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Geografia

Neste Guia, você vai estudar sobre as mudanças do mundo multipolar.
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Olá, seja bem-vindo a nossa aula de Geografia!
Hoje, estudaremos sobre a América Latina e o mundo bipolar. Temos
como objetivo analisar a região sob a ótica da Guerra Fria.
Designação oficial: República de Cuba
Capital e sede do Governo: Havana
Chefe de Estado: Miguel Díaz-Canel
Chefe de Governo: Miguel Díaz-Canel
Sistema político: República Socialista com Partido Único
Área: 110.861 km²
População: 11.238.317 hab. (Censo 2014)
Densidade demográfica: 102 hab./km²
Religião predominante: Catolicismo Romano
Língua oficial: Espanhol
Moedas: Peso Cubano e Peso Convertível
PIB a preços de mercado: 77.149.700.000 USD
PIB per capita: 6.789,8 USD
Fonte: <https://www.havana.embaixadaportugal.mne.pt/pt/sobre-cuba/dados-gerais>

REVOLUÇÃO CUBANA
Liderada por Fidel Castro em 1959, teve grande impacto na política da Guerra Fria
conduzida pelos Estados Unidos no continente americano.

A ilha de Cuba localiza-se
pouco mais de 100 km do
estado da Flórida, nos
Estados Unidos.

A revolução destituiu
o governo de Fulgêncio
Batista, pró-EUA,
e nacionalizou
os investimentos
estadunidenses
realizados na ilha.

A adoção do modelo
socialista em Cuba trouxe
como consequência o
embargo econômico e
diplomático dos Estados
Unidos ao governo de
Havana.

•• Em 1961, ocorreu a instalação de mísseis soviéticos de médio e longo alcance
em Cuba; como consequência, o governo estadunidense determinou um
embargo naval aos cubanos.
•• O embargo total das relações comerciais entre EUA e Cuba iniciou-se em 1962,
quando Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ampliou as medidas tomadas
por Eisenhower. Em 1963, após a crise dos mísseis, se iniciaram as restrições
de viagens de cidadãos americanos à ilha.
•• Importante lembrar que o mundo esteve muito próximo de um confronto nuclear
em outubro de 1962, quando um avião norte-americano foi interceptado no
espaço aéreo cubano, onde buscava fotografar as instalações bélicas da URSS.
•• Em 1965, foi fundado o Partido Comunista Cubano, sob o comando de Fidel
Castro.

O embargo econômico a Cuba imposto pelos Estados Unidos
e ao qual aderiram vários de seus aliados prosseguiu mesmo
com Fidel Castro dando sinais de uma certa flexibilização. Com
o afastamento de Fidel do poder, o país mostra-se disposto a
conversar com os EUA. No início de 2015, o encontro entre os
presidentes Barack Obama e Raúl Castro simbolizou um momento
histórico de reaproximação e diálogo entre os dois países.
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Donald Trump anuncia revisão do acordo
de Obama com Cuba
Presidente dos EUA disse que vai 'cancelar'
acordo, mas alguns pontos devem ser mantidos.
Novo acordo de aproximação foi condicionado a
avanços democráticos no regime cubano.
Fonte: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/donald-trumpanuncia-cancelamento-do-acordo-com-cuba.ghtml>

BRASIL

Em março de 1964 houve um golpe militar, com a deposição do
presidente João Goulart.
Presidentes do período ditatorial: Humberto de Alencar Castelo Branco
(1964-1966), Arthur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu
Médici (1970-1973), Ernesto Geisel (1974-1978) e João Baptista de
Oliveira Figueiredo (1979-1985).
A ditadura brasileira durou 21 anos, terminando apenas em 1985.
CHILE

Com o golpe em Salvador Allende, o general Augusto Pinochet assume
o poder. A ditadura se estendeu até 1988. O período da ditadura militar
chilena causou aproximadamente 30 mil mortos e desaparecidos,
totalizando uma das mais violentas ditaduras da América Latina.

ARGENTINA
O regime de segurança nacional foi instaurado no país em 1976, com a deposição
de Maria Estela Perón. Durante muito tempo de ditadura, Galtieri (presidente)
deflagrou a Guerra das Malvinas (1982), ao reivindicar a posse das ilhas junto
ao Reino Unido, com um forte apelo nacionalista. Com a derrota, acabou
acontecendo o fim do regime. O presidente foi deposto, e Arnaldo Bignone
assumiu para preparar as eleições diretas que elegeram Raul Alfonsín.

URUGUAI
A ditadura no país começou oficialmente com um Golpe de Estado em
junho de 1973 e se estendeu até fevereiro de 1985. Juan María Bordaberry
assumiu o poder. Muitos grupos revolucionários atuavam para expressar seu
descontentamento com a situação atual do país. Um deles é o Movimento para
Libertação Nacional - Tupamaros (MLN-T). Em 1976, a conclusão do processo foi
a deposição de Bordaberry e a tomada do controle político uruguaio.

Cultura
X
Ditadura
O Tropicalismo foi um movimento
forte de oposição à ditadura. Diversos
artistas, músicos e escritores foram
exilados durante o período ditatorial.
Vinícius de Moraes, Chico Buarque,
Gilberto Gil, Elis Regina e Caetano
Veloso, entre outros, utilizaram a
música para manifestar sua opinião.

“Chora
A nossa Pátria mãe gentil
Choram Marias e Clarisses
No solo do Brasil.”

Elis Regina

“Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer.”

Geraldo Vandré

“Apesar de você, amanhã há de ser outro dia...”

Chico Buarque

#IrAlém

50 anos do AI-5:

<https://www.youtube.com/watch?v=ACBevMga6G4>

