que, no caso de Tchernobil, houve explosão no reator nuclear, 

liberando partículas radioativas na atmosfera. No Japão, os problemas foram 

causados pela falha no sistema de resfriamento dos reatores, que geram energia 

elétrica a partir do urânio.

•Desde então, as equipes tentam impedir o derretimento do núcleo dos reatores, 

o que causaria uma catástrofe atômica.
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•O Japão usa energia nuclear há quatro décadas, sem nunca ter registrado 

acidentes. São 55 reatores em operação em 17 usinas que, juntas, são 

responsáveis pela geração de um terço da energia elétrica consumida no território 

japonês.

•Em comparação, o Brasil possui duas usinas em funcionamento, Angra 1 e Angra 

2, ambas situadas na cidade de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. 

•O complexo gera apenas 2,5% da eletricidade consumida no país.

•As catástrofes combinadas – terremoto, tsunami e vazamento radioativo –

formam a pior crise enfrentada pelos japoneses desde o final da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), quando a população sofreu um bombardeio atômico.
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Abalos

•O terremoto no Japão é o quinto mais forte desde 1900, quando 
começaram os registros mais confiáveis. O pior aconteceu em 22 de maio 
de 1960, no Chile, com magnitude de 9,5.
•Mais recentemente, em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de 9,1 
na escala Richter na ilha de Sumatra, na Indonésia, causou um tsunami 
que matou 230 mil pessoas em 14 países do sudeste asiático.
•Os tremores de terra são provocados pelo movimento de placas 
tectônicas na superfície terrestre. Quando os terremotos acontecem no 
mar, como no caso desse no Japão, o leito do oceano sofre uma 
elevação, deslocando um grande volume de água que forma uma série 
de ondas gigantes.



380

•O Japão está localizado no chamado "anel de fogo do Pacífico", que 
inclui Filipinas, Indonésia e países menores. A região concentra as 
maiores atividades sísmicas do mundo.
•Um total de 20% de todos os tremores de magnitude superior a 6 que 
acontecem no mundo afetam o Japão. Todos os dias o país é abalado 
por sismos, a maioria deles imperceptíveis para os habitantes.
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O Brasil e o Japão possuem uma longa história de intercâmbio, com fluxos 

migratórios de ambos os lados. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora 

da pátria, e no Japão, o maior número de dekasseguis (trabalhadores imigrantes) 

são de brasileiros. 
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Ficha Limpa – Modificação na interpretação

•O STF anulou no dia 23 de março a validade da Lei da Ficha Limpa nas eleições 
passadas. Com isso, 149 candidatos impedidos de tomar posse devido a condenações 
judiciais poderão assumir os cargos em todo o Brasil.
•A Lei Ficha Limpa tornou mais rigorosos os critérios que impedem os políticos 
condenados pela Justiça de se candidatarem nas eleições. Ela foi aprovada no ano 
passado e saudada como um mecanismo de combate à corrupção no país.
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•Agora, por seis votos a cinco, os ministros do Supremo decidiram que a lei não tem 
validade para as eleições de 2010 – quando foram escolhidos presidente, 
governadores, deputados e senadores – em razão do princípio de anualidade.
•De acordo com a Constituição Federal, qualquer mudança na legislação eleitoral só 
é válida se for promulgada um ano antes das eleições. Ou seja, não se podem mudar 
as regras do jogo no meio do processo eleitoral.
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•Como a Ficha Limpa foi sancionada em 4 de junho de 2010 pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, quatro meses antes do pleito, ela contraria a Constituição.
•Por isso, a lei só será aplicada a partir das eleições municipais de 2012. Mas, até lá, o 
Supremo irá ainda analisar recursos que questionam outros aspectos da 
constitucionalidade da lei.
•No ano passado, a votação no Supremo sobre a Ficha Limpa terminou empatada: 
cinco ministros a favor da aplicação em 2010 e outros cinco, contra. O desempate foi 
possível este ano com a posse de um novo ministro, Luiz Fux, que votou contra a 
aplicação da lei nas eleições passadas.

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u73.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u73.jhtm
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Barrados
Com base na Ficha Limpa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o registro de 
candidatura de 149 candidatos nas eleições de 2010. Os candidatos agora poderão ter 
os votos validados.

A decisão cabe aos magistrados que cuidam de cada processo. Contudo, como o STF é 
o órgão máximo da Justiça brasileira, o que ele decide acaba sendo estendido para as 
demais instâncias.

Entre os políticos beneficiados com a decisão do Supremo estão Jader Barbalho 
(PMDB-PA), Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), João Capiberibe (PSB-AP), etc.



387

As mudanças devem alterar também a composição de Assembleias Legislativas e 
Câmara dos Deputados estaduais.

Dez anos
•A proposta chegou ao Congresso por meio do Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
(PLP)
• Ela entrou na pauta de votações do Congresso por pressão popular
•A Ficha Limpa altera a Lei Complementar nº 64 de 1990. Esta lei estabelece 
critérios de impedimento para a candidatura de políticos, de acordo com a 
Constituição.
•A principal mudança com a Ficha Limpa é que ela proíbe que políticos condenados 
por órgãos colegiados, isto é, por grupos de juízes,de se candidatem às eleições. 
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•Pelas regras anteriores (que vigoraram nas eleições passadas), o político ficaria 
impedido de se candidatar somente quando todos os recursos estivessem 
esgotados, o que é chamado de decisão transitada em julgado. 
•O trâmite pode demorar até uma década, o que acaba beneficiando os réus.
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•Depois de anularem a validade da lei para as eleições passadas, os ministros do 
Supremo devem debater se essa mudança é constitucional ou não. 
•Acontece que o artigo 5º da Constituição afirma que “ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Se a Corte Suprema entender que a Ficha Limpa contraria o artigo, condenando o
réu antes de esgotadas todas as possibilidades de recursos, a lei poderá perder sua
principal contribuição para a legislação eleitoral brasileira.
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Obama no Brasil
•O presidente norte-americano Barack Obama fez neste ano a sua primeira 
viagem oficial à América Latina. 
•Em cinco dias, ele passou por Brasil, Chile e El Salvador. O objetivo foi 
reaproximar os Estados Unidos dos governos da região, após um período de 
distanciamento.
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•O esfriamento das relações:

