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 RESUMO 

 BEZERRA,  C.  P.  Fake  News  em  discursos  do  State  of  the  Union  dos  presidentes 
 americanos  Obama,  Trump  e  Biden:  uma  análise  dos  conteúdos  e  impacto  na 
 formação  da  opinião  pública,  à  luz  das  mudanças  climáticas.  2022.  Dissertação. 
 (Mestrado  em  Ciências  da  Comunicação).  –  Escola  de  Comunicações  e  Artes, 
 Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 A  presente  pesquisa  almeja  ampliar  a  compreensão  o  fenômeno  do  transtorno  da 

 informação  e  suas  ramificações  (aqui  elucidadas  através  do  fenômeno  da 

 desinformação,  das  fake  news  ,  da  pós-verdade  e  do  negacionismo  científico),  a  partir 

 de  dois  objetos  de  observação,  sendo  o  primeiro,  os  discursos  dos  presidentes 

 americanos  Barack  Obama,  Donald  Trump  e  Joe  Biden  durante  o  State  of  the  Union  de 

 seu  primeiro  ano  de  mandato,  e  o  segundo,  a  partir  da  cobertura  dos  discursos 

 realizada  por  meio  de  três  grandes  veículos  de  comunicação,  a  saber,  o  USA  Today  ,  o 

 New  York  Times  e  o  Wall  Street  Journal  ,  pelo  período  de  uma  semana  a  partir  do 

 pronunciamento  dos  discursos;  analisaremos  estes  dois  objetos  para  identificar 

 características  que  nos  permitam  evidenciar  sobre  sua  influência  na  formação  da 

 opinião  pública  acerca  da  temática  das  mudanças  climáticas.  Para  tanto,  elucidamos  o 

 contexto  acerca  do  fenômeno  das  mudanças  climáticas,  percorrendo  os  últimos  30 

 anos,  observando  tanto  a  evolução  do  fenômeno  como  a  evolução  da  discussão  e 

 reconhecimento  da  importância  e  emergência  do  tema  por  meio  de  conferências  e 

 acordos  internacionais,  ocorridos  neste  mesmo  período.  Abordamos,  ainda,  a 

 conjuntura  apresentada  por  meio  de  uma  complexa  rede  de  criação  e  fomento  de 

 dúvidas  acerca  do  aquecimento  global  antropogênico,  os  chamados  think  tanks 

 ideológicos  que,  a  partir  do  financiamento  de  atores  privados,  criam  e  disseminam 

 informações  que  coloquem  em  xeque  a  credibilidade  da  ciência,  como  forma  de  tentar 

 ferir  sua  legitimidade,  gerando  controvérsias  científicas  que  distanciam  e  dificultam  o 

 acesso  à  informação  científica  quanto  ao  fenômeno  das  mudanças  climáticas  pela 

 população,  fortalecendo,  dessa  forma,  o  negacionismo  científico.  Essa  rede  de 

 manufatura  de  incertezas  pode  ser  amplificada  ou  freada  pela  atuação  dos  veículos  de 



 comunicação.  Por  conta  disso,  compreender  como  os  veículos  aqui  selecionados 

 promoveram  a  cobertura  de  discursos  de  presidentes  (atores  públicos,  detentores  de 

 poder,  tomadores  de  decisão  e  formadores  da  opinião  pública  que  são),  segundo  o 

 recorte  temporal  definido,  corrobora  com  a  identificação  dos  problemas  associados  ao 

 transtorno  da  informação  e  do  combate  às  mudanças  climáticas.  Nesse  sentido,  ao 

 final,  promovemos  a)  a  recomendação  de  estratégias  voltadas  para  evitar  a  formação 

 de  fenômenos  como  o  do  transtorno  da  informação  e  suas  ramificações,  além  de  sua 

 identificação;  b)  sugerimos,  ainda,  a  amplificação  da  investigação  e  pesquisa  acerca 

 dos  think  tanks  ideológicos  e  suas  fontes  financiadoras  para  sua  adequada  mitigação; 

 c)  além  da  manifestação  acerca  de  medidas  que  aprimorem  o  treinamento  e  atuação  de 

 jornalistas  e  pesquisadores,  provendo  maior  acesso  à  informação  para  a  população 

 quanto  à  questão  das  mudanças  climáticas,  fortalecendo  a  democracia,  assim  como 

 solidificando  canais  de  comunicação  entre  a  ciência  e  a  sociedade,  melhor 

 evidenciando  medidas  de  mitigação  e  adaptação  das  mudanças  climáticas  e  que 

 poderão, inclusive, salvar vidas. 

 Palavras-chave:  Desinformação.  Notícias  falsas.  Mudanças  climáticas.  Opinião  pública. 
 Política. Comunicação. 



 ABSTRACT 

 BEZERRA,  C.  P.  Fake  News  versus  Obama,  Trump  and  Biden  State  of  the  Union 
 speeches:  an  analysis  about  content  and  impact  on  public  opinion,  having  climate 
 change  as  a  background  theme.  2022.  Dissertação  (Mestrado)  –  Escola  de 
 Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 The  goal  of  this  research  is  to  amplify  the  understanding  about  information  disorder  and 

 its  ramifications  (characterized  here  as  disinformation,  fake  news  ,  post-truth  and 

 scientific  denial  phenomena),  based  upon  two  main  observation  elements,  the  first  being 

 the  presidential  speeches  of  Presidents  Barack  Obama,  Donald  Trump  and  Joe  Biden 

 delivered  at  the  State  of  the  Union  Address  during  their  first  years  as  presidents  of  the 

 United  States  of  America,  and  the  second  being  the  coverage  of  such  speeches 

 conducted  by  three  of  the  biggest  communication  organizations  of  America,  namely  the 

 USA  Today  ,  New  York  Times  and  Wall  Street  Journal  for  the  timeframe  of  a  week  after 

 their  declamation;  we  will  thus  analyze  both  objects  in  order  to  identify  traits  that  will 

 allow  us  to  articulate  about  its  influence  upon  how  public  opinion  is  formed  having  as  a 

 background  climate  change  existence.  In  order  to  do  so,  we  have  elucidated  the  context 

 surrounding  climate  change  phenomena,  circling  back  30  years  from  now  up  to  today  so 

 that  we  may  observe  the  evolution  of  such  phenomena  as  well  as  the  development  and 

 advance  of  the  discussions  around  recognizing  the  importance  and  emergency  of 

 climate  change  -  evidenced  by  international  conferences  and  agreements  that  took 

 place  during  this  timeframe.  We  also  exhibit  the  conjecture  of  a  complex  network 

 designed  to  foster  and  promote  uncertainty  around  anthropogenic  global  warming,  the 

 so-called  ideological  think  tanks  .  Financed  by  private  entities,  these  bodies  create  and 

 disseminate  information  whose  aim  is  to  both  discredit  science  and  hurt  its  legitimacy, 

 consequently  fomenting  the  generation  of  scientific  controversies  around  climate 

 change,  therefore  creating  a  distance  and  making  it  harder  for  individuals  to  have 

 access  to  verisimilar  climate  change  information;  ultimately  these  bodies  strengthen 

 scientific  denial  phenomena.  This  uncertainty  network  factory  can  be  amplified  or 

 terminated  so  to  speak  once  communication  organizations  take  action.  This  is  one  of  the 



 reasons  why  it  is  vital  to  comprehend  how  the  communication  organizations  we  have 

 selected  in  this  research  have  covered  the  presidential  speeches  (as  presidents  are 

 public  actors,  power  holders,  decision  makers  and  public  opinion  influencers),  according 

 to  the  timeframe  we  have  specified.  This  will  further  corroborate  with  identifying 

 underlying  issues  associated  with  information  disorder  and  combating  climate  change. 

 By  doing  so,  at  the  end,  we  will  a)  recommend  strategies  around  how  to  avoid  the 

 genesis  of  information  disorder  and  its  ramifications,  as  well  as  its  identification;  b) 

 suggest  amplifying  investigation  and  research  about  ideological  think  tanks  and  its  main 

 financing  organizations,  so  it  can  be  mitigated  accordingly;  c)  articulate  about  measures 

 intended  to  ameliorate  journalism  and  research-oriented  training  and  execution,  thus 

 providing  the  society  with  amplified  coverage  on  climate  change,  strengthening 

 democracy  and  solidifying  communication  channels  between  science  and  citizens  in 

 order  to  evidence  key  climate  change  mitigation  and  adaptation  measures  that  may  end 

 up having the potential to save lives. 

 Keywords:  Disinformation.  Fake  news.  Climate  change.  Public  opinion.  Politics. 
 Communication. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 “É  inequívoco  que  o  clima  de  nosso 

 planeta  está  mudando.  Vemos  os  sinais 

 dessa  mudança  através  de  vários 

 indicadores  ambientais:  aumento  de 

 temperatura,  alterações  no  ciclo 

 hidrológico,  derretimento  de  geleiras 

 continentais,  redução  de  gelo  no  Ártico, 

 aumento  do  nível  do  mar,  entre  outros 

 efeitos.” Paulo Artaxo  1 

 Com  o  avanço  das  pesquisas  científicas  ao  longo  das  últimas  três  décadas  sobre 

 as  causas  e  efeitos  das  mudanças  climáticas  globais,  e,  considerando  uma  sociedade 

 na  qual  informações  transitam  cada  vez  mais  em  volume  e  velocidades  vertiginosos, 

 tem-se  tornado  cada  vez  mais  necessário  o  entendimento  dos  fenômenos  associados 

 ao chamado transtorno da informação. 

 De  acordo  com  a  Organização  das  Nações  Unidas  (2022),  as  emissões  que 

 causam  as  mudanças  climáticas  são  provenientes  de  todas  as  partes  do  mundo  e 

 afetam  a  todos,  mas  alguns  países  produzem  muito  mais  emissões  do  que  outros.  Por 

 exemplo,  os  100  países  menos  emissores  geram  3  por  cento  das  emissões  totais, 

 enquanto os 10 países com as maiores emissões contribuem com 68 por cento. 

 A  presença  de  gás  carbônico  na  atmosfera  chegou,  em  2019,  a  148%  dos 
 níveis  pré-industriais,  principalmente  por  conta  das  emissões  derivadas  de 
 combustíveis  fósseis.  (...)  Do  total  de  emissões  derivadas  de  atividades 
 humanas  durante  o  período  de  2009  a  2018,  aproximadamente  44% 
 permaneceram  acumuladas  na  atmosfera  terrestre,  23%  permaneceram  nos 
 oceanos  e  29%  concentraram-se  na  terra.  (ORGANIZAÇÃO 
 METEOROLÓGICA MUNDIAL, 2020, tradução nossa) 

 Segundo  observa  Blank  (2015),  a  compilação  histórica  dos  relatórios  do  Painel 

 Intergovernamental  sobre  Mudanças  Climáticas  (IPCC)  trazem  previsões  alarmantes, 

 1  Artaxo, P. Uma nova era geológica em nosso planeta:  o antropoceno? 2019  .  Revista USP, v. 103, p. 
 13-24, 2014 
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 como,  por  exemplo,  o  que  correlaciona  o  aumento  da  temperatura  média  global  entre 

 1,8ºC  e  4ºC  até  2100,  com  o  derretimento  das  geleiras  e  das  calotas  polares,  a 

 elevação do nível dos oceanos e tempestades tropicais e de furacões. 

 Para  a  Organização  Meteorológica  Mundial  (2015),  devido  ao  aumento  dos 

 gases  de  efeito  estufa  ao  longo  dos  dois  últimos  séculos,  pela  ação  do  homem, 

 tivemos,  no  século  XXI,  14  dos  15  anos  mais  quentes,  desde  que  começaram  as 

 medições instrumentais em 1850. 

 Como  apresentam  Artaxo  e  Rodrigues  (2019),  a  urgência  da  crise  climática 

 requer  diversos  graus  de  intervenção  e  o  envolvimento  dos  poderes  estatais,  setor 

 privado e entidades da sociedade civil. 

 Nichi  (2021)  argumenta  que  qualquer  que  seja  o  risco  compreendido  pelas 

 mudanças  climáticas,  a  comunicação  entre  ciência,  política  e  mídia  assume  um 

 discurso  diferente,  ou  seja,  a  forma  como  o  risco  é  percebido,  ou  socialmente 

 construído e comunicado, difere entre os três setores: midiático, político e científico. 

 A  construção  da  governança  climática  exige  políticas  globais,  nacionais  e  locais 
 e  estas  precisam  da  participação  do  cidadão,  que,  devidamente  informado 
 pode,  através  de  seus  coletivos,  exigir  medidas  governamentais  para  o 
 enfrentamento das mudanças climáticas. (GIRARDI, 2020, p. 11) 

 Da  mesma  forma,  os  pesquisadores  Ereaut  e  Segnit  (2006)  consideram  as 

 mudanças climáticas um dos maiores desafios da humanidade neste século. 

 Por  conta  disso,  é  imperativo  que  as  mudanças  climáticas  estejam  no  radar  da 

 imprensa,  dos  meios  de  comunicação  e  do  jornalismo  na  atualidade,  principalmente  o 

 jornalismo político. 

 No  caso  do  jornalismo  político,  conforme  apresenta  Lage  (2001),  por  meio  dos 

 mediadores  e  difusores  de  informações  as  temáticas  políticas  são  amplificadas  e 

 tornam-se  visíveis  na  cena  pública.  Nessa  realidade,  o  jornalismo  político  desempenha 

 as suas funções. 

 A  política  é,  portanto,  um  discurso  que  se  reporta  à  realidade  de  maneira 
 particular.  Nela,  mais  do  que  um  evento  singular;  importa  o  estabelecimento  do 
 quadro  de  situação,  isto  é,  a  apreensão  de  um  aspecto  global  de  realidade  que 
 importa ou pressupõe prognósticos para o futuro. (LAGE, 2001, p. 116) 
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 A  comunicação  apresenta  papel  fundamental  em  informar  o  público  sobre  as 

 possíveis formas de enfrentamento dos problemas que afligem a sociedade. 

 No  caso  das  mudanças  climáticas,  a  grandeza  dos  possíveis  impactos  em  nível 

 mundial  junto  a  ecossistemas  inteiros,  colocando  milhões  de  vidas  humanas  em  risco, 

 além  da  fauna  e  flora,  é  suficiente  para  que  os  meios  de  comunicação  se  apropriem  da 

 busca pela veracidade, transmitindo ao público a informação correta sobre o tema. 

 Essa  dimensão  fica  ainda  mais  evidente  quando  o  tema  tem  impacto  multisetor, 
 multinível  e  multi-atores,  em  nível  global,  como  é  o  caso  do  clima.  Tais 
 pronunciamentos  são  obrigados  a  atrair  a  atenção  do  público  e  direcionar  a 
 debates  engajados  sobre  medidas  concretas  voltadas  para  a  resolução  de 
 problemas oriundos de seu impacto.  (NICHI, 2021, p.  3) 

 Para  Olausson  (2011),  é  fundamental  reconhecer  os  meios  de  comunicação 

 como  sendo  os  intermediários  entre  a  ciência,  a  política,  a  cultura  e  os  cidadãos,  sendo 

 imprescindíveis  no  apoio  à  construção  e  definição  de  uma  agenda  pública  quanto  aos 

 problemas  enfrentados  pela  sociedade,  incluindo,  principalmente,  o  das  mudanças 

 climáticas. 

 É  importante  compreender  o  papel  da  comunicação  na  atualidade, 

 principalmente  em  se  tratando  de  fenômenos  como  o  do  transtorno  da  informação  e 

 seus  correlatos,  para  que  problemas  como  o  das  mudanças  climáticas  possam  ser 

 devidamente discutidos com a sociedade. 

 Sendo  assim,  compreender  como  o  fenômeno  do  transtorno  da  informação  e 

 seus  derivados  (  fake  news  ,  infodemia,  desinformação,  negacionismo  científico)  se 

 caracterizam  nos  meios  de  comunicação  na  atualidade,  pode  ser  o  fator  chave  para  que 

 populações,  entidades  públicas  e  privadas  possam  criar  planos  adequados  para  o 

 combate às mudanças climáticas, imbuídos das informações corretas sobre a temática. 

 Desta  forma,  um  dos  objetivos  desta  obra  é  o  de  esclarecer  sobre  esses 

 fenômenos  originados  a  partir  do  transtorno  da  informação,  compreender  sua 

 correlação  e  identificar  como  ocorrem  em  se  tratando  do  tema  mudanças  climáticas 

 dado o recorte temporal proposto de 20 anos. 

 Oliveira,  Martins  e  Toth  (2020)  argumentam  que  a  circulação  do  que  chamam  por 

 fake  science  na  Internet  se  insere  em  um  contexto  de  crise  de  “instituições 

 epistêmicas”, na qual a legitimidade dos discursos científicos é posta em xeque. 
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 Corrobora  neste  sentido  Amadeu  (2020),  quando  afirma  que,  no  âmbito  das 

 mudanças  climáticas,  a  desinformação  não  envolve  somente  fake  news  ,  envolve  fake 

 science  ,  sendo  esta  uma  conjunção  entre  a  criação  de  controvérsias  científicas  e  a 

 negação de controvérsias onde ainda permanecem. 

 Vivemos  em  uma  sociedade  em  que  essa  crise  quanto  à  legitimidade  dos 

 discursos  científicos  -  e,  como  veremos  no  transcorrer  dos  capítulos,  em  maior  parte 

 constituído  pelo  movimento  do  negacionismo  científico  -  pode  tanto  ser  ecoada,  como 

 freada pelos meios de comunicação. 

 Conforme  afirma  Clavery  (2015),  diante  de  uma  era  de  abundância  de 

 informação,  onde  se  noticia  muito,  mas,  muitas  vezes,  se  comunica  pouco,  o  jornalista 

 precisa se transformar em curador de material qualificado para suas reportagens. 

 Desta  forma,  o  objetivo  desta  dissertação  é,  em  um  primeiro  momento,  a  análise 

 dos  discursos  dos  presidentes  americanos  Barack  Obama,  Donald  Trump  e  Joe  Biden, 

 ocorridos  durante  o  State  of  the  Union  ,  no  primeiro  ano  de  mandato  de  seus  respectivos 

 governos. 

 O  que  buscamos  compreender  é,  neste  primeiro  momento  da  análise,  se, 

 através  dos  discursos,  os  presidentes  reconheceram  ou  negaram  a  existência  do 

 problema (mudanças climáticas), de que modo o fizeram, e qual seu posicionamento. 

 Em  um  segundo  momento,  analisaremos  como  e  se  os  três  maiores  jornais  em 

 circulação  e  com  distribuição  diária  nos  Estados  Unidos  cobriram  os  discursos.  O  que 

 podemos  observar  sobre  a  cobertura  destes  jornais  sobre  o  evento  sob  o  prisma  das 

 mudanças climáticas? 

 Desta  maneira,  procuramos  verificar,  em  um  terceiro  momento,  a  correlação 

 entre  os  fenômenos  presentes  no  contexto  transtorno  da  informação  e  a  possibilidade 

 do negacionismo científico quanto às mudanças climáticas. 

 Para  isso,  organizamos  esta  obra  em  sete  capítulos,  feita  a  Introdução.  No 

 primeiro,  “  O  que  entendemos  por  fake  news  na  atualidade?  Do  transtorno  da 

 informação  à  infodemia”  ,  apresentamos  os  conceitos  técnicos  e  acadêmicos  sobre 

 estes  fenômenos  atuais,  compreendendo  seu  alcance  na  sociedade.  Também 

 procuramos  evidenciar  que  sociedade  é  esta  -  a  da  Era  da  Informação  -  organizada  em 
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 rede,  sob  um  contexto  digital,  e  como  a  comunicação  presente  na  atualidade  torna  a 

 busca pela informação um desafio. 

 Reconstruímos  o  nascimento  da  Internet  para  contextualizar  como  a 

 comunicação evoluiu desde então, culminando na sociedade como conhecemos hoje. 

 Para  Rothgiesser  (2010),  este  ecossistema  atua  diretamente  sobre  dinâmicas 

 culturais,  assim  como  afeta  a  operação  e  resultados  dos  processos  de  produção,  de 

 experiência e de poder na nova sociedade informacional. 

 É  interessante  mencionar  que,  paralelamente  ao  nascimento  e  evolução  dos 

 meios  de  comunicação,  dado,  principalmente,  pelo  surgimento  e  consolidação  da 

 Internet,  os  acordos  internacionais  acerca  da  busca  pelo  equilíbrio  entre  uso  de 

 recursos  naturais  e  meio  ambiente  também  tomavam  corpo  e  ganhavam  cada  vez  mais 

 espaço no mundo. 

 Por  conta  disso,  nosso  recorte  temporal  para  análise  será  referente  às  últimas 

 cinco  décadas  -  isso  valerá  também  para  o  capítulo  sobre  mudanças  climáticas,  que 

 iremos elucidar ainda nesta introdução. 

 No  segundo,  “Comunicação  na  atualidade:  do  transtorno  da  informação  à 

 infodemia”  ,  navegaremos  pelo  universo  da  infodemia,  passando  pela  desinformação,  e 

 as  fake  news  ,  apresentando  como  estes  fenômenos  estão  complexamente  associados 

 uns com os outros, ainda que cada um deles apresente sua especificidade. 

 No  terceiro,  “  Fake  news  na  sociedade  e  impactos  sobre  a  formação  da  opinião 

 pública  ”, abordaremos como as  fake news  estão presentes  na sociedade atualmente. 

 Procuramos  evidenciar  como  as  mesmas  interferem  na  percepção  da  notícia  ou 

 determinado  acontecimento,  apresentando  a  conexão  entre  a  abordagem  teórica  sobre 

 o  fenômeno  com  exemplos  práticos,  tal  qual  observados  no  cotidiano,  em  diversos 

 países. 

 Também  apresentamos  como  as  fake  news  influenciam  na  tomada  de  decisões  a 

 nível global, impactando a vida de populações inteiras. 

 Seguiremos,  no  quarto,  com  o  entendimento  de  outro  fenômeno,  o  das 

 mudanças  climáticas.  Em  “  Mudanças  climáticas  e  desafios  na  contemporaneidade  ” 

 abordamos  o  que  é  o  fenômeno  das  mudanças  climáticas  e  apresentamos  alguns  dos 

 desafios relacionados ao enfrentamento do fenômeno. 
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 Organizado  em  subcapítulos,  os  quais  “4.1  Monitoramento  das  mudanças 

 climáticas:  revisão  dos  acordos  climáticos  dos  anos  70  à  atualidade  ”  e  “4.2  O  IPCC  e  as 

 mudanças  climáticas  ”,  percorremos  os  principais  acordos  internacionais  desenvolvidos 

 e  assinados  ao  longo  das  últimas  cinco  décadas,  acompanhando  a  evolução  da 

 discussão referente ao fenômeno, e alcance do tema globalmente. 

 Observamos  como  a  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  foi  fundamental 

 neste  processo  de  apoio  à  pesquisa  sobre  o  clima,  criando  programas  especiais  que 

 passaram  a  monitorar  a  situação  climática  e  divulgar  relatórios  contendo  informações 

 sobre a questão climática. 

 Abordamos  como  a  ONU,  por  meio  da  organização  de  Conferências  e 

 Convenções,  por  exemplo,  tornou-se  instrumento  ímpar  no  fomento  à  pesquisa 

 científica  sobre  o  clima,  e  transformou-se  em  uma  das  principais  organizações  capazes 

 de  reunir  atores  públicos  em  nível  global,  influenciando  a  criação  de  uma  discussão 

 mais abrangente e coletiva sobre as questões climáticas. 

 A  partir  do  quinto,  “  Fake  news  no  contexto  das  mudanças  climáticas  e  como 

 combatê-las”  iniciamos  a  correlação  entre  os  dois  fenômenos  -  o  da  desinformação  (e 

 suas  ramificações)  e  o  das  mudanças  climáticas.  A  proposta  é  trazermos  uma 

 abordagem  interdisciplinar  pela  qual  procuramos  relatar  como  o  primeiro  fenômeno 

 atinge o segundo, direta ou indiretamente, na sociedade atual. 

 Como  essa  interrelação  é  relativamente  densa,  trazemos  também,  através  do 

 subcapítulo  e  "  5.1  O  (re)nascimento  do  negacionismo  científico  e  a  pós-verdade  ", 

 contextos  importantes  relacionados  à  estes  fenômenos  conjugados,  como  a  existência 

 dos  think  tanks  ,  que  tecem  e  fomentam  a  disseminação  de  uma  rede  de  incertezas  e 

 que  levaram,  nas  últimas  décadas  ao  (re)nascimento  do  negacionismo  científico  e  da 

 pós-verdade, principalmente na temática do clima. 

 No  subcapítulo  “5.2  Fake  news  ,  mudanças  climáticas  e  o  fact-checking”  , 

 trazemos  dados  sobre  como  as  fake  news  impulsionaram  a  atividade  das  checagens 

 das  informações  ao  longo  dos  últimos  anos,  apresentando-se  com  um  instrumento  ou 

 panaceia frente os desafios da comunicação na atualidade. 

 Apresentamos  sobre  o  “First  Draft”,  projeto  de  combate  à  desinformação  da 

 Universidade  de  Harvard  e  que  funciona  como  instrumento  para  a  varredura  na  busca 
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 quanto  à  presença  de  fake  news  no  jornalismo,  seja  em  discursos  políticos  ou  na 

 cobertura de notícias pela imprensa. 

 Este  mecanismo  será  a  base  para  que  os  discursos  dos  presidentes  possam  ser 

 analisados nesta obra, em seu devido capítulo. 

 A  importância  do  fact-checking  na  atualidade,  neste  contexto  de  avalanche  de 

 informações  (e  a  dificuldade  do  entendimento  de  quais  estão  certas  e  como  fazer  com 

 que  as  certas  cheguem  ao  público),  é  confirmada  por  Prado  (2018),  de  maneira  que  o 

 fact  checking  complementa  o  jornalismo  cotidiano  ao  monitorar  políticos  e  instituições  e 

 educa o público sobre o que os fatos realmente significam. 

 Seguimos,  no  sexto  capítulo,  com  “  State  of  the  Union  no  contexto  das  mudanças 

 climáticas  em  2013,  2017  e  2021”  .  No  subcapítulo  “  6.1  O  que  é  o  State  of  the  Union: 

 ritual  e  narrativas”  ,  apresentamos,  primeiramente,  o  palco  deste  discurso,  que,  de 

 acordo  com  o  United  States  House  of  Representatives  (2022),  é  uma  mensagem  anual 

 feita  pelo  Presidente  dos  Estados  Unidos  em  exercício,  para  uma  sessão  conjunta  do 

 Congresso americano, próximo ao início do calendário anual. 

 Muitas  vezes  chamado  de  SOTU  ,  o  evento  é  palco  do  discurso  do  presidente 

 americano  para  relatar  a  situação  atual  do  país  e  evidenciar  uma  agenda  contendo  as 

 ações do governo, apresentando propostas legislativas para aquele ano que se iniciará. 

 O  discurso  do  presidente  americano  durante  o  State  of  the  Union  -  assim  como  o 

 evento - está previsto no Artigo II, Seção 3, Cláusula 1, da Constituição americana. 

 O  Presidente  deverá,  de  tempos  em  tempos,  apresentar  ao  Congresso, 
 informações  sobre  o  Estado  da  União  (State  of  the  Union),  e  recomendar  para 
 sua  apreciação  medidas  tais  quais  julgar  necessárias  e  oportunas…  (THE 
 CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 1787, p. 4) 

 Em  “  6.2  Análise  dos  discursos  dos  Presidentes  Obama  (2013),  Trump  (2017)  e 

 Biden  (2021),  no  State  of  the  Union:  a  busca  pelas  mudanças  climáticas  ”  analisamos  os 

 discursos  dos  presidentes  para  verificarmos  se  houve  o  reconhecimento  do  fenômeno 

 das  mudanças  climáticas  ou  sua  negação,  consequentemente  informando  ou 

 desinformando o público quanto à situação climática. 
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 Para  a  análise,  utilizamos  o  processo  de  fact-checking  proposto  pelo  Centro 

 Shorenstein  de  Imprensa,  Política  e  Políticas  Públicas  da  Universidade  de  Harvard,  que 

 pode ser encontrado ao longo desta obra. 

 De  forma  a  auxiliar  em  nossa  verificação,  criamos  uma  tabela  contendo  50 

 termos  principais  associados  às  mudanças  climáticas.  Essa  tabela  possui  duas  versões 

 -  uma  em  inglês  e  uma  em  português.  Ao  procedermos  com  uma  varredura  nos 

 discursos,  buscamos  evidências  que  nos  levem  a  encontrar  a  validação  -  ou  negação  - 

 das mudanças climáticas pelos presidentes em questão. 

 É  importante  ressaltar  que  não  se  trata  de  uma  análise  de  discursos  de 

 presidentes  americanos  a  partir  de  um  prisma  pelo  qual  poderia-se  interpretar  que  esse 

 tipo de análise em nada impacta outras nações ou sociedades - como a brasileira. 

 Compreender  como  países  líderes  em  poluição  por  emissão  de  gases  do  efeito 

 estufa  (GEE)  e  degradação  do  meio  ambiente  pretendem  enfrentar  a  situação  climática 

 é  de  fundamental  importância  uma  vez  que  a  diretriz  de  suas  políticas  (  policies  ), 

 elaboração  de  leis,  criação  de  subsídios,  incentivos,  participação  em  acordos 

 internacionais, etc, atingem outros países, direta ou indiretamente, inclusive o Brasil. 

 As mudanças climáticas são um fenômeno de alcance global. 

 Desta  forma,  as  definições  quanto  ao  enfrentamento  do  problema  por  uma  figura 

 pública  como  um  presidente  americano  pode,  direta  ou  indiretamente,  apoiar  ou 

 dificultar  o  enfrentamento  das  mudanças  climáticas,  trazendo  consequências  -  positivas 

 ou negativas - para populações no mundo todo. 

 As análises dos discursos podem ser encontradas em "6.2.1", "6.2.2" e "6.2.3". 

 No  sétimo,  “  State  of  the  Union  e  a  cobertura  de  USA  Today,  New  York  Times  e 

 The  Wall  Street  Journal  em  2013,  2017  e  2021”  chegamos  à  segunda  parte  de  nossa 

 análise,  a  que  se  refere  à  cobertura  dos  discursos  pelos  meios  de  comunicação,  aqui 

 representados pelos jornais  USA Today  ,  New York Times  e  The Wall Street Journal. 

 Nosso  recorte  será  o  do  período  de  uma  semana,  a  partir  da  data  do  discurso  de 

 cada  presidente.  Observamos  quantas  notícias  foram  publicadas  por  estes  meios  sobre 

 o  State  of  the  Union  ,  e,  principalmente,  se  os  jornais  cobriram  o  assunto  relacionado  às 

 mudanças climáticas no contexto dos discursos dos presidentes. 
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 Em  "  7.1  Os  maiores  colossos  da  imprensa  americana:  quem  são  USA  Today, 

 New  York  Times  e  The  Wall  Street  Journal  ",  trazemos  as  características  de  cada  um 

 destes  jornais,  e,  no  subcapítulo  “  7.2  Análise  da  cobertura  2013,  2017  e  2021  de  USA 

 Today,  New  York  Times  e  The  Wall  Street  Journal:  State  of  the  Union  e  mudanças 

 climáticas”  trazemos a análise proposta, com os resultados. 

 A  metodologia  quanto  à  análise  destes  três  jornais  pode  ser  encontrada  dentro 

 do próprio capítulo em questão. 

 As  contribuições  oriundas  de  nossa  pesquisa  estão  apresentadas  no  oitavo, 

 “  Considerações  finais”  .  Neste  segmento,  iremos  traçar  um  paralelo  entre  o 

 posicionamento  dos  presidentes  americanos  quanto  às  mudanças  climáticas,  a  partir 

 dos  resultados  das  análises  de  seus  discursos,  e  os  resultados  obtidos  a  partir  da 

 análise  da  cobertura  dos  três  jornais  americanos  selecionados  (  USA  Today  ,  New  York 

 Times  e  The Wall Street Journal  ). 

 Procuramos,  por  exemplo,  apresentar  se  há  correlação  entre  o  posicionamento 

 dos  presidentes  quanto  a  existência  das  mudanças  climáticas,  e  o  posicionamento  e 

 cobertura dos jornais em questão. 

 Os  jornais  apresentam  se  algum  dos  presidentes  omite  informações  acerca  das 

 mudanças  climáticas  em  seu  referido  discurso?  Algum  dos  jornais  procede  com  o 

 fact-checking  dos  discursos  e  apresenta  dados  para  contrastar  com  a  narrativa  de 

 algum dos discursos proferidos? 

 Como  sabemos,  o  papel  da  mídia  no  século  XXI  é  fundamental  para  que  a 

 informação  (verídica)  chegue  à  população.  Em  se  tratando  de  ciência,  o  papel  da  mídia 

 (e  dos  comunicadores)  é  chave  para  tangibilizar  os  fenômenos  climáticos  e 

 conscientizar  sociedades  inteiras  acerca  da  gravidade  das  mudanças  climáticas  e  o  que 

 pode (e deve) ser feito. 

 Prevenir  e  combater  ambos  fenômenos  na  atualidade  é  dever  dos  órgãos 

 públicos,  privados  e  entidades  civis.  Cabe  a  nós,  pesquisadores,  a  promoção  da  ciência 

 e  o  incentivo  à  busca  por  soluções,  de  forma  que  populações  no  mundo  todo  sejam 

 capazes  de  acessar  informações  de  qualidade  e  tomar  decisões  que  definam  o  rumo  de 

 suas vidas de forma individual e coletiva. 
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 Como  veremos  nesta  dissertação,  o  entendimento  e  conscientização  acerca  de 

 ambos  fenômenos  podem,  de  forma  incisiva,  ditar  os  rumos  sobre  qual  planeta 

 queremos ter e qual tipo de vida e ecossistema poderemos usufruir. 
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 2  COMUNICAÇÃO  NA  ATUALIDADE:  DO  TRANSTORNO  DA  INFORMAÇÃO  À 
 INFODEMIA 

 Na  publicação  “Journalism,  fake  news  &  disinformation”,  veiculado  em  2018,  pela 

 Unesco,  a  agência  da  Organização  das  Nações  Unidas  responsável  pela  promoção  da 

 educação,  ciência  e  cultura  no  mundo,  é  aconselhado  que  organizações  responsáveis 

 pela  disseminação  da  informação  (sejam  órgãos  públicos  e/ou  privados)  treinem  seus 

 agentes  de  comunicação  para  combater  o  fenômeno  das  fake  news  e  da 

 desinformação. 

 A  publicação  faz  parte  de  uma  série  voltada  à  educação  do  jornalismo,  e  é  um 

 guia  para  estruturar  a  educação  de  jornalistas  e  profissionais  da  comunicação  ao  redor 

 do mundo, frente ao fenômeno das  fake news  e da desinformação. 

 Ainda  de  acordo  com  a  Unesco  (2018),  o  mundo  vive  atualmente  um  fenômeno 

 que  cunha  por  transformation  disorder  que,  aqui,  entenderemos  por  “transtorno  da 

 informação”. 

 Segundo  este  documento  elaborado  pela  Unesco  (2018),  atualmente,  a 

 informação  transformou-se  em  um  componente  volátil  e  vulnerável  no  mundo,  podendo 

 ser facilmente modificado e propagado em larga escala. 

 No  ano  anterior,  em  relatório  do  Conselho  Europeu,  instituição  que  define  a 

 agenda  política  da  União  Europeia,  as  pesquisadoras  Claire  Wardle  e  Hossein 

 Derakhshan  (2017)  também  haviam  apresentado  o  termo  transformation  disorder  para 

 designar  o  fenômeno  pelo  qual  indivíduos,  sociedades  e  governos  estão  envolvidos  na 

 criação,  disseminação  e  absorção  de  informações  inverídicas,  propagadas  por  vezes 

 em alta velocidade, a partir da intersecção entre o meio virtual e o não virtual. 

 Este  fenômeno  representa  atualmente  um  risco  para  a  estabilidade  democrática 

 de  diversos  países,  assim  como  para  a  tomada  de  decisão  de  governantes  e  ocupantes 

 de  posições  de  poder  em  instituições  privadas,  colocando  em  risco  a  vida  de  indivíduos 

 e  populações  inteiras,  em  temáticas  que  envolvem  de  educação  à  transporte,  de  saúde 

 à economia. 
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 Dessa  forma,  melhores  práticas  relacionadas  à  análise  da  informação  são 

 necessárias, tanto observando sua fonte, como meios e formatos. 

 O  documento  da  Unesco  (2018)  surge  em  um  momento  importante  neste  século 

 no  que  diz  respeito  às  transformações  na  forma  como  sociedade  e  indivíduos  interagem 

 e se comunicam, a partir de mudanças impulsionadas pela tecnologia. 

 Nas  últimas  duas  décadas,  segundo  publicação  de  novembro  de  2020  do  Fórum 

 Econômico  Mundial,  as  transformações  originadas  pela  tecnologia  no  campo  da 

 comunicação  foram  imperativas  quanto  à  forma  como  seres  humanos  convivem: 

 enquanto  nos  anos  2000  apenas  7%  da  população  mundial  possuía  acesso  à  Internet, 

 hoje,  mais  da  metade  do  globo  possui  acesso  à  mesma,  seja  por  meio  de 

 computadores ou  smartphones  . 

 Quando  o  recorte  é  apenas  quanto  à  quantidade  de  smartphones  com 

 capacidade  de  acesso  à  Internet,  o  padrão  de  crescimento  é  mantido:  nos  anos  2000, 

 aproximadamente  740  milhões  de  celulares  no  mundo  possuíam  capacidade  de  acesso 

 à  Internet,  versus  mais  de  8  bilhões  de  smartphones  com  acesso  à  Internet  no  final  de 

 2020, globalmente. 

 Esse  dado  revela  que  há  mais  aparatos  digitais  (como  celulares  que  permitem  o 

 acesso  à  Internet,  atualmente)  do  que  seres  humanos,  o  que  faz  da  comunicação  um 

 artigo  portátil  e  com  grande  mobilidade,  frente  momento  anterior  ao  surgimento  da 

 Internet. 

 Para  Alves  e  Maciel  (2020),  a  popularização  dos  smartphones  acrescentou  um 

 novo  e  importante  capítulo  na  história  da  comunicação,  permitindo  com  que  a  Internet 

 pudesse  se  transformar  em  veículo  único  com  relação  à  forma  pela  qual  nos 

 relacionamos com o mundo à nossa volta. 

 Castells  (2007)  apresenta  a  Internet  como  símbolo  de  uma  nova  sociedade 

 emergente  no  terceiro  milênio,  a  “Sociedade  Informacional”,  sociedade  da  “Era  da 

 Informação”, ou ainda, sociedade da “Era da Internet”. 

 Desta  forma,  a  Internet  não  se  resume  a  uma  simples  tecnologia  à  disposição  da 

 comunicação,  mas  instrumento  chave  que  permite  a  produção  e  difusão  da  informação, 

 sendo esta um produto dessas interações. 
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 Através  desta  dimensão  sociológica,  Castells  (2007),  apresenta  a  convergência 

 de  uma  coleção  de  inovações,  sejam  de  caráter  institucional,  puramente  tecnológico, 

 organizacional, econômica, social e política. 

 Neste  contexto,  a  informação  e  o  conhecimento  passam  a  desempenhar  papel 

 estratégico nesta sociedade em rede. 

 Siqueira  Júnior  (2012)  corrobora  com  este  entendimento,  ao  afirmar  que  a 

 sociedade  atual  e  suas  tecnologias  modificaram  contextos  dos  mais  variados, 

 culminando em um novo formato de estrutura social. 

 A  sociedade  da  informação  é  constituída  em  tecnologias  de  informação  e 
 comunicação  que  envolve  a  aquisição,  o  armazenamento,  o  processamento  e  a 
 distribuição  da  informação  por  meios  eletrônicos,  como  rádio,  televisão,  telefone 
 e  computadores,  entre  outros.  Essas  tecnologias  não  transformam  a  sociedade 
 por  si  só,  mas  são  utilizadas  pelas  pessoas  em  seus  contextos  sociais, 
 econômicos  e  políticos,  criando  uma  nova  estrutura  social,  que  tem  reflexos  na 
 sociedade  local  e  global,  surgindo  assim  a  sociedade  da  informação. 
 (SIQUEIRA JÚNIOR, 2012, p. 236) 

 Para  Alves  e  Maciel  (2020),  o  crescimento  exponencial  das  novas  tecnologias  e 

 o  maior  acesso  criou  uma  verdadeira  revolução  na  maneira  como  a  sociedade  se 

 informa e se comunica, em nível global. 

 O  smartphone  com  acesso  à  Internet  permite,  por  exemplo,  um  sem  número  de 

 possibilidades  quanto  a  atividades  diversas  que  podem  ser  executadas  a  uma 

 velocidade  impressionante.  Uma  dada  mensagem,  por  exemplo,  pode  ser  enviada 

 “digitalmente”  de  um  indivíduo  a  outro  e,  em  questão  de  milésimos  de  segundos,  a 

 mesma  chegar  a  um  destino  localizado  quilômetros  de  distância,  nos  pontos  mais 

 distantes do globo. 

 Compras  digitais,  entregas  de  produtos  advindos  de  outros  continentes, 

 download  de  músicas,  streaming  de  filmes,  aquisição  de  itens  de  arte,  envio  de 

 documentos  com  assinatura  e  certificação  digital,  participação  em  aulas  remotas, 

 comparecimento  a  entrevistas  de  emprego,  download  de  segunda  via  de  boletos,  e  uma 

 série  das  mais  variadas  atividades,  nos  mais  variados  segmentos;  de  forma  facilitada 

 por meio de dispositivos móveis, como  smartphones  . 

 A  tecnologia  mudou  drasticamente  o  modelo  de  negócio  de  um  sem  número  de 

 indústrias  e  verticais  nos  últimos  vinte  anos:  da  indústria  do  entretenimento  à  indústria 
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 da  saúde,  do  modelo  de  negócio  da  indústria  financeira,  incluindo,  por  exemplo,  a  forma 

 pelo  qual  funcionam  os  bancos  (e  que  hoje  operam  muitas  vezes  sem  a  necessidade  de 

 agências  físicas),  à  indústria  do  esporte  e  do  marketing.  Da  indústria  do  varejo  à 

 indústria  do  entretenimento;  da  própria  participação  política  à  formação  da  opinião 

 pública. 

 O  ciberespaço  nos  conduzirá  a  uma  era  em  que  a  compra  e  a  venda  se 
 tornarão  mais  automatizadas  e  convenientes.  As  empresas  estarão  conectadas 
 umas  às  outras  e  a  seus  clientes  em  uma  rede  virtual  perfeita.  As  informações 
 na  Internet  fluirão  pelo  globo  em  um  instante.  Os  fornecedores  identificarão  os 
 compradores  em  potencial,  e  os  compradores  terão  facilidades  em  identificar  os 
 melhores  fornecedores  e  produtos.  As  distâncias  e  o  tempo  necessário  para 
 transpô-las,  grandes  barreiras  para  o  comércio  no  passado,  encolherão  de 
 maneira  indescritível.  Comerciantes  que  continuarem  a  vender  de  maneira 
 antiga desaparecerão paulatinamente de cena. (KOTLER, 1999, p. 250) 

 Conforme  a  tecnologia  impulsionou  a  mudança  de  modelos  de  negócio  e  novas 

 formas  de  consumo  de  bens  e  serviços,  os  hábitos  de  indivíduos  e  sociedades  foram 

 também influenciados e transformados. 

 Ir  ao  cinema  versus  acessar  uma  série  de  lançamentos  e  assisti-los  na  própria 

 residência  do  indivíduo  a  partir  de  um  aplicativo  em  uma  smartv  ;  comprar  um  CD  (antes 

 conhecido  por  mídia  física),  versus  acessar  um  aplicativo  que  opera  por  modelo  de 

 assinatura  mensal  (o  chamado  modelo  de  negócio  software  as  a  service  ),  como  o 

 Spotify  ou  o  Deezer  ,  permitindo  aos  indivíduos  o  acesso  a  bilhões  de  músicas  de  forma 

 instantânea,  criando  inclusive  sua  própria  biblioteca  de  mídia  sonora,  por  praticamente 

 o  mesmo  custo  -  e  sem  qualquer  necessidade  da  aquisição  das  mídias  físicas  de 

 outrora. 

 A  leitura  de  um  jornal  ou  uma  revista  já  não  ocorre  da  mesma  forma  como 

 ocorria  há  algumas  décadas:  o  digital  mudou  drasticamente  o  modelo  de  negócio  da 

 comunicação,  de  maneira  tal  que  a  leitura  em  papel,  por  assim  dizer,  foi  gradativamente 

 substituída  -  ainda  que  não  por  completo  -  pela  leitura  através  dispositivos  eletrônicos, 

 seja um  smartphone  , um  tablet  , um  notebook  , ou outro  dispositivo. 

 A  criação  do  conteúdo  também  mudou:  se  antes  as  chamadas  ilhas  de  edição 

 batalhavam  para  entregar  a  edição  do  jornal  do  dia  seguinte  de  forma  célere,  em  uma 

 verdadeira  competição  pela  “manchete”  mais  relevante  ou  o  chamado  “furo  de 
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 reportagem”,  hoje,  a  criação  do  conteúdo  e  sua  disponibilização  no  mundo  virtual  ocorre 

 praticamente em “tempo real”. As ilhas de edições não dormem mais. 

 Figura 1 - Digital Communications: Comunicações Digitais no Século XXI 

 Fonte: World Economic Forum (2022) 

 Conforme  mostra  a  figura  acima,  as  comunicações  digitais  estão  no  epicentro  de 

 uma  mudança  que  modificou  a  forma  pela  qual  as  mais  variadas  indústrias  e 

 segmentos  atuam.  Isso  significa  dizer  mudança  tanto  no  modelo  de  negócio  das 

 indústrias  como  no  consumo,  pelo  indivíduo.  Dentre  os  segmentos  apresentados  pela 

 figura,  podemos  identificar,  por  exemplo  o  supply  chain,  ou  cadeia  de  suprimentos 

 (logística),  assim  como  a  indústria  automotiva  (  automotive  industry  ),  a  da  energia 

 (  energy  ),  a  do  óleo  e  do  gás  (  oil  and  gas  ),  e  impactando  as  próprias  mudanças 

 climáticas (  climate change  ). 
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 A  chamada  ICT  (  Information  Communication  Technology  )  ou  TICs  (Tecnologia  da 

 Informação  e  Comunicação),  ou  ainda,  as  TDICs  (Tecnologias  Digitais  de  Informação  e 

 Comunicação),  como  vemos  no  Brasil,  são  termos  para  designar  as  chamadas 

 comunicações  unificadas;  a  integração  das  telecomunicações  e  computadores  e  suas 

 redes  de  softwares  e  hardwares  (contemplando  todo  o  aparato  necessário  para  o 

 acesso,  armazenamento  e  distribuição  da  comunicação  no  meio  digital).  Como  vemos 

 na  figura,  as  comunicações  digitais  estão  no  centro  dessa  mudança  que  determina  a 

 forma pela qual a Sociedade da Informação interage na atualidade. 

 De  forma  geral,  o  termo  determina  sobre  a  convergência  da  comunicação  e  do 

 audiovisual  a  partir  da  integração  entre  computadores,  informação,  redes  digitais  e 

 indivíduos. 

 Há  pesquisadores,  como  Kensi  (2008)  que  utilizam  o  termo  Tecnologias  Digitais 

 da  Comunicação  e  da  Informação  (TDICs)  para  se  referir  às  tecnologias  digitais 

 conectadas  a  uma  rede;  há  outros,  como  Valente  (2013)  que  nomeiam  as  TDICs  a  partir 

 da  convergência  de  várias  tecnologias  digitais  como:  vídeos,  softwares,  aplicativos, 

 smartphones,  imagens,  console,  jogos  virtuais,  que  se  unem  para  compor  novas 

 tecnologias. 

