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São Paulo, quarta-feira, 21 de dezembro de 2016

Especial

O ano de 2016 foi repleto de acontecimentos nos
Estados Unidos, mas o maior de todos sem dúvidas foi
a surpreendente eleição para presidente do bilionário
Donald Trump, do Partido Republicano, derrotando a
candidata democrata Hillary Clinton nas eleições de
8 de novembro. A eleição de Trump surpreendeu o
mundo e os próprios americanos, já que as pesquisas
internas apontavam para uma possível vitória de Clinton

P

olêmico, acusado de xenófobo, sexista e
racista e sem o apoio de vários líderes de
seu próprio partido, Trump teve uma campanha recheada de declarações de efeito, muitas
contrárias às políticas implementadas pelo presidente Barack Obama. De certo modo, o magnata
expressou os anseios de parte da população americana, incomodada com a imigração crescente, a
perda de empregos e a fuga de empresas com a
globalização.
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Eleição de Trump, Brexit, e outros
fatos marcantes no mundo em 2016

Importam), movimento
social focado na luta
contra a violência sobre
os afroamericanos.
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O clima se tornou mais
inflamado em julho, com
ataques que mataram
cinco policiais no Texas
e três na Louisiana. O
descontentamento da
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em grande parte aos votos de estados do outrora EUA não é infundado.
Partido Republicano em Cleveland.
próspero cinturão industrial dos EUA, onde houve Segundo pesquisas, negrande desemprego nos últimos anos, como Mi- gros têm até três vezes
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invocar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que regula
vem sendo criticadas pela opinião pública e pela
imprensa americana.
No que se refere a desastres naturais, um des- os passos que um país deve dar para deixar a UE.
taque foi o Furacão Matthew, que atingiu os esta- A Corte decidiu que o Parlamento precisa aprovar
dos da Flórida, Geórgia o pedido de saída da UE e solicitar a ativação do
Cuba e EUA
e Carolina do Sul e do tratado. O processo foi iniciado após diversas ações
reatam
Norte em outubro, pro- serem impetradas na Justiça por grupos pró-UE.
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corde. Outros problemas
tornou-se o primeiro
que vêm assustando os que fizeram suas vidas no Reino Unido nos últimos
presidente dos Estados
americanos e voltaram anos, a preocupação é se terão garantidos seus atuais
Unidos a visitar, em maio,
a se repetir em 2016, direitos após o Brexit.
Hiroshima, no Japão, ciem várias ocasiões, fodade devastada por uma
ram os massacres e ti- Sai Ban Ki-moon, entra
bomba nuclear jogada
roteios provocados por Guterres
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debate sobre o controle
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presidente americano de armas no país.
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na bagagem larga experiência de dez anos como
em quase um século - a
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americano para a ilha.
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no Unido é o primeiro país a decidir sair da União
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Europeia desde a sua criação. O processo de saíde
tensões raciais, que cresceram no país por conta
deve demorar dois anos.
do número cada vez maior de mortes de negros
pela polícia, a impunidade dos policiais e a falta de
Logo após a divulgação do resultado do referendo,
políticas eficazes para acabar com o problema. Tudo
o então primeiro-ministro britânico, David Cameron,
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afirmando que o Brexit
Ele assumirá o cargo, substituindo o sul-coreano
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Ban Ki-moon, em 1º de janeiro de 2017. O novo
consequências econômisecretário-geral, de 67 anos, foi primeiro-ministro de
cas para o país.
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Com a saída de David o cargo, após seu segundo mandato de cinco anos.
Cameron, Theresa May Embora não haja um número limite de mandatos,
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Margaret Thatcher do
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é conhecida por dizer Segundo a Organização Internacional para as Migraalgumas duras verdades ções (OIM), de um total de 7.189, 4.812 morreram
sobre seus colegas e de- ao tentar atravessar o Mar Mediterrâneo para chegar
fender fortemente suas à Itália, Grécia, Chipre e Espanha. É uma média de
20 mortes por dia (ABr).
posições.
Fachada da Embaixada dos EUA em Havana, Cuba.