•Primeiro, os ataques do 11 de Setembro, que desviaram o foco da política externa norte-
americana para o mundo mulçumano.
• E depois, as divergências com governos de esquerda e, principalmente, a influência do 
presidente venezuelano Hugo Chávez.
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•O Brasil também bateu de frente com os Estados Unidos durante o governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
•Duas ocasiões merecem destaque: a intervenção na crise política em Honduras, em 
2009, e a defesa do programa nuclear iraniano.
•A questão do Irã, aliás, seria o principal motivo pelo qual Obama, durante a visita ao 
país, não endossou a intenção do Brasil que conseguir uma vaga permanente no 
Conselho de Segurança da ONU. 
•Para os Estados Unidos, o maior interesse no Brasil foi reforçar as relações comerciais, 
sobretudo na área de energia. 
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•Obama chegou à Casa Branca em 20 de janeiro de 2009 como o primeiro presidente 
negro da história americana e uma aprovação recorde. 
•Ele tinha duas prioridades: recuperar o país da maior crise financeira desde o crash na 
Bolsa de 1929 e encerrar duas guerras, uma no Iraque e outra no Afeganistão.
•No campo diplomático, inaugurou uma nova política de relacionamento com a Europa, 
a Ásia e o Oriente Médio que visava substituir o unilateralismo do governo anterior, de 
Bush. 
•Por isso, a ida à América Latina ficou para a segunda metade do mandato.
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•O interesse dos Estados Unidos era reforçar a parceria comercial entre os dois 
países, sobretudo na área de energia (petróleo e bicombustível). Foram assinados 
dez acordos bilaterais, comerciais e em outras áreas, mas nenhum de grande 
destaque.
•O Brasil adquiriu visibilidade no cenário internacional nos últimos oito anos por 
conta da estabilidade política e econômica e, mais recentemente, pela descoberta 
de petróleo na camada pré-sal e a escolha para a realização da Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016.
•Desde o ao passado, a China assumiu o lugar dos Estados Unidos como maior 
parceira comercial do Brasil. Apesar disso, o país tem com os americanos o maior 
déficit comercial, de US$ 8 bilhões.
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•Mesmo que a visita oficial tenha tido um clima morno, bem diferente do 
entusiasmo da eleição de Obama há dois anos, ela cumpriu uma missão importante 
de reaproximar as Américas.
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20 anos de MERCOSUL

400



Classificação:

 Zona de livre comércio;

 União Aduaneira;

Mercado Comum;

 União Econômica e Monetária.

Definição: associações de países que estabelecem relações econômicas
privilegiadas entre si.



MERCOSUL :

 Criado em 1991, pelo tratado de Assunção;

 Objetivo: dinamizar a economia regional, movimentando entre si mercadorias,
pessoas, força de trabalho e capitais.

 Prevê livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos;



MERCOSUL :

Membros: Brasil, Paraguai, 
Uruguai, Argentina

 Venezuela em processo de 
adesão

 Associados: Bolívia, Chile, 
Equador, Peru e Colômbia.

Observador: México
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1995: União Aduaneira. Todos os signatários poderiam cobrar as mesmas
alíquotas nas importações de outros países (TEC).



Desafios do Mercosul

•Ele se destina à formação de um mercado comum. Neste sentido, a proposta é 
muito ambiciosa e ainda necessitará de muito tempo para maturar.
•Desproporção entre as economias, sem que haja distinção nas funções. Ou seja, a 
diferença entre cada economia não é compensada por funções distintas. 

•Dificuldade na implantação de protocolos comuns
•Cooptação dos EUA de membros para acordos bilaterais
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Nova Ordem Mundial
(1991-2001)

• Crise do Socialismo

• Queda do Muro de Berlim

• Fim da URSS

• Consolidação do capitalismo mundial

• MUNDO MULTIPOLAR– PODER ECONÔMICO

(EUA + Alemanha + Japão)

• Oposição Norte X Sul 

(desenvolvidos/subdesenvolvidos)



Nova Ordem Mundial

(1991-2001)



Novíssima Ordem Mundial
Unipolaridade -(11/set/2001)

Ataque ao WTC

• Doutrina Bush:

Guerra ao terrorismo

Guerra preventiva

Liberdade e democracia para todos os povos

“Eixo do mal” (Coréia do Norte, Iraque, Irã)

• Projeto para um MUNDO UNIPOLAR (?):

EUA= PODER militar + econômico



Doutrina Obama (maio 2010)

doutrina de segurança nacional dos EUA

Smart power (+ diplomacia – poder militar):

• O adversário dos EUA é a Al QAEDA e seus 

aliados

• Ações militares SEM ataques preventivos

• Busca de apoio internacional (OTAN, ONU)

• Inclui:  aquecimento global, guerra cibernética, 

terrorismo doméstico, proliferação nuclear,  

como questões de segurança nacional
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Unimultipolaridade (2009...)

•EUA: superpotência militar hegemônica;

•Blocos Econômicos: NAFTA (EUA), UE (Alemanha) e APEC (Japão)

•BRIC
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UNIÃO CIVIL DE 

HOMOSSEXUAIS
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•O julgamento do supremo tribunal federal, que aprovou por unanimidade o 
reconhecimento legal da união homoafetiva, torna praticamente automáticos os 
direitos que hoje são obtidos com dificuldades na justiça e põe fim à discriminação 
legal dos homossexuais.