 Segundo  Valente  (2013),  por  exemplo,  as  TDICs  referem-se  a  qualquer 

 equipamento  eletrônico  que  se  conecte  à  Internet,  ampliando  as  possibilidades  de 

 comunicação  de  seus  usuários.  Estes  equipamentos  conectados  à  Internet  fornecem 

 uma  base  estrutural  à  Era  da  Informação,  de  maneira  que  seus  processos  dominantes 

 estejam organizados em torno de estruturas de rede. 

 Segundo  Giles  (2010),  as  TICs  como  conhecemos  hoje  tem  como  seu  principal 

 referencial,  o  surgimento  da  Internet.  Tendo  surgido  no  contexto  da  Guerra  Fria,  na 

 década  de  1960,  a  Internet  é  fruto  de  um  projeto  do  exército  norte-americano, 

 conhecido como Arpanet. 

 Com  o  intuito  da  criação  de  um  sistema  de  informação  e  comunicação  em  rede, 

 inicialmente  fechado,  de  forma  que  a  troca  de  informações  entre  pólos  científicos  do 

 país  pudesse  ser  otimizada  sem  riscos  externos,  deu-se  início  ao  projeto  de 

 dinamização da troca de informação. 
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 O  projeto  era  também  uma  forma  de  defesa  frente  possíveis  ataques,  uma  vez 

 que  a  informação  não  estaria  localizada  apenas  um  um  ponto,  ou  apenas  com  uma 

 única  pessoa,  já  que  a  informação  estaria  então  localizada  em  distintos  pólos  científicos 

 do  país,  minimizando  a  vulnerabilidade  de  todo  um  sistema  que  antes  operava  sem 

 interligação. 

 Castells  (2003)  adiciona  que  recursos  de  pesquisa  foram  disponibilizados  pelo 

 Departamento  de  Defesa  dos  Estados  Unidos,  de  forma  que,  em  1969,  os  primeiros 

 Centros de Pesquisa universitários do país foram conectados. 

 Os  primeiros  centros  conectados,  a  partir  destes  investimentos,  foram  os  da 

 Universidade  da  Califórnia,  campus  de  Los  Angeles,  junto  aos  da  Universidade  da 

 Califórnia, campus de Santa Bárbara, e ao da Universidade de Utah. 

 Ainda  de  acordo  com  Castells  (2003),  em  menos  de  dois  anos,  mais  de  15  outros 

 centros  universitários  nos  Estados  Unidos  já  estavam  conectados;  cinco  anos  depois, 

 mais de 50 universidades americanas já estavam interligadas nesse mesmo sistema. 

 Isso  permitiu  a  migração  do  que  inicialmente  havia  sido  concebido  como  um 

 projeto  militar,  para  a  possibilidade  de  um  projeto  de  fins  educacionais  e  social,  dado  a 

 possibilidade  da  criação  de  comunidades  que  se  uniam  ao  redor  do  desenvolvimento  de 

 pesquisas e temas de interesse comuns. 

 Com  o  avanço  da  participação  de  novos  centros,  pólos  privados  incentivados 

 pelo governo americano também passaram a investir no projeto. 

 Desta  forma,  computadores  antes  enormes,  caros  e  não  necessariamente 

 portáteis  como  os  que  hoje  conhecemos,  passaram  por  modificações  estruturais, 

 gerando os chamados “computadores de tempo compartilhado”. 

 De  acordo  com  Dertouzos  (1997),  estes  “computadores  de  tempo  compartilhado” 

 possuíam  um  computador  central  (  mainframe  ),  processando  e  armazenando 

 informações, e as enviando posteriormente a chamados “terminais burros”. 

 Estes  terminais,  por  sua  vez,  disseminavam  as  informações  para  outros  pólos 

 conectados entre si, gerando a primeira comunidade  per se  oriunda deste sistema. 

 Ainda  segundo  Dertouzos  (1997),  a  abertura  deste  sistema  a  pessoas  de  fora, 

 inicialmente  convidadas,  os  chamados  “turistas”,  ocorreu  por  iniciativa  da  Universidade 
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 de  Massachussets  (MIT),  quando  Dertouzos  era  Diretor  do  Departamento  de 

 Computação da instituição educacional em questão. 

 O  avanço  da  presença  destes  “turistas”  contribuiu  para  o  próprio 

 desenvolvimento  e  evolução  deste  sistema,  tanto  do  ponto  de  vista  tecnológico  como 

 do  ponto  de  vista  de  pesquisa  e  interação  entre  usuários,  caminhando  de  um  sistema 

 fechado para um formato aberto. 

 No  início  dos  anos  80,  de  acordo  com  Dertouzos  (1997),  novos  e  sucessivos 

 desenvolvimentos  tecnológicos  (o  surgimento  da  comunicação  WAN,  o  protocolo 

 TCP/IP,  entre  outros),  permitiram  que  a  Internet  já  estivesse  consolidada  como  a 

 principal rede de comunicação com potencial de alcance global existente. 

 Em  1992,  o  físico  britânico  e  professor  do  MIT,  Tim  Berners-Lee  criou  a  World 

 Wide  Web  ,  oriundo  de  seu  projeto  de  pesquisa  de  1989,  “  Information  Management:  A 

 Proposal  ”,  criando,  desta  forma,  o  primeiro  navegador  web,  o  primeiro  website  de 

 sistema  aberto  e  o  primeiro  diretório  da  Internet,  o  que  propiciou  a  expansão  da  rede  de 

 forma nunca antes vista, e chegando ao que conhecemos hoje por acesso “www”. 

 A  razão  pela  qual  citamos  o  surgimento  da  Internet  neste  capítulo  é  para 

 evidenciar  um  ponto  importante:  desde  a  abertura  inicial  da  Internet  aos  chamados 

 “turistas”,  já  havia  uma  preocupação  acerca  da  regulamentação  deste  meio  e  seus 

 instrumentos,  por  conta  da  possibilidade  de  disseminação  de  informações  inverídicas 

 ou até mesmo o vazamento de informações sigilosas. 

 Segundo  Dertouzos  (1997),  naquela  época,  discussões  já  eram  observadas 

 acerca  da  criação  ou  da  necessidade  de  criação  de  mecanismos  de  controle  versus 

 mecanismos de autonomia para o uso da Internet. 

 Devido  à  oportunidade  de  crescimento  de  ideias  e  projetos  que  a  própria 

 extensão  e  abertura  gradativa  da  rede  trazia  consigo,  ainda  de  acordo  com  Dertouzos 

 (1997),  esta  preocupação  inicial,  porém,  não  impediu  os  avanços  tecnológicos  para  que 

 a rede pudesse ser totalmente aberta já ao final dos anos 80. 

 Esta preocupação, inclusive, não desapareceu nos dias atuais. 

 Para  Werthein  (2000),  os  desafios  da  Sociedade  da  Informação  são  inúmeros  e 

 incluem  desde  os  de  caráter  técnico,  até  os  de  caráter  econômico,  cultural,  social  e 

 legal, incluindo os de natureza psicológica e filosófica. 
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 A  partir  dessa  sociedade,  novos  paradigmas  e  desafios  surgem  nos  mais 

 diversos  âmbitos  da  vida  cotidiana,  seja  no  consumo  de  produtos  e  serviços,  na  forma 

 pela  qual  nos  comunicamos  e  interagimos,  na  forma  pela  qual  buscamos  a  proteção  de 

 nossa  privacidade,  ou  o  acesso  à  informações  verídicas,  de  forma  que  estes  desafios 

 ocorrem em escala global. 

 Para  Oliveira  e  Bazi  (2008),  um  dos  aspectos  importantes  que  merece  destaque 

 nesta  nova  era  reside  na  questão  em  torno  das  tecnologias  da  informação  e 

 comunicação. 

 Em  momento  que  antecedeu  a  virada  do  milênio,  alguns  autores,  como  Leal 

 (1996),  apresentaram  alguns  destes  desafios,  como  aumento  de  desemprego  (fruto  da 

 perda  de  qualificação  associada  à  automação  tecnológico-industrial),  além  de  questões 

 éticas,  como  as  de  privacidade,  as  de  controle  sobre  vida  pessoal  e  o  mundo 

 circundante;  e  do  sentido  da  identidade,  associado  à  intimidação  pela  crescente 

 complexidade tecnológica. 

 Nos  últimos  anos,  a  sociedade  vem  presenciando  inúmeras  alterações 

 provocadas pela relação indivíduo e tecnologia. 

 A  difusão  do  uso  e  o  amplo  acesso  às  TICs  são  estratégicos,  mas  podem 
 também  ser  instrumentos  de  dependência  (de  tecnologias,  de  equipamentos, 
 conteúdos,  estilos  de  vida  e  consumo)  e  de  reprodução  de  desigualdades.  Daí 
 que  a  participação  proativa  na  sociedade  da  informação  requer  mais  do  que 
 simplesmente  inclusão  digital.  É  necessário  criar  condições  de  apropriação 
 social  tanto  desse  aparato  tecnológico  –  o  que  implica  capacidade  de  os 
 diferentes  grupos  sociais  fazerem  frente  uso  dos  novos  meios,  contribuindo 
 para  a  melhoria  de  suas  condições  de  vida  e  de  trabalho  -,  quanto  da 
 capacidade  de  apropriação  da  informação  e  do  conhecimento  hoje  estratégicos 
 do  ponto  de  vista  capacidade  de  aprendizado,  inovação  e  desenvolvimento.  Isto 
 requer  o  amplo  acesso  aos  meios  materiais,  às  oportunidades  de  educação, 
 trabalho  e  renda,  como  também  o  direito  à  cidadania,  à  democracia  política  e  à 
 diversidade cultural. (ALBAGLI; MACIEL, 2007, p.16) 

 Outros  pesquisadores  corroboram  com  esta  visão.  Para  Andrade  e  Alvarenga 

 Neto  (2009),  o  excesso  de  informação  desnecessária  e  a  escassez  de  informações  são 

 fatores que complicam o desempenho das atividades do dia-a-dia nas organizações. 

 Naish  (2009)  compartilha  da  mesma  visão,  afirmando  que  o  excesso  de 

 informação  disponível  pelos  diferentes  meios  midiáticos  faz  com  que  as  pessoas 
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 tenham  grandes  dificuldades  em  concentrar-se  no  que  realmente  é  importante, 

 prejudicando seu poder de avaliar o conteúdo das notícias. 

 Neste  sentido,  é  importante  ressaltar  a  diferença  entre  excesso  de  informação 

 disponível (infodemia), desinformação e  fake news  . 

 2.1 O QUE É INFODEMIA 

 De  acordo  com  a  Organização  Pan-Americana  da  Saúde  (2021),  a  palavra 

 infodemia  refere-se  a  um  grande  aumento  no  volume  de  informações  associadas  a  um 

 assunto  específico,  que  podem  se  multiplicar  exponencialmente  em  pouco  tempo, 

 devido a um evento específico. 

 Segundo  a  Aberje  (2020),  Associação  Brasileira  de  Comunicação  Empresarial,  a 

 infodemia  refere-se  a  uma  superabundância  de  informações  sobre  um  tema  específico, 

 algumas  falsas,  outras  verdadeiras,  que  se  propagam  de  forma  rápida,  tornando  difícil 

 saber no que confiar. 

 Segundo  Ripoll  e  Matos  (2017),  a  infodemia  refere-se  à  produção  de  uma  grande 

 e  constante  quantidade  de  informação  que  o  próprio  indivíduo  parece  não  dar  conta  de 

 interpretar e refletir sobre a carga informacional que recebe diariamente. 

 Esse  excesso  de  informações  presente  na  intersecção  entre  ciberespaço  e 

 realidade  não  virtual  cria  desafios  quanto  ao  acesso  da  informação  de  credibilidade  por 

 indivíduos e sociedades. 

 Cria  também  desafios  quanto  à  tomada  de  decisão,  tanto  por  governantes,  como 

 por  indivíduos,  nos  mais  variados  temas  da  vida  cotidiana.  Buscar  a  verdade  em  meio  a 

 uma  verdadeira  avalanche  de  informações  que  são  disponibilizadas  praticamente  24 

 horas  por  dia,  de  forma  nonstop  ,  impacta  diretamente  no  andamento  da  vida  social  e 

 urbana na sociedade contemporânea. 

 É  a  partir  da  infodemia  que  encontram-se  outros  dois  fenômenos  informacionais 

 nesta Era: o da desinformação e as chamadas  fake news  . 

 2.2 O FENÔMENO DA DESINFORMAÇÃO 
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 Para  a  Organização  Pan-Americana  de  Saúde  (2021),  a  desinformação  é  uma 

 informação falsa ou imprecisa cuja intenção deliberada é enganar. 

 Segundo  a  Aberje  (2020),  desinformação  é  a  informação  falsa  ou  enganosa 

 criada para ganho econômico ou para enganar o público. 

 Para  a  Comissão  Europeia  (2018),  a  desinformação  representa  riscos  que  são 

 necessários  enfrentar  e  conter  para  realizar  a  democracia  plena  e  garantir  o  potencial 

 econômico  do  progresso  tecnológico,  com  respeito  à  liberdade  de  expressão  e  à 

 liberdade de receber e transmitir informações. 

 Segundo  a  Unesco  (2018),  o  termo  desinformação  refere-se  a  tentativas 

 deliberadas  (frequentemente  orquestradas)  para  confundir  ou  manipular  pessoas,  por 

 meio de transmissão de informações desonestas. 

 Apesar  de  não  ser  um  fenômeno  necessariamente  novo,  a  desinformação  na 

 atualidade assume novas roupagens, com base na cultura digital. 

 De  acordo  com  Alves  e  Maciel  (2020),  a  Internet  e  o  crescimento  das  mídias 

 sociais  não  inventaram  o  fenômeno  da  desinformação,  mas  criaram  um  ambiente 

 propício  para  que  houvesse  uma  difusão  em  massa  de  notícias  e  informações,  em 

 velocidade nunca antes vista na história da humanidade. 

 Essa  velocidade  com  que  um  sem  número  de  informações  e  notícias  são 

 compartilhadas  sobrepõe-se  à  capacidade  dos  indivíduos  de  destrinchar  quais  destas 

 são  verdadeiras,  parcialmente  verdadeiras  ou  até  mesmo  úteis,  inclusive  dificultando  a 

 definição sobre o que, de fato, pode ser considerado uma fonte confiável e o que não. 

 Para  a  Organização  Pan-Americana  de  Saúde  (2020),  a  desinformação 

 representa  um  grande  perigo  para  a  liberdade  dos  indivíduos,  da  sociedade  e  para  a 

 garantia  da  soberania  das  democracias  na  sociedade  atual,  uma  vez  que  pode  circular 

 e  ser  absorvida  rapidamente,  mudando  o  comportamento  das  pessoas  e  trazendo 

 riscos às suas vidas por não estarem adequadamente informadas. 

 2.3 O FENÔMENO DAS  FAKE NEWS 

 Conforme  veiculou  a  BBC  (2017),  fake  news  foi  eleita  a  palavra  do  ano  de  2017 

 pela editora inglesa Collins. 
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 Para  a  Unesco  (2018),  o  termo  fake  news  (“notícias  falsas”)  não  possui  um 

 significado  direto  ou  facilmente  compreensível.  Segundo  a  agência,  isso  ocorre  porque 

 “notícias”  significam  informações  verificáveis  de  interesse  público;  e,  uma  vez  que  as 

 informações não atendam a esses padrões, não merecem a designação de notícias. 

 Desta  forma,  a  expressão  “notícias  falsas”  apresenta-se  como  um  oxímoro 

 (aquilo  que  exprime  conceitos  contrários),  danificando  a  credibilidade  da  informação  e 

 sua razão de existir junto ao interesse público – a de que sejam notícias reais. 

 De  acordo  com  publicação  da  revista  científica  Science  (2018),  fake  news  é  a 

 reprodução  de  uma  informação  fabricada,  debilitada  de  acuracidade  e  credibilidade,  e 

 que  normalmente  é  reproduzida  ou  ecoada  a  partir  de  uma  informação  anterior, 

 inverídica. Esta, a de origem, propositadamente criada para enganar pessoas. 

 Ou  seja,  a  notícia  torna-se  ou  caracteriza-se  como  “falsa”,  pois  houve 

 anteriormente  a  gênesis  de  uma  informação  incorreta,  inverídica,  criada 

 deliberadamente  com  o  intuito  de  ludibriar  indivíduos  -  sendo  esta  a  desinformação 

 propriamente dita. 

 Segundo  Bussular  (2018),  as  fake  news  são  capazes  de  manipular  massas 

 visando  alcançar  certos  movimentos  ou  resultados.  Elas  têm  potencial  de  levar  o  leitor 

 ao  erro,  corromper  informações  verídicas,  promover  boatos,  caluniar  pessoas  e  atingir  a 

 honra de alvos políticos, sendo pensadas e estruturadas para tais objetivos. 

 A  sociedade  contemporânea,  rodeada  por  suas  diversas  tecnologias,  propicia 

 diferentes formas de relações sociais entre os seus usuários. 

 Segundo  Bussular  (2018)  as  fake  news  deixam  a  sociedade  inserida  em  um 

 dilema  sobre  o  que  é  verdadeiro  ou  falso,  contribuindo  para  a  perpetuação  do  quadro 

 de desinformação. 

 Para  Zattar  (2017),  o  acesso  às  fontes  de  informações  é  uma  tarefa  diária, 

 essencial  na  atualidade.  Contudo,  não  basta  o  acesso  a  qualquer  tipo  de  informação.  É 

 necessário  qualidade,  relevância  e  veracidade  nos  mais  diferentes  contextos,  de  forma 

 a  evitar  a  desinformação  e  notícias  falsas  nas  bolhas  informacionais  em  que  possamos 

 estar inseridos. 
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 3  FAKE  NEWS  NA  SOCIEDADE  E  IMPACTOS  SOBRE  A  FORMAÇÃO  DA  OPINIÃO 
 PÚBLICA 

 Sobre  a  formação  da  opinião  pública  frente  modificações  ocorridas  nas 

 comunicações à luz do nascer do novo milênio: 

 A  gigantesca  mutação  da  civilização  contemporânea,  acarreta  uma  redefinição 
 da  natureza  da  potência  militar,  econômica,  política  e  cultural.  Algumas  das 
 forças  atuais  ganharão  poder,  outras  irão  perdê-lo,  enquanto  recém  chegados 
 começam  a  ocupar  posições  que  nem  mesmo  existiam  antes  da  emergência  do 
 ciberespaço.  No  tabuleiro  do  xadrez  virtual,  as  regras  ainda  não  estão 
 completamente  estabelecidas.  Aqueles  que  conseguirem  defini-las  em  proveito 
 próprio  ganharão  muito.  Desde  agora,  e  apesar  da  grande  instabilidade  da 
 situação,  os  centros  que  hoje  dominam  o  poder  militar  e  financeiro 
 encontram-se  bem  colocados  para  aumentar  ainda  mais  sua  influência. 
 Contudo,  devemos  permanecer  atentos  à  abertura,  à  indeterminação  do 
 processo de mudança tecno-social em andamento. (LÉVY, 1999, p. 223) 

 Segundo  Barreto  e  Jaborandy  (2021),  na  sociedade  de  informação,  o  problema 

 não é o acesso à informação, mas o acesso à informação verídica. 

 Isso  é  evidente  hoje,  quando  observamos  os  impactos  do  fenômeno  da  fake 

 news  e  da  desinformação  na  sociedade.  Um  exemplo  disso  está  presente  na 

 interferência  das  fake  news  nas  eleições  presidenciais  que  elegeram  o  então  candidato 

 Donald  Trump,  em  2016,  como  afirma  a  publicação  “Social  Media  and  Fake  News  in  the 

 2016 Election”, da Universidade de Stanford, publicado em 2017. 

 Para  Bernardi  (2019),  o  pleito  eleitoral  em  2016,  nos  Estados  Unidos,  evidenciou 

 como  o  poderio  econômico  de  um  candidato  fomentou  a  contratação  de  terceiros  para  a 

 criação  de  conteúdo  e  a  sua  disseminação,  sem  que  a  veracidade  dessas  informações 

 ou conteúdos fosse necessariamente comprovada. 

 A  influência  das  “notícias  falsas”,  tidas  muitas  vezes  como  fonte  primária  de 

 notícias  da  sociedade  atual,  tornou-se  um  fenômeno  que  colocou  em  alerta  meios  de 

 comunicação,  organizações  e  poderes  públicos,  tornando-se  motivo  de  preocupação 

 em todo o mundo. 
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 Segundo  Nicolaou  e  Giles  (2017),  as  “notícias  falsas”  surgiram  contra  um  pano 

 de  fundo  de  mudanças  contínuas  na  sociedade,  como  a  crescente  desconfiança  das 

 instituições públicas e dos meios de comunicação. 

 No  caso  do  Brexit  ,  processo  de  saída  do  Reino  Unido  da  União  Europeia, 

 iniciado  em  2017,  de  acordo  com  Netto  (2017)  e  Wintour  (2018),  investigação 

 comprovou  que  156  mil  contas  em  sites  e  plataformas  de  redes  sociais  digitais,  como 

 Twitter  ,  foram  criadas  por  “usinas  de  trolls”  russas  para  disseminar  propaganda  ou 

 informações  falsas  favoráveis  à  saída  do  Reino  Unido,  tendo  os  ataques  continuado 

 mesmo após o referendo. 

 Ainda  de  acordo  com  Netto  (2017)  e  Wintour  (2018),  as  eleições  francesas,  em 

 2017,  foram  também  marcadas  por  fake  news  ,  de  forma  que  sites  de  extrema  direita 

 anunciavam  que  o  então  candidato  Emmanuel  Macron  havia  recebido  financiamento 

 proveniente da Arábia Saudita, informação posteriormente desmentida. 

 Para  Clark  e  Marchi  (2017),  em  se  tratando  da  desconfiança  nos  meios  de 

 comunicação,  adiciona-se  o  declínio  dos  jornalistas  profissionais,  o  que  corroborou  para 

 que  as  fake  news  ganhassem  maior  espaço  e  passassem  a  ocupar  maiores  proporções 

 na mídia. 

 Para  Bertoldo,  Salto  e  Mill  (2018),  a  comunicação  hoje  é  mediada  por  aparatos 

 eletrônicos,  de  modo  que  ocorre  uma  partilha  e  troca  de  informações  que  implicam 

 interação  entre  os  sujeitos.  Estes  são,  ora  emissores,  ora  receptores.  Desta  forma,  a 

 mensagem  na  Era  da  Informação  passou  a  ter  caráter  de  interação,  tanto  no  envio, 

 como em seu recebimento. 

 Como  todos  podem  ser  produtores  de  conteúdo  no  meio  digital,  o  surgimento  da 

 desinformação  e,  consequentemente,  de  “notícias  falsas”,  pode  ocorrer  a  qualquer 

 momento, em qualquer local, inclusive de forma anônima. 

 Para  Araújo  e  Vilaça  (2016),  isso  significa  que,  desde  a  leitura  de  notícias,  ao 

 compartilhamento  de  opiniões  e  reivindicações,  à  produção  de  seu  próprio 

 conhecimento,  e  até  mesmo  a  organização  de  mobilizações  coletivas,  tudo  pode 

 ocorrer de forma interativa no meio digital. 

 As  redes  sociais  digitais  possibilitam  aos  indivíduos  a  interação  com  outros 

 usuários  desta  rede,  com  intuitos  diversos.  As  facilidades  associadas  ao 
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 compartilhamento  digital  de  informações  ou  seu  envio  incluem  a  rapidez,  o  caráter  de 

 instantaneidade,  a  rápida  transposição  geográfica  e  a  portabilidade,  corroborando,  para 

 isso,  aparatos  móveis  que  facilitam  esse  compartilhamento,  como  o  smartphone  ,  que  se 

 transformou  em  um  instrumento  para  produção,  compartilhamento  e  acesso  das 

 notícias. 

 Vosoughi,  Deb  e  Aral  (2018)  apresentam  que  no  estudo  “The  spread  of  true  and 

 false  news  online”,  pesquisadores  do  Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts  (MIT) 

 descobriram  que  os  cidadãos  comuns  são  os  principais  responsáveis  por  compartilhar 

 fake  news  .  Após  investigar  como  as  fake  news  são  replicadas  no  Twitter  ,  entre  2006  e 

 2017,  o  estudo  constatou  que  informações  falsas  são  disseminadas  mais  rapidamente  e 

 têm um alcance 70% maior do que as verdadeiras, independentemente do assunto. 

 No  Brasil,  há  exemplos  recentes  de  casos  sobre  como  as  fake  news  geraram 

 uma  verdadeira  disseminação  de  incertezas,  dificultando  o  acesso  à  informação 

 verídica  pela  sociedade;  considerando  que  aproximadamente  66%  dos  brasileiros 

 declaram  utilizar  as  redes  sociais  digitais  como  principal  meio  para  acesso  de  notícias 

 (NEWMAN  et  al,  2018),  não  é  surpresa  que  uma  dessas  ondas  de  fake  news  tenha 

 ocorrido durante as últimas eleições, em 2018. 

 Tamanho  foi  o  impacto  midiático  dessa  onda  de  fake  news  ,  que  a  alta  comissária 

 de  Direitos  Humanos  da  ONU,  Michelle  Bachelet,  declarou  que  as  eleições  no  Brasil 

 foram  afetadas  pela  desinformação,  como  apresenta  Chade  (2018),  incluindo  a 

 utilização  de  campanhas  de  desinformação  e  robôs  nas  redes  sociais  digitais  para 

 influenciar opiniões e escolhas de eleitores individuais. 

 Para  Kerckhove  (2009),  é  nessa  cultura  em  que  um  dispositivo  digital  não  se 

 limita  à  condição  de  mero  instrumento  de  trabalho,  mas  se  torna  a  extensão  dos  nossos 

 corpos e mentes, que cria possibilidades inimagináveis de interação. 

 O  produto  dessas  interações  pode  tanto  gerar  o  conhecimento,  como  pode  ser 

 alvo  de  manipulação:  as  informações  tornaram-se  moldáveis,  e,  consequentemente,  a 

 formação da opinião pública tornou-se vulnerável a esses mecanismos. 

 Essa  comunicação  digital,  em  que  indivíduos  interagem  constantemente  e 

 praticamente  sem  fronteiras,  constitui  uma  cibercultura,  uma  produção  cultural 
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 contemporânea  formada  por  novas  tecnologias  da  informação  disponibilizadas  neste 

 ciberespaço, considerando os indivíduos envolvidos. 

 Para  Castells  (2003),  a  cultura  produz  um  modus  vivendi  que  os  indivíduos 

 desenvolvem  a  partir  dos  costumes  partilhados  pelo  grupo.  No  caso  da  cultura  digital, 

 as  produções  se  constituem  a  partir  do  uso  das  tecnologias,  configurando  a  cultura  da 

 informação. 

 Ainda  segundo  Castells  (2003),  essa  cultura  é  também  uma  do  conhecimento,  de 

 fluxos  e  criações  interligadas  às  inovações  tecnológicas,  estabelecendo  novas 

 fronteiras nos planos econômico, político, cultural e humano. 

 Esta  Sociedade  da  Informação  produz  conteúdos,  práticas  sociais  e  novas 

 linguagens  que  precisam  ser  problematizados,  principalmente  quanto  ao  volume  de 

 informações  disponibilizadas  e  quanto  à  veracidade  ou  qualidade  das  mesmas.  Outros 

 autores, como veremos a seguir, corroboram com essa visão. 

 Os  dados  encontrados  livremente  na  Internet  transformam-se  em  informações 
 pela  ótica,  interesse  e  necessidade  com  que  o  usuário  o  acessa  e  o  considera. 
 Para  a  transformação  das  informações  em  conhecimentos  é  preciso  um 
 trabalho  processual  de  interação,  reflexão,  discussão,  crítica  e  ponderações  que 
 são  mais  facilmente  conduzidos,  quando  partilhado  com  outras  pessoas. 
 (KENSKI, 2009, p.5) 

 Antecedendo  o  novo  milênio,  Davenport  (1998)  já  alertava  sobre  a  importância 

 quanto  a  forma  com  que  a  informação  seria  transmitida  no  meio  digital,  a  partir  do 

 crescimento  da  Internet,  estimulando  que  as  pessoas  estivessem  em  alerta  para 

 reconhecer as informações e saber utilizá-las. 

 Schwab  (2016)  alerta  que  a  dinâmica  da  partilha  das  mídias  sociais  pode 

 enviesar  a  tomada  de  decisões  e  causar  riscos  para  sociedade  civil,  pois  a  grande 

 quantidade  de  conteúdo  disponível  nos  canais  digitais  é  capaz  de  polarizar  as  fontes  de 

 informação do indivíduo. 

 Recentemente,  o  caso  da  pandemia  de  COVID-19  nos  mostra  a  preocupação 

 gerada  nos  profissionais  de  saúde  por  conta  da  disseminação  de  uma  pandemia  outra, 

 a das  fake news  . 

 Conforme  apresentado  na  reportagem  de  Kaur  e  Thomas  (2020)  para  a  CNN  ,  o 

 presidente  da  Cruz  Vermelha,  no  final  de  2020,  afirmou  que  as  fake  news  disseminadas 
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 sobre  as  vacinas  contra  COVID-19  seriam  uma  segunda  pandemia,  que  impediria  os 

 esforços para o controle da primeira pandemia. 

 Para  Davenport  (1998),  saber  utilizar  eficientemente  os  meios  disponíveis  para 

 comunicar  a  mensagem,  buscando  não  só  garantir  maior  absorção  por  parte  do 

 receptor,  mas  também  conquistar  um  maior  comprometimento  com  a  informação  seria 

 um dos principais desafios aos futuros produtores de informação. 

 Essa  busca  pela  verdade  em  meio  tantas  aglomerações  de  informações  dúbias, 

 a  navegação  em  um  mar  de  incertezas  sobre  o  que  é  verídico  e  o  que  é  desprezível  ou 

 intencionalmente  criado  para  ludibriar  indivíduos,  impulsionou  o  crescimento  de 

 atividades  de  checagem  de  fatos  no  mundo  todo:  o  chamado  fact-checking  tomou 

 novas  proporções  nos  últimos  anos,  ao  passo  que  o  fenômeno  das  fake  news  foi 

 criando uma névoa que dificulta o entendimento do que é real. 

 Como  apontam  Uscinsky  e  Butler  (2013),  durante  a  campanha  eleitoral  de  2012 

 nos  Estados  Unidos,  plataformas  de  fact-checking  conquistaram  inédita  relevância  na 

 agenda jornalística e política. 

 Durante  o  ciclo  eleitoral  de  2012,  o  fact-checking  tornou-se  uma  faceta 
 proeminente  da  cobertura  noticiosa  de  campanha.  Por  exemplo,  o  braço  de 
 checagem  do  Tampa  Bay  Times,  PolitiFact,  avaliou  mais  de  800  declarações 
 relacionadas  apenas  à  campanha  presidencial.  A  introdução  do  fact-checking 
 na  cobertura  política  foi  amplamente  bem-vinda  pelas  agências  de  notícias  e 
 pela  audiência.  Veículos  de  fact-checking  são  frequentemente  citados  por 
 outros  jornalistas  e  por  políticos  cujos  oponentes  foram  acusados  de  mentir 
 pelos checadores. (USCINSKY, BUTLER, 2013. p. 162; tradução nossa) 

 Saber  encontrar  a  verdade,  diferenciar  o  sensacionalismo  do  conteúdo  original, 

 determinar  quais  fontes  são  credíveis,  aprender  como  frear  o  crescimento  das  notícias 

 inverídicas,  estar  a  par  dos  problemas  da  sociedade  e  como  enfrentá-los  (nos  mais 

 variados  âmbitos,  como  impostos,  eleições,  saúde,  clima,  para  citar  alguns),  tornou-se 

 um desafio para indivíduos, instituições e para a comunicação no século 21. 
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 4 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 Como  apresentam  Ribeiro  e  Santos  (2016),  a  mudança  climática  é  o  maior  e 

 mais complexo problema ambiental da atualidade. 

 Para  a  Organização  das  Nações  Unidas  (2022),  as  mudanças  climáticas  são 

 transformações  a  longo  prazo  nos  padrões  de  temperatura  e  clima,  que  podem  ser 

 naturais  (à  exemplo  de  variações  no  ciclo  solar).  Porém,  desde  1800,  as  atividades 

 humanas  têm  sido  o  principal  impulsionador  das  mudanças  climáticas,  principalmente 

 devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. 

 Para  Blank  (2015),  de  acordo  com  essa  perspectiva,  as  mudanças  climáticas 

 referem-se  à  mudanças  atribuídas  direta  ou  indiretamente  à  atividade  humana  (ação 

 antrópica),  alterando  a  composição  da  atmosfera  global,  de  forma  adicional  à 

 variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis de tempo. 

 Essas  mudanças,  causadas  pela  ação  do  homem,  influenciam  no  equilíbrio  dos 

 ecossistemas. 

 Para  Artaxo  (2014),  as  ações  antrópicas  sobre  o  meio  ambiente  estão 

 promovendo  alterações  de  grande  escala  e  impactos  imprevisíveis  há,  pelo  menos,  um 

 século. 

 O  uso  inadequado  dos  recursos  naturais,  a  poluição  do  ar,  do  solo  e  da  água,  o 

 aumento  da  temperatura  média  da  Terra,  entre  outros  desdobramentos,  indicam  que 

 estamos vivendo em uma nova era geológica, então chamada de Antropoceno. 

 Há  aproximadamente  dois  séculos,  a  ciência  climática  dava  seus  primeiros 

 passos  e,  nos  últimos  anos,  cientistas  de  diversas  áreas  têm  acumulado  um  vasto 

 conjunto  de  evidências  no  campo  (IPCC,  2018)  ao  ponto  de  serem  unânimes  sobre  a 

 acelerada  mudança  no  clima  global  e  sua  origem  antrópica  (Cook  et  al,  2013;  Powell, 

 2019). 

 Para  Alves  et  al  (2021)  as  mudanças  climáticas  apresentam-se  como  um 

 iminente  perigo  que  põe  em  risco  os  ecossistemas,  a  biodiversidade,  as  comunidades 

 culturais, entre muitos outros aspectos, afetando o bem-estar humano e ambiental. 
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 As  emissões  de  gases  do  efeito  estufa  desde  a  Revolução  Industrial  (1850) 
 ocorrem  através  de  processos  como  a  queima  de  combustíveis  fósseis, 
 desflorestamento  de  florestas  tropicais,  atividades  industriais  e  produção  de 
 cimento,  desenvolvimento  da  agricultura  e  pecuária  e  processos  industriais. 
 (ARTAXO; RODRIGUES, 2019, p. 43) 

 De  acordo  com  a  Organização  das  Nações  Unidas  (2022),  a  última  década 

 (2011-2020)  foi  a  mais  quente  já  registrada;  no  mesmo  período  as  concentrações  de 

 gases  de  efeito  estufa  na  atmosfera  da  Terra  apresentaram-se  em  seus  níveis  mais 

 altos,  comparados  aos  últimos  2  milhões  de  anos,  intensificando  o  chamado  efeito 

 estufa. 

 Como  apresentam  Artaxo  e  Rodrigues  (2019),  a  concentração  de  dióxido  de 

 carbono,  CO2,  principal  gás  causador  de  efeito  estufa,  aumentou  de  280  partes  por 

 milhão (ppm) no início da Revolução Industrial para 404 ppm em 2018. 

 Para  Letcher  (2021),  apesar  do  efeito  estufa  ser  um  processo  natural  do  planeta, 

 sendo  responsável  pela  manutenção  dos  ecossistemas  e  garantindo  a  sobrevivência 

 humana,  algumas  ações  antrópicas  têm  influenciado  nesse  equilíbrio  natural.  Da 

 mesma forma, outros pesquisadores corroboram com a afirmação. 

 O  efeito  estufa  é  um  evento  natural,  entretanto,  a  ação  antrópica  durante  os 
 últimos  anos  contribuiu  fortemente  com  um  acréscimo  de  gases  emitidos  na 
 atmosfera.  Ressalta-se  que  as  emissões  de  GEE  ocorrem  principalmente  a 
 partir  da  queima  de  combustíveis  fósseis,  e  os  GEE  potencializam  as  mudanças 
 climáticas. (SEIFFERT, 2009 apud DULLIUS et al., 2017) 

 Conforme  apresentam  Soares  e  Higuchi  (2006),  por  exemplo,  o  efeito  estufa  é 

 fundamental para a manutenção do clima e essencial para a vida terrestre no seu todo. 

 Em  excesso,  contudo,  os  gases  de  efeito  estufa  formam  uma  espécie  de 

 cobertura  espessa,  retendo  o  calor,  promovendo  o  superaquecimento  da  superfície  da 

 terra,  produzindo  alterações  no  clima  terrestre  e  consequentemente  causando 

 problemas  ambientais,  com  possibilidade  de  alcance  a  diversos  países  do  globo, 

 principalmente os das zonas costeiras e os pequenos países insulares. 

 De  forma  mais  alarmante,  ainda  segundo  Soares  e  Higuchi  (2006),  destacam-se, 

 o  aumento  do  nível  do  mar,  por  meio  do  degelo  das  calotas  polares  e  o  aquecimento  da 

 água do mar. 
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 Em  diversos  pontos  do  planeta,  dados  têm  sido  coletados  e  pesquisas  têm  sido 

 desenvolvidas  ao  longo  das  últimas  três  décadas,  sendo  os  resultados  apresentados 

 nos  mais  variados  formatos,  sejam  em  reuniões,  conferências  internacionais, 

 convenções,  simpósios  e  relatórios,  de  forma  a  evidenciar  a  existência  das  mudanças 

 climáticas  provocadas  pela  ação  humana  (origem  antrópica),  e  alertar  sobre  suas 

 consequências para a vida no planeta. 

 Veremos  exemplos  destes  acordos  mais  adiante,  em  “Monitoramento  das 

 mudanças  climáticas:  revisão  dos  acordos  climáticos  dos  anos  70  à  atualidade”,  de 

 forma  a  evidenciar  as  ações  tomadas  a  partir  da  evolução  das  mudanças  climáticas 

 antropogênicas. 

 Durante  os  últimos  50  anos,  o  Ártico  mostrou  o  mais  rápida  aquecimento  no 
 Planeta,  duas  vezes  mais  que  a  média  mundial;  isso  causou  rápidas  mudanças 
 ambientais,  como  a  redução  do  volume  das  geleiras,  o  que  contribui  para  o 
 aumento  do  nível  médio  dos  mares;  o  degelo  do  permafrost,  que  libera  grandes 
 quantidades  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  e  metano  (CH4)  na  atmosfera, 
 intensificando  o  efeito  estufa;  a  migração  da  vegetação  em  direção  ao  Norte, 
 alterando  a  disponibilidade  de  alimentos  e  os  padrões  de  migração  dos  animais; 
 o  aumento  da  temperatura  da  superfície  do  mar,  o  que  pode  causar  a  migração 
 de  cardumes  de  peixes  para  áreas  mais  ao  Norte.  A  mudança  mais  rápida,  e  a 
 que  mais  chama  a  atenção,  é  a  drástica  redução  da  área  coberta  por  gelo 
 marinho  no  verão.  O  Ártico  é  o  sinalizador  do  impacto  das  mudanças  climáticas 
 de  origem  antrópica  e  caminha,  rapidamente,  para  se  tornar  um  ambiente 
 diferente  daquele  conhecido  desde  as  grandes  descobertas.  (SOUZA  ET  AL., 
 2016, p. 1137) 

 De  acordo  com  Acia  (2004)  e  Kwok  (2010),  o  gelo  marinho,  por  exemplo,  é  tanto 

 um  indicador  como  um  ator  de  mudanças  climáticas,  sendo  um  marcador  importante 

 para o balanço de energia global. 

 Como  apresenta  Untersteiner  e  Kwok  (2011),  grande  parte  da  energia  recebida 

 pelo  Ártico  é  refletida  de  volta  para  o  espaço  pelo  gelo  e  neve.  Esse  papel  ambiental  do 

 gelo  marinho  é  chave  para  a  manutenção  do  clima  em  nosso  planeta.  A  redução  na 

 extensão  da  cobertura  de  gelo  marinho  nas  regiões  polares  afeta  o  clima  planetário, 

 pois permite que o oceano aberto absorva uma quantidade maior de energia. 

 Segundo  Artaxo  e  Rodrigues  (2019)  cerca  de  85%  da  geração  de  energia  global 

 vem  da  queima  de  combustíveis  fósseis,  de  forma  que  alguns  gases,  como  o  dióxido  de 

 carbono  (CO2),  o  metano  (CH4),  o  ozônio  (O3)  e  o  óxido  nitroso  (N2)  absorvem  a 
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 radiação  infravermelha  emitida  pelo  nosso  planeta  e  retornam  essa  radiação  (calor) 

 para a superfície terrestre, aquecendo-a. 

 Pode-se  dizer  que  a  diminuição  da  área  do  gelo  marinho  provoca  mudanças  no 

 balanço de energia. 

 Com  uma  menor  área  de  alta  reflexão,  a  energia  será,  principalmente,  absorvida 

 pela superfície do oceano. 

 Como  reforça  o  NSIDC  (2015),  o  National  Snow  and  Ice  Data  Center  (Centro  de 

 Dados  sobre  neve  e  gelo,  instituição  dos  Estados  Unidos  responsável  por  apoiar  a 

 investigação  polar  e  criosférica)  ,  diminuindo  a  extensão  do  gelo  marinho,  o  oceano 

 passa  a  receber  mais  energia;  como  o  albedo  do  oceano  é  muito  baixo,  este  absorve 

 mais  energia.  Dessa  forma,  o  oceano  responde  a  esse  aumento  de  energia,  elevando 

 sua temperatura. 

 De  acordo  com  a  AMAP  (2012),  quase  todas  as  geleiras  árticas  se  retraíram  nos 

 últimos  100  anos,  sendo  que  a  taxa  de  derretimento  aumentou  nas  últimas  décadas.  As 

 geleiras  canadenses,  por  exemplo,  apresentaram,  em  2012,  uma  perda  líquida  de  gelo 

 três  vezes  maior  do  que  em  2005.  Uma  das  áreas  com  mais  perda  de  gelo,  está 

 localizada nos Estados Unidos, no sul do Alasca. 

 De  acordo  com  estudo  de  Larsen  et  al  (2008)  haverá  um  necessário  aumento 

 nos  gastos  públicos  devido  à  possíveis  reparos  da  infraestrutura  pública  americana  no 

 Alasca  e  outros  estados  nos  Estados  Unidos,  de  rodovias  à  portos  e  aeroportos,  por 

 conta dos efeitos das mudanças climáticas, a partir do degelo no Ártico. 

 O  estudo,  segundo  Larsen  et  al  (2008),  projeta  gastos  da  grandeza  de  até  6 

 bilhões  de  dólares  americanos  para  o  período  até  o  ano  de  2030,  e  mais  de  7,5  bilhões 

 de dólares americanos considerando o período até 2080. 

 Ainda  segundo  a  AMAP  (2012),  devido  às  perdas  do  gelo  de  geleiras,  o  Ártico  é 

 o  principal  contribuidor  para  o  aumento  do  nível  médio  dos  mares.  No  século  XX,  a  taxa 

 de  elevação  foi  de  1–2  mm  por  ano;  no  século  XXI  essa  taxa  aumentou 

 consideravelmente, e entre 2003 e 2008, foi de 2,5 mm por ano em média. 

 Além  disso,  o  aquecimento  do  Ártico  pode  resultar  no  descongelamento,  até  o 

 ano  de  2100,  de  até  85%  do  chamado  permafrost  ,  causando  mudanças  na  hidrologia, 

 aumentando a frequência de incêndios e erosão. (UNEP, 2012). 
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 “Permafrost''  é  o  solo  permanentemente  congelado,  ou  seja,  para  receber  esse 
 nome  o  solo  deve  permanecer  com  temperatura  de  0ºC  ou  inferior  por  dois  anos 
 seguidos.  O  conceito  de  permafrost  tem  relação  unicamente  com  a  temperatura 
 apresentada  pelo  solo  e  não  pela  presença  de  água  ou  o  tipo  de  solo. 
 (CHRISTOPHERSON, 2012, p. 1144) 

 Como  apresentou  o  IPCC  (2013),  as  temperaturas  do  permafrost  aumentaram  na 

 maioria  das  regiões  ao  redor  do  mundo  desde  o  início  da  década  de  1980.  De  acordo 

 com  o  relatório,  essa  tendência  responde  ao  aumento  da  temperatura  superficial  do  ar, 

 a mudanças na sua espessura e, ainda, no tempo de permanência da neve. 

 De  acordo  com  Hoag  (2012),  desde  os  anos  1980,  a  neve  que  permanece  no 

 Ártico  após  a  primavera  também  diminuiu  na  ordem  de  dois  terços,  de  9  para  3  milhões 

 de km. Isso pode afetar tanto a fauna como a flora da região, de formas irreparáveis. 

 Um exemplo é o que pode ocorrer com o urso polar (  Ursus maritimus  ). 

 Segundo  publicação  da  ACIA  (2004),  essa  espécie  vive  basicamente  sobre  o 

 gelo  marinho,  se  alimentando  através  da  caça  de  focas;  permanecendo  em  locais  onde 

 a  neve  é  espessa,  dormindo  no  inverno.  Mudanças  na  cobertura  do  mar  congelado 

 afetam  diretamente  a  população  de  ursos,  implicando  alterações  significativas  em  seu 

 habitat natural, trazendo riscos à sua vida. 

 Hunter  et  al.  (2010)  projetam  que  até  o  fim  do  século  XXI  a  população  de  ursos 

 polares  será  reduzida  drasticamente  com  base  nas  alterações  climáticas,  e  por  isso 

 essa espécie está na lista de animais ameaçados pelas mudanças climáticas. 

 (...)  além  do  aumento  da  temperatura,  outros  fatores  indicam  as  mudanças 
 climáticas.  Dados  provenientes  de  satélites  mostram  que  houve  uma  redução 
 de  10%  de  toda  a  neve  que  cobria  o  planeta  desde  o  final  dos  anos  1960. 
 (QUEIRÓS; ANDRADE; FAGUNDES, 2006, p. 91) 

 Santos  et  al  (2013)  corroboram  para  a  discussão,  acrescentando  que  é 

 importante  entender  que  grande  parte  do  calor  resultante  do  efeito  estufa  é  absorvido 

 pelas águas do mar, afetando o sistema climático da Terra em vários aspectos. 

 Nobre (2008), cita as três seguintes consequências neste sentido: 
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 a)  diminuição  da  solubilidade  do  CO2  pelos  oceanos,  devido  ao  aumento  da 

 temperatura do mar; 

 b) o aumento do nível médio do mar por causa da expansão térmica da água; 

 c)  derretimento  da  calota  polar  Ártica,  alterando  o  clima  global  e  as  correntes 

 marinhas. 

 Conforme  Santos  et  al  (2013)  os  efeitos  oriundos  das  mudanças  climáticas  não 

 se  encontram  localizados  neste  ou  naquele  continente,  constituindo  problemas 

 mundiais, atingindo todos os ecossistemas. É um efeito cascata. 

 No  Brasil,  de  acordo  com  o  Centro  de  Gestão  e  Estudos  Estratégicos  (CGEE, 

 2008),  por  exemplo,  concluiu-se  que  a  elevação  do  nível  do  mar  pode  afetar  regiões 

 costeiras,  incluindo  as  metrópoles  litorâneas,  modificando  o  padrão  do  clima  local  e 

 apresentando alterações como: 

 a) aumento da freqüência e intensidade de enchentes e secas; 

 b) expansão de vetores de doenças endêmicas; 

 c)  mudança  do  regime  hidrológico,  com  impactos  sobre  a  capacidade  de  geração 

 hidrelétrica; 

 d) perdas na agricultura e ameaças à biodiversidade. 