•O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo será permitido e as uniões 
homoafetivas passam a ser tratadas como um novo tipo de família.

"O reconhecimento, portanto, pelo tribunal, hoje, desses direitos, responde a um 
grupo de pessoas que durante longo tempo foram humilhadas, cujos direitos 
foram ignorados, cuja dignidade foi ofendida, cuja identidade foi denegada e cuja 
liberdade foi oprimida", afirmou a ministra Ellen Gracie.
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Pela decisão do Supremo, os homossexuais passam a ter reconhecido o direito de:

•receber pensão alimentícia, 
•ter acesso à herança de seu companheiro em caso de morte,
•podem ser incluídos como dependentes nos planos de saúde, 
•poderão adotar filhos e registrá-los em seus nomes, dentre outros direitos.
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•As uniões homoafetivas serão colocadas com a decisão do tribunal ao lado dos três 
tipos de família já reconhecidos pela Constituição: 
•a família convencional formada com o casamento,
• a família decorrente da união estável
• e a família formada, por exemplo, pela mãe solteira e seus filhos. E como entidade 
familiar, as uniões de pessoas do mesmo sexo passam a merecer a mesma proteção do 
Estado. 

Facilidade. A decisão do STF deve simplificar a extensão desses direitos. Por ser uma 
decisão em duas ações diretas de inconstitucionalidade - uma de autoria do 
governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outra pela vice-procuradora-geral da 
República, Deborah Duprat -, o entendimento do STF deve ser seguido por todos os 
tribunais do país.
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FARC E O NARCOTRÁFICO

a) Antecedentes

• 80%  da cocaína do mundo

• Estado Conflagrado:  narcoguerrilhas

(esquerda/direita) 

FARC ELN PARAMILITARES



FINANCIAMENTO

ARMAS

APOIO 
TÉCNICO

•Governo:  Álvaro Uribe (aliança com Bush)

• Operação 

• Vitórias a partir de  2008
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Apreensão de documentos

•

O IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos) desenvolveu um estudo 

detalhado sobre a evolução do grupo conhecido como Farc-EP (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), ou simplesmente 

Farc.

•O levantamento foi feito com base em informações do grupo, apreendidas pelo 

Exército colombiano durante uma incursão em território equatoriano em 1 de 

março de 2008. 

•Na operação, o líder guerrilheiro Luis Edgar Devía Silva, conhecido como “Raúl 

Reyes”, foi morto.
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•O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), 

que reuniu em um relatório documentação das Farc alerta para:

•A relação entre a Venezuela e as Farc, o IISS apurou que o governo Chávez 

teria permitido que o grupo operasse em território venezuelano. 

•Chávez teria prometido “300 milhões de dólares” ao grupo guerrilheiro em 

2007. 

•O presidente venezuelano teria ainda, de acordo com o relatório, pedido aos 

guerrilheiros que “treinassem grupos paramilitares para „defender a revolução‟ 

de outros golpes de estado ou invasões externas”, 
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Equador

•De acordo com a AFP, o presidente do Equador, Rafael Correa, “pediu” e 

“aceitou” fundos das Farc durante a campanha eleitoral de 2006. 

•Ainda segundo o relatório, “o respaldo político e financeiro da guerrilha teve um 

papel decisivo para garantir a ele (Correa) a vitória”.
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Fundamentalismo Islamico e a morte de Bin Laden

• Religião criada pelo profeta Maomé.

• O seu livro sagrado chama-se Corão ou Alcorão.

• Cinco Pilares: 

1. Crer em um só Deus, 

2. Orar cinco vezes voltado para Meca, a cidade 
sagrada;

3. Jejuar no mês do Ramadã;

4. Fazer uma peregrinação, se possível, à Meca;

5. Pagar dádivas rituais;







A palavra “fundamentalismo” passou nos últimos anos a estar presente na 
mídia mundial quase sempre com uma conotação assustadora . . . Mas, o que 
ele realmente representa ?



É comum relacionar o 

fundamentalismo, aos 

religiosos do Oriente 

Médio, particularmente 

aos islâmicos, aos chefes 

espirituais de países 

daquela região que 

sempre aparecem com 

seus trajes tradicionais, 

encimados por 

turbantes, lançando 

ameaças ao mundo 

moderno e aos 

americanos em geral.

O que significa fundamentalismo ?



Distribuição da população muçulmana

População de 

Muçulmanos

100% da 

População

de 50% à 

70% da 

População

20% da 

População

de 2,5% à 

10% da 

População

menos de 

1% da 

População



O Islamismo é atualmente a segunda maior religião do mundo, 
dominando acima de 50% das nações em três continentes. 

O número de adeptos que professam a religião mundialmente já passa 
dos 1,3 bilhão. 

Crescimento do Islam



Características dos países islâmicos

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://11setembro.2001



Xiitas 

São partidários de Ali, marido de Fátima, 
filha de Maomé. 

São os líderes da comunidade e 
continuadores da missão espiritual de 
Maomé. 

Possuem sua própria interpretação da 
Sharia, que é o corpo da Lei religiosa que 
orienta os Sunitas e os Xiitas. O Islão não 
faz bem a distinção entre vida religiosa e 
secular, e portanto a Sharia cobre não só 
o rituais religiosos e a administração da 
Fé, mas também os aspectos do dia-a-dia. 

Sunitas

São os seguidores da tradição 
do profeta, continuada por All-
Abbas, seu tio. 

Aproximadamente 85% 
dos muçulmanos do mundo 
fazem parte do grupo sunita. 

De acordo com os sunitas, a 
autoridade espiritual pertence 
a toda comunidade.

Os muçulmanos estão divididos em dois grandes grupos:

workforall.net 



A Jihad: A luta pessoal.

A explicação quanto as duas formas de Jihad não está presente no Alcorão, mas sim 
nos ditos do Profeta Muhammad: Uma, a "Jihad Maior", é descrita como uma luta 
do indivíduo consigo mesmo, pelo domínio da alma; e a outra: a 

"Jihad Menor", é descrita como um esforço que os muçulmanos fazem para levar a 
mensagem do Islã aos que não têm ciência da mesma (ou seja,daqueles que não se 
submetem a Deus e à paz). 



Principais Grupos terroristas:

•Al Qaeda:
Significa "A Fundação" ou "A Base" 
é uma organização Fundamentalista Islâmica internacional, 

Objetivo: reduzir a influência não-islâmica sobre assuntos islâmicos.

Origens:  A partir da invasão Soviética ao Afeganistão, na qual vários não-afegãos, 
lutadores árabes se uniram ao movimento anti-russo formado pelos Estados Unidos e 
Paquistão.

Líder: Osama Bin Laden



Taleban:
Significado: Estudantes. Se dizem estudiosos do Alcorão e acreditam que as leis e o 
Estado devem seguir as escrituras sagradas.

Origem: Afeganistão

•Durante o regime Taleban as mulheres eram proibidas de freqüentar escolas e 
trabalhar.

•Assistir televisão, ouvir músicas e ler alguns livros, principalmente os que continham 
imagens era proibido.

•As mulheres só podiam sair à rua acompanhadas e o uso da burca era obrigatório. 





Atualidades e 

Conhecimentos Gerais

Prof. Alex Mendes

Aula 55



Um fator que gerou maior 
visibilidade 
aos países islâmicos está em sua 
imensa riqueza estratégica: 
são donos das mais generosas
reservas de petróleo do mundo. 

Entre os cinco maiores produtores 
de óleo do Oriente Médio, o PIB 
conjunto quadruplicou nos últimos 
trinta anos, enquanto o PIB mundial 
apenas dobrou de tamanho. 

O crescimento do rebanho e a 
fartura do petróleo, no entanto, 
produziram um barril de pólvora.

Reservas mundiais de petróleo

Riqueza  - problemas



•Em geral, os regimes dos países islâmicos são ditaduras teocráticas e a 
riqueza não é distribuída, deixando a maior parte da população relegada à 
•miséria. 

•É dentro desse caldeirão paradoxal que ressurgiu a força da religião, em 
especial depois da Revolução Islâmica no Irã, em 1979. 

•O Islã é multifacetado por várias nações, mas tem uma característica 
curiosa: não produziu um só país democrático e desenvolvido. 

•O contraste entre a pobreza dos fiéis e a riqueza do Ocidente fomentou 
rancor. 

•A resposta às dificuldades materiais e à falta de liberdade, levantada nas 
mesquitas, é a de que a identidade religiosa supera todos os valores 
políticos. 

Bomba - relógio



Neste contexto mundial, lados opostos se enfrentam, 
fortalecendo os vários tipos de fundamentalismos...

petróleo Poder

Religião

Fundamentalismo ... Terrorismo ... Busca de poder ...

Ambição



•O fundamentalismo é um movimento socio-religioso e político muito 
diversificado e bem mais extenso do que as fronteiras do Islã. 

•Paradoxalmente é nos Estados Unidos de hoje que encontramos grande 
contingente de fundamentalistas, só que cristãos.
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Morte de Bin Laden

Osama bin Laden, responsável pelo maior ataque 
terrorista em solo norte-americano, foi morto no 
último domingo (1º. de maio) por forças especiais da 
Marinha dos Estados Unidos. Ele estava escondido 
em uma cidade próxima à Islamabad, capital do 
Paquistão. O saudita, de 54 anos, era o homem mais 
procurado no mundo.

http://noticias.uol.com.br/onzedesetembro
http://noticias.uol.com.br/onzedesetembro
http://noticias.uol.com.br/onzedesetembro
http://noticias.uol.com.br/onzedesetembro
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u157.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u266.jhtm
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Bin Laden nasceu em Riad, na Arábia Saudita, em 1957. Era um dos 52 filhos 

de Muhamad Bin Laden, um camponês que se tornou magnata da construção 

civil e que usou sua fortuna para financiar uma "guerra santa" contra as duas 

superpotências militares do século 20, os Estados Unidos e a antiga União 

Soviética.

Após a invasão do Afeganistão por tropas soviéticas em 1979, pai e filho 

receberam apoio da CIA, o serviço secreto americano, para combater os 

comunistas. A Al Qaeda foi fundada por Bin Laden em 1988, um ano antes da 

retirada dos soviéticos do território afegão.

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u249.jhtm
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Em 1989, o terrorista retornou ao país de origem. Com o início da Guerra do 

Golfo (Kuwait), em 1991, ele criticou a monarquia saudita por abrigar soldados 

americanos no país durante a guerra contra Saddam Hussein. Ele então fugiu 

para o país vizinho, o Sudão, onde passou a financiar campos de treinamento de 

terroristas. A pressão de Washington o levou a ser expulso do país africano e 

buscar abrigo no Afeganistão.

Em 1998 Bin Laden foi responsabilizado pelo ataque contra embaixadas norte-

americanas na Tanzânia e no Quênia, que deixaram 224 mortos e milhares de 

feridos. Por conta disso, no ano seguinte ele foi incluído na lista do FBI das dez 

pessoas mais procuradas do mundo

http://educacao.uol.com.br/historia/guerra-do-golfo-saddam-hussein-comeca-a-incomodar-os-eua.jhtm
http://educacao.uol.com.br/historia/guerra-do-golfo-saddam-hussein-comeca-a-incomodar-os-eua.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u195.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u162.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u185.jhtm
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•Em 11 de setembro de 2001, terroristas sequestraram quatro aviões americanos de 
passageiros. Dois deles foram jogados contra as torres gêmeas do World Trade Center 
em Nova York, e outro sobre o Pentágono, em Washington. A quarta aeronave, a 
United Flight 93, caiu no interior da Pensilvânia depois que os passageiros reagiram e 
lutaram contra os agressores. Cerca de 3.000 pessoas morreram nos ataques.