 Grandes  tragédias  já  aconteceram  devido  ao  aumento  da  temperatura.  Um  bom 
 exemplo  foi  o  verão  de  2003  na  Europa,  quando  foram  registrados  os  recordes 
 de  temperaturas  mais  elevadas,  causando  a  morte  de  aproximadamente  35  mil 
 pessoas.  O  derretimento  das  calotas  polares  localizadas  em  superfícies 
 continentais  tem  sido  uma  outra  grande  preocupação.  Caso  as  calotas 
 continuem  a  derreter  num  ritmo  acelerado,  o  nível  dos  oceanos  pode  vir  a 
 elevar-se,  fazendo  com  que  milhares  de  pessoas  que  vivem  em  regiões 
 costeiras tenham que deixar suas casas. (MILAZZO; CARVALHO, 2008, p. 113) 

 De  acordo  com  Santos  et  al  (2013),  as  consequências  produzidas  pelas 

 mudanças  climáticas  sobre  o  meio  ambiente  são  inúmeras,  exigindo  um  novo  repensar 

 sobre modelos de produção e a adoção de sistemas de desenvolvimentos sustentáveis. 

 [...]  nas  regiões  subtropicais  e  tropicais,  mudanças  nas  condições  climáticas  e 
 no  regime  de  chuvas  poderão  modificar  significativamente  a  vocação  agrícola 
 de  uma  região;  na  medida  em  que  a  temperatura  mudar,  algumas  culturas  e 
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 zonas  agrícolas  terão  que  migrar  para  regiões  com  clima  mais  temperado,  ou 
 com  maior  nível  de  umidade  no  solo  e  taxa  de  precipitação.  (PINTO; 
 MOUTINHO e RODRIGUES, 2008, p. 14) 

 Um  estudo  realizado  por  Nobre  e  Assad  (2005),  avalia  quais  os  impactos  das 

 mudanças  climáticas  na  agricultura  brasileira,  concluindo  que  no  caso  das  plantações 

 de  soja,  milho,  feijão,  café  e  arroz,  as  mudanças  climáticas  não  somente  podem 

 impactar  na  redução  da  produção,  como  também  com  relação  às  áreas  plantadas, 

 sendo a soja a cultura mais afetada, seguida pelo café. 

 Como  consequência  do  aquecimento  global,  a  biodiversidade  de  vários 
 ecossistemas  deverá  diminuir  e  mudanças  na  distribuição  e  no  regime  de 
 reprodução  de  diversas  espécies  ocorrerão.  A  antecipação  ou  retardamento  do 
 início  do  período  de  migração  de  pássaros  e  insetos  e  dos  ciclos  reprodutivos 
 de  sapos,  a  floração  precoce  de  algumas  plantas,  a  redução  na  produção  de 
 flores  e  frutos  de  algumas  espécies  da  Amazônia,  a  redução  da  distribuição 
 geográfica  de  recifes  de  corais  e  mangues,  o  aumento  na  população  de  vetores 
 como  malária  ou  dengue  e  a  extinção  de  espécies  endêmicas  são  alguns 
 exemplos  dos  impactos  da  mudança  climática  global  sobre  a  biodiversidade  do 
 planeta. (PINTO; MOUTINHO; RODRIGUES, 2008, p. 14) 

 Finalmente,  há  também  a  intensificação  do  aparecimento  de  determinadas 

 doenças, afetando a vida humana em larga escala. 

 Com  a  degradação  do  meio  ambiente,  um  conjunto  de  efeitos  outros  surgem, 

 como  a  exposição  do  ser  humano  à  ação  dos  gases  do  efeito  estufa,  a  exposição  de 

 populações  inteiras  à  falta  de  determinados  alimentos,  agravando  a  fome,  a  dificuldade 

 de  acesso  à  água  potável  e  aumento  de  atividades  migratórias,  motivadas  pelos  riscos 

 de saúde provocados pelas mudanças climáticas. 

 Sobre  os  efeitos  sobre  a  saúde  humana,  conforme  elaborado  por  Santos  et  al 

 (2013),  doenças  como  o  câncer  de  pele  e  os  problemas  respiratórios  são  as  mais 

 frequentes entre as inúmeras citadas como resultantes das mudanças climáticas. 

 Como  podemos  observar,  os  impactos  produzidos  a  partir  das  mudanças 

 climáticas são diversos, além de preocupantes e o tema, emergente. 

 Os  desafios  envolvem  questões  da  esfera  pública  (investimento  em  pesquisa, 

 estabelecimento  de  políticas  relacionadas  ao  desenvolvimento  sustentável,  criação  e 

 revisão  de  políticas  econômicas  e  ambientais,  políticas  sociais,  planejamento  urbano), 
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 para  citar  alguns,  assim  como  questões  relacionadas  à  esfera  privada  (investimentos 

 em infra-estrutura, matriz energética, processos produtivos industriais), entre outros. 

 Os  riscos  para  a  manutenção  da  vida  no  planeta  são  inúmeros,  os  desafios  são 

 múltiplos  e  a  definição  de  planos  relacionados  à  ações  de  combate  às  mudanças 

 climáticas, bem como sua implementação, são urgentes. 

 4.1  MONITORAMENTO  DAS  MUDANÇAS  CLIMÁTICAS:  REVISÃO  DOS  ACORDOS 

 CLIMÁTICOS DOS ANOS 70 À ATUALIDADE 

 Para  Robin  (2018),  nossa  atual  sociedade  vem  fazendo  uso  excessivo  dos 

 recursos  naturais  tornando-os  escassos.  Na  década  de  1990,  ainda  de  acordo  com 

 Robin  (2018),  com  as  mudanças  ambientais  globais  adquirindo  maior  atenção 

 internacional,  surgiram  diversas  iniciativas  humanistas,  ampliando  a  ideia  de  ética, 

 responsabilidade  e  justiça  dentro  da  modalidade  transdisciplinar  dos  estudos 

 ambientais. 

 Para  Amorim  (2022),  devido  ao  aumento  do  entendimento  sobre  problemas 

 ambientais,  alguns  grupos  começaram  a  se  organizar,  dando  origem  aos  movimentos 

 ambientalistas em todo o mundo. 

 Para  Silva  (2011),  sob  organização  da  ONU,  a  partir  da  década  de  70,  diversos 

 países  passaram  a  se  reunir  em  conferências  sobre  o  meio  ambiente  para  discutir  e 

 traçar  planos  e  estratégias  quanto  à  questão  envolvendo  o  aquecimento  global  e  a 

 preservação ambiental. 

 Amorim  (2022)  cita  como  algumas  das  principais,  a  Conferência  das  Nações 

 Unidas  sobre  Meio  Ambiente  Humano,  em  Estocolmo  (1972),  a  Conferência  das 

 Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  no  Rio  de  Janeiro  (1992)  e  a 

 Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Desenvolvimento  Sustentável,  em  2002,  na 

 cidade de Joanesburgo. 

 Dias  (2007)  corrobora  com  o  tema,  afirmando  que  o  principal  marco  do  processo 

 inicial  de  internacionalização  do  debate  em  torno  dos  temas  ecológicos  ocorreu  com  a 

 Conferência de Estocolmo. 
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 A  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  Humano  (Conferência 

 de Estocolmo), foi uma conferência internacional ocorrida na Suécia em junho de 1972. 

 De  acordo  com  reportagem  do  Departamento  de  Assuntos  Econômicos  e  Sociais 

 da  Organização  das  Nações  Unidas  (2021),  a  Conferência  de  Estocolmo  foi  a  primeira 

 grande  reunião  internacional  de  chefes  de  estado  organizada  pela  ONU  para  tratar  das 

 questões  relativas  à  interação  do  homem  e  o  meio  ambiente,  e  respectivos  problemas 

 ambientais  que  podem  surgir  dessa  interação  (degradação  do  meio  ambiente,  poluição 

 atmosférica e utilização dos recursos naturais, por exemplo.). 

 A  Conferência  de  Estocolmo  é  considerada  um  marco  internacional  na 

 abordagem  das  questões  climáticas  em  alcance  global,  ao  buscar  uma  correlação  entre 

 desenvolvimento econômico e a construção de políticas ambientais mundiais. 

 De  acordo  com  reportagem  especial  da  Organização  das  Nações  Unidas, 

 intitulada  “  From  Stockholm  to  Kyoto:  A  brief  history  of  climate  change  ”,  preocupações 

 relacionadas  à  poluição  do  ar  atmosférico  levaram  a  Organização  Meteorológica 

 Mundial  ao  início  do  monitoramento  e  avaliação  de  poluentes  associados  à  meios  de 

 transporte,  culminando  no  que  hoje  é  conhecido  como  Primeira  Conferência  Mundial  do 

 Clima. 

 As  preocupações  sobre  a  necessidade  de  uma  cooperação  global  para 

 compreensão  dos  fenômenos  climáticos  originados  pela  atividade  humana  ficaram 

 expressas ao final da primeira Conferência Mundial do Clima. 

 O  ser  humano  hoje  modifica  o  clima  inadvertidamente  em  uma  escala  local,  e 
 em  certo  limite,  em  uma  escala  regional.  Há  uma  preocupação  séria  que  a 
 contínua  expansão  das  atividades  humanas  no  planeta  possam  causar 
 mudanças  climáticas  significativas  no  âmbito  regional  e  até  mesmo  a  níveis 
 globais.  Essa  possibilidade  adiciona  urgência  adicional  para  a  necessidade  de 
 cooperação  global  para  explorar  o  possível  futuro  curso  do  clima  global  e  levar 
 esse  novo  entendimento  em  consideração  ao  planejar  o  desenvolvimento  futuro 
 da  sociedade  humana.  (WORLD  CLIMATE  CONFERENCE,  1979,  p.  2; 
 tradução nossa) 

 Após  encerramento  da  Primeira  Conferência  Mundial  do  Clima,  foi  criado,  em 

 1979,  o  World  Climate  Programme  ,  que,  de  acordo  com  a  Organização  Meteorológica 

 Mundial  (2022),  apresenta  como  objetivo,  “melhorar  o  entendimento  do  sistema 
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 climático  para  o  benefício  das  sociedades  lidando  com  variabilidade  e  mudança 

 climática”. 

 Como  parte  de  seu  funcionamento,  foi  criado,  em  1980,  o  World  Climate 

 Research  Programme  ,  com  a  responsabilidade  da  organização  de  conferências, 

 workshops  e  pesquisas  relacionadas  ao  clima  mundial,  com  a  divulgação  de  relatórios 

 contendo  dados  que  corroborem  para  a  criação  de  ações  e  compromissos  que  visem  o 

 desenvolvimento econômico considerando o equilíbrio ambiental. 

 Segundo  a  reportagem  especial  “  From  Stockholm  to  Kyoto:  A  brief  history  of 

 climate  change  ”,  elaborada  pela  ONU,  o  World  Climate  Research  Programme  constituiu 

 um  dos  primeiros  instrumentos  de  colaboração  multilateral  dentro  da  esfera  das 

 agências  da  ONU,  contando,  por  exemplo,  com  a  participação  de  membros  da  Unesco 

 (agência  para  a  promoção  da  Ciência  e  Educação),  da  FAO  (agência  para  a 

 Agricultura),  e  do  WHO  (Fórum  Econômico  Mundial),  com  o  intuito  do  desenvolvimento 

 de estudos, ações e compromissos de forma interdisciplinar. 

 Conforme  a  reportagem,  sucessivas  reuniões  ainda  no  início  dos  anos  80 

 levaram  à  discussão  de  como  os  poluentes  espalhados  na  camada  atmosférica 

 estavam contribuindo para danos à chamada camada de ozônio. 

 Para  Nichi  (2021),  o  tema  das  mudanças  climáticas  ganhou  relevância  a  partir  da 

 década  de  1980,  quando  os  meteorologistas  se  mostraram  preocupados  com  o 

 aumento do aquecimento global motivado pelo uso intensivo de energia fóssil. 

 A  implementação  de  projetos  e  atividades  dentro  das  bases  de  atuação  a  nível 
 de  planejamento  nacional  e  internacional  dos  quatro  componentes  do  World 
 Climate  Programme  (Programa  Mundial  para  o  Clima)  continuou  vigorosamente 
 ao  longo  do  início  dos  anos  80,  com  um  foco  particular  na  comunidade  de 
 pesquisadores  e  o  papel  das  crescentes  concentrações  atmosféricas  de  gases 
 do  efeito  estufa  na  produção  do  aquecimento  global.  (WORLD 
 METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 2009, tradução nossa). 

 Essa  continuidade  à  pesquisa  interdisciplinar  sobre  alterações  no  clima, 

 culminou, em 1985, na Convenção de Viena. 

 Em  outubro  de  1985,  o  UNEP  (Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio 
 Ambiente),  a  WMO  (Organização  Meteorológica  Mundial)  e  o  ICSU  (Conselho 
 Internacional  da  Ciência)  propuseram  uma  pesquisa  internacional  com  relação 
 ao  papel  do  dióxido  de  carbono  e  outros  gases  do  efeito  estufa  nas  variações 
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 do  clima  e  impactos  associados.  Hoje,  amplamente  conhecida  por  ‘Convenção 
 de  Viena’,  reuniu  cientistas  de  29  países  que  produziram  um  documento  muito 
 influente  que  funcionou  como  um  presságio  sobre  aumentos  da  temperatura 
 maiores  do  qualquer  outro  período  na  história,  a  ocorrer  na  primeira  metade  do 
 século  21.  (WORLD  METEOROLOGICAL  ORGANIZATION,  2009,  tradução 
 nossa) 

 Em  reportagem  especial  de  setembro  de  2021  do  Programa  das  Nações  Unidas 

 para  o  Meio  Ambiente,  a  partir  do  United  Nations  Environmental  Programme  ,  intitulada 

 “Como  o  mundo  se  uniu  para  reconstruir  a  camada  de  ozônio”,  a  Convenção  de  Viena  é 

 intensificou  a  colaboração  intercontinental  para  a  busca  do  equilíbrio  ambiental;  o 

 Protocolo  entrou  em  vigor  em  1989,  e,  em  2008,  foi  o  primeiro  e  único  acordo  ambiental 

 da ONU até aquele momento a ser ratificado por todos os países do mundo. 

 Em  1985,  foi  confirmado  um  buraco  na  camada  de  ozônio  sobre  a  Antártica.  O 
 escudo  natural  do  mundo,  que  protege  pessoas,  plantas,  animais  e 
 ecossistemas  da  excessiva  radiação  ultravioleta,  havia  sido  rompido.  De 
 repente,  foi  descoberto  um  futuro  arruinado  por  doenças  como  câncer  de  pele  e 
 catarata,  plantas  e  colheitas  destruídas  e  ecossistemas  danificados.  (UNEP, 
 2021) 

 De  acordo  com  documento  do  departamento  do  acervo  histórico  da  Organização 

 das  Nações  Unidas  de  2022,  o  UNTC  (  United  Nations  Treaty  Collection  ),  as  discussões 

 da  Convenção  de  Viena  iniciaram  em  1985,  e  após  hiato  ao  final  de  setembro  daquele 

 ano,  retomou  a  partir  de  1986,  em  Nova  Iorque,  Estados  Unidos,  ocorrendo  até  março 

 daquele ano. 

 De  acordo  com  Santin  (2007),  o  final  dos  anos  80  inaugurou  uma  nova  retórica 

 no  discurso  ambientalista  com  alcance  global,  gerando  discussões  sobre  qualidade  de 

 vida  e  saúde  das  populações,  frente  à  questão  dos  poluentes  versus  a  camada  de 

 ozônio. 

 Ainda  para  Santin  (2007),  graças  a  esse  fenômeno,  foram  criados  tratados  que 

 visavam proteger o meio ambiente, entre eles o Protocolo de Montreal, de 1987. 

 De  acordo  com  o  UNEP  (2022),  o  Protocolo  de  Montreal  é  um  tratado 

 internacional  para  proteger  a  camada  de  ozônio  através  da  diminuição  e  eliminação  da 

 produção  de  diversas  substâncias  responsáveis  pela  destruição  da  camada  de  ozônio. 

 Assinado em setembro de 1987, entrou em vigor em janeiro de 1990. 
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 O  “Protocolo  de  Montreal  sobre  substâncias  que  degradam  a  camada  de  ozônio” 

 produziu  um  acordo  ambiental  multilateral  (UNEP,  2022)  que  regula  a  produção  e 

 consumo  de  aproximadamente  100  substâncias  químicas  produzidas  pelo  homem, 

 conhecidas  como  “substâncias  degradadoras  da  camada  de  ozônio”,  ou  “  ozone 

 depleting substances - ODS  ”. 

 Discussões  a  nível  internacional  e  o  interesse  em  colaboração  multilateral  sobre 

 o  clima,  de  forma  transversal  (elaboração  de  políticas  econômicas  e  exploração  de 

 matriz  energética,  desenvolvimento  sustentável,  proteção  ao  meio  ambiente,  qualidade 

 de  vida  e  proteção  à  vida  humana,  entre  outras),  funcionaram  como  alavanca  para  a 

 criação, em 1988, do IPCC - o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. 

 Em  1988,  o  aquecimento  global  e  a  degradação  da  camada  de  ozônio 
 tornaram-se  temas  incrivelmente  sobressalentes  no  debate  público  internacional 
 e  na  agenda  política.  O  UNEP  organizou  um  seminário  interno  em  Janeiro 
 daquele  ano  para  identificar  setores  ambientes  que  pudessem  ser  mais 
 sensíveis  às  mudanças  climáticas.  O  Painel  Intergovernamental  sobre 
 Mudanças  Climáticas  (IPCC),  um  fórum  para  a  examinação  do  aquecimento 
 proveniente  dos  gases  do  efeito  estufa  e  das  mudanças  climáticas  globais  foi 
 criado  e  reuniu-se  pela  primeira  vez  naquele  novembro.  (ORGANIZAÇÃO  DAS 
 NAÇÕES UNIDAS, 2022, tradução nossa) 

 Como  apresenta  a  Organização  Meteorológica  Mundial  (2021),  o  IPCC  produziu 

 relatórios  de  forma  cíclica,  tendo  sua  primeira  publicação  ocorrida  em  1990,  seguido  de 

 publicações  em  1996,  2001,  2007  -  tendo,  nestes  intervalos,  produzido  outros  relatórios 

 técnicos e documentos em forma de publicações especiais. 

 Já  em  2014,  foi  produzido  o  quinto  relatório,  seguido  da  produção  do  mais 

 recente, em 2021, e publicado em 2022, conforme apresenta o IPCC (2022). 

 Para  Bolin  (2007)  e  Zillman  (2007),  o  IPCC  tem  sido  bem  aceito  pelos  governos 

 e  entidades  das  agências  das  Nações  Unidas,  sendo  compreendido  como  a  fonte  de 

 informação confiável sobre ciência e impactos das mudanças climáticas. 

 Em  2007,  por  exemplo,  o  IPCC  recebeu  o  Prêmio  Nobel  da  Paz.  De  acordo  com 

 a  organização  do  Nobel  Prize  (2007),  o  prêmio  foi  entregue  conjugadamente  ao  ex-Vice 

 Presidente  dos  Estados  Unidos,  Al  Gore,  por  seus  esforços  “na  construção  e 

 disseminação  de  maior  conhecimento  sobre  mudanças  climáticas  causadas  pelo 

 homem,  e  por  sedimentar  a  base  pela  qual  medidas  são  necessárias  para  combater  tais 
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 mudanças.”.  Este  trabalho  está  evidenciado  em  seu  documentário  Uma  Verdade 

 Inconveniente  . 

 Através  de  relatórios  científicos  que  publicou  ao  longo  das  duas  últimas 
 décadas,  o  IPCC  criou  um  consenso  amplo  sobre  a  conexão  entre  atividades 
 humanas  e  o  aquecimento  global.  Centenas  de  cientistas  e  representantes 
 oficiais  de  mais  de  cem  países  colaboraram  para  chegar  à  certeza  da  escala  do 
 aquecimento.  Enquanto  nos  anos  80  o  aquecimento  global  parecia  uma 
 hipótese  meramente  interessante,  os  anos  90  produziram  evidências  sólidas  no 
 suporte  ao  aquecimento  global.  Nos  últimos  anos,  as  conexões  tornaram-se 
 mais  claras  e  as  consequências  ainda  mais  aparentes.  (THE  NORWEGIAN 
 NOBEL COMMITTEE, 2007, tradução nossa) 

 De  acordo  com  Blank  (2015),  a  partir  daquele  momento,  a  questão  envolvendo 

 as  mudanças  climáticas  ganhou  ainda  mais  destaque  após  a  divulgação  do  Quarto 

 Relatório  de  Avaliação  das  Mudanças  Climáticas  do  IPCC,  o  qual  atribuiu  às  atividades 

 humanas o aquecimento global (IPCC, 2007). 

 Até  então,  o  último  relatório  do  IPCC  era  de  2001  e,  nesse  período,  ocorreram 

 avanços  científicos  e  metodológicos  que  permitiram  afirmar,  com  maior  precisão,  a 

 influência do homem sobre o clima. 

 A  criação  do  IPCC,  em  1988,  e  a  divulgação  de  seu  primeiro  relatório,  em  1990, 

 impulsionou  a  atuação  da  ONU  em  uma  escala  global  interdisciplinar  continuada,  a 

 partir  da  década  de  90.  No  início  dos  anos  90,  por  exemplo,  ocorreu  outra  importante 

 Conferência sobre o clima, a Rio-92. 

 De  acordo  com  Castro  (2021),  durante  a  Rio-92,  a  Convenção-Quadro  das 

 Nações  Unidas  (UNFCCC)  foi  criada,  com  o  objetivo  de  estabelecer  planos  e  metas 

 para  estabilização  da  concentração  de  gases  de  efeito  estufa  na  atmosfera,  buscando 

 promover  e  assegurar,  entre  outras  coisas,  a  produção  de  alimentos  e  desenvolvimento 

 econômico sustentáveis. 

 Apesar  dos  esforços  internacionais,  a  Rio-92  não  foi,  necessariamente 

 satisfatória,  pois,  naquele  momento,  países  como  Estados  Unidos  colocaram  em 

 descrédito a questão do aquecimento global. 

 O  aquecimento  global  era  uma  temática  central  do  encontro,  que  resultou  em 
 mais  de  150  países  assinando  um  termo  de  compromisso  não  mandatório  para 
 a  diminuição  das  emissões  de  CO2.  Diversas  nações,  porém,  deixaram  o  Rio 
 frustradas  pelo  insucesso  das  negociações  de  um  acordo  vinculante  para 
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 limitação  das  emissões,  recusado  principalmente  pelos  representantes  dos 
 Estados  Unidos,  que  argumentavam  acerca  das  dúvidas  científicas  envolvidas 
 no tema. (REIS, 2018, p. 23) 

 Contudo,  a  partir  da  Rio-92,  foi  estabelecida  a  reunião  anual  da  UNFCCC, 

 chamada  de  Conferência  das  Partes  (COP),  como  resultado  de  um  esforço  multilateral 

 visando  a  discussão  e  implementação  de  acordos  relacionados  ao  combate  ao 

 aquecimento global. 

 Nas  COPs,  conforme  apresenta  Castro  (2021),  são  revistos  e  propostos  novos 

 procedimentos  que  garantam  a  efetiva  implementação  da  convenção,  de  forma  que  as 

 decisões  só  passam  a  valer  se  forem  tomadas  de  forma  unânime  pelas  partes,  sendo 

 então  válidas  para  todos  os  países  signatários.  A  partir  de  sua  criação,  na  Rio-92,  a 

 primeira COP ocorreu na Alemanha, em 1995. 

 Seguindo  nesta  revisão  histórica  dado  o  recorte  temporal  proposto,  outro 

 momento  importante  no  que  tange  acordos  multilaterais  para  o  combate  à  crise 

 climática, foi o Protocolo de Kyoto, em 1997, elaborado a partir do COP 3, no Japão. 

 O  ano  de  1997  alterou  significativamente  a  trajetória  do  debate  acerca  das 
 mudanças  climáticas.  Foi  em  dezembro  daquele  ano  que  o  governo  dos 
 Estados  Unidos,  comandado  pelo  Presidente  Bill  Clinton,  aceitou  participar  pela 
 primeira  vez  de  um  tratado  global  que  visava  limitar  a  emissão  de  dióxido  de 
 carbono.  O  chamado  Protocolo  de  Kyoto,  assinado  por  192  países,  era 
 impulsionado  pelas  constatações  do  segundo  relatório  do  IPCC,  publicado  no 
 ano  anterior,  acerca  da  existência  do  aquecimento  global  antropogênico,  e 
 contribuiu  de  maneira  decisiva  para  a  inscrição  daquele  tema  na  esfera  pública. 
 (REIS, 2017, p. 230) 

 O Protocolo de Kyoto, teve, porém, lento processo de implementação. 

 De  acordo  com  reportagem  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  do  Brasil  (2021), 

 criado  em  1997,  o  Protocolo  entrou  em  vigor  apenas  em  fevereiro  de  2005,  após  o 

 atendimento  às  condições  que  exigiam  a  ratificação  por,  no  mínimo,  55%  do  total  de 

 países-membros  da  Convenção  e  que  fossem  responsáveis  por,  pelo  menos  55%  do 

 total  das  emissões  de  1990.  O  Brasil  assinou  o  documento  em  2002;  os  Estados 

 Unidos, por sua vez, não procedeu com a assinatura do acordo. 

 Após  inúmeras  conferências  e  reuniões  ao  longo  dos  anos  2000,  foi  durante  a 

 COP  21,  em  2015,  que  foi  discutido  e  implementado  um  dos  acordos  mais  importantes 
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 em  se  tratando  do  combate  às  mudanças  climáticas  a  nível  mundial  deste  século,  o 

 Acordo de Paris. 

 Como  pontua  Castro  (2021),  o  Acordo  de  Paris  tem  como  principal  objetivo  a 

 redução  das  emissões  dos  GEE  para  limitar  o  aumento  médio  de  temperatura  global  a 

 2ºC,  quando  comparado  a  níveis  pré-industriais.  Os  países  signatários  apresentaram 

 metas  individuais  de  redução  de  emissão  de  GEE  a  partir  de  2020,  por  meio  das 

 chamadas  NDCs  (Contribuições  Nacionalmente  Determinadas),  e  se  comprometeram  a 

 revisá-las periodicamente. 

 O  foco  do  Acordo  de  Paris,  de  acordo  com  o  UNDP  (  United  Nations 

 Development  Programme  ),  é  o  de  “fortalecer  a  resposta  global  à  ameaça  da  mudança 

 do  clima  e  de  reforçar  a  capacidade  dos  países  para  lidar  com  os  impactos  decorrentes 

 dessas mudanças.” 

 Apesar  dos  esforços  ao  redor  da  revisão  periódica  das  metas  estabelecidas  a 

 partir  do  Acordo  de  Paris,  determinando  que  a  revisão  das  NDCs  devem  ocorrer  a  cada 

 cinco  anos  a  partir  do  início  de  sua  vigência,  para  Artaxo  e  Rodrigues  (2019),  o 

 agreement  não  é,  necessariamente,  um  instrumento  verdadeiramente  sólido  para  o 

 enfrentamento  das  mudanças  climáticas,  uma  vez  que  o  acordo  não  prevê  penalidades 

 para os países que não cumprirem suas metas. 

 De  acordo  com  reportagem  da  Organização  das  Nações  Unidas  no  Brasil  (2021), 

 a  mais  recente  COP,  a  26,  ocorrida  em  2021,  na  Escócia,  reuniu  197  países, 

 representando  um  avanço  moderado  nos  compromissos  firmados  pelos  países 

 membros com relação às ações capazes de combater as mudanças climáticas. 

 Dentre  avanços,  podemos  citar  que  120  países  se  comprometeram  a  conter  e 

 reverter  o  desmatamento  até  2030,  enquanto  mais  de  100  países  concordaram  com  a 

 redução das emissões dos gases de efeito estufa até 2030. 

 No  âmbito  privado,  500  empresas  de  serviços  financeiros  globais  concordaram 

 em levantar 130 trilhões de dólares para alcançar as metas do Acordo de Paris. 

 Durante  a  conferência,  os  Estados-membros  assinaram  o  Pacto  de  Glasgow, 

 comprometendo-se  com  reduções  na  emissão  de  gases  que  contribuem  com  o 

 aumento do efeito estufa. 
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 De  acordo  com  reportagem  do  Fórum  Econômico  Mundial  (2021),  pela  primeira 

 vez,  um  acordo  climático  multilateral  da  Organização  das  Nações  Unidas  apresentou, 

 em sua versão final, um compromisso com relação aos combustíveis fósseis. 

 Esse  compromisso,  porém,  ainda  é  fraco,  de  acordo  com  reportagem  da 

 Organização  das  Nações  Unidas  (2021).  Isso  porque  uma  emenda  proposta 

 repentinamente  pela  China  e  Índia  resultou  na  alteração  final  do  documento  que  seria 

 assinado. 

 Essa  emenda  requisitava  a  substituição  do  trecho  que  refere-se  à  “eliminar  o  uso 

 de  carvão”  como  compromisso  a  ser  atingido  até  2030,  para  “reduzir  gradualmente  o 

 uso  do  carvão”.  Esse  requisito  foi  aprovado  e  esse  trecho  foi  alterado  no  documento 

 que foi assinado ao final da COP 26. 

 Para  o  Fórum  Econômico  Mundial  (2021),  o  documento  apresentou  uma  lacuna 

 de  credibilidade,  uma  vez  que  os  esforços  acordados  ainda  resultarão  na  possibilidade 

 de  um  aumento  na  temperatura  do  planeta  acima  de  2  °C  ,  podendo  chegar,  ainda  a 

 2.4  °C  ,  e  não  o  limite  de  1.5  °C  acima  dos  níveis  pré-industriais  até  2100,  conforme 

 previsto no Acordo de Paris, de 2015. 

 Em  um  mundo  aquecido  a  1.5  graus  Celsius  adicional,  por  volta  de  14%  da 
 população  mundial  de  7.9  bilhões  de  pessoas  sofrerão  com  ondas  de  calor 
 extremas,  pelo  menos  a  cada  cinco  anos.  Em  um  aquecimento  por  2  graus 
 Celsius,  o  número  de  pessoas  afetadas  será  três  vezes  maior,  expondo  1.7 
 bilhões  de  pessoas  de  forma  adicional  a  um  calor  extremo  que  colocará  suas 
 vidas em risco. (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2021) 

 A  próxima  COP  ocorrerá  no  Egito,  em  novembro  de  2022,  quando  os  197  países 

 membros  revisarão  o  andamento  das  metas  acordadas  na  COP  anterior,  e  definirão 

 novos compromissos para avançar ações de combate às mudanças climáticas. 

 4.2 O IPCC E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 De  acordo  com  Nichi  (2021),  a  principal  fonte  de  informações  de  modelos 

 climáticos  em  âmbito  global  advém  do  Painel  Intergovernamental  sobre  Mudanças 

 Climáticas (IPCC), criado em 1988. 
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 Conforme  apresenta  Castro  (2021),  o  IPCC,  criado  em  1988  e  fundado  pela 

 Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  por  iniciativa  do  Programa  das  Nações  Unidas 

 para  o  Meio  Ambiente  (PNUMA)  e  da  Organização  Meteorológica  Mundial  (OMM)  é 

 formado por especialistas do mundo todo. 

 É  de  sua  responsabilidade  a  análise  de  dados  provenientes  de  pesquisas 

 científicas  conduzidas  por  seus  cientistas,  produzindo  informações  técnicas  sobre  a 

 situação do clima. 

 Articulam,  ainda,  por  meio  de  relatórios,  acerca  de  panoramas  (projeções)  que 

 evidenciem  riscos  e  impactos  dos  fenômenos  climáticos,  compreendendo  a  compilação 

 e detalhamento das principais características da problemática. 

 Como apresenta Victor (2015), o IPCC é formado por três grupos de trabalho: 

 a)  GTI:  responsável  pela  avaliação  dos  aspectos  científicos  do  sistema 

 climático; 

 b)  GT  II:  responsável  pela  avaliação  dos  impactos,  vulnerabilidade  e 

 adaptação às mudanças climáticas; 

 c)  GT III: centrado nas formas de mitigação das mudanças do clima; 

 Victor  (2015)  nos  informa  ainda  que  o  IPCC  dispõe  de  um  grupo  especial, 

 responsável  pelos  inventários  nacionais  de  gases  do  efeito  estufa,  de  forma  que  cada 

 um desses GTs produz seus relatórios de avaliação. 

 De  acordo  com  Alves  et  al  (2021),  o  IPCC  é  um  órgão  indispensável  para  a 

 tomada  de  decisões  dos  governos;  apresentando,  em  seus  relatórios,  dados  relevantes 

 sobre  as  mudanças  climáticas,  alertando  sobre  possíveis  consequências  para 

 populações  no  mundo  todo,  e  apresentando  possibilidades  quanto  a  medidas  de 

 adaptação e mitigação. 

 A  partir  de  dados  científicos,  os  relatórios  do  IPCC  têm  influenciado  os 
 tomadores  de  decisão  sobre  políticas  públicas  de  adaptação  e  mitigação  aos 
 impactos  do  clima  em  todo  o  mundo.  Essa  fonte  foi  a  primeira  a  alertar  sobre  a 
 severidade  da  origem  antropogênica  do  aquecimento  global  por  meio  da 
 emissão  de  dióxido  de  carbono  (CO²)  resultante  dos  modos  de  vida 
 contemporâneos,  que  incluem  processos  de  industrialização  massivos,  a 
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 mobilidade  automotiva  e  o  aumento  na  geração  de  resíduos  oriundos  do 
 consumo de bens produzidos em escala. (NICHI, 2021, p. 2) 

 De  acordo  com  Blank  (2015),  os  relatórios  do  IPCC  destacam  a  ação  do  homem 

 e  sua  influência  sobre  as  alterações  climáticas,  principalmente  por  conta  das  emissões 

 de  gases  na  atmosfera,  como  o  gás  carbônico,  que  tem  aumentado  de  forma 

 consistente desde a Revolução Industrial. 

 Os  relatórios  historicamente  destacam  que  a  concentração  de  gás  carbônico  –  o 
 mais  importante  gás  do  efeito  estufa  na  atmosfera  –  aumentou  de  280  ppm  para 
 379  ppm  (ppm  =  partes  por  milhão)  desde  a  Revolução  Industrial.  As  razões 
 apontadas  para  o  crescimento  dessa  concentração  são  a  queima  de 
 combustíveis  fósseis  e  as  mudanças  no  uso  do  solo,  como  o  avanço  da 
 agricultura  e  do  desmatamento.  Entre  1970  e  2004,  houve  um  aumento  de  80% 
 das  emissões  de  gases  de  efeito  estufa,  especialmente  do  gás  carbônico.  Os 
 documentos  fixam  que  até  2050  as  emissões  devem  sofrer  uma  redução  de 
 50%  a  85%,  a  partir  dos  dados  quantitativos  de  2000.  Os  custos  desses 
 esforços seriam de 3% do PIB mundial em 2030. (BLANK, 2015, p. 159) 

 Como  encontramos  em  Alves  et  al  (2021),  medidas  de  adaptação  e  de  mitigação 

 devem  ser  levadas  em  conta  principalmente  em  se  tratando  dos  impactos  de  gases 

 poluentes e sua influência na situação climática. 

 Essa  afirmação  ecoa  o  que  também  foi  definido  através  da  Convenção-Quadro 

 das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas,  como  podemos  ver  a  seguir,  a  partir  da 

 ponderação feita por Alves et al (2021): 

 De  modo  geral,  e  conforme  estabelecido  pela  Convenção-Quadro  das  Nações 
 Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas,  as  medidas  de  adaptação  dizem  respeito 
 às  estratégias  de  enfrentamento  das  consequências  do  aquecimento  global, 
 incluindo  a  definição  de  prioridades  e  aceleração  de  cronogramas,  necessárias 
 para  redefinir  ou  adequar  as  atividades  produtivas  aos  impactos  da  mudança  de 
 clima.  Envolve  também  melhor  gerir  os  ecossistemas  e  garantir  uma  melhor 
 qualidade  de  vida  às  pessoas.  As  medidas  de  mitigação  incluem  estratégias 
 para  redução  das  fontes  de  emissões  de  GEE,  que  podem  ser  de  curto  e  de 
 longo  prazo,  e  o  aumento  de  sumidouros  desses  gases.  Em  síntese,  é  muito 
 mais  barato  mitigar  as  emissões  do  que  arcar  com  os  impactos  das  mudanças 
 climáticas. (ALVES ET AL., 2021, p. 108422) 

 Desta  forma,  para  lidar  com  a  variação  climática  e  seus  impactos,  no  contexto 

 das  mudanças  climáticas,  são  necessárias  ambas  abordagens,  principalmente  em  se 

 tratando da redução das emissões de gases do efeito estufa. 
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 Isso  envolve  a  redução  de  riscos  climáticos  já  percebidos,  assim  como  a 

 prevenção de danos através da busca por novas oportunidades. 

 A  mitigação  refere-se  à  redução  das  emissões  de  GEE  para  evitar  e  reduzir  a 
 incidência  da  mudança  do  clima,  ou  seja,  é  uma  medida  preventiva  quanto  aos 
 riscos  climáticos  associados.  Enquanto  isso,  a  adaptação  busca  reduzir  seus 
 efeitos  danosos  e  explorar  possíveis  oportunidades,  por  meio  da  redução  da 
 vulnerabilidade  e/ou  exposição  dos  sistemas,  como  dissertado  no  tópico 
 anterior,  ou  seja,  as  medidas  de  adaptação  são  aplicadas  para  reduzir  os  riscos 
 climáticos já notados. (CASTRO, 2021, p. 8) 

 De  acordo  com  relatório  do  IPCC  (2014),  adaptação  e  mitigação  são  medidas 

 complementares,  que  buscam  a  redução  e  gerenciamento  dos  riscos  das  mudanças 

 climáticas. 

 Desta  forma,  é  fundamental  existir  uma  correlação  entre  as  ações  de  mitigação  e 

 adaptação,  tanto  para  aumentar  a  relação  custo-efetividade,  como  os  benefícios 

 sociais, tornando os sistemas mais resilientes. 

 Segundo  estudo  da  Fundação  Getúlio  Vargas  (2022),  em  que  elabora  sobre  os 

 resultados  referentes  ao  sexto  relatório  do  IPCC,  divulgado  em  2022,  há  o  consenso  de 

 que  o  mesmo  fornece  uma  avaliação  detalhada  dos  impactos,  riscos  e  adaptação  às 

 mudanças climáticas nas cidades. 

 O  estudo  da  Fundação  Getúlio  Vargas  (2022)  ecoa  ainda  importantes  dados 

 contidos  no  sexto  relatório  do  IPCC,  como  o  que  evidencia,  por  exemplo,  que  entre  3,3 

 bilhões  e  3,6  bilhões  de  pessoas  -  mais  de  40%  da  população  mundial  -  já  vivem  em 

 lugares e em situações altamente vulneráveis às mudanças climáticas. 

 Esses  dados  podem  e  devem  ser  utilizados  para  o  planejamento  e  execução  de 

 medidas  de  adaptação  das  mudanças  climáticas,  e  de  forma  imediata,  principalmente 

 em se tratando de eventos com proporções drásticas. 

 Pode-se  dizer  que  as  populações  encontradas  em  situações  de  vulnerabilidade 

 representam  também  um  potencial  de  risco  no  que  tange  às  migrações  em  massa,  caso 

 nada seja feito a respeito. 

 Conforme  apresentado  no  comunicado  oficial  à  imprensa  –  press  release  –  do 

 sexto  e  mais  recente  relatório  do  IPCC  (2022),  as  mudanças  climáticas  causadas  pelo 

 homem já estão fazendo suas vítimas no mundo todo, através de eventos extremos. 
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 Esses  eventos  estão  ocorrendo  em  diversos  continentes,  através  de  um 

 verdadeiro  efeito  dominó,  culminando  na  exposição  de  milhões  de  pessoas  no  mundo 

 todo, e afetando drasticamente a fauna e flora de diversas regiões. 

 As  mudanças  climáticas  induzidas  pelo  homem  estão  causando  uma  difundida 
 perigosa  disrupção  na  natureza  e  estão  afetando  vidas  de  bilhões  de  pessoas 
 ao  redor  do  mundo  (...)  ondas  de  calor  mais  recorrentes,  secas  e  inundações  já 
 estão  excedendo  os  níveis  de  tolerância  de  plantas  e  animais,  conduzindo 
 mortalidades  em  massa  em  espécies  como  as  árvores  e  os  corais.  Esses 
 eventos  extremos  estão  ocorrendo  simultaneamente,  causando  impactos  em 
 cascata  que  são  cada  vez  mais  difíceis  de  gerenciar.  Esses  eventos  expuseram 
 milhões  de  pessoas  à  insegurança  quanto  à  água  e  mantimentos, 
 especialmente  na  África,  na  Ásia,  na  América  Central  e  na  América  do  Sul,  nos 
 Pequenos  Estados  Insulares  em  Desenvolvimento  e  no  Ártico.  (IPCC,  2022, 
 press release; tradução nossa) 

 Os  impactos  das  mudanças  climáticas  nos  ecossistemas  do  planeta  podem  ser 

 observados conforme a imagem seguinte. 

 A  figura,  que  está  em  inglês,  exibe  uma  análise  englobando  todos  os 

 continentes,  além  dos  efeitos  perceptíveis  das  mudanças  climáticas  em  diversos 

 biomas,  como  desertos,  florestas  tropicais,  regiões  montanhosas,  regiões  litorâneas  ou 

 costeiras. 

 A  partir  dessa  análise,  verificamos  na  figura  a  exposição  sobre  os  seus  impactos 

 no  que  chamam  de  “sistemas  humanos”,  cobrindo  temas,  por  exemplo,  como  o  que 

 trata  da  disponibilidade  de  água,  o  da  produção  de  alimentos,  o  surgimento  de 

 epidemias, para citar alguns. 

 A  figura  também  cobre  os  impactos  das  mudanças  climáticas  sobre  sistemas 

 outros,  como  infraestrutura,  assentamentos  e  estrutura  das  cidades,  envolvendo  riscos 

 de inundações e consequências econômicas, a partir da elevação dos oceanos. 

 A  cor  de  cada  círculo  indica  a  confiança  relacionada  ao  quão  relacionado  dado 

 fenômeno  está  com  relação  ao  fenômeno  das  mudanças  climáticas,  de  forma  que  o 

 círculo  mais  escuro  representa  confiança  alta,  ou  muito  alta;  do  mesmo  modo,  o  círculo 

 cinza  de  intensidade  média  indica  confiança  média  e  o  círculo  cinza  de  menor 

 intensidade indica confiança baixa. Já a cor branca indica limitada ou insuficiente. 
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 Figura 2 - Impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas do planeta 

 Fonte: IPCC Summary for Policymakers. (p. 12, 2022) 

 Observamos,  desta  forma,  que  as  mudanças  climáticas  e  seus  desafios  exigem 

 compromisso  das  instituições  públicas,  órgãos  privados,  e  devem  incluir  a  sociedade 

 civil na discussão sobre a busca por medidas eficazes de mitigação e adaptação. 
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 5  FAKE  NEWS  NO  CONTEXTO  DAS  MUDANÇAS  CLIMÁTICAS  E  COMO 
 COMBATÊ-LAS 

 Para  Blank  (2015),  em  se  tratando  de  mudanças  climáticas,  políticas  de 

 mitigação  e  suas  respectivas  práticas  de  desenvolvimento  sustentável  precisam 

 urgentemente  ser  reforçadas  e  efetivadas,  caso  contrário,  as  emissões  continuarão 

 aumentando nas próximas décadas. 

 Para  Nichi  (2021),  a  divulgação  científica  acerca  da  temática  das  mudanças 

 climáticas  é  permeada  por  desafios  para  traduzir  o  aquecimento  global,  os  efeitos 

 naturais e antropogênicos e suas consequências sociais, econômicas e institucionais. 

 Segundo  Amorim  (2022),  atualmente,  as  informações  e  problemas  ambientais 

 são  repassadas  à  opinião  pública  de  duas  formas:  pela  grande  mídia,  não  especializada 

 em meio ambiente, e pelos veículos de mídia ambiental. 

 Ainda  segundo  Amorim  (2022),  veículos  especializados  em  mídia  ambiental 

 apresentam-se  como  escassos  e  não  chegam  a  dispor  dos  recursos  que  a  grande 

 mídia  tem;  a  grande  mídia,  por  sua  vez,  alcança  um  número  muito  maior  de 

 espectadores  (por  sua  infraestrutura  e  poderio  econômico),  mas  delgada  de 

 conhecimento  técnico  ou  científico  sobre  o  assunto,  dificulta  tangibilizar  o  assunto  para 

 a população. 

 Tal  característica  apresenta-se  como  um  problema  a  partir  do  momento  em  que  a 

 grande  mídia  pode  incorrer  na  exposição  do  assunto  de  forma  incompleta  ou  deficiente, 

 ou  até  mesmo,  deixar  de  expor  informações  necessárias  para  o  público  estar 

 adequadamente a par do assunto. 

 Ao  mesmo  tempo,  pode  incorrer  em  inundar  a  audiência  com  uma  verdadeira 

 avalanche  de  informações  desprovidas  de  validade  científica,  intensificando  o 

 fenômeno do transtorno da informação e da desinformação. 

 Como  apresentado  por  Van  Der  et  al  (2017),  no  contexto  das  mudanças 

 climáticas,  o  transtorno  da  informação  limita  o  engajamento  social  e  a  busca  por 

 possíveis soluções. 
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 Para  a  BBC  Media  Action  (2021),  o  transtorno  da  informação  pode  contribuir 

 para  o  aumento  de  riscos  associados  às  mudanças  climáticas,  ao  não  permitir  com  que 

 indivíduos,  corporações,  e  governos  preparem-se  adequadamente  para  desastres 

 naturais. 

 A  tomada  de  ação  -  de  mitigação  ou  adaptação  -  de  forma  imediata  é  imperativa 

 perante líderes governamentais e entidades ao redor do mundo. 

 Para  evitar  crescentes  perdas  de  vida,  biodiversidade  e  infraestrutura,  ação 
 ambiciosa  e  acelerada  é  necessária  para  a  adaptação  às  mudanças  climáticas, 
 ao  mesmo  tempo  que  é  necessário  fazer  cortes  rápidos  e  profundos  nas 
 emissões  dos  gases  de  efeito  estufa.  Até  agora,  o  progresso  quanto  à 
 adaptação  tem  se  mostrado  desigual  e  há  lacunas  crescentes  entre  a  ação 
 necessária  e  o  que  é  necessário  para  lidar  com  os  crescentes  riscos,  de  acordo 
 com  as  descobertas  do  novo  relatório.  (IPCC,  2022,  press  release,  tradução 
 nossa) 

 Como  apresentado  no  “O  Correio  da  Unesco”,  em  2019:  “Uma  dimensão  da  crise 

 ecológica,  a  mudança  climática  abre  o  caminho  para  uma  reflexão  mais  específica 

 sobre  a  relação  entre  a  ciência  e  a  política",  identifica-se  a  necessidade  quanto  à 

 tomada de decisão e a intersecção entre ciência, comunicação e poder público. 

 A  mudança  climática,  desta  forma,  apresenta-se  como  ponto  de  inflexão  na 

 sociedade  atual,  de  forma  que  os  representantes  públicos  precisam  estar  conscientes 

 de  seu  papel  tanto  na  formulação  de  políticas  públicas  como  no  auxílio  do  entendimento 

 do fenômeno pelos indivíduos na sociedade. 