•A Al Qaeda foi responsabilizada pelos atentados e Bin Laden se tornou o terrorista 
mais procurado em todo o mundo. Outras dezenas de crimes foram reivindicadas pela 
rede terrorista, entre eles os atentados aos trens de Madri, em 2004, e ao metrô 
londrino, em 2005. Desde então, Bin Laden só aparecia em vídeos gravados, em que 
fazia ameaça de novos ataques.



Prof. Alex 

Mendes
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•De acordo com a Casa Branca, o líder da Al-Qaeda resistiu à prisão e foi baleado na 
cabeça e no peito. 
•O corpo foi lançado ao mar após um ritual religioso feito conforme a tradição 
islâmica. 
•O motivo do sepultamento no oceano seria o fato de que dificilmente algum país 
aceitaria receber os restos mortais do terrorista para um funeral.e a necessidade de 
não se criar um jazigo
•O anúncio da morte do terrorista foi comemorado em Nova York e em Washington, 
cidades alvos dos ataques do 11 de setembro. O governo dos Estados Unidos 
decretou alerta máximo em bases militares e para viagens turísticas, em vista de 
eventuais retaliações de radicais islâmicos.



Prof. Alex 

Mendes
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•As consequências da morte de Bin Laden, porém, ainda são 
incertas. Os seguidores do extremista em todo mundo poderão se 
unir em torno de sua figura de mártir, ou então, o fim da caçada ao 
terrorista poderá abreviar o término da guerra no Afeganistão, 
iniciada para promover sua captura e de outros líderes da Al Qaeda.

O que é certo, é que o episódio não foi o capítulo final da luta contra 
o terrorismo globalizado.

Nos últimos anos, Bin Laden exercia uma influência mais simbólica 
do que efetiva no comando da Al Qaeda. Os esforços por sua 
captura o obrigavam a viver em esconderijos e com poucos 
contatos. Na prática, o egípcio Ayman al-Zawahiri, sucessor de Bin 
Laden, responderia pelo controle da rede terrorista. Al-Zawahiri 
ocupa o segundo lugar na lista dos mais procurados do governo 
norte-americano.

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u248.jhtm
http://educacao.uol.com.br/sociologia/terrorismo-violencia-que-atemoriza-a-sociedade-e-enfraquece-governos.jhtm
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90 anos do Partido Comunista na China

• O Partido Comunista Chinês completou 90 anos de fundação no 
dia 1o de julho. No comando do país mais populoso do planeta, o 
partido sobreviveu ao colapso dos regimes comunistas do século 
20 e continua mais forte do que nunca.

• Vive, no entanto, um paradoxo que precisa ser solucionado: uma 
moderna e dinâmica economia de mercado aliada a um Estado 
repressor que limita as liberdades individuais e que destoa das 
democracias em vigor nos demais países desenvolvidos.

• Para se adaptar ao mundo globalizado, o PC chinês precisou 
adotar o modelo econômico capitalista. As reformas começaram 
em 1978. Em três décadas, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês 
cresceu numa média anual de 10%, tirando 400 milhões de pessoas 
da pobreza.
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• O "milagre" chinês transformou um país agrário e 

analfabeto na atual segunda maior potência 

econômica do mundo, atrás somente dos Estados 

Unidos.

• Na política, o governo mantém o controle total 

sobre a vida dos chineses. Não tolera oposição, 

reprime com violência os dissidentes e censura a 

imprensa e a internet. O país vivencia uma das 

maiores ondas de repressão dos últimos anos, 

tendo como alvo os ativistas pró-democracia 

(inspirados pelas revoltas no mundo árabe), 

tibetanos e outras minorias étnicas.
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• Hoje, o partido gasta mais com segurança interna, 

na censura e repressão ao povo, do que com a 

própria segurança externa.

O regime ditatorial é o ponto fraco no domínio do 

partido, que sofre críticas de países ocidentais. 

Apesar disso, conta com o apoio da maior parte da 

população, beneficiada pelos avanços na área 

econômica.
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• O PC chinês foi fundado em 1921, numa reunião clandestina 

em Xangai, com apenas 53 integrantes (hoje possui 80,2 

milhões de filiados, segundo dados oficiais). Entre os 

delegados presentes no primeiro encontro estava o líder 

revolucionário Mao Tsé-Tung, então com 27 anos. O líder é 

cultuado até hoje na China.

Massacres

• O PC chegou ao poder em 1o de outubro de 1949, com a 

Revolução Chinesa, depois de combater os nacionalistas e 

os invasores japoneses. Nas três décadas seguintes, sob a 

liderança de Mao Tsé-tung, promoveu uma desastrosa 

campanha para modernizar o país que matou cerca de 20 

milhões de pessoas de fome.
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• Em 4 de junho de 1989, o Exército Chinês tomou a 

praça da Paz Celestial (Tiananmen), em Pequim, e 

sufocou o maior protesto pró-democracia já ocorrido no 

país. Sete mil pessoas morreram, segundo estimativas 

de órgãos independentes.

• Nos eventos de comemoração aos 90 anos, o governo 

quis deixar esse passado esquecido e divulgar os 

progressos recentes que tornaram o país rico. A festa foi 

um imenso esforço de propaganda, com o lançamento 

de um filme oficial sobre o partido, desfiles patrióticos e 

inauguração de obras como a mais extensa ponte sobre 

o mar do mundo, com 41,58 km, na cidade litorânea de 

Qingdao.
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• Em discurso na capital, o presidente e secretário-geral 

do PC, Hu Jintao, disse que o partido aprendeu com os 

erros do passado e que vai, daqui para a frente, 

combater a corrupção de membros do governo. A partir 

do ano que vem, a cúpula do partido começa a se 

renovar.