 A  adaptação  às  mudanças  climáticas  e  estratégias  de  mitigação  precisam  ir  além 

 de  ecoar  o  conhecimento  científico  para  populações  do  mundo  todo;  precisam 

 considerar barreiras informacionais existentes na sociedade atual. 

 5.1 O RE(NASCIMENTO) DO NEGACIONISMO CIENTÍFICO E A PÓS VERDADE 

 Para  Oliveira  (2018),  a  midiatização  de  controvérsias  científicas  frente  a  um 

 momento  de  demanda  acelerada  da  sociedade  por  informações  teria  um  papel  central 

 no processo de deslegitimação não apenas da academia como de várias instituições. 
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 Segundo  Miguel  (2022),  na  atualidade,  os  argumentos  contra  as  mudanças 

 climáticas  e  especificamente,  contra  o  IPCC,  têm  em  parte,  como  fonte  os  trabalhos  de 

 think tanks  liberais norte-americanos. 

 Para  Teixeira  (2007),  e  Rocha  (2017),  os  think  tanks  são  organizações  que  têm 

 como  propósito  produzir  conhecimento  em  diferentes  áreas  para  exercer  influência  na 

 execução das políticas governamentais e na formação da opinião pública. 

 Apesar  de  terem  em  sua  origem  o  intuito  de  produção  científica  independente,  o 

 financiamento  necessário  para  a  produção  de  conteúdo  técnico  versus  interesses  dos 

 financiadores  de  pesquisa,  acabam  produzindo  um  dilema,  evidenciado  por  meio  de 

 possíveis conflitos de interesse. 

 É  na  interseção  entre  esses  dois  caminhos,  porém,  que  encontramos  um  dos 
 aspectos  mais  problemáticos  e  conflituosos  acerca  dos  think  tanks:  a  relação, 
 na  maior  parte  das  vezes,  inversamente  proporcional  entre  o  montante  do 
 investimento  financeiro  necessário  para  que  uma  fundação  seja  reconhecida 
 pela  qualidade  do  conhecimento  que  produz  e  o  grau  de  independência  com 
 qual  ela  de  fato  atua.  Com  o  crescimento  da  complexidade  e  da  especialização 
 do  conhecimento  científico,  esses  institutos  passaram  a  encarar  uma  situação 
 na  qual  grandes  somas  se  tornam  cada  vez  mais  necessárias  para  as  tentativas 
 de  atrair  pesquisadores  e  desenvolver  estudos  inovadores  capazes  de  serem 
 reconhecidos  como  importantes  para  a  tomada  de  decisão  política.  Essas 
 fundações  passaram  a  competir  de  maneira  muito  mais  direta  com  um  grande 
 número  de  universidades  que  precisam  de  pesquisadores  e  professores  para 
 construírem  sua  reputação,  com  iniciativas  privadas,  com  órgãos 
 governamentais  e  mesmo  com  uma  grande  diversidade  de  outros  think  tanks,  e 
 essa  disputa  resulta  em  um  aumento  de  despesas.  Na  busca  por  financiadores, 
 emergem  indagações  sobre  como  manter  a  independência  diante  das  vultosas 
 quantias  investidas  e  como  evitar  que  o  capital  dite  os  rumos  das  pesquisas 
 realizadas. (REIS, 2018, p. 130) 

 Esses  conflitos  de  interesses  representam  paradigmas  relacionados  à  própria 

 credibilidade  dos  think  tanks  e  o  conteúdo  produzido,  e,  por  vezes,  coloca  em 

 questionamento a razão de sua real existência. 

 Como  apresenta  Mayer  (2016),  esse  é  um  ponto  de  destaque,  por  exemplo,  nos 

 casos  em  que  governos  são  responsáveis  pelo  financiamento  direto  de  uma  instituição, 

 bem  como  iniciativas  financiadas  por  organizações  privadas  –  ponto  que  ganha  força  a 

 partir do processo de criação dos chamados  think tanks  libertários e conservadores. 
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 Casimiro  (2018),  apresenta  que  esses  think  tanks  interferem  nas  formas  de 

 atuação  do  Estado  para  materializar  os  interesses  dos  grupos  que  pretendem  conservar 

 e perpetuar as formas de dominação econômica e política. 

 Rich  (2004)  aponta  que,  na  década  de  70,  menos  de  60  think  tanks  existiam  nos 

 Estados  Unidos;  esse  número  cresceu  para  pouco  mais  de  1.200  em  meados  da 

 década  de  90,  conforme  aponta  Hellebust  (1996),  e  para  mais  de  1800  em  2015, 

 conforme apresenta McGawn (2015). 

 Os  motivos  que  explicam  esse  crescimento  são  múltiplos,  para  Reis  (2017),  da 

 crescente  alocação  de  recursos  públicos  para  resolução  de  problemas  da  sociedade 

 contemporânea,  à  alterações  no  escopo  das  fundações  ao  longo  das  décadas,  para 

 resolução de problemas e questões locais, originando iniciativas de alcance reduzido. 

 Smith  (1991)  salienta  que  nada  se  compara  ao  uso  dos  think  tanks  como 

 organismos  para  fomentar  movimentos  ideológicos,  por  vezes  associados  aos 

 interesses  das  chamadas  elites  econômicas,  e  que  buscam  nos  think  tanks  formas  de 

 construir uma infraestrutura “intelectual”. 

 Em  seu  livro  “  The  Idea  Brokers:  Think  tanks  and  the  rise  of  the  new  policy  elite  ”, 

 de  1991,  Smith  apresenta  os  think  tanks  de  uma  forma  mercadológica,  fazendo  uma 

 analogia  às  organizações  que  financiam  a  produção  de  conteúdo  com  operadores  da 

 bolsa  de  valores,  sendo  os  financiadores  por  detrás  desses  organismos  os  “  corretores 

 de ideias  ”. 

 No  caso  de  parte  dos  think  tanks  que  posicionam-se  contra  as  mudanças 

 climáticas,  o  financiamento  têm  ocorrido  por  parte  da  indústria  que  utiliza-se  da  queima 

 de  combustíveis  fósseis  em  seu  processo  produtivo;  uma  tentativa  de  descredibilizar 

 cientistas  que  atuam  na  pesquisa  das  mudanças  climáticas,  tendo,  principalmente  como 

 alvo, o IPCC. 

 Na  obra  “  Dark  Money:  The  Hidden  History  of  the  Billionaires  Behind  the  Rise  of 

 the  Radical  Right  ”,  lançada  em  2016,  a  jornalista  Jane  Mayer  explora  o  contexto  social 

 no  qual  think  tanks  libertários  e  conservadores  surgiram.  Mayer  (2016)  observa  e 

 constata  como  os  think  tanks  são,  em  grande  parte,  resultado  de  uma  emaranhada 

 estratégia  de  relações  públicas  e,  aborda,  inclusive,  como  formam  um  sistema  paralelo 

 na criação de incertezas acerca da existência do aquecimento global. 
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 Para  Caetano  e  Mendes  (2020),  o  interesse  pela  busca  de  soluções  para 

 problemas  globais  em  áreas  como  meio  ambiente,  confere  a  essas  organizações 

 legitimidade  para  penetrarem  na  mídia  e  divulgarem  suas  percepções  sobre  os 

 melhores encaminhamentos que devem ser adotados por diferentes níveis de governo. 

 Caetano  e  Mendes  (2000)  salientam  ainda  que  a  expansão  na  estrutura  desses 

 think  tanks  a  partir  de  doações  externas  (proveniente  de  empresas  ou  de  indivíduos), 

 cria  condições  para  que  essas  organizações  se  fortaleçam  e  ampliem  seu  espaço  de 

 intervenção,  intensificando  sua  capacidade  de  exercer  pressão  sobre  o  executivo  e  o 

 legislativo. 

 Conforme  demonstrado  por  Jakubaszko  (2015)  e  Miguel  (2022),  em  se  tratando 

 de  mudanças  climáticas,  os  argumentos  apresentados  contra  o  IPCC  a  partir  destes 

 think tanks  podem ser resumidos em 15 pontos principais: 

 I. O IPCC não é um organismo científico, mas político; 
 ii. O IPCC alimenta uma constante confusão entre ciência e política; 
 iii.  O  IPCC  está  no  centro  de  uma  coalizão  de  poderosos  interesses 
 particulares; 
 iv.  O  IPCC  recusa  todo  debate  científico  racional  com  cientistas  opostos  às  suas 
 teses; 
 v.  O  IPCC  denigre  (sic)  os  argumentos  apresentados  em  sentido  contrário  e  põe 
 obstáculos  à  liberdade  de  expressão,  tratando  os  cientistas  que  não  compartem 
 suas posições como dissidentes do tempo da URSS; 
 vi.  O  CO  2  não  aumentou  em  função  das  emissões  de  combustíveis  fósseis, 
 desde 1750; 
 vii.  A  elevação  da  temperatura  média  global  no  último  meio  século  não  foi 
 atípica em relação aos últimos 1.300 anos; 
 viii.  O  CO  2  proveniente  de  combustíveis  fósseis  não  contribui 
 significativamente para o aumento da temperatura desde metade do século XX; 
 xi.  A  teoria  do  “aquecimento  global  causado  pelo  homem”  se  baseia  em 
 modelos ou simulações fundadas em hipóteses e aproximações; 
 x.  As  observações  da  realidade  fornecem  dados  naturais  (atividade  do  Sol, 
 vulcões,  correntes  oceânicas,  nuvens  etc.)  que  pesam  na  evolução  do  clima, 
 mas os modelos do IPCC não as levam apropriadamente em consideração; 
 xi. As teorias do IPCC não recolhem o consenso científico; 
 xii.  A  imprensa  não  apresenta  a  problemática  do  aquecimento  global  com  o 
 recuo crítico e a imparcialidade requeridos pela deontologia jornalística; 
 xiii.  As  contribuições  dos  governos  ao  IPCC  geralmente  aumentam  o  viés 
 criticado acima; 
 xiv.  A  popularidade  das  teorias  do  IPCC  resulta  de  uma  difusão  midiática 
 unilateral e do apoio de certos partidos e líderes de opinião; 
 xv.  Os  encarregados  de  tomar  decisões  econômicas  e  financeiras  tiveram  que 
 adaptar  suas  políticas  às  imposições  da  luta  contra  o  aquecimento  global,  com 
 prejuízo  de  sua  produtividade  e  competitividade.  (JAKUBASZKO,  2015; 
 MIGUEL, 2022) 
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 Para  Miguel  (2022),  sugere-se,  a  partir  dos  think  tanks  ,  uma  campanha 

 orquestrada  que  torna  o  IPCC  uma  plataforma  político-econômica  que  usa  a  fraude 

 científica para a implantação do que os autores chamam de uma “nova ordem global”. 

 Jakubaszko  (2015)  argumenta  que  essa  “nova  ordem  global”  se  expressa  na 

 forma  de  uma  “guerra  comercial”  entre  países  industrializados  e  países  menos 

 desenvolvidos. 

 A  partir  disso,  apresenta-se  um  negacionismo  climático  com  capacidade  de 

 produzir  na  sociedade  um  imaginário  que  evidencia  uma  visão  de  mundo  liberal  versus 

 as urgências ambientais. 

 Para  Miguel  (2022),  o  negacionismo  climático  surge  como  um  nexo  de  várias 

 narrativas  e  elementos  que  se  relacionam,  compondo  um  todo  que  não  pode  ser 

 desagregado  sem  prejuízo  de  tal  concepção  de  mundo;  apresenta-se  como  produto  de 

 circunstâncias  em  que  fatos  objetivos  são  menos  influentes  na  formação  da  opinião 

 pública do que apelos à emoção e à crença pessoal. 

 Estudos  sobre  o  aparecimento  do  negacionismo  climático  nos  anos  70,  nos 

 Estados  Unidos,  demonstram  que  este  fenômeno  transcende  as  disputas  pela 

 legitimidade  do  conhecimento  científico  (Hoggan,  2009;  Oreskes  e  Conway,  2010; 

 Lahsen, 2013). 

 Oreskes  e  Conway  (2010),  ao  analisarem  as  estratégias  adotadas  por 

 negacionistas  climáticos  norte-americanos  contra  IPCC,  na  década  de  80  e  90,  por 

 exemplo,  destacaram  que  a  contestação  do  aquecimento  global  naquele  momento 

 englobava  um  “fundamentalismo  de  livre-mercado”,  promovendo  uma  “caçada  aos 

 ambientalistas” da época. 

 Segundo  Miguel  (2022),  tais  análises  identificaram  que  o  negacionismo  climático 

 representava  uma  luta  reunindo  um  conjunto  de  enunciados,  práticas,  interesses  e 

 elementos  de  diferentes  naturezas  que  se  associaram  contra  a  ciência  do  aquecimento 

 global naquele período. 

 Um  elemento  importante  na  história  do  negacionismo  climático  nos  Estados 

 Unidos,  de  acordo  com  Oreskes  e  Conway  (2010),  foi  o  de  como  a  mídia  de  massa 

 confundiu  o  valor  da  liberdade  de  opinião  do  cidadão,  ao  propor  um  “balanço  de 

 informações” sobre mudanças climáticas. 
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 O  então  incentivo  à  liberdade  de  interpretação  desvinculada  de  conhecimento 

 científico,  permitiu  uma  interpretação  errada  a  respeito  da  noção  de  “balanço  de 

 informações”,  dando  voz  a  dois  lados  no  debate  público,  porém  não  refletindo  a 

 maneira pela qual a ciência trabalha. 

 Essa  distorção  da  liberdade  de  opinião  garantiu  aos  negacionistas  naquele 

 momento,  um  certo  status  quo  pelo  qual  estariam  contando  “o  outro  lado  da  verdade” 

 em  um  debate  público,  porém,  sem  o  real  embasamento  científico  de  que  o  tema 

 necessita. 

 Para  Morin  (1996),  vale  ressaltar  a  importância  acerca  dessa  disputa  de  “lados”, 

 uma  vez  que  a  ciência  tende  a  ser  vista  como  uma  entidade  suprema,  um  “farol”  que 

 ilumina  a  humanidade  e  determina  seu  futuro.  Naquele  momento,  porém,  a  ciência  teve 

 sua credibilidade e legitimidade questionados. 

 Muitos  trabalhos,  ao  longo  da  década  de  80,  buscaram  entender  se  as  pessoas 

 acreditavam nas descobertas científicas hoje associadas às mudanças climáticas. 

 Mapeando  171  estudos  publicados  entre  1980  e  2016  sobre  crença  na  mudança 

 climática  em  56  países,  Hornsey  et  al  (2016)  buscaram  entender  a  razão  do  ceticismo 

 por  parte  dos  indivíduos.  A  pesquisa  encontrou  valores  ideológico-partidários 

 associados  ao  negacionismo  climático,  como:  cultura  individualista,  hierárquica  e 

 defesa do livre-mercado. 

 Corroborando  com  possíveis  razões  associadas  ao  negacionismo  climático  está 

 a  percepção  popular  sobre  os  níveis  de  consenso  na  comunidade  científica,  mediada, 

 em  grande  parte,  por  sistemas  e  tecnologias  de  comunicação,  como  apresentam 

 Kahan, Jenkins-Smith e Braman (2010). 

 Para  Miguel  (2022),  os  jornais  norte-americanos,  ao  darem  voz  aos 

 negacionistas  a  partir  da  década  de  80  e  nos  anos  90,  deram  um  status  de  controvérsia 

 científica ao tema, quando este já não existia no campo da ciência. 

 A  partir  deste  mecanismo,  o  negacionismo  climático  transformou-se  em  uma 

 controvérsia  que  lhe  permitiu  disputar  publicamente  a  narrativa  das  mudanças 

 climáticas com a comunidade científica. 
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 Há,  ainda,  questões  relacionadas  a  interesses  comerciais,  industriais  e 

 econômicos,  e  que  fazem  frente  às  mudanças  climáticas,  fortalecendo  o  crescimento  do 

 negacionismo científico no mundo. 

 Para  Hoggan  (2009),  a  possibilidade  de  governamentalização  climática  por 

 controle  de  emissões  associadas  à  queima  de  combustíveis  fósseis  apresentava-se,  já 

 nos anos 80, como risco aos negócios de grandes corporações do petróleo. 

 Banerjee  et  al  (2015)  revelaram  que  a  petrolífera  Exxon  Mobil,  por  exemplo, 

 passou  décadas  financiando  estudos  direcionados  a  forjar  controvérsias  sobre  o 

 aquecimento global antrópico. 

 Adotando  estratégias  que  optaram  por  centrar  parte  significativa  de  seus  apelos 
 discursivos  nas  opiniões  e  achados  de  cientistas  que  iam  contra  a  corrente 
 hegemônica  acerca  dos  efeitos  do  acúmulo  de  dióxido  de  carbono  na 
 temperatura  do  planeta,  essa  campanha  visava,  como  revelado  por  alguns  de 
 seus  documentos  mais  importantes,  fomentar  um  cenário  de  incertezas 
 científicas  capaz  de  dificultar  o  posicionamento  dos  públicos  sobre  o  tema. 
 (REIS, 2017, p. 14) 

 De  acordo  com  Miguel  (2022),  essas  corporações  financiaram  think  tanks  liberais 

 como  o  Marshall  Institute  e  o  Heartland  Institute  ,  organizando  uma  frente  para  produção 

 de trabalhos que negavam a cientificidade das mudanças climáticas. 

 Indica-se,  nas  aparições  do  negacionismo  climático  dos  Estado  Unidos,  uma 
 rede  constituída  por  um  conjunto  heterogêneo  de  elementos  estrategicamente 
 articulados.  Com  a  participação  de  parte  da  grande  mídia,  a  rede  negacionista 
 provocou  um  atraso  de  décadas  na  política  climática  norte-americana. 
 (MIGUEL, 2022, p. 297) 

 Oreskes  e  Conway  (2010)  já  denunciavam  este  movimento  do  que  cunham  por 

 “mercadores da dúvida”, a exemplo das práticas da indústria do tabaco no século XX. 

 O  efeito  principal  da  cooptação  de  especialistas  e  da  divulgação  de  tais  estudos 

 falsos  na  mídia,  segundo  os  pesquisadores,  seria  o  de  criar  um  clima  de  incertezas  a 

 respeito da ciência, amenizando a urgência de intervenções políticas no tema. 

 Isso  criaria  uma  distorção  na  formação  e  percepção  da  opinião  pública  quanto  à 

 veracidade  da  crise  climática  e  a  necessidade  de  intervenção  por  governos  ou 

 entidades. 
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 A  organização  destes  “mercadores  da  dúvida”  fomentou,  a  partir  do 

 financiamento  de  corporações,  o  crescimento  do  movimento  negacionista, 

 principalmente os negacionistas climáticos. 

 Para  Thaler  e  Shiffman  (2015),  o  movimento  negacionista  diz  respeito  a  um  tipo 

 de  distorção,  fruto  do  que  chamam  de  “ciência  falsa”,  e  que  leva  o  público  a  conclusões 

 incorretas a partir de premissas inválidas. 

 Discussões  mais  recentes  referentes  ao  fenômeno  do  negacionismo  científico 

 estão,  em  sua  maioria,  relacionadas  ao  debate  do  fenômeno  da  “pós-verdade”, 

 segundo aponta Kakutani (2018), assim como Kalpokas (2018). 

 Para  Foucault  (2005),  a  verdade  é  produto  das  relações  de  poder,  sem  que  haja 

 qualquer  possibilidade  de  encontrar  a  verdade  para  além  das  circunstâncias  históricas 

 nas quais os jogos de poder acontecem. 

 Quanto à pós-verdade e seus significados, verificamos ainda que: 

 O  termo  pós-verdade  tem  sido  associado  a  uma  série  de  tentativas  de  leitura  do 
 que  sugere  se  anunciar  como  uma  condição  absolutamente  paradoxal  de  nossa 
 contemporaneidade,  um  tempo  no  qual  a  opinião  pública  parece  perder  seu 
 lastro  de  uma  pretensa  verdade  objetiva,  um  horizonte  ético  racional, 
 assumindo,  em  seu  lugar,  posicionamentos  que  parecem  se  resguardar  muito 
 mais no campo das crenças e emoções. (BORGES JUNIOR, 2019, p. 525) 

 Para  Seixas  (2018),  eleita  “palavra  do  ano”  de  2016  pelos  Dicionários  Oxford,  a 

 pós-verdade  é  o  qualificativo  das  circunstâncias  em  que  fatos  objetivos  são  menos 

 influentes na opinião pública que os apelos emocionais e as crenças pessoais. 

 McIntyre  (2018)  apresenta  a  pós-verdade  como  um  campo  de  discussão 

 constituído  por  uma  complexa  coleção  de  temáticas,  entre  as  quais:  hiperpolarização 

 política, viés cognitivo,  big data  , mídias sociais,  bolhas online e negacionismo científico. 

 Para  Seixas  (2018),  o  que  se  acentua  na  pós-verdade,  é  a  indisponibilidade  de 

 diálogo,  pela  interpretação  de  haver  apenas  uma  única  verdade  acerca  de  determinado 

 fenômeno, evocando certo autoritarismo e rejeitando a realidade. 

 O  negacionismo  científico  na  atualidade,  assim  como  a  pós-verdade,  a  exemplo 

 da  temática  das  mudanças  climáticas,  apresentam-se  não  apenas  como  risco  à  vida  em 

 sociedade,  como  também  à  legitimidade  da  ciência,  ao  implicar  em  tentativas  à  sua 

 deterioração e credibilidade. 
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 5.2  FAKE NEWS  , MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O  FACT-CHECKING 

 A  prática  do  fact-checking  conforme  apresenta  McNair  (1995),  complementa  uma 

 lacuna  na  atuação  dos  veículos  tradicionais  em  monitorar  políticos  e  instituições,  e 

 educar o público sobre o que os fatos realmente significam. 

 Para  exercer  a  cidadania  e  reivindicar  seus  direitos,  é  essencial  que  a 
 população  tenha  acesso  às  informações  necessárias  para  garantir  tal  garantia 
 constitucional.  No  entanto,  o  excesso  de  informações  e  a  forma  com  que  são 
 propagadas  torna  difícil  identificar  o  que  é  mentira  e  o  que  é  verdade.  Diante 
 desse  cenário,  tem  surgido  nos  últimos  anos  as  Agências  de  Fact-checking  ou 
 Checagem  de  Fatos,  na  tradução  literal.  Trata-se  de  uma  atividade  voltada  para 
 o  combate  às  fake  news,  pois  elas  fazem  a  conferência  das  notícias  divulgadas 
 por  meio  de  discursos,  documentos,  relatórios  ou  imagens,  principalmente,  de 
 discursos políticos. (CARNEIRO, 2018, p. 26) 

 Como  apresentam  Santos  e  Maurer  (2020),  as  iniciativas  de  checagem  estão 

 inseridas  em  um  contexto  de  disseminação  de  informações  falsas  nos  mais  diversos 

 níveis, sendo prática fundamental no processo de averiguação e combate às  fake news. 

 Para  Carvalho  e  Mateus  (2018),  o  procedimento  do  fact-checking  é  a  forma  mais 

 viável de se combater a crescente bolha de informações presente no mundo digital. 

 Segundo  Prado  e  Moraes  (2018),  a  checagem  de  fatos  é  a  retomada  ao  mais 

 básico  conceito  do  jornalismo,  a  apuração,  de  forma  que  seja  feita  uma  análise  sobre 

 um fato para determinar a sua veracidade. 

 Dada  sua  importância  na  averiguação  da  veracidade  de  informações,  a 

 checagem  de  fatos  (o  fact-checking  )  como  instrumento  de  combate  às  fake  news  têm 

 crescido nos últimos anos, ao redor do mundo. 

 De  2014  a  2018,  veículos  especializados  na  checagem  de  fatos  triplicaram  em 

 número,  segundo  estudo  do  Duke  Reporters’  Lab  (2018),  Laboratório  de  Pesquisa  da 

 Universidade de Duke, nos Estados Unidos. 

 O  instituto  encontrou  149  agências  de  checagem  em  todo  o  mundo  em  2018, 

 representando  aumento  de  239%  desde  2014,  quando  começou  a  catalogar  esses 

 projetos. 
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 Figura 3 - Crescimento quanto à checagem dos fatos: de 2014 à 2018 

 Fonte: Duke’s Reporters Lab (2018) 

 Bucci  (2000)  ressalta  que  a  busca  da  verdade  dos  fatos  é  o  objetivo  de  toda  a 

 técnica jornalística e seu imperativo ético. 

 Segundo  Prado  e  Moraes  (2018),  desde  2003,  quando  foi  fundado  o 

 FactCheck.org  ,  primeiro  veículo  especializado  em  fact-checking  ,  a  checagem  forjou 

 uma  nova  prática  jornalística,  que  complementa  a  atividade  tradicional  da  profissão  e 

 ganha espaço graças à Internet. 

 Kovach  e  Rosenstiel  (2004)  afirmam  que  a  essência  do  jornalismo  é  a  disciplina 

 da  verificação,  defendendo  ser  este  o  principal  diferencial  do  jornalismo  em  relação  ao 

 entretenimento, à propaganda, à literatura e à arte. 

 Os  desafios  da  revolução  digital  para  o  jornalista  vieram  também  acompanhados 

 de  novas  oportunidades.  Para  Clavery  (2015),  a  Internet  abriu  espaço  para  novas  –  e 

 boas  –  competências  jornalísticas,  como  buscar  informações  específicas,  visualizar 

 novas fontes digitais e encontrar dados com maior velocidade e facilidade. 

 O  First  Draft  (2017),  projeto  de  jornalismo  para  combate  à  desinformação  criado 

 pelo  Centro  Shorenstein  de  Imprensa,  Política  e  Políticas  Públicas  da  Universidade  de 

 Harvard,  delimita  três  possíveis  áreas  de  atuação  no  combate  ao  transtorno  da 

 informação: 
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 a)  Fact-checking  (checagem  de  fatos):  seleção  de  uma  frase  exatamente  como  dita 

 por  alguém  que  tenha  algum  impacto  ou  relevância  na  sociedade,  para  atestar 

 seu  grau  de  veracidade,  através  de  dados  oficiais  e  consulta  à  especialistas.  Por 

 exemplo, a checagem de um discurso político; 

 b)  Debunking  (desmistificação):  a  análise  do  grau  de  veracidade  de  um  conteúdo 

 que  foi  fabricado  por  fontes  anônimas  ou  não  oficiais.  Exemplo:  um  boato  que 

 surge em redes sociais ou no  WhatsApp  ; 

 c)  Verification  (verificação):  a  examinação  de  um  conteúdo  digital  (foto  ou  vídeo) 

 que pode ter sido adulterado. Exemplo: uma suposta foto de um suspeito. 

 Para  Kessler  (2014),  o  jornalismo  tradicional  permitia  que  políticos  fizessem 

 declarações  sem  que  necessariamente  houvesse  apuração,  em  parte  porque  antes  da 

 explosão  da  Internet  era  difícil  verificar  com  rapidez  o  que  dizia  um  orador,  rastrear 

 relatórios do governo ou encontrar informações certas. 

 Na  atualidade,  transcrições  podem  ser  feitas  de  forma  instantâneas,  assim  como 

 vídeos e documentos do governo estão disponíveis, em sua maioria, online. 

 Em  se  tratando  da  avalanche  de  informações  disponíveis  na  atualidade,  e  a 

 emergência das mudanças climáticas, Nobre, Reid e Veiga (2012) apresentam: 

 O  tema  mudanças  climáticas  tornou-se  recorrente  em  nosso  cotidiano,  em 
 reportagens  dos  meios  de  comunicação,  nas  escolas,  nas  esferas 
 governamentais.  Pela  sua  abrangência,  complexidade  e  multidisciplinaridade, 
 as  pesquisas  visando  o  entendimento  de  suas  causas,  de  seus  impactos  e 
 formas  de  mitigação  representam  um  dos  maiores  desafios  da  ciência,  em  nível 
 global. (NOBRE, REID, VEIGA; 2012, p. 7) 

 A  abrangência  da  temática  das  mudanças  climáticas,  e  a  emaranhada  rede 

 geradora  de  incertezas  existente  a  partir  do  transtorno  da  informação,  assim  como  a 

 partir  da  rede  de  think  tanks  ideológicos,  dificultou  a  atuação  dos  pesquisadores  como 

 intermediários entre dados científicos e as sociedades. 

 Como  vimos  até  o  presente  momento,  as  ramificações  do  transtorno  da 

 informação  -  a  infodemia,  com  seu  denso  volume  de  informações  por  vezes  sem 

 curadoria  específica  -  e  as  fake  news  ,  somados  ao  financiamento  de  grupos  que 
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 produzem  conteúdo  a  partir  de  interesses  econômicos  -  os  think  tanks  ideológicos  - 

 deram espaço para o fortalecimento do movimento negacionista nos últimos anos. 

 Conforme  apresenta  “O  Correio  da  Unesco”  (2019),  em  reportagem  de  Catriona 

 McKinnon,  “O  negacionismo  climático  dificultou  muito  os  esforços  agressivos  de 

 mitigação  que  poderiam  ter  evitado  nossa  atual  emergência  climática.  Ele  ampliou  o 

 risco que a humanidade enfrenta da catastrófica mudança climática mundial.” 

 Bertolli  Filho  (2006)  lembra  que,  ao  se  promover  associação  entre  jornalismo 

 científico  e  linguagem,  repórteres  e  editores  transformam-se  em  mediadores  entre  o 

 discurso  produzido  pela  ciência  e  o  público  leigo.  O  autor  problematiza  tal  questão  por 

 meio de Praticco (1998): 

 O  empenho  em  produzir  textos  endereçados  ao  “leitor  comum”  remete  os 
 questionamentos  para  uma  das  mais  discutíveis  e  corriqueiras  observações 
 sobre  a  prática  do  jornalismo  científico:  é  o  profissional  atuante  nesta  área 
 apenas  um  “tradutor”  (esse  é  o  termo  comumente  utilizado  pela  maior  parte  das 
 análises)  do  discurso  científico  para  um  vocabulário  inteligível  pelo  homem  do 
 povo? (PRATICCO, 1998 apud BERTOLLI FILHO, 2006, p. 4) 

 Uma  outra  possibilidade  para  construção  de  antídotos  para  desinformação  e 

 notícias  falsas  para  além  dos  modelos  de  classificação  de  verdade  e  checagem  de 

 informação  (  fact-checking  ),  de  acordo  com  Charleaux  (2018),  reside  em  investimentos 

 em  ações  de  letramento  midiático  e  informacional,  inclusive  na  formação  dos  jornalistas 

 e comunicadores. 

 Corrobora  com  esta  visão  o  posicionamento  da  Unesco  (2016),  ao  afirmar  que 

 “para  combater  as  Fake  News  ,  é  preciso  oferecer  treinamento  dos  sujeitos  para  se 

 defenderem das culturas dominantes e criar seus próprios efeitos contrários a elas”. 

 Em  outro  relatório,  também  de  2016,  a  Unesco  reafirma  seu  posicionamento  ao 

 informar  que  o  empoderamento  de  pessoas  por  meio  da  Alfabetização  Midiática  e 

 Informacional  é  um  pré-requisito  importante  para  promoção  de  acesso  igualitário  à 

 informação  e  ao  conhecimento,  e  sistemas  de  mídia  e  informação  livres,  independentes 

 e plurais. 

 Entende-se  por  letramento  midiático  e  informacional  como  a  capacidade  de 

 acessar,  entender  e  criar  comunicações  em  diversos  contextos  (Buckingham,  2005), 

 assim  como  acessar,  analisar  e  desenvolver  habilidades  de  pensamento  crítico  e 
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 aprendizagem  sobre  as  mídias  para  a  implementação  da  cidadania  ativa  (Livingstone, 

 2002). 

 Mihailidis  e  Viotty  (2017)  explicam  que  o  conceito  de  media  literacy  -  letramento 

 midiático  -  é  associado  ao  aumento  da  capacidade  de  desconstruir  e  analisar  textos 

 midiáticos,  criar  e  produzir  mensagens,  e  envolver-se  e  participar  de  forma  significativa 

 no diálogo cívico. 

 Corroboram  para  o  tema,  Amorim  e  Massarani  (2008),  quando  ressaltam  uma 

 funcionalidade  primordial  ao  jornalismo  científico:  auxiliar  os  cidadãos  a  formar  opiniões 

 conscientes  sobre  temas  diversos,  posto  que  informações  científicas  –  quanto 

 divulgadas pela imprensa – causam impacto no cotidiano dos cidadãos. 

 Amorim  e  Massarani  (2008)  também  apoiam-se  em  Moreira  (2004)  quando 

 argumentam  sobre  a  relação  entre  divulgação  científica,  acesso  à  informação  e 

 cidadania: 

 Para  a  cidadania,  é  importante  que  cada  um  tenha  a  oportunidade  de  adquirir 
 conhecimento  básico  sobre  a  ciência  e  seu  funcionamento  que  lhe  possibilite 
 entender  o  seu  entorno,  ampliar  suas  oportunidades  no  mercado  de  trabalho  e 
 atuar  politicamente  com  conhecimento  de  causa.  A  divulgação  científica  tem  um 
 papel  importante  neste  contexto.  Na  formação  permanente  de  cada  pessoa,  no 
 aumento  da  qualificação  geral  científico-tecnológica  e  na  criação  de  uma  cultura 
 científica  no  âmbito  maior  da  sociedade.  (AMORIM;  MASSARANI,  2008,  p. 
 74-75 apud MOREIRA, 2004) 

 Mais  recentemente,  de  acordo  com  Mihailidis  e  Viotty  (2017)  o  conceito  de 

 letramento  midiático  foi  estendido  para  domínios  outros,  como  o  de  notícias,  dados  e 

 tecnologia.  Neste  sentido,  afirmam  os  pesquisadores,  a  proliferação  das  literacias  é  um 

 resultado  direto  da  centralidade  da  mídia  na  vida  cotidiana,  e  de  que,  se  houve  algum 

 tempo  para  o  letramento  midiático  emergir  como  necessários  e  vitais  para  o  futuro  das 

 democracias no mundo, esse momento é agora. 
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 6  STATE  OF  THE  UNION  NO  CONTEXTO  DAS  MUDANÇAS  CLIMÁTICAS  EM  2013, 
 2017 E 2021 

 O  intuito  desta  etapa  é  compreender  e  revelar  se  estes  discursos  apresentaram 

 ao  público  algum  dado  ou  evidência  acerca  das  mudanças  climáticas,  de  forma  que  os 

 então  presidentes  tenham  confirmado  ou  validado  a  existência  do  fenômeno, 

 chancelando  publicamente  a  existência  dos  perigos  e  riscos,  ou  planos  associados  à 

 ações de combate às mudanças climáticas. 

 Em  um  segundo  momento,  buscamos  evidências  factuais  (dados,  informações) 

 que  corroborem  para  evidenciar  a  negação  do  fenômeno  das  mudanças  climáticas, 

 caracterizando o negacionismo científico. 

 Para  tal,  faremos  a  análise  dos  discursos  com  base  na  metodologia  proposta 

 através  do  projeto  First  Draft  (2017),  do  Centro  Shorenstein  de  Imprensa,  Política  e 

 Políticas Públicas da Universidade de Harvard. 

 Faremos  a  parte  “a”,  fact-checking  ,  com  apoio  de  um  quadro  que  criamos  para 

 busca de termos associados às mudanças climáticas. 

 Organizamos  o  quadro  para  que  a  varredura  de  informações  propostas  pelo 

 projeto  First  Draft  (2017)  possa  ocorrer  de  forma  específica  quanto  ao  recorte  sobre  as 

 mudanças  climáticas,  desta  forma,  criando  um  sistema  de  monitoramento,  este  de 

 conteúdo, que pode ser feito por meio da criação de listas. 

 Estas  listas,  ainda  de  acordo  com  o  First  Draft  (2017),  podem  ser  listas  de 

 perguntas,  listas  de  hashtags  (no  caso  de  pesquisas  envolvendo  plataformas  sociais 

 digitais,  como  o  Twitter  ),  ou  outras  que  contemplem  temas  que  estejam  associados  ao 

 que se deseja monitorar. 

 Em  se  tratando  das  mudanças  climáticas,  elencamos  cinquenta  palavras  que 

 estão  diretamente  associadas  ao  fenômeno,  com  base,  entre  outros,  na  figura 

 apresentada  nesta  obra  em  “4.2  O  IPCC  e  as  mudanças  climáticas  ”,  de  nome  “IPCC 

 summary for Policymakers  ”  , voltada aos formadores  de políticas públicas. 

 Através desta metodologia, buscamos: 
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 a)  Verificar  se  os  presidentes  reconheceram,  a  partir  de  seus  discursos  as 

 mudanças  climáticas  como  existentes,  dado  que  as  mudanças  climáticas 

 causadas pelo homem são realidade indiscutível, de acordo com o IPCC (2022); 

 b)  Verificar  se  os  discursos  trouxeram  informações  sobre  a  disposição  do  governo 

 em tomar medidas (adaptação ou mitigação) quanto às mudanças climáticas. 

 O  quadro  desenvolvido  chama-se  “  Word  Search  Index  -  Climate  Change 

 Research  ”  e  contém  cinquenta  termos  associados  ao  fenômeno  das  mudanças 

 climáticas. 

 O  quadro  foi  criado  em  duas  versões:  uma  em  inglês  e  uma  em  português 

 (Índice  de  Busca  de  Palavras  -  Pesquisa  de  Mudanças  Climáticas)  e  ambas 

 apresentam o mesmo conjunto de palavras. 

 Ambas  versões  foram  desenvolvidas  para  garantir  a  verificação  dos  termos  tanto 

 nos  discursos  originais  (em  inglês),  como  em  português.  Os  quadros  podem  ser 

 encontrados abaixo: 

 QUADRO 1 - Word Search Index - Climate Change Research 

 Fonte: Elaboração própria 
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 QUADRO 2 -  Índice de Busca de Palavras - Pesquisa de Mudanças Climáticas 

 Fonte: Elaboração própria 

 Antes  de  seguirmos  com  as  análises  referentes  aos  discursos  per  se  , 

 apresentaremos  o  que  é  o  State  of  the  Union  ,  o  palco  desses  discursos,  e  sua 

 importância  para  o  estabelecimento  das  diretrizes  político-econômicas  americana  (e 

 mesmo  mundial),  apresentando  o  porquê  desse  recorte  do  ponto  de  vista  de  ambiente  - 

 ou, como iremos apresentar, ritual. 

 6.1 O QUE É O STATE OF THE UNION: RITUAL E NARRATIVAS 

 De  acordo  com  o  United  States  House  of  Representatives  (2022),  aos  13  de 

 dezembro  de  1913,  o  Presidente  americano  Woodrow  Wilson  apresentou  o  primeiro 

 discurso  em pessoa  desde o século 18, durante a Reunião  Anual. 

 A  prática  atende  à  uma  demanda  da  Constituição  americana  datada  de  1787,  e, 

 de  acordo  com  o  Senado  americano,  o  United  States  Senate  (2022),  a  obrigação 

 transformou-se  em  uma  tradição,  tendo  sua  primeira  transmissão  via  rádio  ocorrida  em 

 1923,  a  primeira  transmissão  via  televisão  em  1947,  cobrindo  o  discurso  do  então 

 Presidente  Truman,  e,  em  1965,  a  primeira  transmissão  na  televisão  ao  vivo, 

 transmitindo  para  a  audiência  americana  o  discurso  do  Presidente  Lyndon  Johnson,  em 

 tempo real. 
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 Com  o  passar  do  tempo,  o  discurso  do  Estado  da  União  evoluiu 
 consideravelmente.  O  formato  e  a  entrega  do  discurso  mudaram,  e  sua  duração 
 têm  flutuado  de  forma  ampla.  A  tecnologia  também  influenciou  a  forma  de 
 entrega  do  discurso,  tendo  o  advento  do  rádio,  televisão  e  da  Internet  agido  de 
 forma significativa nessa transformação. (SHOGAN, 2015, p. 2; tradução nossa) 

 É  importante  mencionar  que,  segundo  o  United  States  Senate  (2022),  todos  os 

 anos,  um  membro  do  gabinete  do  Presidente  americano  permanece  propositalmente 

 ausente  da  reunião,  para  que  a  linha  de  sucessão  seja  mantida,  no  caso  de  uma 

 emergência. 

 Conforme  informa  Shogan  (2015),  o  State  of  the  Union  possui  importância 

 fundamental  na  elaboração  da  política  americana,  uma  vez  que  é  uma  comunicação 

 oficial  entre  o  Presidente  e  o  Congresso  americano,  pelo  qual  o  Chefe  de  Estado  dos 

 Estados  Unidos  apresenta  as  condições  atuais  do  país  e  introduz  propostas  à 

 elaboração de políticas para o ano legislativo que se desdobra. 

 Para  Kreiser  e  Greene  (2022),  como  o  discurso  hoje  em  dia  é  transmitido  em 

 tempo  real,  inclusive  pela  Internet,  a  audiências  nacionais  e  internacionais,  torna-se 

 plataforma por apoio para a implementação da agenda legislativa do Presidente. 

 Segundo  Kreiser  e  Greene  (2022),  o  State  of  the  Union  é  uma  oportunidade 

 única  para  compartilhar  uma  visão  sobre  o  país.  Shogan  (2015)  corrobora  com  esta 

 afirmação, conforme vemos a seguir. 

 Pela  perspectiva  do  Congresso  americano,  o  discurso  do  Estado  da  União  pode 
 ser  considerado  o  discurso  presidencial  mais  importante  do  ano.  Apesar  do 
 Presidente  americano  poder  pedir  para  discursar  ao  Congresso  também  em 
 outras  sessões  ou  em  ocasiões  extraordinárias,  o  Estado  da  União  é  o  único 
 momento  em  que  a  agenda  do  Presidente  é  previamente  selecionada  de  forma 
 padronizada  para  comunicar  à  Câmara  sobre  prioridades,  e  define  o  tom  para  o 
 ano.  Apesar  dos  Presidentes  recentes  terem  mantido  uma  comunicação  com  o 
 Congresso  e  com  o  público,  de  forma  consistente  e  persistente,  o  Estado  da 
 União  oferece  a  oportunidade  ímpar  de  apresentar  toda  sua  plataforma  política 
 através de um único discurso. (SHOGAN, 2015, p.1; tradução nossa) 

 De  acordo  com  Kreiser  e  Greene  (2022),  a  conscientização  sobre  a  importância 

 do discurso cresceu consideravelmente ao longo dos anos por conta da tecnologia. 

 Ao  comandar  uma  audiência  que  crescia  de  forma  consistente,  tanto  ouvintes 
 como  telespectadores,  sucessivos  presidentes  aprenderam  a  usar  da  ocasião 
 como  um  apelo  à  nação  americana.  A  mensagem  evoluiu  sob  o  ponto  de  vista 
 de  ser  uma  espécie  de  relatório  ao  Congresso  para  uma  comunicação  capaz  de 
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 chegar  diretamente  à  população  americana,  uma  plataforma  pela  qual  o 
 presidente  poderia  anunciar,  explicar  e  promover  sua  agenda  legislativa  daquele 
 ano.  Em  1965,  Lyndon  Johnson  mudou  o  horário  do  seu  discurso  para  o  horário 
 nobre  americano,  às  21  horas,  de  forma  a  melhor  atrair  o  maior  número 
 possível  quanto  à  audiência  televisiva.  A  mensagem  tradicionalmente  têm 
 atraído  uma  audiência  cada  vez  maior.  Os  discursos  do  Presidente  Obama,  por 
 exemplo,  alcançaram  uma  média  de  38.8  milhões  de  telespectadores,  quando 
 somando os oito efetuados. (KREISER; GREENE, 2022, p. 6; tradução nossa) 

 O advento da tecnologia, não impediu, contudo, a manutenção da tradição. 

 O  discurso  do  Estado  da  União  é  uma  comunicação  enraizada  em  tradição  e 
 cerimônia.  É  conhecido  por  ser  um  momento  envolto  em  uma  certa  pompa  e 
 circunstância,  possivelmente  corroborando  o  objetivo  de  Thomas  Jefferson  de 
 que  o  hábito  mantenha  elementos  monárquicos.  Ao  apresentar  o  discurso,  o 
 então  presidente  age  como  Chefe  de  Governo  e  Chefe  de  Estado.  A 
 combinação  de  ambos  os  papéis  faz  com  que  o  discurso  anual  do  Estado  da 
 União seja um ritual poderoso único. (SHOGAN, 2015, p. 4; tradução nossa) 

 Para  que  se  possa  compreender  a  dimensão  da  importância  do  State  of  the 

 Union  , precisamos compreender o conceito de ritual. 

 O  ritual  é  um  sistema  cultural  de  comunicação  simbólica.  Ele  é  constituído  de 
 sequências  ordenadas  e  padronizadas  de  palavras  e  atos,  em  geral  expressos 
 por  múltiplos  meios.  Estas  sequências  têm  conteúdo  e  arranjos  caracterizados 
 por  graus  variados  de  formalidade  (convencionalidade),  estereotipia  (rigidez), 
 condensação  (fusão)  e  redundância  (repetição).  A  ação  ritual  nos  seus  traços 
 constitutivos  pode  ser  vista  como  “performativa”  em  três  sentidos;  1)  no  sentido 
 pelo  qual  dizer  é  também  fazer  alguma  coisa  como  um  ato  convencional  [como 
 quando  se  diz  “sim”  à  pergunta  do  padre  em  um  casamento];  2)  no  sentido  pelo 
 qual  os  participantes  experimentam  intensamente  uma  performance  que  utiliza 
 vários  meios  de  comunicação  [um  exemplo  seria  o  nosso  carnaval]  e  3), 
 finalmente,  no  sentido  de  valores  sendo  inferidos  e  criados  pelos  atores  durante 
 a  performance  [por  exemplo,  quando  identificamos  como  “Brasil”  o  time  de 
 futebol campeão do mundo]. (PEIRANO, 2003, p. 11) 

 O  ritual  como  narrativa  pode  se  apresentar  de  algumas  formas  diferentes,  e  pode 

 ocorrer em ambientes diversos. 

 Para  Westphalen  (2019),  o  ritual  como  narrativa  pode  se  apresentar  em  texto, 

 em  corpos,  em  performance  de  atores,  em  voz  (palavras,  murmúrios  e  cantos),  em 

 imagens ou canto. 

 Ainda  segundo  Westphalen  (2019),  o  ritual  como  narrativa  apresenta  o  que 

 chamamos  de  marcação  obrigatória,  observado  através  da  presença  de  alguém  que 
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 represente  o  poder  para  execução  do  ritual,  seja  um  sacerdote,  um  xamã,  um  executivo 

 moderno. 

 O  ritual  deve  dispor,  ainda,  do  espaço,  seja  um  anfiteatro,  salão,  oca  indígena, 

 que  será  o  local  onde  se  desdobra  o  acontecimento  (decorum,  cerimônia,  liturgia, 

 homenagem). 

 Do  mesmo  modo,  Grimes  (1982)  identifica  modos  de  rituais,  entre  eles,  a 

 cerimônia, a liturgia, a magia e a celebração. 

 A  importância  do  ritual  não  está  apenas  relacionado  à  estruturação  de  um  evento 

 que  ocorre  recorrentemente,  e  na  transmissão  da  informação  para  determinado  público 

 ou públicos. 

 O  ritual  como  narrativa,  possui  a  função  de  transformar  um  momento  no  espaço 

 em  algo  pertencente  a  um  grupo  e  sua  memória,  construindo  nestes  o  conceito  do  que 

 é sagrado e do que é profano. 

 Os  rituais  são  narrativas  construídas  por  meio  de  elementos  simbólicos 
 (corporais,  orais  ou  não  orais)  que  são  marcados  pela  repetição  e  pela  intenção 
 retórica.  Em  um  primeiro  enquadramento  conceitual  pode-se  falar  em  narrativas 
 da  experiência.  Estão  presentes  em  todas  as  culturas,  como  processos  de 
 identificação  e  afirmação  dessas  culturas  e  de  seus  integrantes.  Em  um 
 segundo  enquadramento  conceitual  pode-se  falar  em  memórias  rituais.  Essas 
 narrativas  rituais  e  da  experiência  –  marcadas  na  memória  humana  –  podem  se 
 caracterizar como sagradas ou profanas. (NASSAR; FARIAS, 2018, p. 348) 

 Do  ponto  de  vista  ritualístico,  é  importante  ressaltar  que  o  State  of  the  Union  é 

 um  momento  único  para  reunir  os  três  poderes  dos  Estados  Unidos  sob  o  mesmo  teto, 

 constituindo uma tradição para a política e democracia americana. 

 Na  ocasião,  estão  presentes  membros  de  ambas  casas  do  Congresso  americano 

 (constituindo  o  legislativo  americano),  além  do  gabinete  do  presidente  americano 

 (constituindo  o  executivo)  e  o  Chefe  da  Justiça  americanos,  com  seus  respectivos 

 membros da Suprema Corte americana (representando o poder judiciário). 

 De  acordo  com  Kreiser  e  Greene  (2022),  tradicionalmente,  membros  da  Câmara 

 e  do  Senado  são  convidados,  assim  como  o  Presidente  do  Gabinete  (com  exceção 

 daquele  que  estará  propositalmente  ausente),  o  Vice  Presidente,  Chefes  do 

 Departamento  de  Defesa  americanos,  membros  da  Suprema  Corte  dos  Estados 
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 Unidos,  podendo  reunir,  ainda,  ex  membros  do  Congresso  americano,  e  de  corpos 

 diplomáticos. 

 Segundo  Kreiser  e  Greene  (2022),  a  entrada  no  recinto  (a  Câmara)  ocorre 

 mediante  convite,  e  é  coordenada  pelo  Sergeant  at  Arms  da  Câmara  -  o  Chefe  militar 

 responsável  pelo  cumprimento  das  leis  e  manutenção  da  ordem  dentro  da  Câmara 

 americana. 

 O  recinto  do  State  of  the  Union  também  recebe  cidadãos  que  apresentaram 

 algum  feito  a  ser  comemorado  pelo  presidente,  como  forma  de  enaltecer  conquistas  de 

 determinado  convidado,  e  salientar  mensagens  que  o  presidente  deseja  transmitir  no 

 teor de seu discurso. 

 O  Chefe  do  Executivo  frequentemente  convida  cidadãos  que  se  destacaram  em 
 algum  setor,  serviço  ou  atividade,  para  que  componham  a  lista  de  convidados 
 pessoais  do  presidente  americano,  de  forma  a  estarem  presentes  na  tribuna.  O 
 Presidente  Ronald  Reagan  iniciou  essa  tradição  no  ano  de  1982  ao  reconhecer 
 Lenny  Skutnik  em  seu  discurso.  Usualmente,  os  feitos  ou  programas  pelos 
 quais  o  presidente  publicamente  saúda  a  seus  convidados,  também  servem 
 para  enaltecer  algum  elemento  ou  mensagem  maior.  Alguns  convidados 
 incluíram  a  pioneira  dos  direitos  civis  Rosa  Parks,  o  ex  Presidente  do 
 Afeganistão,  Hamid  Karzai,  a  estrela  da  NBA  e  ativista  Dikembe  Mutombo,  o  ex 
 Secretário  do  Tesouro  americano  e  Senador  Lloyd  Bentsen,  o  jogador  de 
 baseball  Henry  “Hank”  Aaron,  além  de  inúmeros  membros  e  veteranos  do 
 serviço militar americano. (GREENE, KREISER, 2022, p. 7; tradução nossa) 

 Para  Campbell  e  Jamieson  (2008),  para  além  da  questão  do  ritual,  há  três 

 elementos  fundamentais  que  transformaram  o  State  of  the  Union  em  uma  ocasião 

 singular na democracia americana: 

 a) reflexão pública sobre os valores americanos; 

 b) avaliação pública sobre informações atuais da nação e seus problemas; 

 c) recomendações quanto à implementação de políticas legislativas. 

 Para  Roe  (1994),  narrativas  são  histórias  que  descrevem  um  problema  e  suas 

 causas, mostram suas consequências e sugerem soluções. 

 Como  apresentam  Campbell  e  Jamieson  (2008),  tipicamente,  os  discursos 

 enfocam  tanto  nas  conquistas  passadas,  como  nos  objetivos  futuros,  narrando  a 
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 construção  da  identidade  americana  como  uma  que  permite  o  enfrentamento  dos 

 desafios apresentados com otimismo. 

 Ainda  para  Campbell  e  Jamieson  (2008),  a  construção  desta  narrativa  também 

 permite  que  o  passado  seja  usado  para  explicar  propostas  e  decisões  legislativas 

 atuais,  representando  um  método  para  legitimar  o  programa  de  políticas  pretendido 

 pelo presidente para aquele ano. 

 Os  presidentes  americanos  costumeiramente  reconhecem  a  natureza  difícil  dos 
 objetivos  que  definem,  mas  esse  reconhecimento  é  seguidamente  qualificado 
 por  uma  declaração  firme  de  que  os  americanos  sempre  alcançarão  seu 
 destino,  sempre  resolverão  problemas  intrincados  ou  complexos,  e,  finalmente, 
 que  serão  capazes  de  estabelecer  uma  união  ainda  mais  perfeita.  Nenhum 
 presidente  jamais  reconheceu  que  qualquer  que  fosse  a  crise  enfrentada  no 
 momento  pelos  Estados  Unidos  fosse  intransponível.  (CAMPBELL;  JAMIESON, 
 2008, p. 141; tradução nossa) 

 Quanto  à  narrativa  permear  a  formulação  de  políticas  legislativas  capazes  de 

 resolverem  problemas  contemporâneos,  Hoffman  e  Howard  (2006)  argumentam  que  no 

 decorrer  do  discurso,  os  presidentes  podem  advogar  por  políticas  inclusive  já  em 

 andamento no Congresso, além de introduzir novas ideias sobre questões atuais. 

 Por  conta  disso,  o  State  of  the  Union  possui  um  peso  no  que  tange  definição  do 

 tom  e  direcionamento  acerca  dos  planos  que  estarão  em  pauta  para  a  formulação  de 

 políticas  públicas  e  internacionais  do  governo  americano,  considerando  o  ano  que  irá  se 

 desdobrar. 

 Dessa  forma,  durante  o  evento,  uma  narrativa  sobre  o  reconhecimento  dos 

 maiores  desafios  atuais  enfrentados  em  nível  nacional  e  internacional,  assim  como  a 

 resolução dos mesmos deverá ser apresentada. 

 Isso  significa  dizer  que  quando  determinado  tema  ou  assunto  é  contemplado  no 

 discurso  do  presidente  americano  durante  o  State  of  the  Union  ,  é  o  mesmo  que  dizer 

 que  aquela  determinada  situação  ou  temática  é  um  problema  reconhecido  pelo  Chefe 

 da nação americana e será, durante o ano, parte de seu projeto de governo. 

 Do  mesmo  modo,  quando  um  tema,  problema,  área  ou  assunto  não  é 

 contemplado,  compreende-se  que  o  mesmo  não  irá  compor  a  agenda  de  assuntos  os 

 quais  o  presidente  americano  irá  se  envolver  ou  advogar  sobre  durante  aquele  ano  -  a 

 não  ser  que  eventos  de  força  maior  e  ainda  não  identificados  ocorram,  de  maneira  que 
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 tenham  de  ser  incorporadas  no  plano  de  governo,  de  forma  imediata  ou  urgente,  tal 

 qual o advento de uma guerra, ou desastres naturais. 

 6.2  ANÁLISE  DOS  DISCURSOS  DOS  PRESIDENTES  OBAMA  (2013),  TRUMP  (2017) 

 E  BIDEN  (2021)  NO  STATE  OF  THE  UNION:  A  BUSCA  PELAS  MUDANÇAS 

 CLIMÁTICAS 

 Conforme  observamos  anteriormente,  no  contexto  das  mudanças  climáticas,  as 

 narrativas  científicas  tornam-se  fundamentais  para  a  abordagem  do  tema  e 

 disseminação das informações corretas à população. 

 A  avalanche  de  informações  que  circula  em  velocidade  nunca  antes  vista  na 

 atualidade,  intercala  o  meio  digital  com  o  mundo  não  virtual,  e  deu  origem  à  novas 

 agências especializadas em verificação de notícias. 

 Para  Downs  (2014),  narrativas  científicas  são  um  instrumento  relevante  na 

 comunicação  da  ciência  e  na  explicação  de  fenômenos  complexos  para  torná-las 

 acessíveis e reconhecidas. 

 Em  temas  controversos  como  o  clima,  envolvendo  uma  multiplicidade  de  atores 

 e  níveis  de  poder,  as  narrativas  são  mais  ou  menos  aceitas  pelos  atores  políticos 

 dependendo  das  crenças  compartilhadas  pela  população  e  pelas  motivações  políticas 

 inerentes  ao  cenário  político  vigente.  (SHANAHAN;  JONES;  MACBETH,  2011; 

 LAWTON; RUDD, 2014). 

 Essas  narrativas,  por  sua  vez,  precisam  estar  inseridas  em  contextos  que 

 transmitam à opinião pública informações essenciais sobre o assunto. 

 No  caso  das  mudanças  climáticas,  essas  narrativas  devem  cobrir  tanto  as 

 informações  relacionadas  à  medidas  de  mitigação  como  as  relacionadas  às  medidas  de 

 adaptação. 

 A  partir  desse  novo  panorama  sociopolítico,  no  domínio  das  mudanças 

 climáticas,  os  estudiosos  têm  prestado  cada  vez  mais  atenção  em  como  diferentes 

 temas  e  estruturas  de  mensagens  podem  alterar  o  apoio  público  às  políticas  de 

 mitigação  e  adaptação.  (MAIBACH,  ROSER-RENOUF;  LEISEROWITZ,  2008,  MOSER; 

 DILLING, 2007, SCHULDT; KONRATH; SCHWARZ, 2011). 

82



 Prado  (2018)  afirma  que  a  checagem  de  fatos,  como  uma  prática  jornalística, 

 tem diferentes áreas de atuação, mas nasceu no jornalismo político. 

 De  acordo  com  Clavery  (2015),  no  âmbito  da  política,  o  foco  da  checagem  é  a 

 compilação de discursos com conteúdo político. 

 A  partir  desta  compilação,  os  fact-checkings  trabalham  de  forma  a  analisar  e 

 apontar se a declaração é baseada em fatos verdadeiros ou não. 

 Evidências  sugerem  que  os  presidentes  podem,  de  forma  bem  sucedida, 
 capturar  a  atenção  do  público  ao  mencionar  uma  proposta  de  política  ou  plano, 
 durante  o  Estado  da  União.  A  ênfase  aplicada  durante  o  discurso  do  Estado  da 
 União  é  traduzida  em  um  nível  maior  de  interesse  público  naquela  área 
 específica  de  desenvolvimento  de  políticas.  Tanto  argumentações  substantivas 
 (em  que  o  presidente  apresentou  sua  posição  quanto  a  determinado  problema), 
 como  a  retórica  simbólica  (pela  qual  o  presidente  falou  de  forma  genérica  sobre 
 um  determinado  problema,  mas  não  ofereceu  nenhum  aconselhamento)  podem 
 aumentar  a  atenção  pública.  Meramente  mencionar  um  problema  durante  o 
 Estado  da  União  tem  o  poder  de  aumentar  a  conscientização  do  público  sobre  a 
 questão. (SHOGAN, 2015, p. 18; tradução nossa) 

 Como  observado  anteriormente,  quanto  às  narrativas  apresentadas  no  State  of 

 the  Union  ,  o  discurso  dos  presidentes  aumentam  consideravelmente  o  interesse  do 

 público sobre os assuntos que são mencionados ou problemas que são abordados. 

 6.2.1 ANÁLISE DO DISCURSO DO PRESIDENTE BARACK OBAMA (2013) 

 De  acordo  com  o  White  House  Archives  (2022),  o  discurso  do  presidente  Barack 

 Obama  no  State  of  the  Union  de  2013  ocorreu  no  dia  12  de  fevereiro.  Com  duração  de 

 pouco  mais  de  1  hora,  Obama  dirigiu-se  ao  Congresso  para  falar  sobre  os  principais 

 planos para o ano vigente e apresentar informações sobre a situação do país. 

 O  tema  “Empregos”  foi  o  mais  coberto  em  seu  discurso:  por  33  vezes  o 

 presidente  discorreu  sobre  o  assunto,  abordando  o  interesse  em  promover  a  geração 

 de empregos em seu governo. 

 A  criação  de  empregos  esteve  associada  a  alguns  subitens  de  sua  agenda, 

 como  fortalecimento  da  classe  média,  e  a  aceleração  do  crescimento  econômico 

 americano. 
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 Além  disso,  o  presidente  associou  o  tema  “Empregos”  (citado  13  vezes  no 

 discurso),  com  investimento  em  inovação  e  tecnologia,  principalmente  em  se  tratando 

 do setor de “Energia”. 

 A  partir  da  apresentação  sobre  “Energia”,  e  como  o  investimento  neste  setor  é 

 fundamental  para  a  geração  de  empregos,  Obama  compartilhou  sobre  a  importância 

 dos  investimentos  serem  em  “energia  limpa”,  garantindo  maior  competitividade  à 

 economia  americana:  “  ano  passado,  a  energia  eólica  adicionou  aproximadamente 

 metade  de  toda  nova  capacidade  de  produção  de  energia  ocorrida  nos  Estados  Unidos. 

 Então,  vamos  gerar  ainda  mais  ”,  e  adicionou:  “  a  energia  solar  fica  mais  barata  a  cada 

 ano  -  vamos  baixar  os  custos  ainda  mais.  Enquanto  países  como  a  China  continuam  a 

 investir  em  energia  limpa,  nós  também  devemos  fazer  o  mesmo.  ”  (WHITE  HOUSE 

 ARCHIVES, 2022, tradução nossa). 

 Segundo  Obama,  a  área  mais  promissora  quanto  aos  investimentos  nos  Estados 

 Unidos,  naquele  momento,  era  o  setor  de  energia:  “  Hoje,  nenhuma  área  apresenta-se 

 mais  promissora  do  que  nossos  investimentos  no  setor  de  energia  americana.  ”  (WHITE 

 HOUSE ARCHIVES, 2022, tradução nossa). 

 Para  o  presidente  Obama,  o  investimento  no  setor  de  “Energia”,  principalmente 

 em  se  tratando  de  energia  renovável,  estava  diretamente  associado  ao  combate  às 

 mudanças climáticas: 

 Mas,  para  o  bem  das  nossas  crianças  e  o  do  nosso  futuro,  devemos  fazer  mais 
 para  combater  as  mudanças  climáticas.  (Aplausos).  Agora,  é  verdade  que 
 nenhuma  ação  faz  diferença  de  forma  isolada.  Mas  o  fato  é  que  dos  12  anos 
 mais  quentes  já  registrados  apresentaram-se  durante  os  últimos  15.  Ondas  de 
 calor,  secas,  incêndios,  inundações  -  todos  estão  agora  mais  frequentes  e  mais 
 intensos.  Podemos  escolher  acreditar  que  o  furacão  Sandy,  e  as  mais  severas 
 secas  em  décadas,  e  os  piores  incêndios  que  alguns  estados  já  viram,  foram 
 apenas  uma  coincidência  extravagante.  Ou,  podemos  escolher  acreditar  no 
 impressionante  julgamento  da  ciência  -  e  agir  antes  que  seja  tarde.  (Aplausos). 
 (WHITE HOUSE ARCHIVES, 2022; tradução nossa) 

 Ainda  segundo  o  presidente,  o  investimento  em  energia  renovável,  e  que 

 consequentemente  combate  às  mudanças  climáticas,  é  uma  forma  segura  de  garantir 

 crescimento econômico: 
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 Agora,  a  boa  notícia  é  que  nós  podemos  progredir  de  forma  significativa  quanto 
 a  este  problema,  enquanto  podemos  conduzir  um  crescimento  econômico  forte. 
 Eu  insisto  que  este  Congresso  se  reuna,  busque  o  bipartidarismo,  considerem 
 soluções  mercadológicas  quanto  às  mudanças  climáticas,  como  a  que  John 
 McCain  e  Joe  Lieberman  propuseram  juntos  há  alguns  anos.  Mas,  se  o 
 Congresso  não  agir  logo  para  proteger  as  futuras  gerações,  eu  irei.  (WHITE 
 HOUSE ARCHIVES, 2022; tradução nossa) 

 A  transição  para  o  uso  de  energia  renovável  foi  incluída,  inclusive,  no  tema 

 “transportes”,  quando  o  presidente  evidenciou  como  a  energia  limpa  faria  parte  de  seus 

 projetos para o ano setor: 

 Então,  nesta  noite,  eu  proponho  que  nós  usemos  parte  das  receitas 
 provenientes  para  financiar  um  fundo  de  segurança  energética  que  irá  conduzir 
 novas  pesquisas  e  novas  tecnologias  para  mudarmos  nossos  carros  e 
 caminhões  da  dependência  do  uso  do  petróleo.  (WHITE  HOUSE  ARCHIVES, 
 2022; tradução nossa) 

 O  presidente  Obama,  nesta  ocasião  reafirmou  seu  compromisso  com  o  fomento 

 de  energia  renovável,  inclusive,  ao  mencionar  que  o  governo  iria  prover  investimento 

 também  para  o  setor  de  “Infraestrutura”,  pagando  pelas  melhores  ideias  quanto  a 

 construção  de  prédios  mais  eficientes  energeticamente:  “  os  estados  com  as  melhores 

 ideias  para  a  criação  de  empregos  e  diminuição  das  taxas  de  energia  através  da 

 construção  de  prédios  mais  eficientes  irão  receber  apoio  adicional  do  governo  para 

 ajudá-los na implementação.  ” (WHITE HOUSE ARCHIVES,  2022). 

 Todas  essas  iniciativas  “verdes”,  segundo  Obama,  estavam  intrinsecamente 

 associadas  à  geração  de  empregos:  “  essas  iniciativas  em  manufatura,  energia, 

 infraestrutura,  moradia  –  todas  essas  coisas  irão  ajudar  empreendedores  e  donos  de 

 pequenas  empresas  a  expandir  e  criar  novos  empregos  .”  (WHITE  HOUSE  ARCHIVES, 

 2022). 

 Feitas  essas  considerações,  o  presidente  prosseguiu  em  seu  discurso 

 corroborando  sobre  a  necessidade  quanto  ao  investimento  em  treinamento  da 

 população  para  ocupação  dos  melhores  postos  de  trabalho,  inclusive  apresentando 

 planos  cobrindo  investimentos  na  educação  infantil  -  demonstrando  comprometimento  a 

 longo  prazo  com  relação  ao  desenvolvimento  de  habilidades  da  futura  força  de  trabalho 

 americana - e melhores salários para os que já estão no mercado de trabalho. 
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 “Emprego”,  como  podemos  observar,  é  o  pano  de  fundo  para  toda  a  construção 

 do discurso de Obama. 

 Famílias  mais  fortes.  Comunidades  mais  fortes.  Um  país  mais  forte.  Esse  é  o 
 tipo  de  prosperidade  –  ampla,  compartilhada,  construída  sobre  uma  classe 
 média  de  sucesso  –  que  sempre  foi  a  fonte  do  nosso  progresso.  É  também  a 
 base  do  nosso  poder  e  influência  no  mundo.  (WHITE  HOUSE  ARCHIVES, 
 2022; tradução nossa) 

 A  reinserção  dos  militares  veteranos  na  economia  também  estava  contida  em 

 seu  discurso,  assim  como  o  compromisso  com  a  melhoria  da  experiência  de  voto, 

 segundo  o  presidente,  um  comprometimento  com  relação  ao  fortalecimento  da 

 democracia. 

 Obama  encerra  seu  discurso  abordando  questões  relacionadas  à  segurança 

 interna  e  criminalidade,  sempre  destacando  a  importância  de  um  país  unido  em  que 

 todos tem sua igual participação na construção da sociedade. 

 A  partir  desta  análise  inicial,  podemos  verificar  o  claro  direcionamento  do 

 presidente  Obama  quanto  aos  investimentos  em  energia  renovável  durante  o  ano  que 

 se  desdobraria.  O  presidente  deixa  claro  sua  preocupação  ambiental,  principalmente 

 em  se  tratando  dos  já  perceptíveis  efeitos  das  mudanças  climáticas,  e  chancela  seu 

 apoio à ciência. 

 Quando  verificamos  o  discurso  a  partir  do  quadro  desenvolvido,  contendo  as 

 cinquenta  palavras  associadas  às  mudanças  climáticas,  notamos  que  o  termo 

 “mudanças  climáticas”  aparece  4  vezes;  outros  termos  presentes  no  discurso  incluem, 

 por  exemplo,  “energia  limpa”,  “energia  renovável”,  “energia  eólica”,  “energia  solar”, 

 “poluição”, “incêndios”, “ciência”. 

 Todos  estes  termos  tiveram  seu  contexto  verificado  e  fazem  parte  de  um 

 discurso  que  reconhece,  por  parte  do  presidente  Obama,  as  mudanças  climáticas  como 

 um fenômeno real e que precisa ser combatido. 

 Podemos  dizer  que,  de  certo  modo,  tanto  medidas  de  adaptação  como  medidas 

 de  mitigação  foram  cobertas  no  discurso  de  Obama,  ou,  pelo  menos,  seu  compromisso 

 com relação à levá-las adiante: 
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 Eu  irei  exigir  que  meu  gabinete  proponha  ações  executivas  que  possamos 
 considerar,  agora  e  no  futuro,  para  reduzir  a  poluição,  preparar  nossas 
 comunidades  para  as  consequências  das  mudanças  climáticas,  e  acelerar  a 
 transição  para  fontes  de  energia  mais  sustentáveis.  (WHITE  HOUSE 
 ARCHIVES, 2022; tradução nossa) 

 Desta  forma,  compreendemos  que  o  discurso  do  presidente  Obama  no  State  of 

 the  Union  de  2013  não  foi  de  cunho  negacionista  quanto  ao  fenômeno  das  mudanças 

 climáticas,  e  não  promoveu  a  desinformação;  pelo  contrário:  o  discurso  do  presidente 

 Obama  foi  informativo  quanto  à  gravidade  das  questões  relacionadas  às  mudanças 

 climáticas,  principalmente  em  se  tratando  dos  efeitos  já  perceptíveis  em  forma  de 

 desastres ambientes e que já estavam assolando o território americano. 

 Também  apresentou  seu  compromisso  com  relação  ao  avanço  de  projetos 

 (principalmente  no  setor  de  energia  e  através  da  geração  de  empregos),  capazes  de 

 intensificar a transição para uma matriz energética renovável e sustentável. 

 6.2.2 ANÁLISE DO DISCURSO DO PRESIDENTE DONALD TRUMP (2017) 

 De  acordo  com  a  CNN  (2017),  o  discurso  do  presidente  Donald  Trump  no  State 

 of  the  Union  de  2017  ocorreu  no  dia  28  de  fevereiro.  Com  duração  de  pouco  mais  de  1 

 hora,  o  então  presidente  dos  Estados  Unidos  dirigiu-se  ao  Congresso  para  fazer  seu 

 pronunciamento. 

 Diferentemente  do  discurso  do  presidente  Obama  que  analisamos  anteriormente, 

 o discurso de Trump apresentou poucas inserções quanto à geração de empregos. 

 O  tema  “Empregos”  foi  citado  apenas  9  vezes  durante  seu  discurso.  Do  mesmo 

 modo, “Economia” foi citada apenas uma vez. 

 Parte  de  seu  discurso  cobriu  o  tema  “protecionismo”,  contemplando  a 

 necessidade  de  revisão  de  taxas  com  relação  ao  comércio  exterior,  para  que  os 

 produtos americanos pudessem ser mais competitivos no mercado externo: 

 Neste  momento,  empresas  americanas  são  taxadas  sob  uma  dos  maiores 
 índices  em  qualquer  local  no  mundo.  Meu  time  econômico  está  desenvolvendo 
 uma  reforma  histórica  de  impostos  que  irá  reduzir  as  taxas  de  impostos  em 
 nossas  empresas  de  forma  que  elas  possam  competir  e  serem  bem  sucedidas 
 em qualquer local e com qualquer pessoa.” (CNN, 2022; tradução nossa) 
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 A  revisão  das  taxas  foi  apresentada,  inclusive,  a  partir  de  interação  com 
 empresas americanas, como a Harley Davidson: 

 Eu  acabei  de  me  reunir  com  representantes  e  trabalhadores  de  uma  grande 
 empresa  americana,  a  Harley-Davidson.  (...)  eu  perguntei  a  eles  como  eles 
 estavam  (...)  para  saber  como  eles  estavam  indo  em  outros  países, 
 principalmente  em  se  tratando  de  vendas  internacionais.  Eles  me  disseram  (...) 
 que  é  muito  difícil  fazer  negócios  com  outros  países  por  conta  de  taxas  sobre 
 nossos  produtos,  em  um  padrão  muito  alto.  Eles  disseram  que  em  uma 
 determinada  situação,  um  outro  país  taxou  suas  motos  a  uma  taxa  de  100  por 
 cento.  Eles  nem  estavam  pedindo  por  mudanças.  Mas  eu  estou.  (CNN,  2022; 
 tradução nossa) 

 Ainda  com  relação  à  economia,  o  presidente  Trump  evidenciou  a  saída  dos 

 Estados  Unidos  da  “Parceria  Transpacífica”,  acordo  de  livre  comércio  assinado  por 

 países do Pacífico, reforçando medidas protecionistas do lado americano. 

 O  presidente  Trump  não  apresentou  nenhum  plano  com  relação  a  investimentos 

 em energia renovável em seu discurso no  State of the  Union  de 2017. 

 Quando  verificamos  através  de  nosso  quadro  contendo  palavras  associadas  às 

 mudanças  climáticas,  nenhum  dos  termos  foram  encontrados  no  discurso  do 

 presidente. 

 É  interessante  citar,  inclusive,  que,  apesar  da  ausência  dos  termos  de  nosso 

 quadro,  9  empresas  foram  citadas  no  discurso  do  presidente  Trump  na  ocasião  em 

 questão:  Ford,  Fiat-Chrysler,  Harley  Davidson,  General  Motors,  Lockheed,  Sprint, 

 Softbank, Walmart e Intel. 

 Destas  empresas  citadas,  aproximadamente  66%  utilizam  combustíveis  fósseis 

 como base para o funcionamento de seus produtos. 

 Além  disso,  mais  da  metade  das  empresas  citadas  no  discurso  de  Trump  (55%) 

 são  do  setor  automotivo  (Ford,  Fiat-Chrysler,  Harley  Davidson,  General  Motors),  de 

 forma  que,  destas,  todas  utilizam  a  queima  de  combustíveis  fósseis  na  produção  de 

 energia. 

88



 Naquele  ano,  a  criação  de  empregos,  segundo  o  presidente  Trump,  estaria 

 fortemente  atrelada  à  participação  daquelas  empresas  na  economia  americana,  que 

 investiriam “bilhões de dólares” no país: 

 Desde  que  fui  eleito,  as  empresas  Ford,  Fiat-Chrysler,  General  Motors,  Sprint, 
 Softbank,  Lockheed,  Intel,  Walmart,  e  muitas  outras,  anunciaram  que  irão 
 investir  bilhões  de  dólares  nos  Estados  Unidos,  e  irão  criar  centenas  de 
 milhares de novos empregos americanos. (CNN, 2022; tradução nossa) 

 Este  discurso  é  contraditório  quando  verificamos,  posteriormente,  que  o 

 presidente  Trump  discorre,  ainda  que  muito  timidamente,  sobre  a  importância  de 

 promover  “ar  limpo”  e  “água  limpa”  em  seu  governo,  ainda  que  não  esclareça,  naquele 

 momento, ou em momento posterior, se estaria propondo algum projeto. 

 Minha  administração  quer  trabalhar  com  membros  em  ambos  partidos  para 
 fazer  com  que  o  cuidado  infantil  seja  acessível  e  economicamente  barato,  quer 
 ajudar  a  assegurar  novos  pais  possuam  licença  família,  ajudar  a  investir  na 
 saúde  da  mulher,  e  a  promover  ar  limpo  e  água  limpa,  e  a  reconstruir  nossas 
 forças armadas e nossa infraestrutura. (CNN, 2022; tradução nossa) 

 De  que  forma  a  promoção  de  “ar  limpo”  e  “água  limpa”  estariam  contempladas, 

 em seu governo, porém, permaneceu de forma incógnita em seu discurso. 

 Esse  tema  não  foi  retomado  nenhuma  outra  vez  ao  longo  do  discurso,  de  forma 

 que  não  ficou  claro  o  que,  de  fato,  pretendia  o  presidente  dizer  quando  mencionou 

 ambos  termos.  Estava  falando  sobre  algum  plano  ambiental?  Estava  discorrendo 

 acerca  de  algum  projeto  econômico?  Não  há  evidências  em  seu  discurso  que 

 comprovem. 

 Desta  forma,  compreendemos  que  o  discurso  do  presidente  Trump  no  State  of 

 the  Union  de  2017  foi  evasivo  quanto  à  questão  climática.  O  presidente  não  evidenciou 

 nenhum  plano  em  energia  renovável,  não  reconheceu  a  crise  climática  como  existente 

 e  não  apresentou  nenhum  compromisso  com  relação  à  medidas  de  adaptação  ou 

 mitigação das mudanças climáticas. 

 Além  disso,  o  discurso  do  presidente  Trump  no  State  of  the  Union  de  2017 

 promoveu  apoio,  de  forma  clara,  às  empresas  que  utilizam  combustíveis  fósseis  para  a 

 geração de energia, a exemplo da citação das empresas do setor automotivo. 
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 Compreendemos  que  o  presidente  Trump  promoveu  um  discurso  negacionista 

 com  relação  à  crise  climática,  ao  não  reconhecer  a  existência  do  problema  e  ao  manter 

 seu  apoio  à  utilização  de  combustíveis  fósseis  como  base  para  geração  de  empregos  e 

 aquecimento da economia. 

 O  discurso  também  promoveu  a  desinformação  ao  deixar  de  manter  a  população 

 americana devidamente informada com relação aos perigos das mudanças climáticas. 

 De  forma  irresponsável,  o  presidente  Trump  não  utilizou  do  State  of  the  Union 

 para  elencar  projetos  sobre  economia  verde  ou  combate  às  mudanças  climáticas;  o 

 então  presidente  não  pediu  apoio  do  Congresso  para  medidas  de  adaptação  ou 

 mitigação,  o  que  pode  colocar  milhões  de  vidas  em  risco,  tanto  a  curto,  como  médio  e 

 longo prazo. 

 6.2.3 ANÁLISE DO DISCURSO DO PRESIDENTE JOE BIDEN (2021) 

 O  discurso  de  Joe  Biden  no  State  of  the  Union  de  2021  ocorreu  em  abril,  com 

 quórum reduzido de participantes, devido ao combate à pandemia de  COVID-19  . 

 Biden  focou  parte  de  seus  planos  na  reconstrução  da  economia  americana, 

 através da geração de empregos. 

 A  palavra  “empregos”,  inclusive,  aparece  46  vezes  ao  longo  do  discurso,  mais  do 

 que  “energia”  (duas  vezes),  “educação”  (quatro  vezes),  infraestrutura  (quatro  vezes), 

 “economia” (sete vezes) e saúde (oito vezes). 

 Em  seu  discurso,  salienta  a  importância  de  projetos  que  permitam  crescimento 

 econômico,  a  exemplo  da  passagem:  “  é  por  isso  que  eu  proponho  o  Plano  de 

 Empregos  Americanos  (American  Jobs  Plan)  —  um  investimento  único  nos  Estados 

 Unidos. Este  é  o  maior  plano  de  criação  de  empregos  desde  a  Segunda  Guerra 

 Mundial.” (WHITE HOUSE ARCHIVES, 2022, tradução nossa). 

 Joe  Biden  também  demonstrou  apoio  e  apreço  pela  ciência,  reconhecendo  seu 

 papel  na  construção  da  sociedade  americana  e  no  desenvolvimento  de  inovações  que 

 mudaram a história: 

 Descobertas  científicas  nos  levaram  à  Lua  –  agora  estamos  falando  de  Marte; 
 descobrindo  vacinas;  descobertas  científicas  que  nos  deram  a  Internet  e  muito 
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 mais.  Estes  são  os  investimentos  que  fizemos  juntos  enquanto  país,  e 
 investimentos  que  apenas  o  governo  estava  em  posição  de  fazer.  De  novo,  e  de 
 novo,  esses  investimentos  nos  levam  ao  futuro.  (WHITE  HOUSE  ARCHIVES, 
 2022; tradução nossa) 

 Assim  como  Obama,  em  2013,  Biden  também  associou  geração  de  empregos 

 com reconstrução da infraestrutura americana, principalmente no setor de energia. 

 O  “Plano  de  Empregos  Americano”  (American  Jobs  Plan)  irá  colocar 
 engenheiros  e  trabalhadores  da  construção  civil  para  trabalharem  na  construção 
 de  edifícios  e  casas  mais  eficientes  energeticamente.  Trabalhadores  do  setor  de 
 energia  –  membros  da  IBEW  —  irão  instalar  500,000  estações  de  carregamento 
 elétrico  ao  longo  de  nossas  rodovias  para  que  nós  possamos  –  (aplausos)  – 
 para  que  nós  possamos  dominar  o  mercado  de  carros  elétricos.  (Aplausos). 
 Agricultores  —  agricultores  trabalhando  com  cultura  de  cobertura  de  forma  que 
 possam  reduzir  o  dióxido  de  carbono  liberado  para  o  ar  serão  pagos  por  isso. 
 (Aplausos)  . (WHITE HOUSE ARCHIVES, 2022; tradução  nossa) 

 O  presidente  Biden  associou,  ainda,  a  criação  de  empregos  em  infraestrutura  e 

 energia  com  a  questão  climática,  sendo,  estes  novos  empregos,  formas  de  combate  às 

 mudanças climáticas: 

 Por  tempo  suficiente  nós  falhamos  em  usar  a  palavra  mais  importante  em  se 
 tratando  de  combater  as  mudanças  climáticas:  “Empregos”.  Empregos. 
 Empregos.  (Aplausos).  Para  mim,  quando  eu  penso  em  “mudanças  climáticas”, 
 eu penso “empregos”.  (WHITE HOUSE ARCHIVES, 2022;  tradução nossa) 

 De  fato,  “mudanças  climáticas”  foi  um  termo  que  apareceu  5  vezes  ao  longo  do 

 discurso de Joe Biden. 

 O  Presidente  reconhece  o  que  chama  de  “crise  climática”  e  compreende  que 

 esta  é  uma  “luta  global”.  Reforça,  ainda,  que  retomará  o  Acordo  de  Paris  e  entende  que 

 estamos  em  um  momento  da  história  crucial  para  que  ações  sejam  tomadas  quanto  a 

 este problema. 

 Vejam,  a  crise  climática  não  é  nossa  batalha  sozinhos;  é  uma  batalha  global.  Os 
 Estados  Unidos  são  responsáveis,  como  vocês  sabem,  por  menos  de  15%  das 
 emissões  de  carbono.  O  resto  do  mundo  corresponde  a  85%.  É  por  isso  que  eu 
 mantenho  meu  compromisso  de  novamente  assinar  o  Acordo  de  Paris  (...). 
 (WHITE HOUSE ARCHIVES, 2022; tradução nossa) 
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 Para  o  presidente,  o  crescimento  econômico  estava  associado  à  implementação 

 de políticas para combater as mudanças climáticas. 

 Quero  ser  muito  claro  sobre  isso:  Eu  tive  —  minha  tentativa  foi  a  de  assegurar 
 que  o  mundo  pudesse  ver  que  há  um  consenso,  de  que  estamos  em  um  ponto 
 de  inflexão  na  história.  E  o  consenso  —  o  consenso  é:  se  nós  agirmos  para 
 salvar  o  planeta,  nós  podemos  criar  milhões  de  empregos  e  crescimento 
 econômico  e  oportunidade  para  aumentar  o  padrão  de  vida  de  quase  todo 
 mundo ao redor do mundo. (WHITE HOUSE ARCHIVES, 2022; tradução nossa) 

 O  “American  Jobs  Plan”,  citado  14  vezes  por  Biden,  é  o  projeto  central  para 

 geração  de  empregos  em  seu  governo,  feito  a  partir  de  investimentos  em  pesquisa  e 

 tecnologia,  considerando,  ainda,  o  combate  às  mudanças  climáticas  por  meio  do 

 desenvolvimento  de  energia  limpa:  “  nós  temos  que  desenvolver  e  dominar  os  produtos 

 e  tecnologias  do  futuro:  baterias  mais  avançadas,  biotecnologia,  chips  de 

 computadores, energia limpa.  ” (WHITE HOUSE ARCHIVES,  2022, tradução nossa). 

 O  discurso  do  presidente  Biden  evidencia  seu  apoio  à  ciência,  reconhecendo  as 

 mudanças  climáticas  (ou  crise  climática,  como  cita)  como  uma  ameaça  existente  e  que 

 precisa ser combatida. 

 Seu  discurso  não  apresenta  teor  negacionista,  pelo  contrário,  encontra  no 

 investimento  à  pesquisa  a  ponte  para  a  geração  de  empregos  que  combatam  as 

 mudanças climáticas, principalmente em se tratando de energia limpa. 

 O  discurso  do  presidente  Biden  também  não  apresenta  desinformação  ou  fake 

 news  em  se  tratando  de  mudanças  climáticas;  o  presidente  reconhece  que,  naquele 

 momento,  os  Estados  Unidos  não  eram  signatários  do  Acordo  de  Paris,  e  reitera  seu 

 compromisso em fazer parte do acordo. 
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 7  STATE  OF  THE  UNION  E  A  COBERTURA  DE  USA  TODAY,  NEW  YORK  TIMES  E 
 WALL STREET JOURNAL EM 2013, 2017 E 2021 

 O  presente  segmento  objetiva  analisar  a  repercussão  na  mídia  acerca  do 

 primeiro  discurso  dos  Presidentes  Barack  Obama,  Donald  Trump  e  Joe  Biden,  no 

 primeiro  ano  de  seus  respectivos  governos,  durante  o  State  of  the  Union  ,  com  relação 

 ao fenômeno das mudanças climáticas. 

 Queremos  responder,  por  exemplo,  se  houve  entendimento  perante  a  mídia, 

 quanto  aos  presidentes  americanos  reconhecerem  o  problema  das  mudanças 

 climáticas,  validando  sua  existência  através  de  seus  discursos.  Os  jornais  americanos 

 evidenciaram,  de  alguma  forma,  se  os  referidos  presidentes  apresentaram  algum  plano 

 para combater as mudanças climáticas durante o  State  of the Union  ? 

 Conforme  afirma  Nichi  (2021),  o  tema  das  mudanças  climáticas  transcende  a 

 agenda ambiental e é transversal à agenda política, científica e midiática. 

 Desta  forma,  o  intuito  é  compreender  e  revelar  se  a  cobertura  da  chamada 

 grande  mídia  americana  mostrou  ao  público  se  a  temática  das  mudanças  climáticas  foi 

 apresentada  ou  reconhecida  pelos  então  presidentes  durante  os  referidos  discursos, 

 reconhecendo  a  importância  e/ou  urgência  do  tema,  seja  como  forma  de  propagar 

 medidas  de  mitigação,  ou  de  adaptação;  colocando,  ainda,  as  mudanças  climáticas 

 como parte integrante de um plano de governo para o ano que iria se desdobrar. 

 Para  que  isso  fosse  possível,  delimitamos  a  “grande  mídia  americana”  como 

 sendo  composta  pelos  três  maiores  jornais  de  circulação  diários  e  de  cobertura  nacional 

 dos  Estados  Unidos  -  os  chamados  “  nationwide  daily  newspapers”  -  a  serem 

 apresentados  a  seguir,  e  coletamos  as  notícias  publicadas  por  estes  órgãos  da 

 imprensa, no meio digital, acerca o  State of the Union  ,  durante uma semana. 

 Weingart,  Engels  e  Pansegrau  (2000),  explicam  que  além  da  política,  a  ciência 

 do clima adentrou o setor de mídia. 

 Este  movimento  de  midiatização  das  mudanças  climáticas,  iniciado  entre 

 meados  dos  anos  80  e  com  maior  força  a  partir  do  final  da  década  de  90,  gerou  dilemas 

 políticos, éticos e econômicos. 
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 Como  referência,  a  abordagem  voltada  à  pesquisas  sobre  a  cobertura  de 

 veículos  de  mídia  tradicional  nos  cinco  continentes  feita  a  partir  de  Boykoff  e  Roberts 

 (2007),  evidenciou  que,  em  geral,  a  pauta  climática  não  é  abandonada  pelos  meios, 

 porém,  também  não  é  aprofundada  ao  ponto  de  abordar  na  proporção  adequada  os 

 problemas e propostas envolvendo atividades industriais e regulamentação pública. 

 Para  Nichi  (2021),  superar  este  dilema  requer  estratégias  coletivas  para  proteger 

 a qualidade da comunicação científica em meio a visões culturais divergentes. 

 Para  Giddens  (2010),  como  as  mudanças  climáticas  não  são  concretizadas 

 como  um  perigo  imediato  no  cotidiano,  a  percepção  do  seu  impacto  é  difusa.  Mas 

 esperar  que  se  torne  visível  e  aguda  para  só  então  se  tomar  medidas  efetivas  pode  ser 

 uma atitude tardia. 

 Segundo  Nichi  (2021),  ter  uma  rede  de  atores  que  apoiem  uma  teoria  científica 

 não  é  suficiente  para  garantir  sua  consolidação.  Esses  atores  devem  também  ser 

 introduzidos  no  discurso  de  persuasão  dos  demais  e  devem  inserir  a  comunidade  de 

 uma forma participativa nessa discussão. 

 Para  Brin,  Charon  e  Bonville  (2004),  a  digitalização  e  miniaturização  de 

 equipamentos,  o  desenvolvimento  das  telecomunicações  e  a  rápida  introdução  da 

 Internet  mudaram  normas  e  práticas  de  produção  e  distribuição  de  informações, 

 colocando  produtores  e  consumidores  em  um  ambiente  de  mídia  em  constante 

 mudança. 

 Por  conta  disso,  a  atuação  do  profissional  de  comunicação  torna-se 

 imprescindível  para  a  difusão  de  informações  corretas  acerca  de  fenômenos  como  as 

 mudanças  climáticas.  Nesse  contexto,  a  atuação  da  chamada  “grande  mídia”  é 

 essencial. 

 McNair  (1995)  afirma,  por  exemplo,  que  o  jornalismo  deve  informar  os  cidadãos 

 sobre  o  que  está  acontecendo,  monitorar  instituições  e  atores  políticos,  tornar  pública 

 as  ações  do  governo  e  de  instituições  políticas,  e  educar  os  cidadãos  sobre  o  que 

 realmente está acontecendo. 

 Comunicar  os  cidadãos  sobre  a  veracidade  dos  fenômenos  passa,  inclusive,  pelo 

 fortalecimento dos processos democráticos. 
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 Para  Traquina  (2012),  a  democracia  não  pode  ser  imaginada  como  sendo  um 

 sistema  de  governo  sem  liberdade,  e  o  papel  central  do  jornalismo,  na  teoria 

 democrática, é de informar o público sem censura. 

 Tal  qual  propõe  McNair  (1995),  para  Traquina  (2012),  o  jornalismo  deve  orientar 

 o  processo  democrático,  uma  vez  que  a  democracia  não  pode  ser  imaginada  como 

 sendo um sistema de governo sem liberdade. 

 7.1  OS  MAIORES  COLOSSOS  DA  IMPRENSA  AMERICANA:  QUEM  SÃO  USA 

 TODAY  ,  NEW YORK TIMES  E  THE WALL STREET JOURNAL 

 De  acordo  com  relatório  de  2019  da  empresa  de  relações  públicas  e  auditoria 

 norte  americana,  Cision,  responsável  por  desenvolver  pesquisas  sobre  o  jornalismo  e 

 mídia  através  do  Cision  Media  Center  ,  os  três  maiores  jornais  por  alcance  de 

 distribuição  nos  Estados  Unidos  ao  final  da  década  foram:  USA  Today  ,  New  York  Times 

 e  Wall Street Journal  . 

 O  mesmo  dado  é  confirmado  por  estudo  da  Universidade  de  Harvard  publicado 

 no  ano  de  2021.  Intitulado  “  Future  of  Media  ”,  o  estudo  apresenta  dados  financeiros  dos 

 maiores  conglomerados  de  mídia  norte  americanos,  e  seu  alcance  a  nível  nacional  e 

 internacional. 

 De  acordo  com  o  mesmo  estudo  da  Universidade  de  Harvard  (2021),  o  USA 

 Today  apresenta-se  como  o  maior  jornal  diário  em  circulação  a  nível  nacional  no 

 território  americano,  com  aproximadamente  8.7  milhões  de  assinantes  -  dos  quais, 

 aproximadamente  10%  sendo  assinantes  do  formato  digital.  É  o  maior  jornal  em 

 distribuição física (papel) nos Estados Unidos. 

 De  acordo  com  Lupton  e  Miller  (2000),  o  lançamento  no  mercado 

 norte-americano  do  USA  Today  ,  em  15  de  setembro  de  1982,  representou  uma 

 revolução  na  indústria  do  jornalismo  americano,  ao  utilizar  cores  em  edições  impressas, 

 até  então  não  vistas  na  publicação  de  jornais  americanos  (contrastando  com  o  cinza  de 

 seus concorrentes) e investindo na amplificação da distribuição em território nacional. 

 Para  Lupton  e  Miller  (2000),  os  textos  curtos  e  objetivos  do  USA  Today  se 

 assemelhavam  à  linguagem  e  formato  de  publicidade  na  televisão  da  época,  algo  que 
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 podia  ser  visto  em  sua  campanha  de  lançamento,  na  qual  afirmavam  ser  "  o  primeiro 

 jornal  moderno  para  leitores  que  cresceram  como  espectadores  "  –  "  the  first  modern 

 newspaper for readers that grew up as viewers  ". 

 De  acordo  com  Moraes  (2015),  o  lançamento  do  USA  Today  nos  Estados 

 Unidos,  no  início  dos  anos  80,  impulsionou  a  discussão  sobre  uso  da  imagem  na 

 construção  de  discursos  jornalísticos,  bem  como  o  predomínio  da  linguagem  verbal 

 nesse processo. 

 O  USA  Today  foi,  provavelmente,  o  jornal  precursor,  propondo  um  grafismo 
 arrojadamente  experimental  e  inovador.  Embora  influenciado  pela  visualidade 
 televisiva,  o  que  o  levou  a  disseminar  a  cor  e  a  inserir  bastantes  infográficos  e 
 fotografias  tipo  fast  food,  o  USA  Today  não  desdenhou  de  recuperar  elementos 
 gráficos  da  imprensa  vitoriana,  como  a  paginação  vertical,  as  colunas  estreitas 
 e  a  proliferação  de  temas  na  primeira  página,  cujo  espaço  é  aproveitado  até  a 
 exaustão. (SOUSA, 2005, p. 263) 

 Atualmente,  o  USA  Today  apresenta-se  como  uma  “empresa  de  mídia, 

 informação e notícias multiplataforma." (USA TODAY, 2022). 

 O  USA  Today  mantém  seu  DNA  inovador  ao  ser  atuante  em  praticamente  todas 

 as  plataformas  de  redes  sociais  digitais,  entrelaçando  um  modelo  de  negócio  baseado 

 em  assinatura  (  subscription  ),  cobrindo  versões  impressas,  digitais,  ou  ambas,  e 

 apresentando  conteúdos  adaptados  a  formatos  voltados  à  redes  sociais  digitais  e 

 plataformas de  video streaming  . 