Revolução Chinesa

• A China foi uma das civilizações mais avançadas do 

mundo antigo. Na era das dinastias, porém, o sistema 

feudal do Império deixou o país em desvantagem em 

relação às nações europeias. Assim, no início do século 

19, o território chinês foi ocupado por estrangeiros.
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• A revolta contra o domínio colonial gerou levantes 

populares entre os camponeses, que perfaziam 

80% da população. Foi nos campos que surgiram o 

Kuomintang (Partido Nacionalista Chinês), que 

proclamou a República entre 1911 e 1912, e o 

partido comunista.
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• No início, o PC e o Kuomintang eram aliados contra as potências 

colonialistas. Mas com o golpe militar em 1927, promovido pelos 

nacionalistas, os comunistas foram para a clandestinidade e 

adeririam à luta armada.

Sob a liderança de Mao Tsé-tung, o PC chinês derrotou o Partido 

Nacionalista e proclamou em 1949 a República Popular da 

China, como apoio da antiga União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS).

A China era então um país pobre, atrasado e destruído por mais 

de duas décadas de guerras civis. Por isso, Mao promoveu o 

Grande Salto Adiante (1958-1961), uma campanha de aumento 

da produção agrícola e industrialização. Os resultados, 

entretanto, foram catastróficos: milhões de chineses morreram 

de fome.
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• Outro período traumático foi a chamada Revolução 

Cultural, ocorrida entre 1966 e 1977. Nesta época, o 

exército prendeu, exilou e matou intelectuais e pessoas 

consideradas inimigas do governo.

• Após a morte de Mao, Deng Xiaoping assumiu a 

liderança e realizou reformas políticas e econômicas, 

entre 1978 e 1980. As reformas tiveram como maior 

característica a abertura do mercado. Foram elas que 

garantiram a permanência do comunismo na China 

depois da queda dos regimes no Leste Europeu e 

possibilitaram que o país se tornasse uma das nações 

mais ricas do planeta.
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A NOVA FASE DA CRISE

Situação

• Dívida crescente dos Estados Unidos,

• A unificação incompleta e indisciplinada da Europa,

• A inflação da China, a atual incapacidade da maioria dos 

países desenvolvidos de criar empregos. 

Situação

Há previsão para que em 2013, encolherá a produção mundial, 

o emprego, o consumo, a riqueza e os preços das matérias-

primas

. Esse último item atingirá diretamente os grandes 

fornecedores da China, como o Brasil. 
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Entre os americanos, o desemprego mostrou-se 

mais persistente que o previsto. 

Entre os europeus, assustou a constatação de que 

os € 110 bilhões em ajuda financeira concedida 

num primeiro pacote não seriam suficientes nem 

para resolver o problema da pequena Grécia. 

O fantasma do calote grego foi momentaneamente 

afastado com um novo pacote de ajuda de € 109 

bilhões. 
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• Seja qual for o grau de sucesso das medidas 

adotadas, os sustos deixaram claro que a crise 

global tem um ciclo de vida muito próprio. 

• Nos últimos anos, ela afetou, em diferentes 

momentos, o crédito, a confiança dos mercados, 

o setor financeiro, a atividade produtiva e as 

contas dos governos. 
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O Brasil está protegido?

Não totalmente. Enfrentar a primeira onda da crise 

exigiu do governo um esforço de R$ 250 bilhões, só 

em 2008, entre benefícios tributários e crédito 

concedido pelos bancos federais. 

Foi o bastante para que o nível de emprego se 

mantivesse e, rapidamente, a indústria voltasse a 

produzir, e as famílias a comprar.

Mas hoje não é possível repetir a dose. “O Brasil 

perdeu alguns instrumentos de combate à crise. 

Os repasses do Tesouro, para que o BNDES empreste 

às empresas e estimule a economia, não poderão dar 

um novo salto”, 
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Como a crise chegaria?

• Eles poderiam chegar por meio de um recuo global da 

oferta de crédito e investimentos e da procura pelas 

matérias-primas que ex-portamos.

• Entre os grandes países emergentes, a China, principal 

parceira econômica do Brasil, também está em situação 

menos confortável para enfrentar problemas externos. 

• Depois de desembolsar mais de US$ 500 bilhões para 

manter a economia aquecida em 2009, os chineses 

precisam conter a inflação e reduzir o ritmo de atividade 

– no fim das contas, comprar menos do Brasil.
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Os efeitos de uma tempestade global pegariam o Brasil 

em uma situação ambígua.

A economia vai bem, mas as alternativas para resistir à 

turbulência ficaram mais restritas. 

Hoje o país enfrenta outros problemas: real valorizado, 

inflação elevada e juros em alta. 

Todos poderiam piorar caso o governo entrasse numa 

nova fase de gastança. A situação atual mostra que o 

país ainda se ressente dos efeitos colaterais da injeção 

de recursos feita pelo governo e do crescimento rápido 

demais

a inflação deverá terminar 2011 em 6,3%, quase no 

limite máximo de 6,5% perseguido pelo Banco Central. 
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A questão dos Refugiados no Mundo

• No último ano, 43,7 milhões de pessoas no mundo foram 
levadas ao exílio, a maior parte (27,5 milhões) por causa de 
conflitos ou perseguição política. 

• O número é equivalente a população de países como Colômbia 
e Coréia do Sul.

• É também o maior contingente dos últimos 15 anos, de acordo 
com o Alto Comissariado da ONU, para Refugiados (Acnur).