 Atualmente,  suas  dez  principais  contas  oficiais  no  Instagram  possuem,  pelo 

 menos,  5  milhões  de  seguidores.  Cobrindo  temas  que  vão  de  esportes  à  política,  o  USA 

 Today  também  faz  uso  da  repostagem  dos  conteúdos  mais  acessados  na  versão  do 

 website  para plataformas digitais, ecoando o editorial  da versão central. 

 Do  mesmo  modo,  rotineiramente  promove  a  postagem  de  conteúdos 

 encontrados  na  versão  impressa,  de  forma  total  ou  parcial,  aumentando  a  capacidade 

 de entrega de conteúdo para um público cada vez mais diverso e  cross border  . 

 Sua  estratégia  para  a  rede  social  digital  Twitter  é  similar:  com  mais  de  dez  contas 

 ativas  atualmente,  o  USA  Today  consegue  atingir  nessa  plataforma  um  público  total  de 

 mais de 8 milhões de seguidores. 

 Nesta  rede  social  digital,  o  USA  Today  possui  um  maior  número  de  seguidores 

 comparando  com  o  que  possui  através  de  sua  presença  digital  no  Instagram  ,  e 
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 apresenta  maior  número  de  publicações  semanalmente,  o  que  faz  desta  sua  principal 

 rede  social  digital  levando-se  em  conta  o  volume  de  postagens  ao  longo  do  ano,  e 

 alcance de audiência em números absolutos. 

 Quanto  à  linha  editorial  do  USA  Today  ,  Shavon  (2018)  apresenta  em  seu  estudo 

 “  Fake  News,  Lies  and  Propaganda:  How  to  Sort  Fact  from  Fiction  ”,  o  jornal  como  sendo 

 de centro esquerda. 

 Uma  vez  compreendida  as  características  do  USA  Today  ,  primeiro  colocado  no 

 ranking  dos  maiores  jornais  diários  em  circulação  em  âmbito  nacional  nos  Estados 

 Unidos,  de  acordo  com  publicação  da  Universidade  de  Harvard  (2021),  seguiremos  com 

 dados acerca do segundo e terceiro colocados. 

 Em  segundo  lugar  no  ranking  dos  maiores  jornais  diários  em  circulação  nos 

 Estados  Unidos,  de  acordo  com  publicação  da  Universidade  de  Harvard  (2021),  está  o 

 The  New  York  Times  .  De  acordo  com  o  estudo,  o  Times  ,  como  é  popularmente 

 conhecido,  possui  cerca  de  8.4  milhões  de  assinantes,  dos  quais  aproximadamente  7.6 

 milhões também compõem a base de assinantes digitais. 

 De  acordo  com  Molina  (2009),  o  New  York  Times  -  ou  NYT  -  foi  fundado  em  18 

 de  setembro  de  1851  por  Henry  J.  Raymond  e  George  Jones,  tendo  sido  chamado 

 inicialmente  de  New  York  Daily  Times  .  O  periódico  se  consolidou  rapidamente,  e,  ao 

 final  do  primeiro  ano,  circulavam  26  mil  exemplares  nos  Estados  Unidos,  tendo  sua 

 tiragem  aumentada  para  50  mil  exemplares  já  em  1857.  Durante  a  cobertura  sobre  a 

 Guerra de Secessão, em 1861, o jornal já havia atingido a marca de 75 mil exemplares. 

 Segundo  Talese  (2000),  o  veículo  passou  a  se  destacar  durante  os  24  anos  de 

 administração  de  Adolph  Ochs.  O  alemão  comprou  o  periódico  no  ano  de  1896  e,  a 

 partir daquele momento, aumentou a sua circulação para mais de 300 mil exemplares. 

 Nas  últimas  décadas,  as  inovações  do  New  York  Times  ocorreram, 

 principalmente,  no  âmbito  tecnológico:  a  empresa  investiu  em  formatos  e  conteúdos 

 digitais,  adaptando  parte  de  seu  modelo  de  negócio  para  um  modelo  de  assinatura  que 

 pudesse contemplar o acesso de conteúdos digitais. 

 Tal  investimento  se  fortaleceu,  principalmente,  a  partir  de  2005,  uma  vez  que  o 

 relatório  anual  de  acionistas  de  2004  fez  referência  à  necessidade  de  um  modelo  de 

 negócio  conhecido  por  omnichannel  ,  ou  seja,  requisitando  aos  executivos  do  NYT  que  o 
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 conteúdo  da  publicação  estivesse  presente  através  de  múltiplas  plataformas  de 

 distribuição. (NYTCO, 2005). 

 Thubron  (2018),  informa  que  segundo  o  atual  presidente  do  New  York  Times  , 

 Mark  Thompson,  a  ambição  do  veículo  é  atingir  dez  milhões  de  assinantes  digitais  até 

 2030.  Parte  da  estratégia  da  captação  de  novos  assinantes  passa  pela  criação  de 

 contas  nas  mais  variadas  plataformas  de  redes  sociais  digitais  (à  exemplo  de  contas 

 oficiais no  Instagram  e no  Twitter  ). 

 Em  se  tratando  de  redes  sociais  digitais,  atualmente,  o  New  York  Times  possui 

 13  perfis  oficiais  ativos  no  Instagram  ,  sendo  cada  um  deles  direcionado  a  um  segmento 

 diferente de público com base em coberturas de temas específicos. 

 Estas  contas  oficiais  do  NYT  no  Instagram  não  apenas  publicam  conteúdo 

 original  cobrindo  temas  específicos  (como  turismo  ou  economia),  mas  também  replicam 

 notícias  originalmente  publicadas  no  website  do  NYT  ,  e  que  são  ou  foram  recentemente 

 publicadas na versão impressa, distribuídos a nível nacional no território americano. 

 Juntas,  atualmente,  apenas  as  contas  oficiais  do  New  York  Times  no  Instagram 

 somam mais de 13 milhões de seguidores. 

 Em  outra  plataforma  nas  redes  sociais  digitais,  o  Twitter  ,  o  New  York  Times 

 possui  mais  de  25  contas  oficiais  atualmente  ativas,  cobrindo  diversos  segmentos,  com 

 uma população digital que ultrapassa a marca de mais de 50 milhões de seguidores. 

 Nestas  contas,  encontramos  parte  do  conteúdo  publicado  originalmente  no 

 website  do  jornal,  assim  como  parte  do  conteúdo  publicado  nas  versões  impressas, 

 permitindo  ao  editorial  alcançar  um  público  imenso,  a  nível  nacional  e  internacional, 

 amplificando sua capacidade quanto à formação e influência da opinião pública. 

 Quanto  à  sua  linha  editorial,  o  NYT  é  um  jornal  de  centro,  de  acordo  com  Spaid 

 (2016). 

 De  acordo  com  Brennan  (2012),  o  NYT  não  apoiou  ou  endossou  nenhum 

 membro  do  Partido  Republicado  americano  para  eleições  presidenciais  desde 

 Eisenhower,  em  1956,  tendo,  a  partir  de  1960,  apoiado  o  Partido  Democrata  americano 

 em todas as eleições presidenciais americanas até o presente momento. 

 Apesar  do  apoio  do  NYT  em  caráter  nacional  (no  caso  de  eleições  presidenciais 

 americanas)  ter  sido  ao  Partido  Democrata,  há  mais  de  50  anos,  em  se  tratando  de 
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 nível  local,  quando  analisamos  o  apoio  do  NYT  às  eleições  para  a  prefeitura  de  Nova 

 Iorque,  verificamos,  de  acordo  com  publicações  abertas  do  próprio  editorial  do  New 

 York  Times  (1997,  2005)  que  o  jornal  endossou  publicamente  o  Partido  Republicano, 

 como o candidato à reeleição Rudy Giuliani, em 1997, e Michael Bloomberg, em 2009. 

 Feitas  as  observações  acerca  do  New  York  Times  ,  seguiremos  com  as 

 observações  acerca  do  jornal  encontrado  em  terceiro  lugar  no  ranking  dos  jornais 

 americanos  diários  de  maior  circulação  no  território  americano,  de  acordo  com  o 

 relatório da Universidade de Harvard (2021): o  The  Wall Street Journal  . 

 Com  pouco  mais  de  2.8  milhões  de  assinantes,  o  jornal  apresenta  pouco  mais  de 

 2 milhões de assinaturas para acesso à conteúdos digitais. 

 O  WSJ  ,  como  também  é  conhecido,  é  um  jornal  de  circulação  nacional  no 

 território  americano,  editado  na  cidade  de  Nova  Iorque,  que  atua,  principalmente,  na 

 cobertura  de  notícias  sobre  negócios  e  economia.  Foi  fundado  por  Charles  H.  Dow  e 

 sua  primeira  edição  publicada  em  1889.  Em  2007,  foi  adquirida  pela  holding  News 

 Corporation (BRITANNICA, 2022). 

 Ainda  de  acordo  com  a  Britannica  (2022),  o  WSJ  é  reconhecido 

 internacionalmente  por  sua  cobertura  relacionada  à  eventos  políticos,  tendo  recebido, 

 ao  longo  de  sua  trajetória,  mais  de  35  Prêmios  Pulitzers  ,  por  reportagens  sobre  os 

 ataques  do  11  de  setembro  nos  Estados  Unidos,  e  escândalos  envolvendo  empresas 

 privadas americanas. 

 Conforme  Shapiro  e  Varian  (2003),  a  marca  The  Wall  Street  Journal  transmite 

 aos  leitores  uma  mensagem  sobre  a  qualidade  do  conteúdo;  a  edição  online  do  jornal 

 busca  manter  e  reproduzir  a  aparência  da  versão  impressa,  estendendo  à  edição  online 

 parte de sua autoridade e identidade. 

 Quanto  à  presença  digital,  o  The  Wall  Street  Journal  pode  ser  encontrado 

 atualmente  em  diversas  plataformas.  No  caso  do  Instagram  ,  o  jornal  possui  pelo  menos 

 cinco contas oficiais principais. 

 Diferentemente  dos  outros  jornais  aqui  analisados,  o  The  Wall  Street  Journal 

 concentra  suas  publicações  cobrindo  um  mix  de  política,  economia,  finanças,  esportes 

 e entretenimento em uma única página central, funcionando como repositório digital. 
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 As  outras  quatro  contras  cobrem  livros,  mercado  imobiliário,  a  revista  digital  do 

 The  Wall  Street  Journal  e  projetos  paralelos,  que  mostram,  por  exemplo,  fotografias  que 

 remetem  à  conservação  da  memória  institucional  do  WSJ  .  Somadas,  essas  contas 

 oficiais no Instagram totalizam pouco mais de 5 milhões de seguidores. 

 Na  plataforma  de  microblogging  Twitter  ,  o  WSJ  alcança  uma  população  digital  de 

 mais  de  20  milhões  de  seguidores,  concentrando  publicações  em  duas  contas 

 principais  oficiais  -  a  do  WSJ  e  a  conta  do  WSJ  Opinion  ,  pela  qual  diversos  colunistas 

 compartilham  pontos  de  vista  sobre  uma  gama  variada  de  assuntos,  principalmente 

 política nacional e internacional, funcionando como uma espécie de coluna digital. 

 É  no  Twitter  ,  também,  onde  encontramos  maior  número  de  postagens  do 

 editorial,  fazendo  deste  o  principal  canal  digital  do  WSJ  ,  com  maior  volume  de 

 publicações quando comparados às outras plataformas digitais em que está presente. 

 Em  se  tratando  de  linha  editorial,  para  Pete  Vernon  (2017),  o  WSJ  apresenta-se 

 como periódico conservador, encontrado no espectro da direita política americana. 

 É  importante  mencionar  que  o  WSJ  e  seu  board  editorial  foram  acusados,  nos 

 últimos anos, de rejeitarem o consenso científico acerca das mudanças climáticas. 

 Como  apresentado  por  Dryzek  et  al  (2011),  no  capítulo  “Organized  Climate 

 Change  Denial”,  que  integra  parte  do  “Oxford  Handbook  of  Climate  Change  and 

 Society”,  o  ataque  da  mídia  conservadora  sobre  as  mudanças  climáticas  ocorre 

 especialmente  em  jornais  conservadores  como  o  Wall  Street  Journal  ,  cujas  páginas 

 editoriais se transformaram em um fórum constante para o negacionismo climático. 

 Esse  posicionamento  foi  evidenciado  também  em  estudo  publicado  por  Lauren 

 Feldman,  em  2015,  pesquisadora  no  tema  de  comunicações  políticas.  Segundo 

 resultado  de  sua  pesquisa,  o  WSJ  foi  o  que  apresentou  menor  taxa  de  publicações 

 apresentando  os  efeitos  negativos  do  aquecimento  global,  no  período  de  2006  à  2011, 

 quando  comparado  a  outros  três  grandes  jornais  americanos  em  circulação,  o  New  York 

 Times  , o  USA Today  e o  The Washington Post  . 

 Feldman  (2015)  também  apresentou  que  o  WSJ  é,  dentre  os  quatro  jornais 

 americanos  pesquisados  durante  o  período,  o  mais  recorrente  em  apresentar  narrativas 

 econômicas  negativas  ou  contrárias  à  implementação  de  políticas  de  mitigação  das 
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 mudanças  climáticas,  corroborando,  inclusive,  com  a  ideia  de  que  o  custo  destas 

 políticas públicas normalmente ultrapassam seus benefícios após implementação. 

 Na  publicação  "Merchants  of  Doubt,  How  a  Handful  of  Scientists  Obscured  the 

 Truth  on  Issues  from  Tobacco  Smoke  to  Global  Warming",  de  2010,  Naomi  Oreskes  e 

 Erik  Conway  também  já  haviam  evidenciado  essa  tendência  quanto  ao  posicionamento 

 contrário  às  mudanças  climáticas  por  parte  do  WSJ  .  Os  autores  alegam  que  a  cobertura 

 do  jornal  de  forma  contrária  às  mudanças  climáticas  é  evidenciado  em  seu 

 posicionamento  contrário  à  existência  da  degradação  da  camada  de  ozônio,  já  desde  o 

 final dos anos 90. 

 Desta forma, podemos observar quanto aos três jornais aqui referidos: 

 a)  Cada um deles representa um espectro diferente quanto à política americana: 

 -  USA Today  : centro esquerda 

 -  New York Times  : centro 

 -  The Wall Street Journal  : direita conservadora 

 b)  Quanto  ao  recorte  temporal  dos  discursos,  os  três  jornais  possuem  distribuição 

 nacional  em  periodicidade  diária  nos  Estados  Unidos  (  cross-national  daily 

 distribution  ),  ou  seja,  mesma  linearidade  quanto  à  distribuição/entrega  do 

 periódico a nível nacional; 

 c)  Dos  três  jornais  referidos,  apenas  o  WSJ  apresenta  posicionamento  contundente 

 contrário  à  aceitação  da  existência  das  mudanças  climáticas  e  de  medidas  de 

 adaptação ou mitigação; 

 d)  Os  três  jornais  são  editados  na  costa  leste  americana,  sendo  New  York  Times  e 

 The  Wall  Street  Journal  editados  em  Nova  Iorque,  e  o  USA  Today  editado  no 

 estado da Virgínia; 

 e)  Todos  os  referidos  jornais  possuem  contas  oficiais  ativas  nas  plataformas  de 

 redes  sociais  digitais,  Instagram  e  Twitter  ,  sendo  que,  para  WSJ  e  NYT  ,  o  Twitter 

 apresenta-se  como  plataforma  para  alcance  maior  de  público,  com  volume  maior 

 de  publicações  do  que  a  que  ocorre  nas  contas  oficiais  digitais  que  possuem  no 

 Instagram  . 
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 7.2  ANÁLISE  DA  COBERTURA  2013,  2017  E  2021  DE  USA  TODAY,  NEW  YORK 

 TIMES  E  THE  WALL  STREET  JOURNAL:  STATE  OF  THE  UNION  E  MUDANÇAS 

 CLIMÁTICAS 

 Neste  subcapítulo,  analisaremos  a  cobertura  feita  pelos  jornais  USA  Today  ,  NYT 

 e  WSJ  com  relação  aos  discursos  ocorridos  no  State  of  the  Union  de  2013  (presidente 

 Barack Obama), 2017 (presidente Donald Trump) e 2021 (presidente Joe Biden). 

 Para nossa análise, definimos: 

 a)  Coletamos  todas  as  notícias  publicadas  pelos  jornais  mencionados, 

 durante  o  período  de  1  semana,  a  partir  da  data  do  discurso  de  cada 

 presidente no respectivo  State of the Union  ; 

 b)  Selecionamos  apenas  as  que  cobrem  o  State  of  the  Union  ,  seja  em  forma 

 de  crítica,  revisão,  comentário,  ou  análise  feita  pelo  board  editorial  do 

 jornal, ou por jornalista do veículo; 

 c)  A  partir  disso,  elaboramos  um  quadro  contendo  a  data  de  publicação  da 

 notícia,  título,  hora  da  publicação  e  autores  (quando  disponibilizado),  e 

 tema coberto; 

 d)  No quadro, estabelecemos, ainda, duas perguntas: 

 i)  “a publicação cobre o tema mudanças climáticas?”; 

 ii)  “a publicação deveria cobrir o tema mudanças climáticas?” 

 Com base no cruzamento das respostas, indicamos, por um sistema de cor: 

 -  quando  a  publicação  deveria  cobrir  o  assunto  mudanças  climáticas  (por  crítica, 

 avaliação, análise,  fact-check  ou outra ação), e o  faz, sinalizamos em azul; 

 -  quando  a  publicação  deveria  cobrir  o  assunto  mudanças  climáticas  (por  crítica, 

 avaliação,  análise,  fact-check  ou  outra  ação),  mas  não  o  fez,  sinalizamos  em 
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 laranja.  Neste  caso,  significa  dizer  que  o  assunto  que  deveria  ser  tratado  foi 

 omitido da audiência, promovendo a desinformação; 

 A  partir  disso,  apresentaremos  observações  sobre  a  presença  de  desinformação 

 nos veículos, no período selecionado. 

 7.2.1 ANÁLISE DAS REPORTAGENS SOBRE O  STATE OF THE  UNION  DE 2013 

 Para  iniciarmos  nossas  observações,  abaixo  encontra-se  o  quadro  sobre 

 publicações totais ocorridas em 2013, relacionando o  State of the Union  : 

 QUADRO  3  -  REPORTAGENS  (2013)  SOBRE  O  STATE  OF  THE  UNION  ,  PARA  OS  VEÍCULOS 
 SELECIONADOS 

 Fonte: elaboração própria 

 E,  a  seguir,  encontra-se  o  quadro  sobre  as  publicações  contendo  o  assunto 

 “mudanças  climáticas”  ocorridas  no  período,  versus  o  número  de  publicações  totais 

 disponibilizadas sobre o  State of the Union  , no mesmo  período. 

 QUADRO  4  -  REPORTAGENS  (2013)  SOBRE  O  STATE  OF  THE  UNION  :  VEÍCULOS  SELECIONADOS 
 E COBERTURA SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS DISCURSOS 

 Fonte: elaboração própria 
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 Iniciaremos  nossa  análise  a  partir  das  reportagens  publicadas  pelo  USA  Today  , 

 durante  o  período  de  12  à  18  de  fevereiro  de  2013.  A  razão  pela  qual  iniciamos  pelo 

 USA  Today  é  que  sabemos,  como  já  informado  anteriormente,  que  esse  é  o  jornal  diário 

 de maior circulação nos Estados Unidos. 

 O quadro a seguir apresenta as reportagens do período: 

 QUADRO 5 - REPORTAGENS (2013):  STATE OF THE UNION  NO  USA TODAY 

 Fonte: elaboração própria 

 A  primeira  observação  a  ser  feita  é  a  de  que  o  USA  Today  não  possui  um  arquivo 

 digital  oficial  ou  repositório  oficial  de  notícias  em  seu  site.  O  que  o  veículo  possui  é  um 

 site  oficial  (  www.usatoday.com  )  pelo  qual  é  possível  pesquisar  notícias,  com  base  em 

 sistema de  keyword  - pesquisa por palavra-chave. 

 Desta  forma,  as  palavras-chaves  buscadas  no  site  oficial  do  veículo  para  essa 

 etapa foram: “  state of the union barack obama 2013  ”. 

 Com  base  no  resultado,  selecionamos  as  notícias  publicadas  dentro  do  recorte 

 temporal  proposto:  janela  de  uma  semana  a  partir  do  discurso  proferido  no  State  of  the 

 Union  , ou seja: 12 a 18 de fevereiro de 2013. 

 A  segunda  observação  é  a  de,  como  podemos  observar  na  tabela,  o  USA  Today 

 elaborou,  em  parceria  com  o  factcheck.org  ,  uma  reportagem  pela  qual  avalia  o  discurso 

 do  presidente  quanto  à  veracidade  das  informações  divulgadas  através  do  discurso.  Ou 

 seja, promove a checagem de informações e a disponibiliza para seu público. 
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 Como  veremos,  dos  três  veículos  selecionados  para  nossa  pesquisa,  o  USA 

 Today  é  o  único  que  elaborou  e  publicou  um  fact-checking  sobre  o  discurso  proferido 

 pelo presidente americano no  State of the Union  de  2013. 

 A  terceira  observação  a  ser  feita  é  a  de  que  o  USA  Today  disponibilizou  a 

 transcrição  oficial  do  discurso  do  presidente  americano  em  2013,  e  o  fez  antes  de 

 divulgar  seu  fact-checking  ;  compreendemos  isso  como  fornecer  à  população  o  acesso 

 integral  às  informações  proferidas  pelo  presidente,  garantindo  transparência  na 

 cobertura. 

 A  quarta  observação  é  a  de  que  o  USA  Today  cobre,  em  100%  das  publicações 

 analisadas  no  período,  o  assunto  mudanças  climáticas  como  parte  integrante  do 

 discurso  do  presidente  no  State  of  the  Union  ,  seja  através  da  elaboração  de  reportagem 

 contendo  sua  própria  checagem  de  fatos  quanto  ao  discurso,  como  por  viabilizar  a 

 transcrição do discurso na íntegra. 

 A  quinta  observação  é  a  de  que,  apesar  dos  esforços  para  manter  a 

 transparência  na  cobertura,  uma  vez  que  100%  das  notícias  divulgadas  no  período 

 quanto  ao  State  of  the  Union  cobrem  o  assunto  relacionado  às  mudanças  climáticas,  o 

 USA  Today  é  o  jornal  que  divulgou  o  menor  número  de  notícias  sobre  o  evento,  durante 

 o período selecionado, sendo apenas duas notícias divulgadas. 

 Isso  representa  10  vezes  menos  o  número  de  notícias  totais  publicadas  no 

 mesmo  período  pelo  New  York  Times  e  5  vezes  menos  o  número  de  notícias  totais 

 publicadas  no  mesmo  período  pelo  NYT  ,  e  que  cobrem  o  assunto  mudanças  climáticas 

 conforme apresentado no discurso. 

 Apesar  do  USA  Today  não  promover  o  negacionismo  científico  quanto  ao  recorte 

 analisado,  e  não  incorrer  na  promoção  da  veiculação  de  notícias  falsas, 

 proporcionalmente  aos  outros  jornais  analisados  no  mesmo  período  é  o  que  menos 

 promove,  em  números  absolutos,  o  acesso  à  informação  quanto  ao  assunto  mudanças 

 climáticas. 

 Esse  dado  é  relativamente  frustrante  e  preocupante  quando  consideramos  que  o 

 USA  Today  é  o  jornal  diário  com  maior  alcance  de  distribuição  nos  Estados  Unidos;  ou 

 seja,  é  o  que  promove  maior  circulação  de  informação  em  volume  de  público,  mas  o 
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 que  publicou  menor  número  de  notícias  correlacionando  o  State  of  the  Union  de  2013  e 

 a parte do discurso do presidente Obama que cobriu mudanças climáticas. 

 Esse  panorama  já  muda  quando  o  jornal  analisado  no  período  do  recorte  é  o 

 New York Times  . 

 QUADRO 6 - REPORTAGENS (2013):  STATE OF THE UNION  NO  NYT 

 Fonte: elaboração própria 

 O  jornal  New  York  Times  é  o  que  mais  veiculou  reportagens  no  período  e  no 

 recorte selecionado, totalizando 20 reportagens. 

 É  também  o  que  publicou  maior  número  de  reportagens  em  que  o  State  of  the 

 Union  foi  coberto  no  tema  “  Economia  ”,  sendo  9  publicações  no  total,  ou  45%  das 

 reportagens publicadas no período sobre o evento. 

 É  importante  ressaltar  que  “Economia”  é  um  dos  temas  em  que  podemos 

 encontrar  inserções  sobre  mudanças  climáticas,  durante  o  discurso  do  presidente 

 Obama, no  State of the Union  de 2013. 
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 Apesar  de  promover  o  State  of  the  Union  de  2013  de  forma  ampla  em  seu 

 caderno  de  “  Economia  ”,  é  o  jornal  que  menos  cobre  o  assunto  “mudanças  climáticas” 

 no período e recorte selecionado. 

 Conforme  vemos  no  quadro  6,  do  total  de  publicações  (20)  ocorridas  no  período, 

 apenas 50% destas cobrem, de alguma forma, o assunto mudanças climáticas. 

 Há  ainda,  evidências  preocupantes:  a  publicação  “  The  President’s  challenge  to 

 Congress  ”,  elaborada  pelo  editorial  do  jornal  em  13  de  fevereiro  de  2013,  deveria  tratar 

 dos  principais  pontos  relacionados  à  política  econômica  presentes  no  discurso  do 

 presidente  Obama  durante  o  State  of  the  Union  de  2013,  porém,  a  referida  publicação 

 omite  informações  relacionadas  ao  tema,  ainda  que  estivesse  presente  no  discurso  do 

 presidente Obama, deixando de informar o leitor sobre iniciativas apresentadas. 

 Isso  inclui  a  omissão  sobre  o  claro  pedido  do  presidente  quanto  à  busca  por 

 soluções  e  iniciativas  bi-partidárias  para  combater  as  mudanças  climáticas,  e  a  omissão 

 de  seu  pedido  ao  Congresso  quanto  à  necessidade  de  acelerar  a  transição  para  uma 

 matriz energética baseada em fontes e energia sustentáveis. 

 Dessa  forma,  compreendemos  que  o  NYT  ,  no  referido  período,  cooperou  para 

 que o fenômeno da desinformação e da pós-verdade ocorressem. 

 QUADRO 7 - REPORTAGENS (2013):  STATE OF THE UNION  NO  WSJ 

 Fonte: elaboração própria. 
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 Quando  analisamos  a  cobertura  do  WSJ  para  o  período  e  recorte  selecionados, 

 encontramos  11  publicações,  das  quais  6  cobrem  o  assunto  “mudanças  climáticas” 

 durante o discurso, correspondendo a 55% do total. 

 Apesar  disso,  nossa  análise  nos  permitiu  observar  que  9  publicações  do  total  das 

 11  deveriam,  na  verdade,  cobrir  o  assunto  “mudanças  climáticas”  e  não  apenas  6,  por 

 tratarem-se de reportagens de cunho econômico. 

 Constatado  que  o  presidente  Obama  apresentou,  em  discurso,  planos 

 relacionados  à  necessidade  de  transição  energética  para  fontes  renováveis  e  justificou 

 a  necessidade  dessa  transição  por  conta  da  existência  do  fenômeno  das  mudanças 

 climáticas,  compreendemos  que  o  jornal  omitiu  informações  importantes  sobre  a 

 correlação entre economia e mudanças climáticas. 

 Desta  forma,  ainda  que  o  jornal  tenha  publicado  55%  das  notícias  no  período  e 

 recorte  selecionados  cobrindo  a  questão  que  relaciona  energia  e  mudanças  climáticas, 

 essa  estatística  poderia  ser  maior  (81%),  se  o  jornal  tivesse  publicado  todas  outras  3 

 reportagens  sobre  o  tema  cobrindo  mudanças  climáticas,  como  de  fato  deveria  ter 

 ocorrido. 

 Isso  representa  que  26%  das  publicações  deixaram  de  informar  o  leitor  sobre  o 

 fenômeno  das  mudanças  climáticas  e  a  possibilidade  de  considerar  a  transição 

 econômica  para  uma  matriz  energética  mais  sustentável  e  limpa,  como  propunha  o 

 presidente naquele então. 

 Além  disso,  das  3  reportagens  que  omitem  informações  sobre  a  correlação  entre 

 economia,  matriz  energética  e  mudanças  climáticas,  1  foi  publicada  no  dia  14  de 

 fevereiro  de  2013  (“The  President’s  Plan:  Obama  offers  an  agenda  aimed  at  electing 

 Pelosi  House”)  e  1  foi  publicada  no  dia  15  de  fevereiro  (“Tuning  Out  Obama”),  sendo, 

 cada uma delas, a única reportagem veiculada naquele dia sobre o  State of the Union  . 

 Isso  significa  dizer  que  100%  das  publicações  do  WSJ  ,  (período  de  14  à  15  de 

 fevereiro  de  2013)  promoveram  o  fenômeno  da  desinformação  quanto  às  mudanças 

 climáticas. 

 Compreendemos  que  isso  impulsionou  a  disseminação  de  fake  news  e 

 amplificou  o  negacionismo  científico,  ao  impedir  ao  leitor  o  acesso  à  informação  sobre 
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 economia  verde,  ou  desenvolvimento  sustentável,  de  forma  integral,  ainda  que  dentro 

 de um período de 48 horas. 

 7.2.2 ANÁLISE DAS REPORTAGENS SOBRE O  STATE OF THE  UNION  DE 2017 

 Para  iniciarmos  nossa  análise,  abaixo  encontramos  o  quadro  sobre  as 

 publicações totais do período, relacionando o  State  of the Union  , e os três jornais: 

 QUADRO 8 - REPORTAGENS (2017):  STATE OF THE UNION  E VEÍCULOS SELECIONADOS 

 Fonte: elaboração própria 

 E,  a  seguir,  encontra-se  o  quadro  sobre  as  publicações  contendo  o  assunto 

 “mudanças  climáticas”  para  o  State  of  the  Union  ,  versus  publicações  divulgadas  pelos 

 veículos selecionados, no período. 

 QUADRO  9  -  REPORTAGENS  (2017):  STATE  OF  THE  UNION  NOS  VEÍCULOS  SELECIONADOS  E 
 COBERTURA SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS DISCURSOS 

 Fonte: elaboração própria 

 Assim  como  fizemos  com  relação  às  análises  para  2013,  iniciaremos  nossa 

 análise  com  relação  ao  ano  de  2017  a  partir  das  reportagens  publicadas  pelo  jornal 

 USA Today  , durante o período de 28 de fevereiro a  6 de março. 
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 O quadro a seguir apresenta as reportagens do período. 

 QUADRO 10 - REPORTAGENS (2017):  STATE OF THE UNION  NO  USA TODAY 

 Fonte: elaboração própria 

 Da  mesma  forma  como  ocorreu  em  2013,  o  USA  Today  publicou,  em  2017,  uma 

 checagem  de  fatos,  em  parceria  com  o  factcheck.org  ,  sobre  a  veracidade  das 

 informações  proferidas  durante  o  discurso  do  presidente  durante  o  State  of  the  Union  . 

 Essa checagem, como sabemos, é uma forma para garantir o combate às  fake news  . 

 É  importante  ressaltar  que  a  publicação  da  checagem  de  fatos  ocorreu  dias  após 

 a  veiculação  da  transcrição  oficial  do  discurso  do  presidente  Trump,  o  que  garante  que 

 o  leitor  pôde  ter,  primeiramente,  acesso  à  fala  integral  do  Chefe  do  Executivo,  para, 

 posteriormente, comparar o texto oficial com as análises feitas pelo jornal. 

 Neste  sentido,  é  importante  notar  que  a  transcrição  não  cobre  o  assunto 

 “mudanças climáticas”. 

 O  discurso  do  então  presidente  Donald  Trump  não  faz  menção  ao  fenômeno  do 

 clima  em  si,  tampouco  apresenta  diretrizes  claras  que  relacionem,  por  exemplo, 

 economia  com  transição  energética,  ou  ações  de  mitigação  com  diminuição  dos  gases 

 do efeito estufa. 

 Como  vimos  em  nossa  análise  do  discurso,  o  presidente  Trump  foi  evasivo  e 

 vago  quanto  à  abordagem  sobre  “ar  limpo”,  não  esclarecendo  se  esta  menção  tem 

 associação  com  algum  projeto  ou  lei  que  desejava  promover  no  setor  de  energia, 

110



 transporte,  ou,  ainda,  se  esta  menção  tem  alguma  relação  com  medidas  de  combate  às 

 mudanças climáticas. 

 E,  mesmo  a  transcrição  publicada  no  USA  Today  não  cobrindo  o  assunto 

 “mudanças  climáticas”  (como  deve  ser,  afinal,  trata-se  da  transcrição  de  um  discurso 

 que  não  menciona,  de  fato,  mudanças  climáticas),  a  publicação  do  jornal  quanto  à 

 análise  de  fact-check  faz  menção  às  mudanças  climáticas,  como  forma  de  apresentar 

 ao  leitor  justamente  a  abordagem  “vaga”  do  presidente  com  relação  à  inserção  sobre 

 “ar limpo” e cobrar um posicionamento sobre o assunto. 

 Desta forma, na reportagem que transcorre sobre o  fact-check  , observamos: 

 O  presidente  Trump  disse  que  irá  “promover  ar  limpo  e  água  limpa”,  uma 
 alegação  vaga  que  aparece  horas  após  ele  ter  assinado  uma  ordem  executiva 
 para  reverter  uma  regra  de  2015  chamada  de  ‘Lei  da  Água  Limpa’.  (JACKSON 
 et al.; 2017; tradução nossa) 

 De  forma  oficial,  o  USA  Today  é  o  único  jornal  que  publicou,  em  2017,  um 

 fact-check  sobre  o  discurso  do  presidente  Donald  Trump  durante  o  State  of  the  Union  ,  e 

 o  único  jornal  que  revelou  que  o  discurso  do  presidente  foi  vago  quanto  à  questão  que 

 aborda ar limpo e água limpa. 

 Entendemos  essa  cobrança  pública  como  um  combate  ao  negacionismo 

 científico  por  parte  do  jornal,  o  que  é  positivo  e  deveria  ser  exemplo  para  outros  meios 

 de comunicação. 

 Contudo,  apesar  dos  esforços  do  jornal  para  manter  um  equilíbrio  entre  a 

 publicação  da  transcrição  do  discurso  e  a  análise  dos  fatos,  através  do  fact-check  ,  é 

 necessário  mencionar  que,  durante  o  período  de  28  de  fevereiro  a  6  de  março  de  2017, 

 o  USA  Today  veiculou  8  notícias  cobrindo  o  State  of  the  Union  ,  mas  apenas  1  delas 

 (12,5%) faz qualquer referência à mudanças climáticas. 

 Ou seja, fornece pouca amplitude de cobertura sobre o tema. 

 À  este  dado  cabe  outra  análise:  as  duas  únicas  notícias  do  período  analisado 

 que  enquadram-se  no  tema  “  Economia  ”,  uma  elaborada  por  Erin  Kelly  (publicada  em  28 

 de  fevereiro),  e  a  outra  elaborada  por  David  Jackson  (publicada  em  1  de  março), 

 deveriam cobrir o assunto mudanças climáticas, mas não o fazem. 

 Neste sentido, ambas as publicações alimentam o fenômeno da desinformação. 
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 A  razão  pela  qual  as  reportagens  deveriam  cobrir  o  assunto  mudanças  climáticas 

 é  baseada  justamente  na  observação  apontada  através  do  fact-check.org  e  publicada 

 pelo  próprio  jornal:  de  que  estava  falando  o  presidente  Donald  Trump  quando  menciona 

 promover  água  limpa  e  ar  limpo,  em  seu  discurso?  Não  caberia,  nestas  reportagens,  a 

 mesma indagação? 

 Quando  analisamos  as  publicações  do  período  quanto  ao  NYT  ,  não  encontramos 

 um  fact-check  oficial do discurso do presidente Trump. 

 QUADRO 11 - REPORTAGENS (2017):  STATE OF THE UNION  NO  NYT 

 Fonte: elaboração própria 

 Quanto  à  distribuição  das  publicações  cobrindo  o  evento  neste  recorte,  há  uma 

 disparidade  com  relação  ao  volume  de  publicações  do  dia  28  de  fevereiro,  e  os  6  dias 

 posteriores:  das  10  publicações  totais  do  período  de  28  de  fevereiro  a  6  de  março,  um 

 total de 7 foram divulgadas no dia 28 (70%), e apenas 3 divulgadas nos outros dias. 

 Quando  analisamos  apenas  o  dia  28  de  fevereiro,  nenhuma  faz  qualquer 

 menção  à  ausência  do  reconhecimento  do  fenômeno  das  mudanças  climáticas  pelo 

 presidente Trump, ou sobre “promover” ar limpo e água limpa em seu governo. 

 Destas  7  publicações  ocorridas  dia  28  de  fevereiro,  3  delas  (42,8%)  cobrem, 

 exclusivamente,  o  tema  “Economia”  ,  o  que  é  ainda  mais  preocupante  por  nenhum  dos 

 jornalistas ter questionado ou abordado a questão relacionada à água e ao ar. 

 Desta  forma,  entendemos  que  o  jornal,  neste  período  analisado,  e  quanto  ao 

 recorte  estabelecido,  incorreu  na  promoção  da  desinformação,  impedindo  o  leitor  de 
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 compreender  as  diretrizes  econômicas  abordadas  pelo  presidente,  e  sua  possível 

 correlação (ou até mesmo ausência de plano) quanto às mudanças climáticas. 

 Por  último,  mas  não  menos  importante,  o  NYT  não  publicou  a  transcrição  oficial 

 do  discurso  do  presidente  Trump  no  State  of  the  Union  de  2017,  omitindo  o  que  de  fato 

 foi dito pelo presidente, na íntegra, o que é realmente alarmante. 

 A  ausência  de  questionamento  sobre  possíveis  projetos  econômicos  para 

 promover  água  limpa  e  ar  limpo  é  evidente  quando  observamos  que,  das  15 

 publicações do jornal no período, nenhuma faz qualquer menção ao tema. 

 O  jornal  também  não  veiculou  a  transcrição  do  discurso,  durante  o  período 

 analisado, tal qual ocorreu com o  NYT  . 

 Isso  impediu  aos  leitores  o  acesso  à  informação,  dificultando  o  engajamento 

 público da sociedade sobre assuntos cruciais, como as mudanças climáticas. 

 QUADRO 12 - REPORTAGENS (2017):  STATE OF THE UNION  NO  WSJ 

 Fonte: elaboração própria 

 Conforme  o  quadro  apresentado,  o  WSJ  veiculou  15  reportagens  no  período, 

 sendo  que  a  maior  concentração  das  mesmas  encontra-se  no  dia  01  de  março  - 

 totalizando 9 publicações, ou seja, 60% de todas publicadas no período selecionado. 
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 Quando  analisamos  este  dia  separadamente  -  uma  vez  que  é  o  dia  que 

 concentra  maior  parte  das  reportagens  publicadas  no  período  -  observamos  que  5 

 destas  9  publicações  deveriam  cobrir,  dado  o  tema  do  “caderno”  do  jornal,  mas  não 

 cobriram, o tema mudanças climáticas. 

 Ou  seja,  mais  da  metade  das  notícias  publicadas  (55%)  pelo  WSJ  em  apenas 

 um  dia  incorreram  em  propagação  de  fake  news  sobre  mudanças  climáticas.  Isso  é  um 

 agravante  no  combate  às  mudanças  climáticas,  uma  vez  que  a  população,  defasada  de 

 informação,  deixe  de  compreender  o  fenômeno  de  forma  verídica,  podendo  impactar  na 

 forma pela qual a sociedade se organiza para enfrentar essa emergência climática. 

 Quando  observamos  de  forma  macro,  aproximadamente  metade  das 

 publicações  do  WSJ  no  período  enquadram-se  no  tema  “Economia”  ,  representando  7 

 dentre  as  15  publicadas;  isso  significa  dizer  que  correspondem  a  pouco  mais  de  46% 

 das notícias veiculadas no período. 

 Em  todos  os  outros  dias  selecionados,  o  WSJ  deixou  de  publicar  sobre 

 mudanças climáticas em, pelo menos, metade das publicações veiculadas. 

 Neste  prisma,  o  jornal  tampouco  apresentou  questionamentos  sobre  a  crise 

 climática  e  a  participação  dos  Estados  Unidos  em  acordos  internacionais,  o  que  é  um 

 agravante  quanto  ao  papel  do  jornal  (e  do  jornalismo)  de  informar  os  cidadãos  sobre  a 

 situação  político-econômica  do  país;  no  caso  das  mudanças  climáticas,  isso  pode 

 dificultar  o  entendimento  da  população  quanto  à  necessidade  ou  importância  do  apoio 

 ao  desenvolvimento  de  matrizes  energéticas  renováveis,  o  que  pode  prejudicar  o 

 desenvolvimento  sustentável  desta  (e  das  sociedades  cujos  investimentos 

 internacionais  dependem  diretamente  dos  Estados  Unidos),  tanto  a  curto,  como  médio 

 e longo prazo. 

 Além  de  não  apresentar  informações  sobre  as  mudanças  climáticas  de  forma 

 contundente,  uma  das  publicações,  inclusive,  é  positiva  quanto  às  diretrizes 

 econômicas  apresentadas  por  Donald  Trump  durante  seu  discurso  do  State  of  the 

 Union  de  2017,  alegando  que  o  presidente  exaltou  “confiança”  de  forma 

 “surpreendente”;  o  que  classificou  como  um  “show”,  o  que  de  forma  alguma  incorre  no 

 papel  do  jornalismo  de  garantir  acesso  à  informação  pelo  cidadão,  principalmente  em 

 se tratando das mudanças climáticas. 
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 7.2.3 ANÁLISE DAS REPORTAGENS SOBRE O  STATE OF THE  UNION  DE 2021 

 Abaixo  encontramos  o  quadro  contendo  publicações  totais,  para  os  três  jornais, 

 no período selecionado, de 28 de abril de 2021 até 4 de maio do mesmo ano. 

 Como  podemos  observar,  o  que  apresenta  maior  número  de  reportagens  no 

 período é o  WSJ  , seguido do  NYT  e em terceiro lugar, o  USA Today  . 

 QUADRO 13 - REPORTAGENS (2021):  STATE OF THE UNION  NOS VEÍCULOS SELECIONADOS 

 Fonte: elaboração própria 

 A  seguir,  o  quadro  sobre  publicações  para  “mudanças  climáticas”  ocorridas  no 

 State of the Union  , no mesmo período de 2021. 

 QUADRO  14  -  REPORTAGENS  (2021):  STATE  OF  THE  UNION  NOS  VEÍCULOS  SELECIONADOS  E 
 COBERTURA SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 Fonte: elaboração própria 

 Iniciaremos  nossa  análise  de  2021  a  partir  das  reportagens  publicadas  pelo 

 jornal  USA Today  , durante o período de 28 de abril a 4 de maio. 
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 QUADRO 15 - REPORTAGENS (2021):  STATE OF THE UNION  NO  USA TODAY 

 Fonte: elaboração própria 

 Nossa  observação  inicial  é  a  de  que,  assim  como  em  anos  anteriores  (2013  e 

 2017),  o  USA  Today  promove  a  publicação  de  um  fact-check  sobre  o  discurso  proferido 

 pelo presidente. 

 Tal  qual  ocorrido  nas  outras  vezes,  o  USA  Today  publicou  o  fact-check  apenas 

 após ter disponibilizado, na íntegra, a transcrição oficial do discurso do presidente. 

 Essa  prática  é  muito  positiva  e  também  recomendada,  porque  permite  que  os 

 leitores  obtenham  acesso  à  informação  de  forma  transparente  e  com  antecedência  em 

 relação  às  publicações  posteriores  que  o  jornal  possa  fazer  sobre  o  evento,  por  meio  de 

 seu editorial. 

 Apesar  disso,  neste  caso  específico,  o  USA  Today  deixou  de  mencionar 

 quaisquer  informações  sobre  mudanças  climáticas  na  reportagem  sobre  fact-check  em 

 questão. 

 Este  dado  é  alarmante,  pois,  em  seu  discurso,  o  presidente  Joe  Biden  faz 

 menção direta às mudanças climáticas, em, pelo menos, quatro vezes. 

 Neste  sentido,  entendemos  que,  apesar  dos  esforços  quanto  à  checagem  de 

 fatos, o jornal promoveu a divulgação da desinformação e das  fake news  . 

 Além  disso,  o  presidente  Joe  Biden  é  claro  em  seu  discurso,  ao  enfatizar  a 

 importância  da  criação  de  empregos  no  combate  às  mudanças  climáticas,  associando, 

 em  seu  projeto  de  governo,  o  crescimento  econômico  com  a  proliferação  de  empregos 
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 que  serão  responsáveis  por  auxiliar  na  formação  de  um  grid  energético  mais 

 sustentável. 

 Por  tempo  suficiente  nós  falhamos  em  usar  a  palavra  mais  importante  em  se 
 tratando  de  combater  as  mudanças  climáticas:  “Empregos”.  Empregos. 
 Empregos.  (Aplausos).  Para  mim,  quando  eu  penso  em  ‘mudanças  climáticas’, 
 eu penso ‘empregos’.  (THE WHITE HOUSE, 2021; tradução  nossa) 

 Da  mesma  forma,  observamos  que,  das  7  notícias  divulgadas  no  período, 

 apenas  29%  faz  menção  ao  assunto  mudanças  climáticas,  ainda  que  o  presidente 

 tenha sido enfático e claro sobre a questão. 

 Quando  o  tema  é  “Economia”  ,  apenas  50%  das  publicações  do  período 

 apresenta  qualquer  menção  à  mudanças  climáticas,  e,  de  forma  surpreendente,  não  há 

 qualquer  publicação  no  período  sobre  o  tema  “Empregos”  ,  ainda  que  outras 

 reportagens  tratam,  de  forma  indireta,  a  questão  relacionada  entre  redução  de 

 impostos, imigração e desenvolvimento econômico. 

 Não  há  qualquer  alusão  à  menção  do  presidente  sobre  como  a  geração  de 

 empregos está diretamente associada ao combate das mudanças climáticas. 

 Ainda  assim,  o  USA  Today  é  o  jornal  que  mais  aborda  a  questão  das  mudanças 

 climáticas como tema coberto pelo presidente no referido período. 

 Os  jornais  New  York  Times  e  Wall  Street  Journal  não  chegaram  a  cobrir  o 

 assunto  mudanças  climáticas  em  nem  ao  menos  em  15%  das  suas  publicações  no 

 mesmo período. 

 Este  dado  também  é  alarmante,  pois  isso  indica  que  os  meios  mencionados 

 deixaram  de  prover  a  sociedade  com  informações  necessárias  para  o  devido 

 entendimento das mudanças climáticas na atualidade. 

 Quando  verificamos  as  publicações  do  NYT  ,  por  exemplo,  observaremos  que,  10 

 das 14 publicações do período concentram-se em dois dias: 28 e 29 de abril de 2021. 

 Isso  significa  dizer  que  mais  de  71%  das  publicações  analisadas  no  recorte 

 definido concentram-se em um período de 48 horas. 

 Das  outras  29%  publicações  remanescentes,  podemos  observar  que  apenas  1, 

 dentre 4 reportagens, cobriu o tema mudanças climáticas. 

 Podemos observar esse dado no quadro apresentado a seguir. 
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 QUADRO 16 - REPORTAGENS (2021):  STATE OF THE UNION  NO  NYT 

 Fonte: elaboração própria. 

 Deste  recorte,  podemos  verificar  que  5  notícias  deveriam  cobrir  o  assunto  que 

 correlaciona  mudanças  climáticas  e  economia,  mas  apenas  2  destas  apresentam  esse 

 teor durante o período referido. 

 Uma  dessas  reportagens  é  a  que  diz  respeito  à  transcrição  do  discurso  do 

 presidente,  e  que  foi  disponibilizada  pelo  NYT  a  seus  leitores.  Mesmo  assim,  não  se 

 trata,  de  forma  alguma,  de  uma  matéria  que  caracterize  uma  análise  do  evento  ou  do 

 discurso, pelo jornal. 

 Portanto,  apenas  1  notícia,  de  fato,  é  capaz  de  cobrir  o  assunto  durante  o 

 período e recorte selecionados. 

 Sabendo  que  71%  das  notícias  veiculadas  estavam  concentradas  em  2  dias,  isso 

 significa  dizer  que  apenas  1  notícia  -  para  além  da  veiculação  da  transcrição  do 

 discurso  -  dentre  as  10  divulgadas  no  período,  apresentaram  algum  teor  relacionado  às 

 mudanças  climáticas,  ainda  que  o  presidente  tenha  sido  enfático  sobre  a  existência  do 

 problema e sua intenção em combatê-lo. 
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 É  importante  observar  e  alertar  também  para  o  fato  de  que  a  transcrição  do 

 discurso  somente  é  disponibilizada  pelo  NYT  após  7  outras  notícias  sobre  o  State  of  the 

 Union  terem sido divulgadas, no dia anterior. 

 Isso  pode  ludibriar  a  opinião  pública,  uma  vez  que  os  leitores  terão  acesso  às 

 críticas  e  comentários  dos  jornalistas  (que,  como  vimos  deixaram  de  cobrir  temas 

 importantes,  como  a  questão  da  crise  climática,  e  que  o  presidente  Biden  aborda  em 

 seu discurso), antes de obterem acesso à íntegra do discurso do presidente. 

 Esse  tipo  de  ação  representa  um  grande  risco  para  o  combate  à  desinformação 

 e  à  proliferação  de  fake  news  ,  pois,  os  leitores,  sem  o  devido  acesso  à  informação 

 verídica,  poderão  compartilhar  de  informações  incompletas  pois  não  tiveram 

 oportunidade  anterior  de  comparar  as  mesmas  com  a  fonte  oficial,  e,  desta  forma, 

 criarem sua própria visão crítica sobre o tema. 

 Esse  tipo  de  ação  também  fomenta  o  negacionismo  científico,  principalmente 

 quando  as  notícias  divulgadas  não  cobrem  o  fenômeno  -  que  por  sua  vez  foi  coberto 

 pelo presidente durante seu discurso. 

 No  caso  do  WSJ  isso  é  ainda  mais  sério  e  preocupante:  o  jornal  não 

 disponibilizou  para  o  público,  no  referido  período  pesquisado,  a  transcrição  oficial  do 

 discurso do presidente Joe Biden. 

 O  fato  deste  meio  deixar  de  prover  acesso  de  forma  integral  quanto  ao  tema  e 

 informações  e  deixar  de  informar  a  sociedade  corretamente,  levanta  questionamentos 

 outros  que  são  importantes  a  serem  considerados,  ainda  que  não  sejam  foco  de  estudo 

 desta  obra.  Questionamentos  relacionados  à  quem  interessa  a  omissão  da  informação, 

 ou  quais  são  os  principais  agentes  participantes  na  omissão  de  informações 

 relacionadas  à  crise  climática  perante  a  sociedade  podem  -  e  devem  -  ser  objetos  de 

 posterior discussão e investigação. 

 No  mesmo  período,  por  exemplo,  um  total  de  8  publicações  tratam 

 especificamente  do  tema  “Economia”  enquanto  outras  9  cobrem  o  tema  “Reforma 

 Tributária”  ,  sendo  que  nenhuma  delas  cobriu  ou  fez  referência  à  menção  de  Joe  Biden 

 quanto  à  geração  de  empregos  provenientes  da  economia  verde  versus  combate  às 

 mudanças climáticas - algo claro em seu discurso. 
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 QUADRO 17 - REPORTAGENS (2021):  STATE OF THE UNION  NO  WSJ 

 Fonte: elaboração própria. 

 Desta  forma,  perguntamos,  retoricamente:  como  é  que  a  população  poderá  estar 

 completamente  integrada  sobre  algum  assunto  de  extrema  importância,  e,  como  é  que 

 os  meios  de  comunicação  podem  cooperar  no  combate  a  ambos  fenômenos  (o  da 

 desinformação  e  o  das  mudanças  climáticas,  como  queremos  analisar  neste  caso),  se, 

 nem  ao  menos  a  transcrição  de  um  discurso  que  trata  sobre  o  tema  mudanças 

 climáticas é disponibilizada ao público? 

 Além  disso,  reiteramos  a  pergunta,  agora  com  a  ênfase  em:  como  combater  a 

 desinformação  e,  neste  caso,  as  mudanças  climáticas,  quando  sabe-se  que,  à  exemplo 

 deste  segmento  analisado,  durante  6  dias  seguidos  (de  29  de  abril  à  4  de  maio), 

 nenhuma  reportagem  aborda  a  questão  da  crise  climática  -  mesmo  tendo  sido 

 mencionada no discurso do presidente? 
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 É  ainda  mais  alarmante  verificar  que,  apesar  de  um  tema  de  extrema  relevância 

 não  ser  abordado  por  6  dias  seguidos,  há  uma  publicação  dedicada  a  discorrer  sobre  o 

 estilo de roupas usado pela primeira-dama americana durante o evento. 
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 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Chegamos  ao  final  de  nosso  percurso  com  uma  compreensão  mais  sólida  e  mais 

 extensa  sobre  a  correlação  existente  entre  os  fenômenos  do  transtorno  da  informação, 

 suas  ramificações,  e  a  formulação  de  incertezas  criadas  e  disseminadas  de  forma  a 

 minar  a  legitimidade  acerca  das  mudanças  climáticas  -  fomentando,  desta  forma,  o 

 negacionismo científico. 

 Acreditamos  que,  ao  elaborarmos  sobre  as  ramificações  do  transtorno  da 

 informação  -  a  infodemia,  a  desinformação,  as  chamadas  fake  news  ,  a  pós-verdade,  e, 

 de  forma  imperativa  para  o  contexto  das  mudanças  climáticas,  o  negacionismo  -  e 

 esboçarmos  o  contexto  de  como  surgem  e  se  propagam  na  atualidade  (seja  por  meio 

 de  fontes,  solidificados  por  meio  de  rituais,  propagados  por  meio  de  plataformas  de 

 grande  alcance  de  público,  como  os  portais  de  mídia  e  os  grandes  jornais  ainda  em 

 circulação,  assim  como  a  atuação  dos  jornalistas),  foi  possível  obter  um  entendimento 

 mais  refinado  sobre  como  os  mecanismos  de  veiculação  de  informações  -  ou  sua 

 omissão  -  são  vulneráveis  à  interesses  outros  que  não  atrelados  a  prover  acesso  à 

 informação de forma integral ou verídica aos indivíduos na atualidade. 

 Através  desta  pesquisa,  pudemos  compreender  como  o  transtorno  da 

 informação  está  constituído  a  partir  de  complexas  redes  de  atores  e  interesses.  Ainda 

 que  de  difícil  diagnóstico  de  forma  isolada,  é  perceptível  que  essas  redes  operam  de 

 forma  ampla,  seja  através  do  financiamento  de  think  tanks  ideológicos  (nos  quais 

 recursos  são  direcionados  para  a  formulação  proposital  de  material  que  seja  contrário 

 às  mudanças  climáticas,  atendendo  interesses  escusos  e  fomentando  o  negacionismo 

 científico),  ou  através  de  esferas  privadas  representadas  pelos  veículos  de 

 comunicação  que,  por  defasagem  com  relação  à  treinamento  de  sua  equipe,  de  seu 

 editorial,  ou  ainda,  por  viés  ideológico  (como  o  partidário),  acabam  por  alimentar  o 

 fenômeno das  fake news  . 

 Ressaltamos  que,  a  partir  do  recorte  proposto  e  do  objetivo  apresentado  ainda 

 na  introdução  desta  obra,  compreendemos  como  o  fenômeno  do  transtorno  da 

 informação  e  seus  correlatos  surgem,  apresentamos  evidências  e  dados  estatísticos 
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 que  corroboram  para  compreendermos  como  apresentam-se  dado  o  recorte  temporal 

 proposto  e  como  corroboram  para  o  fortalecimento  do  negacionismo  científico  dado  o 

 tema das mudanças climáticas. 

 Em  se  tratando  das  mudanças  climáticas,  a  falta  de  informação,  ou  ainda,  a 

 informação  inadequada  sobre  suas  causas,  efeitos  e  consequências  pode  afetar 

 negativamente  -  e  já  está  afetando,  inclusive,  como  evidenciamos  nesta  obra  -  milhões 

 de  pessoas  no  mundo  todo.  Vidas  em  risco  versus  atores  públicos  e  tomadores  de 

 decisão,  em  poder  de  fazer  algo  sobre  o  urgente  tema.  Esta  é  a  importância  de 

 compreendermos esses fenômenos. 

 Em  se  tratando  do  impacto  na  formação  da  opinião  pública,  podemos  afirmar  que 

 a  mesma  pode  ser  modificada  ao  passo  que  a  audiência  é  privada,  parcial  ou 

 integralmente,  do  acesso  à  informação;  neste  caso,  aqui  representado  quanto  ao 

 acesso  aos  discursos  dos  presidentes  Barack  Obama,  Joe  Biden  e  Donald  Trump,  em 

 cada State of the Union selecionado. 

 Segundo  Kalil  e  Santini  (2020),  o  tipo  de  desinformação  que  tem  maior 

 repercussão  e  impacto  na  opinião  pública  e  no  comportamento  coletivo  são  as 

 produzidas  e  disseminadas  pelos  governos  e  chefes  de  estado,  pela  visibilidade, 

 alcance  e  poder  simbólico  que  possuem.  Tais  contam  com  a  cobertura  constante  da 

 imprensa, ampliando ainda mais o alcance de suas mensagens ou convicções. 

 Por  conta  disso,  a  importância  de  compreendermos  dois  momentos  da 

 veiculação  da  informação,  à  luz  das  mudanças  climáticas.  O  primeiro  momento  ocorre 

 quando  um  representante  público  valida  publicamente  um  dado  ou  conceito  científico, 

 ou  nega  sua  existência,  mesmo  através  de  omissão,  constituindo  uma  omissão  de 

 responsabilidade perante a sociedade. 

 Ao  revelar  seu  apoio  à  ciência,  fornecendo  sua  chancela  pública,  o  ator  público 

 (representado  aqui  na  figura  dos  presidentes)  não  apenas  está  apoiando  suas  decisões 

 a  partir  da  legitimidade  da  ciência,  está  colaborando  com  o  fortalecimento  de  dois 

 aspectos  fundamentais  da  democracia:  provimento  de  acesso  à  informação  aos 

 cidadãos,  e  assumir  responsabilidade  quanto  à  medidas  que  protejam  vidas  - 

 representado através de medidas de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. 
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 Do  mesmo  modo,  aquele  que  nega  a  ciência,  além  de  minar  sua  credulidade  e 

 fomentar  o  fenômeno  do  negacionismo  científico,  enfraquece  a  democracia  ao  passo 

 que  não  fornece  ao  cidadão  o  acesso  à  informação  ou  o  conhecimento  à  existência  do 

 fenômeno  e  seus  efeitos;  deixa,  ainda,  a  economia  do  país  atrelada  à  modelos  de 

 negócios  dependentes  da  queima  de  combustíveis  fósseis,  atrasando  processos  de 

 inovação  (como  o  desenvolvimento  de  fontes  de  energia  renovável  e  matrizes 

 energéticas  verdes),  além  de  deixar  a  população  à  mercê  de  fenômenos  climáticos 

 extremos que podem custar vidas. 

 Cabe  dizer  que  esses  efeitos  colaterais  impactam  não  apenas  um  local 

 específico,  mas  são  de  amplitude  mundial.  O  efeito  é  sobre  populações  do  mundo  todo, 

 alcançando  temas  que  vão  da  agricultura  à  pesca,  da  geração  de  empregos  à 

 migrações  em  massa,  da  intensificação  de  epidemias  e  surgimento  de  doenças  à  fome, 

 sem mencionar prejuízos irreversíveis à fauna e à flora. 

 O  segundo  momento  ocorre  quando  veículos  de  comunicação  em  massa  -  aqui 

 representados  pelo  USA  Today  ,  New  York  Times  e  The  Wall  Street  Journal  -  promovem 

 a  cobertura  de  determinado  evento  (como  o  State  of  the  Union  )  e,  ou  revelam  a  sinergia 

 entre  o  discurso  do  ator  público  e  a  ciência  (como  mostramos  através  das  estatísticas 

 que  demonstram  as  porcentagens  de  reportagens  que  cobriram  as  mudanças 

 climáticas  nos  discursos),  corroborando  para  o  fortalecimento  da  legitimidade  da  ciência 

 e  provendo  acesso  à  informação  para  a  população,  fortalecendo  a  democracia,  ou 

 atuam  de  forma  relapsa,  irresponsável  ou  a  partir  de  qualquer  interesse  outro  que  seja, 

 alimentando o fenômeno das  fake news  . 

 Com  isso,  a  populações  inteiras  é  garantido  o  acesso  à  informação  na  íntegra 

 (como  nos  casos  em  que  os  discursos  foram  veiculados  ipsis  litteris  ),  ou  à  elas  o 

 acesso  é  negado  (como  nos  casos  em  que  os  discursos  não  foram  veiculados  na 

 íntegra). 

 No  caso  do  último  exemplo,  quando  este  acesso  é  negado,  quando  as 

 informações  são  omitidas,  estamos  certos  de  que  estes  meios  corroboram  na  formação 

 da  opinião  pública  de  forma  a  influenciar  na  descrença  da  ciência  ao  suprimir 

 informações  sobre  mudanças  climáticas  na  cobertura  dos  discursos  -  quando  tais 

 deveriam ter sido vinculadas e apresentadas ao público. 
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 Dessa  forma,  tanto  fortalecem  o  fenômeno  da  pós-verdade,  como  fortalecem  o 

 fenômeno  do  negacionismo  científico;  novamente,  a  consequência  mais  contundente 

 acerca  disso  está  relacionada  às  vidas  que  permanecem  em  risco  pela  restrição  ao 

 acesso à informação verídica quanto aos efeitos das mudanças climáticas. 

 O  discurso  do  então  presidente  Donald  Trump,  à  luz  de  nosso  recorte,  por 

 exemplo,  evidencia  essa  problemática,  corroborando  com  resultados  e  afirmações  já 

 apresentadas por outros pesquisadores: 

 Como  uma  política  da  pós-verdade,  a  era  Trump  influenciou  uma  variedade 
 heterogênea  de  candidatos  em  todo  o  mundo  que  compartilharam  essa  mesma 
 percepção  negativa  sobre  os  fatos  científicos  da  crise  climática;  um  indício  de 
 que  os  dados  trazidos  pela  ciência  não  eram  mais  totalmente  críveis.  (NICHI, 
 2021, p. 3) 

 Temos  a  convicção  de  que  nossa  pesquisa  auxilia  na  compreensão  sobre  esses 

 fenômenos,  de  forma  ainda  que  recomendações  possam  ser  feitas  para  que  o 

 fenômeno  do  transtorno  da  informação  e  seus  derivados  sejam  ou  evitados  ou 

 identificados. 

 Através  da  pesquisa  empírica  e  conseguinte  análise  dos  jornais  dado  o  recorte 

 selecionado,  apresentamos  por  meio  de  dados  qual  foi  o  posicionamento  e 

 comportamento  de  cada  meio  em  se  tratando  da  disseminação  de  fake  news  de  acordo 

 com  o  tema  mudanças  climáticas,  para  cada  discurso  e  evento  do  State  of  the  Union 

 previamente selecionados. 

 O  intuito,  cabe  ressaltar,  não  é  o  de  discutir  o  posicionamento  de  cada  meio,  mas 

 sim  o  de  revelar,  por  meio  de  dados,  de  que  forma  incorreram  na  disseminação  de  fake 

 news. 

 Esta  constatação  pode,  em  um  segundo  momento,  funcionar  como  instrumento 

 para  que  os  meios  possam  discutir  de  forma  mais  ampla  maneiras  para  reforçar  a 

 formação  dos  jornalistas,  como  propõe  a  própria  Unesco  (2018)  em  seu  guia  para  a 

 formação dos jornalistas e combate às  fake news  . 

 Quanto  aos  meios,  nossa  recomendação  é  a  de  que  continuem  a  promover  o 

 exercício  do  fact-checking  .  Ressaltamos  que  o  fact-checking  não  é  o  suficiente  para 

 eliminar  por  completo  a  presença  das  fake  news  da  sociedade,  pois  há  outros  agentes 
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 atuantes  para  além  do  jornalismo  que  participam  dessa  densa  rede  de  informações  e 

 interesses, tal qual os  think tanks  ideológicos. 

 Porém,  observamos  através  desta  pesquisa  que  o  fact-checking  apresenta-se 

 como  instrumento  minimamente  necessário  na  atualidade  para  que  um  padrão  de 

 verificação  seja  estabelecido  no  jornalismo,  em  se  tratando  da  veracidade  da 

 informação transmitida para a sociedade. 

 Além  disso,  é  recomendável  que  fóruns,  programas  específicos  de  educação  e 

 ambientes  de  debate  temáticos  sejam  criados  de  forma  que  a  população  tenha  acesso 

 à  opinião  proveniente  de  fontes  primárias  -  à  exemplo  das  mudanças  climáticas, 

 pesquisadores. 

 Desta  forma,  cabe  ainda  ressaltar  a  necessidade  de  reforço  do  treinamento 

 destes  jornalistas,  tal  qual  propõe  a  Unesco  (2018)  -  seja  por  meio  de  simpósios, 

 conferências,  programas  de  certificações,  entre  outros  -  quanto  ao  fenômeno  do 

 transtorno  da  informação  e  suas  ramificações,  de  forma  que,  coletivamente,  fortaleçam 

 sua  atuação  e  compromisso  quanto  à  levar  a  verdade  ao  cidadão,  combatendo  o 

 fenômeno  da  desinformação,  das  fake  news  ,  e,  no  caso  de  nosso  recorte,  do 

 negacionismo científico. 

 Além  disso,  saber  como  esses  fenômenos  privam  indivíduos  quanto  ao  acesso  à 

 informação  pode  representar  um  alerta  para  que  a  comunidade  científica  encontre 

 novos  meios  de  transmissão  da  informação  direto  dos  pesquisadores  às  populações  - 

 como  através  da  criação  de  podcasts,  web  séries  e  documentários,  à  exemplo  do 

 realizado  pelo  ex  vice-presidente  dos  Estados  Unidos,  Al  Gore  -  e  que,  como  vimos, 

 rendeu à ele o Prêmio Nobel. 

 As  contribuições  oriundas  deste  presente  trabalho  também  abrem  caminhos  para 

 o  surgimento  de  pesquisas  que  investiguem,  apurem  e  acompanhem  estruturas  ou 

 organizações  que  financiam  essa  rede  de  incertezas  e  fomentam  o  negacionismo 

 científico,  principalmente  quanto  às  mudanças  climáticas.  Essas  redes  desmobilizam 

 públicos  de  maneira  que  estes  deixem  de  compreender  o  fenômeno,  suas  causas  e 

 consequências. Minimiza, ainda, a credibilidade na ciência. 

 O  desenvolvimento  de  pesquisas  neste  sentido  pode  ter  como  desdobramentos 

 tanto  iniciativas  de  vigilância  civil,  como  a  intensificação  da  cobrança  pública  perante 
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 estes  atores  governamentais,  além  de  uma  maior  cobertura  do  fenômeno  das 

 mudanças climáticas, inclusive a partir dos veículos de comunicação. 

 Em  se  tratando  de  potenciais  contribuições  para  o  campo  de  estudos  das 

 Ciências  das  Comunicações,  a  saber  as  relações  públicas  e  o  jornalismo,  a 

 recomendação  que  emerge  de  nossa  pesquisa  diz  respeito  à  forma  pela  qual 

 estudantes  de  comunicação  (sejam  de  graduação  ou  pós-graduação)  possam  aprender 

 sobre o transtorno da informação. 

 Neste  sentido,  para  que  o  jornalismo  possa  combater  as  fake  news  ,  é 

 fundamental  que  uma  revisão  no  currículo  educacional  ocorra.  A  formação  educacional 

 do  profissional  de  comunicação  na  atualidade  precisa  incorporar  em  sua  agenda  os 

 fenômenos  decorrentes  do  transtorno  da  informação,  inclusive  para  que  a  sociedade 

 não  sofra  com  os  efeitos  da  desinformação,  como  a  exclusão  da  participação  das 

 discussão  quanto  a  decisões  que  possam  afetar  sua  vida,  tal  qual  a  urgente  temática 

 das mudanças climáticas. 

 Neste  caso,  o  intuito  é  o  de  que  Universidades  e  entidades  educacionais 

 (re)pensem  sobre  estruturas  (disciplinas,  treinamentos,  fóruns,  simpósios,  conferências, 

 newsletters,  grupos  de  pesquisa,  entre  outros)  que  forneçam  aos  discentes  um  melhor 

 entendimento  sobre  o  fenômeno  do  transtorno  da  informação  e  suas  ramificações,  para 

 que,  no  exercício  de  sua  profissão,  o  profissional  de  comunicação  possa  tanto 

 identificar a desinformação como impedir sua disseminação. 

 Além  disso,  a  priorização  da  reformulação  do  currículo  educacional  do 

 profissional  de  comunicação  poderá  criar  uma  base  mais  sólida  para  que  os  mesmos 

 possam,  através  do  exercício  de  sua  profissão,  promover  a  cobrança  pública,  o 

 exercício  da  denúncia  quando  necessário  e  a  promoção  de  fatos,  informando  o  cidadão 

 de  forma  adequada,  combatendo,  ainda,  fenômenos  como  o  negacionismo  científico  - 

 ajudando com o esfacelamento desta intrincada rede de interesses. 

 Tal  medida,  inclusive,  está  alinhada  à  existência  de  uma  sociedade  democrática 

 livre e fortalecida. 

 Educar  em  uma  sociedade  da  informação  significa  muito  mais  que  treinar 
 pessoas  para  o  uso  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação:  trata-se  de 
 investir  na  criação  de  competências  suficientemente  amplas  que  lhes  permitam 
 ter  uma  atuação  efetiva  na  produção  de  bens  e  serviços,  tomar  decisões 
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 fundamentadas  no  conhecimento,  operar  com  fluência  os  novos  meios  e 
 ferramentas  em  seu  trabalho,  bem  como  aplicar  criativamente  as  novas  mídias, 
 seja  em  usos  simples  e  rotineiros,  seja  em  aplicações  mais  sofisticadas. 
 Trata-se  também  de  formar  os  indivíduos  para  ‘aprender  a  aprender’,  de  modo  a 
 serem  capazes  de  lidar  positivamente  com  a  contínua  e  acelerada 
 transformação  da  base  tecnológica.  (MINISTÉRIO  DA  CIÊNCIA  E 
 TECNOLOGIA, 2000, p. 45) 

 Atores  públicos  e  privados,  fontes  governamentais  e  entidades  civis  precisam 

 estar  cientes  de  sua  co-responsabilidade  no  que  tange  dar  visibilidade  às  mudanças 

 climáticas  à  população,  principalmente  nos  processos  de  comunicação  -  como  a 

 veiculação  de  notícias  que  cubram  o  tema  e  o  pronunciamento  de  discursos.  A  estes 

 mesmos  atores  cabe,  também,  a  responsabilidade  com  relação  ao  enfrentamento  de 

 um  fenômeno  outro,  o  do  transtorno  da  informação,  evitando  sua  transmissão,  ou 

 evidenciando sua existência. 

 A  mediação  realizada  pelos  meios  de  comunicação  social  é  de  extrema 
 relevância  para  que  o  trabalho  científico  e  as  decisões  sociopolíticas  tornem-se 
 públicas.  Os  meios  de  comunicação  são  agentes  fundamentais  na  elaboração, 
 divulgação  e  transformação  do  que  se  pensa  sobre  esse  problema  complexo, 
 além  de  serem  uma  arena  onde  se  legitimam  ou  se  criticam  as  opções  políticas 
 e econômicas feitas pelos Estados. (GIRARDI, 2020, p. 105) 

 De  forma  prática,  ser  privado  de  informações  sobre  a  realidade  atual  das 

 mudanças  climáticas  e  suas  consequências  implica  no  reforço  de  uma  sociedade 

 fragilizada e vulnerável, tanto democraticamente como economicamente. 

 Em  se  tratando  das  mudanças  climáticas,  isso  significa  dizer  o  impacto  direto  em 

 comunidades  dependentes  de  culturas  como  o  milho  e  o  café,  assim  como  atividades 

 como  a  pesca.  A  deficiência  da  produção  de  alimentos  a  partir  da  crise  climática,  aliada 

 à precariedade econômica apresentada como consequência inerente é preocupante. 

 Do  mesmo  modo,  o  desemprego  e  precariedade  quanto  ao  sustento  de  famílias 

 que  precisam,  desde  já,  iniciar  um  processo  de  identificação  de  novas  formas  de 

 trabalho  torna-se  mais  difícil  ao  passo  que  informações  quanto  ao  problema  deixam  de 

 ser transmitidas. 

 A  falta  de  inserção  econômica  na  sociedade  acarreta  o  aumento  de  um  problema 

 outro:  o  da  disseminação  de  doenças.  Somado  ao  surgimento  e  intensificação  de 
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 epidemias  oriundas  da  crise  climática,  surge  a  possibilidade  de  um  verdadeiro  caos 

 sanitário. Justamente por isso, a responsabilidade é coletiva. 

 Esta  responsabilidade  é  do  poder  público,  assim  como  das  esferas  privadas  que 

 podem  fiscalizar  a  atuação  do  poder  público  e  informar  a  sociedade  sobre  a  urgência  de 

 temas a serem discutidos amplamente, tal qual as mudanças climáticas. 

 Desta  forma,  deixar  de  combater  as  fake  news  em  se  tratando  das  mudanças 

 climáticas  é  intensificar  esse  processo  de  fragilização  humana,  impedindo  a  sociedade 

 de construir caminhos preventivos e adaptativos quanto à sua própria sobrevivência. 

 Em  suma,  nossa  pesquisa  demonstrou  que  a  responsabilidade  quanto  às 

 medidas  de  prevenção  e  de  adaptação  das  mudanças  climáticas,  assim  como  a 

 relacionada  à  veiculação  da  informação  para  a  sociedade  são  correlacionadas,  além  de 

 impactarem  investimentos,  modelos  econômicos,  geração  de  empregos  e  a  qualidade 

 de  vida  (e  mesmo  seu  risco)  de  populações  inteiras;  é  importante  o  reconhecimento  de 

 que  essa  coexistência  representa  um  desafio  na  Era  da  Informação,  principalmente 

 quando (e se) distintos interesses políticos e econômicos estão em jogo. 
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 ANEXO  1  -  Discurso  oficial  do  Presidente  Barack  Obama  no  State  of  the  Union  em  12 

 de fevereiro de 2013. 

 THE  PRESIDENT:  Mr.  Speaker,  Mr.  Vice  President,  members  of  Congress,  fellow 

 citizens: 

 Fifty-one  years  ago,  John  F.  Kennedy  declared  to  this  chamber  that  “the 

 Constitution  makes  us  not  rivals  for  power  but  partners  for  progress.”  (Applause.)  “It  is 

 my task,” he said, “to report the State of the Union – to improve it is the task of us all.” 

 Tonight,  thanks  to  the  grit  and  determination  of  the  American  people,  there  is 

 much progress to report. 

 After  a  decade  of  grinding  war,  our  brave  men  and  women  in  uniform  are  coming 

 home.  (Applause.)  After  years  of  grueling  recession,  our  businesses  have  created  over 

 six  million  new  jobs.  We  buy  more  American  cars  than  we  have  in  five  years,  and  less 

 foreign  oil  than  we  have  in  20.  (Applause.)  Our  housing  market  is  healing,  our  stock 

 market  is  rebounding,  and  consumers,  patients,  and  homeowners  enjoy  stronger 

 protections than ever before. (Applause.) 

 So,  together,  we  have  cleared  away  the  rubble  of  crisis,  and  we  can  say  with 

 renewed confidence that the State of our Union is stronger. (Applause.) 

 But  we  gather  here  knowing  that  there  are  millions  of  Americans  whose  hard 

 work  and  dedication  have  not  yet  been  rewarded.  Our  economy  is  adding  jobs  –  but  too 

 many  people  still  can’t  find  full-time  employment.  Corporate  profits  have  skyrocketed  to 

 all-time highs – but for more than a decade, wages and incomes have barely budged. 

 It  is  our  generation’s  task,  then,  to  reignite  the  true  engine  of  America’s  economic 

 growth – a rising, thriving middle class. (Applause.) 

 It  is  our  unfinished  task  to  restore  the  basic  bargain  that  built  this  country  --  the 

 idea  that  if  you  work  hard  and  meet  your  responsibilities,  you  can  get  ahead,  no  matter 

 where you come from, no matter what you look like, or who you love. 

 It  is  our  unfinished  task  to  make  sure  that  this  government  works  on  behalf  of  the 

 many,  and  not  just  the  few;  that  it  encourages  free  enterprise,  rewards  individual 
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 initiative,  and  opens  the  doors  of  opportunity  to  every  child  across  this  great  nation. 

 (Applause.) 

 The  American  people  don’t  expect  government  to  solve  every  problem.  They 

 don’t  expect  those  of  us  in  this  chamber  to  agree  on  every  issue.  But  they  do  expect  us 

 to  put  the  nation’s  interests  before  party.  (Applause.)  They  do  expect  us  to  forge 

 reasonable compromise where we can. 

 For  they  know  that  America  moves  forward  only  when  we  do  so  together,  and  that 

 the responsibility of improving this union remains the task of us all. 

 Our  work  must  begin  by  making  some  basic  decisions  about  our  budget  -- 

 decisions that will have a huge impact on the strength of our recovery. 

 Over  the  last  few  years,  both  parties  have  worked  together  to  reduce  the  deficit 

 by  more  than  $2.5  trillion  --  mostly  through  spending  cuts,  but  also  by  raising  tax  rates 

 on the wealthiest 1 percent of Americans. 

 As  a  result,  we  are  more  than  halfway  towards  the  goal  of  $4  trillion  in  deficit 

 reduction that economists say we need to stabilize our finances. 

 Now we need to finish the job. And the question is, how? 

 In  2011,  Congress  passed  a  law  saying  that  if  both  parties  couldn’t  agree  on  a 

 plan  to  reach  our  deficit  goal,  about  a  trillion  dollars’  worth  of  budget  cuts  would 

 automatically  go  into  effect  this  year.  These  sudden,  harsh,  arbitrary  cuts  would 

 jeopardize  our  military  readiness.  They’d  devastate  priorities  like  education,  and  energy, 

 and  medical  research.  They  would  certainly  slow  our  recovery,  and  cost  us  hundreds  of 

 thousands of jobs. 

 That’s  why  Democrats,  Republicans,  business  leaders,  and  economists  have 

 already  said  that  these  cuts,  known  here  in  Washington  as  the  sequester,  are  a  really 

 bad idea. 

 Now,  some  in  Congress  have  proposed  preventing  only  the  defense  cuts  by 

 making  even  bigger  cuts  to  things  like  education  and  job  training,  Medicare  and  Social 

 Security benefits. That idea is even worse. (Applause.) 

 Yes,  the  biggest  driver  of  our  long-term  debt  is  the  rising  cost  of  health  care  for  an 

 aging  population.  And  those  of  us  who  care  deeply  about  programs  like  Medicare  must 

 embrace  the  need  for  modest  reforms  --  otherwise,  our  retirement  programs  will  crowd 
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 out  the  investments  we  need  for  our  children,  and  jeopardize  the  promise  of  a  secure 

 retirement for future generations. 

 But  we  can’t  ask  senior  citizens  and  working  families  to  shoulder  the  entire 

 burden  of  deficit  reduction  while  asking  nothing  more  from  the  wealthiest  and  the  most 

 powerful. (Applause.) 

 We  won’t  grow  the  middle  class  simply  by  shifting  the  cost  of  health  care  or 

 college  onto  families  that  are  already  struggling,  or  by  forcing  communities  to  lay  off 

 more teachers and more cops and more firefighters. 

 Most  Americans  --  Democrats,  Republicans,  and  independents  --  understand  that 

 we  can’t  just  cut  our  way  to  prosperity.  They  know  that  broad-based  economic  growth 

 requires  a  balanced  approach  to  deficit  reduction,  with  spending  cuts  and  revenue,  and 

 with everybody doing their fair share. And that’s the approach I offer tonight. 

 On  Medicare,  I’m  prepared  to  enact  reforms  that  will  achieve  the  same  amount  of 

 health  care  savings  by  the  beginning  of  the  next  decade  as  the  reforms  proposed  by  the 

 bipartisan Simpson-Bowles commission. (Applause.) 

 Already,  the  Affordable  Care  Act  is  helping  to  slow  the  growth  of  health  care 

 costs. (Applause.) And the reforms I’m proposing go even further. 

 We’ll  reduce  taxpayer  subsidies  to  prescription  drug  companies  and  ask  more 

 from  the  wealthiest  seniors.  (Applause.)  We’ll  bring  down  costs  by  changing  the  way  our 

 government  pays  for  Medicare,  because  our  medical  bills  shouldn’t  be  based  on  the 

 number  of  tests  ordered  or  days  spent  in  the  hospital;  they  should  be  based  on  the 

 quality  of  care  that  our  seniors  receive.  (Applause.)  And  I  am  open  to  additional  reforms 

 from both parties, so long as they don’t violate the guarantee of a secure retirement. 

 Our  government  shouldn’t  make  promises  we  cannot  keep  --  but  we  must  keep 

 the promises we’ve already made. (Applause.) 

 To  hit  the  rest  of  our  deficit  reduction  target,  we  should  do  what  leaders  in  both 

 parties  have  already  suggested,  and  save  hundreds  of  billions  of  dollars  by  getting  rid  of 

 tax loopholes and deductions for the well-off and the well-connected. 

 After  all,  why  would  we  choose  to  make  deeper  cuts  to  education  and  Medicare 

 just  to  protect  special  interest  tax  breaks?  How  is  that  fair?  Why  is  it  that  deficit  reduction 
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 is  a  big  emergency  justifying  making  cuts  in  Social  Security  benefits  but  not  closing 

 some loopholes? How does that promote growth? (Applause.) 

 Now  is  our  best  chance  for  bipartisan,  comprehensive  tax  reform  that  encourages 

 job creation and helps bring down the deficit. (Applause.) We can get this done. 

 The  American  people  deserve  a  tax  code  that  helps  small  businesses  spend  less 

 time  filling  out  complicated  forms,  and  more  time  expanding  and  hiring  --  a  tax  code  that 

 ensures  billionaires  with  high-powered  accountants  can’t  work  the  system  and  pay  a 

 lower  rate  than  their  hardworking  secretaries;  a  tax  code  that  lowers  incentives  to  move 

 jobs  overseas,  and  lowers  tax  rates  for  businesses  and  manufacturers  that  are  creating 

 jobs right here in the United States of America. 

 That’s what tax reform can deliver. That’s what we can do together. (Applause.) 

 I  realize  that  tax  reform  and  entitlement  reform  will  not  be  easy.  The  politics  will 

 be  hard  for  both  sides.  None  of  us  will  get  100  percent  of  what  we  want.  But  the 

 alternative  will  cost  us  jobs,  hurt  our  economy,  visit  hardship  on  millions  of  hardworking 

 Americans. 

 So  let’s  set  party  interests  aside  and  work  to  pass  a  budget  that  replaces  reckless 

 cuts  with  smart  savings  and  wise  investments  in  our  future.  And  let’s  do  it  without  the 

 brinksmanship that stresses consumers and scares off investors. (Applause.) 

 The  greatest  nation  on  Earth  cannot  keep  conducting  its  business  by  drifting  from 

 one manufactured crisis to the next. (Applause.) We can't do it. 

 Let’s  agree  right  here,  right  now  to  keep  the  people’s  government  open,  and  pay 

 our  bills  on  time,  and  always  uphold  the  full  faith  and  credit  of  the  United  States  of 

 America.  (Applause.) 

 The  American  people  have  worked  too  hard,  for  too  long,  rebuilding  from  one 

 crisis to see their elected officials cause another. (Applause.) 

 Now,  most  of  us  agree  that  a  plan  to  reduce  the  deficit  must  be  part  of  our 

 agenda.  But  let’s  be  clear,  deficit  reduction  alone  is  not  an  economic  plan.  (Applause.)  A 

 growing  economy  that  creates  good,  middle-class  jobs  --  that  must  be  the  North  Star 

 that guides our efforts. (Applause.) 
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 Every  day,  we  should  ask  ourselves  three  questions  as  a  nation:  How  do  we 

 attract  more  jobs  to  our  shores?  How  do  we  equip  our  people  with  the  skills  they  need  to 

 get those jobs? And how do we make sure that hard work leads to a decent living? 

 A  year  and  a  half  ago,  I  put  forward  an  American  Jobs  Act  that  independent 

 economists  said  would  create  more  than  1  million  new  jobs.  And  I  thank  the  last 

 Congress  for  passing  some  of  that  agenda.  I  urge  this  Congress  to  pass  the  rest. 

 (Applause.) 

 But  tonight,  I’ll  lay  out  additional  proposals  that  are  fully  paid  for  and  fully 

 consistent  with  the  budget  framework  both  parties  agreed  to  just  18  months  ago.  Let  me 

 repeat  --  nothing  I’m  proposing  tonight  should  increase  our  deficit  by  a  single  dime.  It  is 

 not  a  bigger  government  we  need,  but  a  smarter  government  that  sets  priorities  and 

 invests in broad-based growth. (Applause.) That's what we should be looking for. 

 Our  first  priority  is  making  America  a  magnet  for  new  jobs  and  manufacturing. 

 After  shedding  jobs  for  more  than  10  years,  our  manufacturers  have  added  about 

 500,000  jobs  over  the  past  three.  Caterpillar  is  bringing  jobs  back  from  Japan.  Ford  is 

 bringing  jobs  back  from  Mexico.  And  this  year,  Apple  will  start  making  Macs  in  America 

 again. (Applause.) 

 There are things we can do, right now, to accelerate this trend. 

 Last  year,  we  created  our  first  manufacturing  innovation  institute  in  Youngstown, 

 Ohio.  A  once-shuttered  warehouse  is  now  a  state-of-the  art  lab  where  new  workers  are 

 mastering  the  3D  printing  that  has  the  potential  to  revolutionize  the  way  we  make  almost 

 everything.  There’s no reason this can’t happen in other towns. 

 So  tonight,  I’m  announcing  the  launch  of  three  more  of  these  manufacturing  hubs, 

 where  businesses  will  partner  with  the  Department  of  Defense  and  Energy  to  turn 

 regions  left  behind  by  globalization  into  global  centers  of  high-tech  jobs.  And  I  ask  this 

 Congress  to  help  create  a  network  of  15  of  these  hubs  and  guarantee  that  the  next 

 revolution  in  manufacturing  is  made  right  here  in  America.  We  can  get  that  done. 

 (Applause.) 

 Now,  if  we  want  to  make  the  best  products,  we  also  have  to  invest  in  the  best 

 ideas.  Every  dollar  we  invested  to  map  the  human  genome  returned  $140  to  our 

 economy -- every dollar. 
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 Today,  our  scientists  are  mapping  the  human  brain  to  unlock  the  answers  to 

 Alzheimer’s.  They’re  developing  drugs  to  regenerate  damaged  organs;  devising  new 

 material to make batteries 10 times more powerful. 

 Now  is  not  the  time  to  gut  these  job-creating  investments  in  science  and 

 innovation.  Now  is  the  time  to  reach  a  level  of  research  and  development  not  seen  since 

 the height of the Space Race.  We need to make those investments. (Applause.) 

 Today,  no  area  holds  more  promise  than  our  investments  in  American  energy. 

 After years of talking about it, we’re finally poised to control our own energy future. 

 We  produce  more  oil  at  home  than  we  have  in  15  years.  (Applause.)  We  have 

 doubled  the  distance  our  cars  will  go  on  a  gallon  of  gas,  and  the  amount  of  renewable 

 energy  we  generate  from  sources  like  wind  and  solar  --  with  tens  of  thousands  of  good 

 American jobs to show for it. 

 We  produce  more  natural  gas  than  ever  before  --  and  nearly  everyone’s  energy 

 bill  is  lower  because  of  it.  And  over  the  last  four  years,  our  emissions  of  the  dangerous 

 carbon pollution that threatens our planet have actually fallen. 

 But  for  the  sake  of  our  children  and  our  future,  we  must  do  more  to  combat 

 climate  change.  (Applause.)  Now,  it’s  true  that  no  single  event  makes  a  trend.  But  the 

 fact  is  the  12  hottest  years  on  record  have  all  come  in  the  last  15.  Heat  waves,  droughts, 

 wildfires,  floods  --  all  are  now  more  frequent  and  more  intense.  We  can  choose  to 

 believe  that  Superstorm  Sandy,  and  the  most  severe  drought  in  decades,  and  the  worst 

 wildfires  some  states  have  ever  seen  were  all  just  a  freak  coincidence.  Or  we  can 

 choose  to  believe  in  the  overwhelming  judgment  of  science  --  and  act  before  it’s  too  late. 

 (Applause.) 

 Now,  the  good  news  is  we  can  make  meaningful  progress  on  this  issue  while 

 driving  strong  economic  growth.  I  urge  this  Congress  to  get  together,  pursue  a 

 bipartisan,  market-based  solution  to  climate  change,  like  the  one  John  McCain  and  Joe 

 Lieberman worked on together a few years ago. 

 But  if  Congress  won’t  act  soon  to  protect  future  generations,  I  will.  (Applause.)  I 

 will  direct  my  Cabinet  to  come  up  with  executive  actions  we  can  take,  now  and  in  the 

 future,  to  reduce  pollution,  prepare  our  communities  for  the  consequences  of  climate 

 change, and speed the transition to more sustainable sources of energy. 
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 Four  years  ago,  other  countries  dominated  the  clean  energy  market  and  the  jobs 

 that  came  with  it.  And  we’ve  begun  to  change  that.  Last  year,  wind  energy  added  nearly 

 half  of  all  new  power  capacity  in  America.  So  let’s  generate  even  more.  Solar  energy 

 gets  cheaper  by  the  year  --  let’s  drive  down  costs  even  further.  As  long  as  countries  like 

 China keep going all in on clean energy, so must we. 

 Now,  in  the  meantime,  the  natural  gas  boom  has  led  to  cleaner  power  and  greater 

 energy  independence.  We  need  to  encourage  that.  And  that’s  why  my  administration  will 

 keep  cutting  red  tape  and  speeding  up  new  oil  and  gas  permits.  (Applause.)  That’s  got 

 to  be  part  of  an  all-of-the-above  plan.  But  I  also  want  to  work  with  this  Congress  to 

 encourage  the  research  and  technology  that  helps  natural  gas  burn  even  cleaner  and 

 protects our air and our water. 

 In  fact,  much  of  our  new-found  energy  is  drawn  from  lands  and  waters  that  we, 

 the public, own together. 

 So  tonight,  I  propose  we  use  some  of  our  oil  and  gas  revenues  to  fund  an  Energy 

 Security  Trust  that  will  drive  new  research  and  technology  to  shift  our  cars  and  trucks  off 

 oil  for  good.  If  a  nonpartisan  coalition  of  CEOs  and  retired  generals  and  admirals  can  get 

 behind  this  idea,  then  so  can  we.  Let’s  take  their  advice  and  free  our  families  and 

 businesses from the painful spikes in gas prices we’ve put up with for far too long. 

 I’m  also  issuing  a  new  goal  for  America:  Let’s  cut  in  half  the  energy  wasted  by  our 

 homes  and  businesses  over  the  next  20  years.  (Applause.)  We'll  work  with  the  states  to 

 do it. 

 Those  states  with  the  best  ideas  to  create  jobs  and  lower  energy  bills  by 

 constructing  more  efficient  buildings  will  receive  federal  support  to  help  make  that 

 happen. 

 America’s  energy  sector  is  just  one  part  of  an  aging  infrastructure  badly  in  need  of 

 repair.  Ask  any  CEO  where  they’d  rather  locate  and  hire  --  a  country  with  deteriorating 

 roads  and  bridges,  or  one  with  high-speed  rail  and  Internet;  high-tech  schools, 

 self-healing power grids. 

 The  CEO  of  Siemens  America  --  a  company  that  brought  hundreds  of  new  jobs  to 

 North  Carolina  --  said  that  if  we  upgrade  our  infrastructure,  they’ll  bring  even  more  jobs. 
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 And  that’s  the  attitude  of  a  lot  of  companies  all  around  the  world.  And  I  know  you  want 

 these job-creating projects in your district. I’ve seen all those ribbon-cuttings. (Laughter.) 

 So  tonight,  I  propose  a  “Fix-It-First”  program  to  put  people  to  work  as  soon  as 

 possible  on  our  most  urgent  repairs,  like  the  nearly  70,000  structurally  deficient  bridges 

 across  the  country.  (Applause.)  And  to  make  sure  taxpayers  don’t  shoulder  the  whole 

 burden,  I’m  also  proposing  a  Partnership  to  Rebuild  America  that  attracts  private  capital 

 to  upgrade  what  our  businesses  need  most:  modern  ports  to  move  our  goods,  modern 

 pipelines to withstand a storm, modern schools worthy of our children. (Applause.) 

 Let’s  prove  that  there’s  no  better  place  to  do  business  than  here  in  the  United 

 States of America, and let’s start right away. We can get this done. 

 And  part  of  our  rebuilding  effort  must  also  involve  our  housing  sector.  The  good 

 news  is  our  housing  market  is  finally  healing  from  the  collapse  of  2007.  Home  prices  are 

 rising  at  the  fastest  pace  in  six  years.  Home  purchases  are  up  nearly  50  percent,  and 

 construction is expanding again. 

 But  even  with  mortgage  rates  near  a  50-year  low,  too  many  families  with  solid 

 credit  who  want  to  buy  a  home  are  being  rejected.  Too  many  families  who  never  missed 

 a  payment  and  want  to  refinance  are  being  told  no.  That’s  holding  our  entire  economy 

 back. We need to fix it. 

 Right  now,  there’s  a  bill  in  this  Congress  that  would  give  every  responsible 

 homeowner  in  America  the  chance  to  save  $3,000  a  year  by  refinancing  at  today’s  rates. 

 Democrats  and  Republicans  have  supported  it  before,  so  what  are  we  waiting  for?  Take 

 a  vote,  and  send  me  that  bill.  (Applause.)  Why  would  we  be  against  that?  (Applause.) 

 Why would that be a partisan issue, helping folks refinance? 

 Right  now,  overlapping  regulations  keep  responsible  young  families  from  buying 

 their  first  home.  What’s  holding  us  back?  Let’s  streamline  the  process,  and  help  our 

 economy grow. 

 These  initiatives  in  manufacturing,  energy,  infrastructure,  housing  --  all  these 

 things  will  help  entrepreneurs  and  small  business  owners  expand  and  create  new  jobs. 

 But  none  of  it  will  matter  unless  we  also  equip  our  citizens  with  the  skills  and  training  to 

 fill those jobs. (Applause.) 
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 And  that  has  to  start  at  the  earliest  possible  age.  Study  after  study  shows  that  the 

 sooner  a  child  begins  learning,  the  better  he  or  she  does  down  the  road.  But  today, 

 fewer  than  3  in  10  four  year-olds  are  enrolled  in  a  high-quality  preschool  program.  Most 

 middle-class  parents  can’t  afford  a  few  hundred  bucks  a  week  for  a  private  preschool. 