• As estatísticas são referentes ao ano de 2010 e não incluem o 
deslocamento de pessoas ocorrido este ano em razão das 
revoltas em países árabes como Líbia, Síria e Tunísia
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• A Convenção de 1951 determina que refugiado é a 

pessoa que se encontra fora de seu país por temer 

ser perseguida por "motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas". 

• Outras causas foram incluídas posteriormente: 

guerras, violações dos direitos humanos e desastres 

naturais, como o terremoto ocorrido no Haiti em 

janeiro do ano passado.

• A concessão de asilo a refugiados é uma prática 

antiga, e no século 20, as guerras mundiais 

provocaram um deslocamento em massa de 

populações na Europa.
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• Para o direito internacional, há diferenças entres os 

migrantes e os refugiados. 

• Os migrantes, principalmente os econômicos, deixam 

seus países em busca de melhores condições de 

vida para a família. Já os refugiados precisam fugir 

para não serem mortos ou presos.

• Segundo a ONU, 80% deles estão hoje abrigados 

em países pobres ou em desenvolvimento, sem 

condições de arcarem sozinhos com este ônus



467

• No ano passado, 7,2 milhões de pessoas foram 

para o exílio por cinco anos ou mais. É o maior nível 

desde 2001. 

• O aumento se deve às guerras que impedem que 

as famílias retornem aos seus lares.

• Somente 197,6 mil voltaram para seus países no 

ano passado, o menor número em 21 anos.

• As nacionalidades que lideram o ranking de 

refugiados são afegãos, iraquianos, somalis, 

congoleses e sudaneses.
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Caso Battisti

• No Brasil, existem 4.401 refugiados de 77 

nacionalidades. 

• A maioria (64,17%) provém do continente africano.

• Os dados são do Conare (Comitê Nacional para os 

Refugiados) do Ministério da Justiça. O Conare é o 

órgão responsável por reconhecer o status de refugiado 

no país.

• No período da ditadura militar (1964-1985) muitos 

brasileiros também vivenciaram a condição de 

refugiados políticos. Militantes de organizações de 

esquerda tiveram que deixar o país e viver anos no 

exílio, para não serem presos ou mortos pelos aparelhos 

de repressão.
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Atualmente, o caso mais polêmico envolvendo um refugiado 

no Brasil é o do italiano Cesare Battisti. 

Ele é considerado um terrorista foragido da Justiça italiana 

pela participação em quatro homicídios ocorridos entre 1978 e 

1979. 

Nessa época, ele militava no grupo Proletários Armados pelo 

Comunismo (PAC), um braço armado das Brigadas 

Vermelhas.

Nos anos 1980, Battisti fugiu da prisão. Primeiro, foi para o 

México, e depois, em 1990, para a França.

Ele foi julgado e condenado à prisão perpétua em 1993. Em 

2004, teve a prisão decretada na França e fugiu para o Brasil. 

Foi preso em 18 de março de 2007 no Rio de Janeiro pela 

Polícia Federal.
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• Em janeiro de 2009, o então ministro da Justiça, 

Tarso Genro, fez a concessão de refúgio a Battisti. 

Porém, em novembro do mesmo ano, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) revogou a decisão e 

decretou a prisão do italiano.

No final do ano passado, houve uma reviravolta no 

caso. O ex-presidente Lula, em seu último ato no 

cargo, negou a extradição ao italiano, reafirmando a 

condição de refugiado.

• No dia 8 de junho, o Supremo decidiu, por 6 votos 

a 3, soltar o réu, que estava preso no Complexo 

Penitenciário da Papuda, em Brasília.
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• A soltura do ex-militante de esquerda provocou um mal-

estar diplomático entre o Brasil e a Itália. O governo 

italiano informou que vai recorrer da decisão por meio de 

um processo junto ao Tribunal Internacional de Justiça, a 

Corte de Haia. Segundo as autoridades italianas, a 

decisão do STF viola tratados internacionais e bilaterais 

entre os países.

• De acordo com a legislação internacional, qualquer 

pessoa condenada por crime comum que foge para 

escapar da prisão não pode ser considerada um 

refugiado. Somente podem ser reconhecidas como tal 

pessoas condenadas por crimes decorrentes do ativismo 

político. Battisti alega que sofre perseguição política, 

enquanto a Itália sustenta que ele cometeu crime comum.
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Conflitos na Síria

Antecedentes:

Crise Econômica Mundial

Crise na Tunísia e Egito

Revolta popular contra o Governo de Bashar al-Assad. 

Situação

Tanques e as forças de segurança do governo entrarem em um 

violento confronto com opositores do governo do presidente.

Segundo organizações internacionais, ao menos 130 pessoas 

foram mortas no domingo 31, em todo o país.
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Segundo a CNN, houve registro de artilharia pesada 

por cerca de 20 minutos no retorno das tropas à 

cidade. No domingo, o exército sírio teria alvejado 

deliberadamente pessoas que tentavam ajudar os 

feridos nas manifestações em Hama, inclusive 

funcionários de um hospital da região.
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• Agência de Notícias Árabe Síria, informou que as 

tropas estavam respondendo a grupos armados 

na cidade que bloqueavam ruas com barricadas e 

aterrorizavam a população atirando de telhados.
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Sanções 

• Após os conflitos, a União Européia decidiu 

aprovar a quarta rodada de sanções contra a 

Síria. 

• O alvo são cinco pessoas do governo que 

lideraram a repreessão contra os opositores.

• As medidas já alcançaram, ao todo, 30 pessoas 

ligadas ao regime, inclusive Bashar al-Assad.

• Elas tiveram os recursos congelados e não 

podem, por exemplo, entrar na Europa.

• Próxima sanção pode ser do CS da ONU
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Imprensa Britânica

• O caso dos grampos telefônicos envolvendo jornalistas 

ingleses provocou o fechamento de um dos tabloides mais 

tradicionais da Grã-Bretanha. E ainda, uma discussão 

sobre os limites da imprensa, o monopólio dos meios de 

comunicação e a relação entre jornalismo e política.

• O escândalo é o pior da imprensa britânica deste século. 

Ele se transformou numa crise política de maiores 

proporções que atingiu o primeiro-ministro David Cameron 

e a famosa polícia londrina, a Scotland Yard. 

• Até agora, as investigações levaram ao afastamento de 

dois chefes de polícia e à prisão de dez pessoas. Entre os 

detidos estão repórteres e executivos da empresa 

responsável pela publicação do jornal.

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u307.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u307.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u307.jhtm
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• Estima-se que 4 mil pessoas tenham tido os telefones 

celulares interceptados por jornalistas e detetives. O 

objetivo dos acusados era obter informações 

exclusivas para a publicação de reportagens. Atores, 

políticos, jogadores de futebol e apresentadores de 

TV estão entre as vítimas que tiveram a privacidade 

invadida.

• O News of the World era o jornal dominical mais 

vendido na Grã-Bretanha. Devido às denúncias, ele 

deixou de circular em 10 de julho, quando foi 

publicada a última edição. O tabloide existia há 168 

anos e tinha uma tiragem de 2,8 milhões de 

exemplares.
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• As manchetes sensacionalistas envolvendo 

celebridades eram a marca registrada da 

publicação. A estratégia é cada vez mais comum 

entre os jornais impressos, para aumentar as 

vendas e competir com os meios eletrônicos.

• Desde 2005 havia suspeitas de que funcionários 

do News of the World estariam usando meios 

ilegais para conseguir informações privilegiadas. 

Na época, o jornal publicou matéria sobre um 

ferimento no joelho do príncipe William que era 

desconhecido do público.
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• Em janeiro de 2007, a Justiça condenou o jornalista Clive 

Goodman e o detetive particular Glenn Mulcaire a, 

respectivamente, quatro e seis meses de prisão. Eles 

teriam feito escutas ilegais em celulares de empregados 

da família Real. A investigação, entretanto, concluiu que 

foi um fato isolado, não uma prática corriqueira no jornal.

• Os grampos eram feitos de uma forma simples. Os 

telefones celulares na Grã-Bretanha eram vendidos com 

uma senha de quatro dígitos, como “1234” ou “0000”, para 

acesso à caixa postal. A senha deveria ser trocada pelos 

consumidores após a compra, mas poucos faziam isso. 

Repórteres ou detetives ligavam para o número da pessoa 

que, caso não respondesse, caía na caixa postal. Assim, 

era possível usar a senha padrão para acessar o conteúdo 

com as mensagens.
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• Uma segunda investigação foi aberta em janeiro deste 

ano pela Scotland Yard, motivada por novas denúncias. 

Em abril, a direção do News of the World admitiu a 

prática publicamente, após a prisão de dois repórteres.

• O escândalo, porém, se tornou maior quando o jornal 

The Guardian revelou novos detalhes dos crimes. Em 

março de 2002, o desaparecimento de Milly Dowler, uma 

adolescente de 13 anos, comoveu o país. O corpo da 

jovem foi descoberto meses depois. Mas, enquanto 

estava desaparecida, teve a caixa postal do aparelho 

celular invadida, fazendo a polícia acreditar que ela ainda 

estava viva.
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• O jornal também teria feito escuta em telefones de 

familiares de soldados britânicos mortos no 

Afeganistão e de parentes de vítimas dos atentados 

ao metrô londrino em 2005. Outro alvo pode ter sido 

a família do brasileiro Jean Charles de Menezes, 

morto por engano pela polícia no mesmo ano.

• O News of the Word pertencia ao magnata da mídia 

Rupert Murdoch, dono do conglomerado de 

comunicações News Corporation International, um 

dos maiores do mundo. O empresário australiano é 

proprietário de outros veículos importantes na Grã-

Bretanha, como o The Sun, o The Times, o The 

Sunday Times e a rede de TV BSkyB.

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u248.jhtm
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• Em julho, as denúncias levaram à demissão de 

dois executivos do grupo, Les Hinton e 

Rebekah Brooks. Considerada o braço-direito 

de Murdoch, Brooks foi editora-chefe do jornal 

no período em que ocorreram as escutas 

ilegais. Ela chegou a ser presa e liberada sob 

fiança.

O empresário pediu desculpas pelos erros do 

jornal em depoimento no Parlamento britânico. 

Na ocasião, ele foi questionado pelos crimes 

cometidos por seus funcionários no tabloide.
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Mendes• Até o primeiro-ministro David Cameron teve que dar 

explicações. Ele tinha contratado como porta-voz Andy 

Coulson, um dos editores do News of the World na época 

dos grampos. Coulson renunciou ao cargo no início do ano 

e vai responder a processos.

Nem mesmo a cúpula da Scotland Yard escapou. O diretor 

Paul Stephenson e o vice, John Yates, pediram demissão 

depois de serem envolvidos no caso. Há suspeita de que 

policiais eram subornados para passar informações sobre 

casos apurados pelo jornal e de que a primeira 

investigação tenha sido encerrada prematuramente.
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• a esteira do escândalo, um dos maiores no meio 

jornalístico europeu, já se discutem medidas para evitar 

o abuso dos tabloides. Uma delas seria criar barreiras 

jurídicas para impedir a concentração de veículos nas 

mãos de um único proprietário, como acontece com 

Rupert Murdoch.

Outra diz respeito a instaurar uma agência reguladora 

para a imprensa escrita, como já existe para os meios 

eletrônicos (TV e rádios). De qualquer forma, a 

apuração de crimes cometidos por quem deveria 

denunciá-los deve mudar o panorama da tradicional 

imprensa britânica.