 And  for  poor  kids  who  need  help  the  most,  this  lack  of  access  to  preschool  education 

 can shadow them for the rest of their lives. 

 So  tonight,  I  propose  working  with  states  to  make  high-quality  preschool  available 

 to every single child in America. (Applause.)  That's something we should be able to do. 

 Every  dollar  we  invest  in  high-quality  early  childhood  education  can  save  more 

 than  seven  dollars  later  on  --  by  boosting  graduation  rates,  reducing  teen  pregnancy, 

 even reducing violent crime. 

 In  states  that  make  it  a  priority  to  educate  our  youngest  children,  like  Georgia  or 

 Oklahoma,  studies  show  students  grow  up  more  likely  to  read  and  do  math  at  grade 

 level,  graduate  high  school,  hold  a  job,  form  more  stable  families  of  their  own.  We  know 

 this works. 

 So  let’s  do  what  works  and  make  sure  none  of  our  children  start  the  race  of  life 

 already behind. Let’s give our kids that chance. (Applause.) 

 Let’s  also  make  sure  that  a  high  school  diploma  puts  our  kids  on  a  path  to  a  good 

 job.  Right  now,  countries  like  Germany  focus  on  graduating  their  high  school  students 

 with  the  equivalent  of  a  technical  degree  from  one  of  our  community  colleges.  So  those 

 German kids, they're ready for a job when they graduate high school. 

 They've  been  trained  for  the  jobs  that  are  there.  Now  at  schools  like  P-Tech  in 

 Brooklyn,  a  collaboration  between  New  York  Public  Schools  and  City  University  of  New 

 York  and  IBM,  students  will  graduate  with  a  high  school  diploma  and  an  associate's 

 degree in computers or engineering. 

 We need to give every American student opportunities like this. (Applause.) 

 And  four  years  ago,  we  started  Race  to  the  Top  --  a  competition  that  convinced 

 almost  every  state  to  develop  smarter  curricula  and  higher  standards,  all  for  about  1 

 percent of what we spend on education each year. 

 Tonight,  I’m  announcing  a  new  challenge  to  redesign  America’s  high  schools  so 

 they  better  equip  graduates  for  the  demands  of  a  high-tech  economy.  And  we’ll  reward 
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 schools  that  develop  new  partnerships  with  colleges  and  employers,  and  create  classes 

 that  focus  on  science,  technology,  engineering  and  math  --  the  skills  today’s  employers 

 are looking for to fill the jobs that are there right now and will be there in the future. 

 Now,  even  with  better  high  schools,  most  young  people  will  need  some  higher 

 education.  It’s  a  simple  fact  the  more  education  you’ve  got,  the  more  likely  you  are  to 

 have  a  good  job  and  work  your  way  into  the  middle  class.  But  today,  skyrocketing  costs 

 price  too  many  young  people  out  of  a  higher  education,  or  saddle  them  with 

 unsustainable debt. 

 Through  tax  credits,  grants  and  better  loans,  we’ve  made  college  more  affordable 

 for  millions  of  students  and  families  over  the  last  few  years.  But  taxpayers  can’t  keep  on 

 subsidizing  higher  and  higher  and  higher  costs  for  higher  education.  Colleges  must  do 

 their part to keep costs down, and it’s our job to make sure that they do. (Applause.) 

 So  tonight,  I  ask  Congress  to  change  the  Higher  Education  Act  so  that 

 affordability  and  value  are  included  in  determining  which  colleges  receive  certain  types 

 of  federal  aid.  (Applause.)  And  tomorrow,  my  administration  will  release  a  new  “College 

 Scorecard”  that  parents  and  students  can  use  to  compare  schools  based  on  a  simple 

 criteria -- where you can get the most bang for your educational buck. 

 Now,  to  grow  our  middle  class,  our  citizens  have  to  have  access  to  the  education 

 and  training  that  today’s  jobs  require.  But  we  also  have  to  make  sure  that  America 

 remains  a  place  where  everyone  who’s  willing  to  work  --  everybody  who’s  willing  to  work 

 hard has the chance to get ahead. 

 Our  economy  is  stronger  when  we  harness  the  talents  and  ingenuity  of  striving, 

 hopeful  immigrants.  (Applause.)  And  right  now,  leaders  from  the  business,  labor,  law 

 enforcement,  faith  communities  --  they  all  agree  that  the  time  has  come  to  pass 

 comprehensive immigration reform. (Applause.) 

 Now  is  the  time  to  do  it.  Now  is  the  time  to  get  it  done.  Now  is  the  time  to  get  it 

 done. (Applause.) 

 Real  reform  means  strong  border  security,  and  we  can  build  on  the  progress  my 

 administration  has  already  made  --  putting  more  boots  on  the  Southern  border  than  at 

 any time in our history and reducing illegal crossings to their lowest levels in 40 years. 
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 Real  reform  means  establishing  a  responsible  pathway  to  earned  citizenship  --  a 

 path  that  includes  passing  a  background  check,  paying  taxes  and  a  meaningful  penalty, 

 learning  English,  and  going  to  the  back  of  the  line  behind  the  folks  trying  to  come  here 

 legally. (Applause.) 

 And  real  reform  means  fixing  the  legal  immigration  system  to  cut  waiting  periods 

 and  attract  the  highly-skilled  entrepreneurs  and  engineers  that  will  help  create  jobs  and 

 grow our economy. (Applause.) 

 In  other  words,  we  know  what  needs  to  be  done.  And  as  we  speak,  bipartisan 

 groups  in  both  chambers  are  working  diligently  to  draft  a  bill,  and  I  applaud  their  efforts. 

 So  let’s  get  this  done.  Send  me  a  comprehensive  immigration  reform  bill  in  the  next  few 

 months,  and  I  will  sign  it  right  away.  And  America  will  be  better  for  it.  (Applause.)  Let’s 

 get it done. Let’s get it done. 

 But  we  can’t  stop  there.  We  know  our  economy  is  stronger  when  our  wives,  our 

 mothers,  our  daughters  can  live  their  lives  free  from  discrimination  in  the  workplace,  and 

 free from the fear of domestic violence. 

 Today,  the  Senate  passed  the  Violence  Against  Women  Act  that  Joe  Biden 

 originally  wrote  almost  20  years  ago.  And  I  now  urge  the  House  to  do  the  same. 

 (Applause.)  Good  job,  Joe.  And  I  ask  this  Congress  to  declare  that  women  should  earn 

 a  living  equal  to  their  efforts,  and  finally  pass  the  Paycheck  Fairness  Act  this  year. 

 (Applause.) 

 We  know  our  economy  is  stronger  when  we  reward  an  honest  day’s  work  with 

 honest  wages.  But  today,  a  full-time  worker  making  the  minimum  wage  earns  $14,500  a 

 year.  Even  with  the  tax  relief  we  put  in  place,  a  family  with  two  kids  that  earns  the 

 minimum wage still lives below the poverty line. That’s wrong. 

 That’s  why,  since  the  last  time  this  Congress  raised  the  minimum  wage,  19  states 

 have chosen to bump theirs even higher. 

 Tonight,  let’s  declare  that  in  the  wealthiest  nation  on  Earth,  no  one  who  works 

 full-time  should  have  to  live  in  poverty,  and  raise  the  federal  minimum  wage  to  $9.00  an 

 hour. (Applause.) We should be able to get that done. (Applause.) 
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 This  single  step  would  raise  the  incomes  of  millions  of  working  families.  It  could 

 mean  the  difference  between  groceries  or  the  food  bank;  rent  or  eviction;  scraping  by  or 

 finally getting ahead. 

 For  businesses  across  the  country,  it  would  mean  customers  with  more  money  in 

 their  pockets.  And  a  whole  lot  of  folks  out  there  would  probably  need  less  help  from 

 government.  In  fact,  working  folks  shouldn’t  have  to  wait  year  after  year  for  the  minimum 

 wage to go up while CEO pay has never been higher. 

 So  here’s  an  idea  that  Governor  Romney  and  I  actually  agreed  on  last  year  --  let’s 

 tie  the  minimum  wage  to  the  cost  of  living,  so  that  it  finally  becomes  a  wage  you  can  live 

 on. (Applause.) 

 Tonight,  let’s  also  recognize  that  there  are  communities  in  this  country  where  no 

 matter  how  hard  you  work,  it  is  virtually  impossible  to  get  ahead.  Factory  towns 

 decimated  from  years  of  plants  packing  up.  Inescapable  pockets  of  poverty,  urban  and 

 rural, where young adults are still fighting for their first job. 

 America  is  not  a  place  where  the  chance  of  birth  or  circumstance  should  decide 

 our  destiny.  And  that’s  why  we  need  to  build  new  ladders  of  opportunity  into  the  middle 

 class for all who are willing to climb them. 

 Let’s  offer  incentives  to  companies  that  hire  Americans  who’ve  got  what  it  takes 

 to  fill  that  job  opening,  but  have  been  out  of  work  so  long  that  no  one  will  give  them  a 

 chance anymore. 

 Let’s  put  people  back  to  work  rebuilding  vacant  homes  in  run-down 

 neighborhoods.  And  this  year,  my  administration  will  begin  to  partner  with  20  of  the 

 hardest-hit  towns  in  America  to  get  these  communities  back  on  their  feet.  We’ll  work  with 

 local leaders to target resources at public safety, and education, and housing. 

 We’ll  give  new  tax  credits  to  businesses  that  hire  and  invest.  And  we’ll  work  to 

 strengthen  families  by  removing  the  financial  deterrents  to  marriage  for  low-income 

 couples,  and  do  more  to  encourage  fatherhood  --  because  what  makes  you  a  man  isn’t 

 the  ability  to  conceive  a  child;  it’s  having  the  courage  to  raise  one.  And  we  want  to 

 encourage that. We want to help that. (Applause.) 

 Stronger  families.  Stronger  communities.  A  stronger  America.  It  is  this  kind  of 

 prosperity  --  broad,  shared,  built  on  a  thriving  middle  class  --  that  has  always  been  the 
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 source  of  our  progress  at  home.  It’s  also  the  foundation  of  our  power  and  influence 

 throughout the world. 

 Tonight,  we  stand  united  in  saluting  the  troops  and  civilians  who  sacrifice  every 

 day  to  protect  us.  Because  of  them,  we  can  say  with  confidence  that  America  will 

 complete  its  mission  in  Afghanistan  and  achieve  our  objective  of  defeating  the  core  of  al 

 Qaeda. (Applause.) 

 Already,  we  have  brought  home  33,000  of  our  brave  servicemen  and  women. 

 This  spring,  our  forces  will  move  into  a  support  role,  while  Afghan  security  forces  take 

 the  lead.  Tonight,  I  can  announce  that  over  the  next  year,  another  34,000  American 

 troops  will  come  home  from  Afghanistan.  This  drawdown  will  continue  and  by  the  end  of 

 next year, our war in Afghanistan will be over. (Applause.) 

 Beyond  2014,  America’s  commitment  to  a  unified  and  sovereign  Afghanistan  will 

 endure, but the nature of our commitment will change. 

 We're  negotiating  an  agreement  with  the  Afghan  government  that  focuses  on  two 

 missions  --  training  and  equipping  Afghan  forces  so  that  the  country  does  not  again  slip 

 into  chaos,  and  counterterrorism  efforts  that  allow  us  to  pursue  the  remnants  of  al 

 Qaeda and their affiliates. 

 Today,  the  organization  that  attacked  us  on  9/11  is  a  shadow  of  its  former  self. 

 (Applause.)  It's  true,  different  al  Qaeda  affiliates  and  extremist  groups  have  emerged  -- 

 from the Arabian Peninsula to Africa. 

 The  threat  these  groups  pose  is  evolving.  But  to  meet  this  threat,  we  don’t  need 

 to  send  tens  of  thousands  of  our  sons  and  daughters  abroad  or  occupy  other  nations. 

 Instead,  we'll  need  to  help  countries  like  Yemen,  and  Libya,  and  Somalia  provide  for 

 their  own  security,  and  help  allies  who  take  the  fight  to  terrorists,  as  we  have  in  Mali.  And 

 where  necessary,  through  a  range  of  capabilities,  we  will  continue  to  take  direct  action 

 against those terrorists who pose the gravest threat to Americans. (Applause.) 

 Now,  as  we  do,  we  must  enlist  our  values  in  the  fight.  That's  why  my 

 administration  has  worked  tirelessly  to  forge  a  durable  legal  and  policy  framework  to 

 guide our counterterrorism efforts. 
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 Throughout,  we  have  kept  Congress  fully  informed  of  our  efforts.  I  recognize  that 

 in  our  democracy,  no  one  should  just  take  my  word  for  it  that  we’re  doing  things  the  right 

 way. 

 So  in  the  months  ahead,  I  will  continue  to  engage  Congress  to  ensure  not  only 

 that  our  targeting,  detention  and  prosecution  of  terrorists  remains  consistent  with  our 

 laws  and  system  of  checks  and  balances,  but  that  our  efforts  are  even  more  transparent 

 to the American people and to the world. (Applause.) 

 Of  course,  our  challenges  don’t  end  with  al  Qaeda.  America  will  continue  to  lead 

 the effort to prevent the spread of the world’s most dangerous weapons. 

 The  regime  in  North  Korea  must  know  they  will  only  achieve  security  and 

 prosperity  by  meeting  their  international  obligations.  Provocations  of  the  sort  we  saw  last 

 night  will  only  further  isolate  them,  as  we  stand  by  our  allies,  strengthen  our  own  missile 

 defense and lead the world in taking firm action in response to these threats. 

 Likewise,  the  leaders  of  Iran  must  recognize  that  now  is  the  time  for  a  diplomatic 

 solution,  because  a  coalition  stands  united  in  demanding  that  they  meet  their 

 obligations,  and  we  will  do  what  is  necessary  to  prevent  them  from  getting  a  nuclear 

 weapon. (Applause.) 

 At  the  same  time,  we’ll  engage  Russia  to  seek  further  reductions  in  our  nuclear 

 arsenals,  and  continue  leading  the  global  effort  to  secure  nuclear  materials  that  could  fall 

 into  the  wrong  hands  --  because  our  ability  to  influence  others  depends  on  our 

 willingness to lead and meet our obligations. 

 America  must  also  face  the  rapidly  growing  threat  from  cyber-attacks. 

 (Applause.)  Now,  we  know  hackers  steal  people’s  identities  and  infiltrate  private  emails. 

 We know foreign countries and companies swipe our corporate secrets. 

 Now  our  enemies  are  also  seeking  the  ability  to  sabotage  our  power  grid,  our 

 financial  institutions,  our  air  traffic  control  systems.  We  cannot  look  back  years  from  now 

 and  wonder  why  we  did  nothing  in  the  face  of  real  threats  to  our  security  and  our 

 economy. 

 And  that’s  why,  earlier  today,  I  signed  a  new  executive  order  that  will  strengthen 

 our  cyber  defenses  by  increasing  information  sharing,  and  developing  standards  to 

 protect our national security, our jobs, and our privacy. (Applause.) 
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 But  now  Congress  must  act  as  well,  by  passing  legislation  to  give  our  government 

 a  greater  capacity  to  secure  our  networks  and  deter  attacks.  This  is  something  we 

 should be able to get done on a bipartisan basis. (Applause.) 

 Now,  even  as  we  protect  our  people,  we  should  remember  that  today’s  world 

 presents not just dangers, not just threats, it presents opportunities. 

 To  boost  American  exports,  support  American  jobs  and  level  the  playing  field  in 

 the  growing  markets  of  Asia,  we  intend  to  complete  negotiations  on  a  Trans-Pacific 

 Partnership.  And  tonight,  I’m  announcing  that  we  will  launch  talks  on  a  comprehensive 

 Transatlantic  Trade  and  Investment  Partnership  with  the  European  Union  --  because 

 trade  that  is  fair  and  free  across  the  Atlantic  supports  millions  of  good-paying  American 

 jobs. (Applause.) 

 We  also  know  that  progress  in  the  most  impoverished  parts  of  our  world  enriches 

 us  all  --  not  only  because  it  creates  new  markets,  more  stable  order  in  certain  regions  of 

 the world, but also because it’s the right thing to do. 

 In  many  places,  people  live  on  little  more  than  a  dollar  a  day.  So  the  United 

 States  will  join  with  our  allies  to  eradicate  such  extreme  poverty  in  the  next  two  decades 

 by  connecting  more  people  to  the  global  economy;  by  empowering  women;  by  giving  our 

 young  and  brightest  minds  new  opportunities  to  serve,  and  helping  communities  to  feed, 

 and  power,  and  educate  themselves;  by  saving  the  world’s  children  from  preventable 

 deaths;  and  by  realizing  the  promise  of  an  AIDS-free  generation,  which  is  within  our 

 reach. (Applause.) 

 You  see,  America  must  remain  a  beacon  to  all  who  seek  freedom  during  this 

 period  of  historic  change.  I  saw  the  power  of  hope  last  year  in  Rangoon,  in  Burma,  when 

 Aung  San  Suu  Kyi  welcomed  an  American  President  into  the  home  where  she  had  been 

 imprisoned  for  years;  when  thousands  of  Burmese  lined  the  streets,  waving  American 

 flags,  including  a  man  who  said,  “There  is  justice  and  law  in  the  United  States.  I  want 

 our country to be like that.” 

 In  defense  of  freedom,  we’ll  remain  the  anchor  of  strong  alliances  from  the 

 Americas  to  Africa;  from  Europe  to  Asia.  In  the  Middle  East,  we  will  stand  with  citizens 

 as  they  demand  their  universal  rights,  and  support  stable  transitions  to  democracy. 

 (Applause.) 
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 We  know  the  process  will  be  messy,  and  we  cannot  presume  to  dictate  the 

 course  of  change  in  countries  like  Egypt,  but  we  can  --  and  will  --  insist  on  respect  for 

 the fundamental rights of all people. 

 We’ll  keep  the  pressure  on  a  Syrian  regime  that  has  murdered  its  own  people, 

 and  support  opposition  leaders  that  respect  the  rights  of  every  Syrian.  And  we  will  stand 

 steadfast with Israel in pursuit of security and a lasting peace.  (Applause.) 

 These  are  the  messages  I'll  deliver  when  I  travel  to  the  Middle  East  next  month. 

 And  all  this  work  depends  on  the  courage  and  sacrifice  of  those  who  serve  in  dangerous 

 places  at  great  personal  risk  –-  our  diplomats,  our  intelligence  officers,  and  the  men  and 

 women  of  the  United  States  Armed  Forces.  As  long  as  I’m  Commander-in-Chief,  we  will 

 do  whatever  we  must  to  protect  those  who  serve  their  country  abroad,  and  we  will 

 maintain the best military the world has ever known. (Applause.) 

 We'll  invest  in  new  capabilities,  even  as  we  reduce  waste  and  wartime  spending. 

 We  will  ensure  equal  treatment  for  all  servicemembers,  and  equal  benefits  for  their 

 families  --  gay  and  straight.  (Applause.)  We  will  draw  upon  the  courage  and  skills  of  our 

 sisters  and  daughters  and  moms,  because  women  have  proven  under  fire  that  they  are 

 ready for combat. 

 We  will  keep  faith  with  our  veterans,  investing  in  world-class  care,  including 

 mental  health  care,  for  our  wounded  warriors  --  (applause)  --  supporting  our  military 

 families;  giving  our  veterans  the  benefits  and  education  and  job  opportunities  that  they 

 have  earned.  And  I  want  to  thank  my  wife,  Michelle,  and  Dr.  Jill  Biden  for  their  continued 

 dedication  to  serving  our  military  families  as  well  as  they  have  served  us.  Thank  you, 

 honey. Thank you, Jill. (Applause.) 

 Defending  our  freedom,  though,  is  not  just  the  job  of  our  military  alone.  We  must 

 all  do  our  part  to  make  sure  our  God-given  rights  are  protected  here  at  home.  That 

 includes  one  of  the  most  fundamental  right  of  a  democracy:  the  right  to  vote. 

 (Applause.) 

 When  any  American,  no  matter  where  they  live  or  what  their  party,  are  denied  that 

 right  because  they  can’t  afford  to  wait  for  five  or  six  or  seven  hours  just  to  cast  their 

 ballot, we are betraying our ideals. (Applause.) 
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 So  tonight,  I’m  announcing  a  nonpartisan  commission  to  improve  the  voting 

 experience  in  America.  And  it  definitely  needs  improvement.  I’m  asking  two  long-time 

 experts  in  the  field  --  who,  by  the  way,  recently  served  as  the  top  attorneys  for  my 

 campaign  and  for  Governor  Romney’s  campaign  --  to  lead  it.  We  can  fix  this,  and  we 

 will.  The American people demand it, and so does our democracy. (Applause.) 

 Of  course,  what  I’ve  said  tonight  matters  little  if  we  don’t  come  together  to  protect 

 our most precious resource: our children. 

 It  has  been  two  months  since  Newtown.  I  know  this  is  not  the  first  time  this 

 country  has  debated  how  to  reduce  gun  violence.  But  this  time  is  different. 

 Overwhelming  majorities  of  Americans  --  Americans  who  believe  in  the  Second 

 Amendment  --  have  come  together  around  common-sense  reform,  like  background 

 checks that will make it harder for criminals to get their hands on a gun. (Applause.) 

 Senators  of  both  parties  are  working  together  on  tough  new  laws  to  prevent 

 anyone  from  buying  guns  for  resale  to  criminals.  Police  chiefs  are  asking  our  help  to  get 

 weapons  of  war  and  massive  ammunition  magazines  off  our  streets,  because  these 

 police chiefs, they’re tired of seeing their guys and gals being outgunned. 

 Each  of  these  proposals  deserves  a  vote  in  Congress.  (Applause.)  Now,  if  you 

 want  to  vote  no,  that’s  your  choice.  But  these  proposals  deserve  a  vote.  Because  in  the 

 two  months  since  Newtown,  more  than  a  thousand  birthdays,  graduations,  anniversaries 

 have been stolen from our lives by a bullet from a gun -- more than a thousand. 

 One  of  those  we  lost  was  a  young  girl  named  Hadiya  Pendleton.  She  was  15 

 years  old.  She  loved  Fig  Newtons  and  lip  gloss.  She  was  a  majorette.  She  was  so  good 

 to  her  friends  they  all  thought  they  were  her  best  friend.  Just  three  weeks  ago,  she  was 

 here,  in  Washington,  with  her  classmates,  performing  for  her  country  at  my  inauguration. 

 And  a  week  later,  she  was  shot  and  killed  in  a  Chicago  park  after  school,  just  a  mile 

 away from my house. 

 Hadiya’s  parents,  Nate  and  Cleo,  are  in  this  chamber  tonight,  along  with  more 

 than  two  dozen  Americans  whose  lives  have  been  torn  apart  by  gun  violence.  They 

 deserve a vote. They deserve a vote. (Applause.) 

 Gabby  Giffords  deserves  a  vote.  (Applause.)  The  families  of  Newtown  deserve  a 

 vote.  (Applause.)  The  families  of  Aurora  deserve  a  vote.  (Applause.)  The  families  of  Oak 
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 Creek  and  Tucson  and  Blacksburg,  and  the  countless  other  communities  ripped  open  by 

 gun violence –- they deserve a simple vote. (Applause.) They deserve a simple vote. 

 Our  actions  will  not  prevent  every  senseless  act  of  violence  in  this  country.  In  fact, 

 no  laws,  no  initiatives,  no  administrative  acts  will  perfectly  solve  all  the  challenges  I’ve 

 outlined tonight. 

 But  we  were  never  sent  here  to  be  perfect.  We  were  sent  here  to  make  what 

 difference  we  can,  to  secure  this  nation,  expand  opportunity,  uphold  our  ideals  through 

 the hard, often frustrating, but absolutely necessary work of self-government. 

 We  were  sent  here  to  look  out  for  our  fellow  Americans  the  same  way  they  look 

 out  for  one  another,  every  single  day,  usually  without  fanfare,  all  across  this  country.  We 

 should follow their example. 

 We  should  follow  the  example  of  a  New  York  City  nurse  named  Menchu  Sanchez. 

 When  Hurricane  Sandy  plunged  her  hospital  into  darkness,  she  wasn’t  thinking  about 

 how  her  own  home  was  faring.  Her  mind  was  on  the  20  precious  newborns  in  her  care 

 and the rescue plan she devised that kept them all safe. 

 We  should  follow  the  example  of  a  North  Miami  woman  named  Desiline  Victor. 

 When  Desiline  arrived  at  her  polling  place,  she  was  told  the  wait  to  vote  might  be  six 

 hours.  And  as  time  ticked  by,  her  concern  was  not  with  her  tired  body  or  aching  feet,  but 

 whether  folks  like  her  would  get  to  have  their  say.  And  hour  after  hour,  a  throng  of 

 people  stayed  in  line  to  support  her  --  because  Desiline  is  102  years  old.  (Applause.) 

 And  they  erupted  in  cheers  when  she  finally  put  on  a  sticker  that  read,  “I  voted.” 

 (Applause.) 

 We  should  follow  the  example  of  a  police  officer  named  Brian  Murphy.  When  a 

 gunman  opened  fire  on  a  Sikh  temple  in  Wisconsin  and  Brian  was  the  first  to  arrive,  he 

 did  not  consider  his  own  safety.  He  fought  back  until  help  arrived  and  ordered  his  fellow 

 officers  to  protect  the  safety  of  the  Americans  worshiping  inside,  even  as  he  lay  bleeding 

 from  12  bullet  wounds.  And  when  asked  how  he  did  that,  Brian  said,  “That’s  just  the  way 

 we’re made.” 

 That’s  just  the  way  we’re  made.  We  may  do  different  jobs  and  wear  different 

 uniforms,  and  hold  different  views  than  the  person  beside  us.  But  as  Americans,  we  all 

 share the same proud title -- we are citizens. 
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 It’s  a  word  that  doesn’t  just  describe  our  nationality  or  legal  status.  It  describes 

 the  way  we’re  made.  It  describes  what  we  believe.  It  captures  the  enduring  idea  that  this 

 country  only  works  when  we  accept  certain  obligations  to  one  another  and  to  future 

 generations,  that  our  rights  are  wrapped  up  in  the  rights  of  others;  and  that  well  into  our 

 third  century  as  a  nation,  it  remains  the  task  of  us  all,  as  citizens  of  these  United  States, 

 to be the authors of the next great chapter of our American story. 

 Thank  you.  God  bless  you,  and  God  bless  these  United  States  of  America. 

 (Applause.) 

 END 

 10:16 P.M. 
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 ANEXO  2  -  Discurso  oficial  do  Presidente  Donald  Trump  no  State  of  the  Union  ,  em  28 

 de fevereiro de 2017. 

 PRESIDENT  DONALD  J.  TRUMP'S  ADDRESS  TO  A  JOINT  SESSION  OF 

 CONGRESS 

 Remarks as prepared for delivery 

 TO THE CONGRESS OF THE UNITED STATES: 

 Mr.  Speaker,  Mr.  Vice  President,  Members  of  Congress,  the  First  Lady  of  the 

 United States, and Citizens of America: 

 Tonight,  as  we  mark  the  conclusion  of  our  celebration  of  Black  History  Month,  we 

 are  reminded  of  our  Nation's  path  toward  civil  rights  and  the  work  that  still  remains. 

 Recent  threats  targeting  Jewish  Community  Centers  and  vandalism  of  Jewish 

 cemeteries,  as  well  as  last  week's  shooting  in  Kansas  City,  remind  us  that  while  we  may 

 be  a  Nation  divided  on  policies,  we  are  a  country  that  stands  united  in  condemning  hate 

 and evil in all its forms. 

 Each  American  generation  passes  the  torch  of  truth,  liberty  and  justice  ---  in  an 

 unbroken chain all the way down to the present. 

 That  torch  is  now  in  our  hands.  And  we  will  use  it  to  light  up  the  world.  I  am  here 

 tonight  to  deliver  a  message  of  unity  and  strength,  and  it  is  a  message  deeply  delivered 

 from my heart. 

 A new chapter of American Greatness is now beginning. 

 A new national pride is sweeping across our Nation. 

 And  a  new  surge  of  optimism  is  placing  impossible  dreams  firmly  within  our 

 grasp. 

 What we are witnessing today is the Renewal of the American Spirit. 

 Our allies will find that America is once again ready to lead. 
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 All  the  nations  of  the  world  --  friend  or  foe  --  will  find  that  America  is  strong, 

 America is proud, and America is free. 

 In  9  years,  the  United  States  will  celebrate  the  250th  anniversary  of  our  founding 

 -- 250 years since the day we declared our Independence. 

 It will be one of the great milestones in the history of the world. 

 But  what  will  America  look  like  as  we  reach  our  250th  year?  What  kind  of  country 

 will we leave for our children? 

 I  will  not  allow  the  mistakes  of  recent  decades  past  to  define  the  course  of  our 

 future. 

 For  too  long,  we've  watched  our  middle  class  shrink  as  we've  exported  our  jobs 

 and wealth to foreign countries. 

 We've  financed  and  built  one  global  project  after  another,  but  ignored  the  fates  of 

 our  children  in  the  inner  cities  of  Chicago,  Baltimore,  Detroit  --  and  so  many  other  places 

 throughout our land. 

 We've  defended  the  borders  of  other  nations,  while  leaving  our  own  borders  wide 

 open, for anyone to cross -- and for drugs to pour in at a now unprecedented rate. 

 And  we've  spent  trillions  of  dollars  overseas,  while  our  infrastructure  at  home  has 

 so badly crumbled. 

 Then,  in  2016,  the  earth  shifted  beneath  our  feet.  The  rebellion  started  as  a  quiet 

 protest,  spoken  by  families  of  all  colors  and  creeds  ---  families  who  just  wanted  a  fair 

 shot for their children, and a fair hearing for their concerns. 

 But  then  the  quiet  voices  became  a  loud  chorus  --  as  thousands  of  citizens  now 

 spoke out together, from cities small and large, all across our country. 

 Finally,  the  chorus  became  an  earthquake  --  and  the  people  turned  out  by  the 

 tens  of  millions,  and  they  were  all  united  by  one  very  simple,  but  crucial  demand,  that 

 America  must  put  its  own  citizens  first  ...  because  only  then,  can  we  truly  MAKE 

 AMERICA GREAT AGAIN. 

 Dying  industries  will  come  roaring  back  to  life.  Heroic  veterans  will  get  the  care 

 they so desperately need. 

 Our military will be given the resources its brave warriors so richly deserve. 
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 Crumbling  infrastructure  will  be  replaced  with  new  roads,  bridges,  tunnels, 

 airports and railways gleaming across our beautiful land. 

 Our terrible drug epidemic will slow down and ultimately, stop. 

 And our neglected inner cities will see a rebirth of hope, safety, and opportunity. 

 Above all else, we will keep our promises to the American people. 

 It's  been  a  little  over  a  month  since  my  inauguration,  and  I  want  to  take  this 

 moment to update the Nation on the progress I've made in keeping those promises. 

 Since  my  election,  Ford,  Fiat-Chrysler,  General  Motors,  Sprint,  Softbank, 

 Lockheed,  Intel,  Walmart,  and  many  others,  have  announced  that  they  will  invest  billions 

 of dollars in the United States and will create tens of thousands of new American jobs. 

 The  stock  market  has  gained  almost  three  trillion  dollars  in  value  since  the  election  on 

 November 8th, a record. 

 We've  saved  taxpayers  hundreds  of  millions  of  dollars  by  bringing  down  the  price 

 of  the  fantastic  new  F-35  jet  fighter,  and  will  be  saving  billions  more  dollars  on  contracts 

 all  across  our  Government.  We  have  placed  a  hiring  freeze  on  non-military  and 

 non-essential Federal workers. 

 We  have  begun  to  drain  the  swamp  of  government  corruption  by  imposing  a  5 

 year  ban  on  lobbying  by  executive  branch  officials  ---  and  a  lifetime  ban  on  becoming 

 lobbyists for a foreign government. 

 We  have  undertaken  a  historic  effort  to  massively  reduce  job‑crushing 

 regulations,  creating  a  deregulation  task  force  inside  of  every  Government  agency; 

 imposing  a  new  rule  which  mandates  that  for  every  1  new  regulation,  2  old  regulations 

 must  be  eliminated;  and  stopping  a  regulation  that  threatens  the  future  and  livelihoods  of 

 our great coal miners. 

 We  have  cleared  the  way  for  the  construction  of  the  Keystone  and  Dakota  Access 

 Pipelines  --  thereby  creating  tens  of  thousands  of  jobs  --  and  I've  issued  a  new  directive 

 that new American pipelines be made with American steel. 

 We  have  withdrawn  the  United  States  from  the  job-killing  Trans-Pacific 

 Partnership. 

 With  the  help  of  Prime  Minister  Justin  Trudeau,  we  have  formed  a  Council  with 

 our  neighbors  in  Canada  to  help  ensure  that  women  entrepreneurs  have  access  to  the 
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 networks,  markets  and  capital  they  need  to  start  a  business  and  live  out  their  financial 

 dreams. 

 To  protect  our  citizens,  I  have  directed  the  Department  of  Justice  to  form  a  Task 

 Force on Reducing Violent Crime. 

 I  have  further  ordered  the  Departments  of  Homeland  Security  and  Justice,  along 

 with  the  Department  of  State  and  the  Director  of  National  Intelligence,  to  coordinate  an 

 aggressive strategy to dismantle the criminal cartels that have spread across our Nation. 

 We  will  stop  the  drugs  from  pouring  into  our  country  and  poisoning  our  youth  -- 

 and we will expand treatment for those who have become so badly addicted. 

 At  the  same  time,  my  Administration  has  answered  the  pleas  of  the  American 

 people  for  immigration  enforcement  and  border  security.  By  finally  enforcing  our 

 immigration  laws,  we  will  raise  wages,  help  the  unemployed,  save  billions  of  dollars,  and 

 make our communities safer for everyone. 

 We  want  all  Americans  to  succeed  ---  but  that  can't  happen  in  an  environment  of 

 lawless chaos. We must restore integrity and the rule of law to our borders. 

 For  that  reason,  we  will  soon  begin  the  construction  of  a  great  wall  along  our 

 southern  border.  It  will  be  started  ahead  of  schedule  and,  when  finished,  it  will  be  a  very 

 effective weapon against drugs and crime. 

 As  we  speak,  we  are  removing  gang  members,  drug  dealers  and  criminals  that 

 threaten  our  communities  and  prey  on  our  citizens.  Bad  ones  are  going  out  as  I  speak 

 tonight and as I have promised. 

 To  any  in  Congress  who  do  not  believe  we  should  enforce  our  laws,  I  would  ask 

 you  this  question:  what  would  you  say  to  the  American  family  that  loses  their  jobs,  their 

 income,  or  a  loved  one,  because  America  refused  to  uphold  its  laws  and  defend  its 

 borders? 

 Our  obligation  is  to  serve,  protect,  and  defend  the  citizens  of  the  United  States. 

 We  are  also  taking  strong  measures  to  protect  our  Nation  from  Radical  Islamic 

 Terrorism. 

 According  to  data  provided  by  the  Department  of  Justice,  the  vast  majority  of 

 individuals  convicted  for  terrorism-related  offenses  since  9/11  came  here  from  outside  of 
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 our  country.  We  have  seen  the  attacks  at  home  ---  from  Boston  to  San  Bernardino  to  the 

 Pentagon and yes, even the World Trade Center. 

 We  have  seen  the  attacks  in  France,  in  Belgium,  in  Germany  and  all  over  the 

 world. 

 It  is  not  compassionate,  but  reckless,  to  allow  uncontrolled  entry  from  places 

 where  proper  vetting  cannot  occur.  Those  given  the  high  honor  of  admission  to  the 

 United States should support this country and love its people and its values. 

 We  cannot  allow  a  beachhead  of  terrorism  to  form  inside  America  --  we  cannot 

 allow our Nation to become a sanctuary for extremists. 

 That  is  why  my  Administration  has  been  working  on  improved  vetting  procedures, 

 and  we  will  shortly  take  new  steps  to  keep  our  Nation  safe  --  and  to  keep  out  those  who 

 would do us harm. 

 As  promised,  I  directed  the  Department  of  Defense  to  develop  a  plan  to  demolish 

 and  destroy  ISIS  --  a  network  of  lawless  savages  that  have  slaughtered  Muslims  and 

 Christians,  and  men,  women,  and  children  of  all  faiths  and  beliefs.  We  will  work  with  our 

 allies,  including  our  friends  and  allies  in  the  Muslim  world,  to  extinguish  this  vile  enemy 

 from our planet. 

 I  have  also  imposed  new  sanctions  on  entities  and  individuals  who  support  Iran's 

 ballistic  missile  program,  and  reaffirmed  our  unbreakable  alliance  with  the  State  of 

 Israel. 

 Finally,  I  have  kept  my  promise  to  appoint  a  Justice  to  the  United  States  Supreme 

 Court  --  from  my  list  of  20  judges  --  who  will  defend  our  Constitution.  I  am  honored  to 

 have  Maureen  Scalia  with  us  in  the  gallery  tonight.  Her  late,  great  husband,  Antonin 

 Scalia, will forever be a symbol of American justice. 

 To  fill  his  seat,  we  have  chosen  Judge  Neil  Gorsuch,  a  man  of  incredible  skill,  and 

 deep  devotion  to  the  law.  He  was  confirmed  unanimously  to  the  Court  of  Appeals,  and  I 

 am asking the Senate to swiftly approve his nomination. 

 Tonight,  as  I  outline  the  next  steps  we  must  take  as  a  country,  we  must  honestly 

 acknowledge the circumstances we inherited. 

 Ninety-four million Americans are out of the labor force. 
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 Over  43  million  people  are  now  living  in  poverty,  and  over  43  million  Americans 

 are on food stamps. 

 More than 1 in 5 people in their prime working years are not working. 

 We have the worst financial recovery in 65 years. 

 In  the  last  8  years,  the  past  Administration  has  put  on  more  new  debt  than  nearly 

 all other Presidents combined. 

 We've  lost  more  than  one-fourth  of  our  manufacturing  jobs  since  NAFTA  was 

 approved,  and  we've  lost  60,000  factories  since  China  joined  the  World  Trade 

 Organization in 2001. 

 Our trade deficit in goods with the world last year was nearly $800 billion dollars. 

 And overseas, we have inherited a series of tragic foreign policy disasters. 

 Solving  these,  and  so  many  other  pressing  problems,  will  require  us  to  work  past 

 the  differences  of  party.  It  will  require  us  to  tap  into  the  American  spirit  that  has 

 overcome every challenge throughout our long and storied history. 

 But  to  accomplish  our  goals  at  home  and  abroad,  we  must  restart  the  engine  of 

 the  American  economy  --  making  it  easier  for  companies  to  do  business  in  the  United 

 States, and much harder for companies to leave. 

 Right  now,  American  companies  are  taxed  at  one  of  the  highest  rates  anywhere 

 in the world. 

 My  economic  team  is  developing  historic  tax  reform  that  will  reduce  the  tax  rate 

 on  our  companies  so  they  can  compete  and  thrive  anywhere  and  with  anyone.  At  the 

 same time, we will provide massive tax relief for the middle class. 

 We must create a level playing field for American companies and workers. 

 Currently,  when  we  ship  products  out  of  America,  many  other  countries  make  us 

 pay  very  high  tariffs  and  taxes  --  but  when  foreign  companies  ship  their  products  into 

 America, we charge them almost nothing. 

 I  just  met  with  officials  and  workers  from  a  great  American  company, 

 Harley-Davidson.  In  fact,  they  proudly  displayed  five  of  their  magnificent  motorcycles, 

 made in the USA, on the front lawn of the White House. 

 At  our  meeting,  I  asked  them,  how  are  you  doing,  how  is  business?  They  said 

 that  it's  good.  I  asked  them  further  how  they  are  doing  with  other  countries,  mainly 
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 international  sales.  They  told  me  --  without  even  complaining  because  they  have  been 

 mistreated  for  so  long  that  they  have  become  used  to  it  --  that  it  is  very  hard  to  do 

 business  with  other  countries  because  they  tax  our  goods  at  such  a  high  rate.  They  said 

 that in one case another country taxed their motorcycles at 100 percent. 

 They weren't even asking for change. But I am. 

 I believe strongly in free trade but it also has to be FAIR TRADE. 

 The  first  Republican  President,  Abraham  Lincoln,  warned  that  the  "abandonment 

 of  the  protective  policy  by  the  American  Government  [will]  produce  want  and  ruin  among 

 our people." 

 Lincoln  was  right  --  and  it  is  time  we  heeded  his  words.  I  am  not  going  to  let 

 America and its great companies and workers, be taken advantage of anymore. 

 I  am  going  to  bring  back  millions  of  jobs.  Protecting  our  workers  also  means 

 reforming  our  system  of  legal  immigration.  The  current,  outdated  system  depresses 

 wages for our poorest workers, and puts great pressure on taxpayers. 

 Nations  around  the  world,  like  Canada,  Australia  and  many  others  ---  have  a 

 merit-based  immigration  system.  It  is  a  basic  principle  that  those  seeking  to  enter  a 

 country ought to be able to support themselves financially. 

 Yet,  in  America,  we  do  not  enforce  this  rule,  straining  the  very  public  resources 

 that  our  poorest  citizens  rely  upon.  According  to  the  National  Academy  of  Sciences,  our 

 current immigration system costs America's taxpayers many billions of dollars a year. 

 Switching  away  from  this  current  system  of  lower-skilled  immigration,  and  instead 

 adopting  a  merit-based  system,  will  have  many  benefits:  it  will  save  countless  dollars, 

 raise  workers'  wages,  and  help  struggling  families  ---  including  immigrant  families  --- 

 enter the middle class. 

 I  believe  that  real  and  positive  immigration  reform  is  possible,  as  long  as  we  focus 

 on  the  following  goals:  to  improve  jobs  and  wages  for  Americans,  to  strengthen  our 

 nation's security, and to restore respect for our laws. 

 If  we  are  guided  by  the  well-being  of  American  citizens  then  I  believe  Republicans 

 and  Democrats  can  work  together  to  achieve  an  outcome  that  has  eluded  our  country 

 for decades. 
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 Another  Republican  President,  Dwight  D.  Eisenhower,  initiated  the  last  truly  great 

 national  infrastructure  program  ---  the  building  of  the  interstate  highway  system.  The 

 time has come for a new program of national rebuilding. 

 America  has  spent  approximately  six  trillion  dollars  in  the  Middle  East,  all  this 

 while  our  infrastructure  at  home  is  crumbling.  With  this  six  trillion  dollars  we  could  have 

 rebuilt  our  country  ---  twice.  And  maybe  even  three  times  if  we  had  people  who  had  the 

 ability to negotiate. 

 To  launch  our  national  rebuilding,  I  will  be  asking  the  Congress  to  approve 

 legislation  that  produces  a  $1  trillion  investment  in  the  infrastructure  of  the  United  States 

 -- financed through both public and private capital --- creating millions of new jobs. 

 This  effort  will  be  guided  by  two  core  principles:  Buy  American,  and  Hire 

 American. 

 Tonight,  I  am  also  calling  on  this  Congress  to  repeal  and  replace  Obamacare  with 

 reforms  that  expand  choice,  increase  access,  lower  costs,  and  at  the  same  time,  provide 

 better Healthcare. 

 Mandating  every  American  to  buy  government-approved  health  insurance  was 

 never  the  right  solution  for  America.  The  way  to  make  health  insurance  available  to 

 everyone is to lower the cost of health insurance, and that is what we will do. 

 Obamacare  premiums  nationwide  have  increased  by  double  and  triple  digits.  As 

 an  example,  Arizona  went  up  116  percent  last  year  alone.  Governor  Matt  Bevin  of 

 Kentucky just said Obamacare is failing in his State -- it is unsustainable and collapsing. 

 One  third  of  counties  have  only  one  insurer  on  the  exchanges  ---  leaving  many 

 Americans with no choice at all. 

 Remember  when  you  were  told  that  you  could  keep  your  doctor,  and  keep  your 

 plan? 

 We now know that all of those promises have been broken. 

 Obamacare  is  collapsing  ---  and  we  must  act  decisively  to  protect  all  Americans. 

 Action is not a choice --- it is a necessity. 

 So  I  am  calling  on  all  Democrats  and  Republicans  in  the  Congress  to  work  with 

 us to save Americans from this imploding Obamacare disaster. 
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 Here  are  the  principles  that  should  guide  the  Congress  as  we  move  to  create  a 

 better healthcare system for all Americans: 

 First,  we  should  ensure  that  Americans  with  pre-existing  conditions  have  access 

 to  coverage,  and  that  we  have  a  stable  transition  for  Americans  currently  enrolled  in  the 

 healthcare exchanges. 

 Secondly,  we  should  help  Americans  purchase  their  own  coverage,  through  the 

 use  of  tax  credits  and  expanded  Health  Savings  Accounts  ---  but  it  must  be  the  plan  they 

 want, not the plan forced on them by the Government. 

 Thirdly,  we  should  give  our  great  State  Governors  the  resources  and  flexibility 

 they need with Medicaid to make sure no one is left out. 

 Fourthly,  we  should  implement  legal  reforms  that  protect  patients  and  doctors 

 from  unnecessary  costs  that  drive  up  the  price  of  insurance  --  and  work  to  bring  down 

 the artificially high price of drugs and bring them down immediately. 

 Finally,  the  time  has  come  to  give  Americans  the  freedom  to  purchase  health 

 insurance  across  State  lines  ---  creating  a  truly  competitive  national  marketplace  that  will 

 bring cost way down and provide far better care. 

 Everything  that  is  broken  in  our  country  can  be  fixed.  Every  problem  can  be 

 solved. And every hurting family can find healing, and hope. 

 Our  citizens  deserve  this,  and  so  much  more  ---  so  why  not  join  forces  to  finally 

 get  it  done?  On  this  and  so  many  other  things,  Democrats  and  Republicans  should  get 

 together and unite for the good of our country, and for the good of the American people. 

 My  administration  wants  to  work  with  members  in  both  parties  to  make  childcare 

 accessible  and  affordable,  to  help  ensure  new  parents  have  paid  family  leave,  to  invest 

 in  women's  health,  and  to  promote  clean  air  and  clear  water,  and  to  rebuild  our  military 

 and our infrastructure. 

 True  love  for  our  people  requires  us  to  find  common  ground,  to  advance  the 

 common  good,  and  to  cooperate  on  behalf  of  every  American  child  who  deserves  a 

 brighter future. 

 An  incredible  young  woman  is  with  us  this  evening  who  should  serve  as  an 

 inspiration to us all. 
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 Today  is  Rare  Disease  day,  and  joining  us  in  the  gallery  is  a  Rare  Disease 

 Survivor,  Megan  Crowley.  Megan  was  diagnosed  with  Pompe  Disease,  a  rare  and 

 serious illness, when she was 15 months old. She was not expected to live past 5. 

 On  receiving  this  news,  Megan's  dad,  John,  fought  with  everything  he  had  to  save 

 the  life  of  his  precious  child.  He  founded  a  company  to  look  for  a  cure,  and  helped 

 develop  the  drug  that  saved  Megan's  life.  Today  she  is  20  years  old  --  and  a  sophomore 

 at Notre Dame. 

 Megan's story is about the unbounded power of a father's love for a daughter. 

 But  our  slow  and  burdensome  approval  process  at  the  Food  and  Drug 

 Administration  keeps  too  many  advances,  like  the  one  that  saved  Megan's  life,  from 

 reaching those in need. 

 If  we  slash  the  restraints,  not  just  at  the  FDA  but  across  our  Government,  then  we 

 will be blessed with far more miracles like Megan. 

 In fact, our children will grow up in a Nation of miracles. 

 But  to  achieve  this  future,  we  must  enrich  the  mind  ---  and  the  souls  ---  of  every 

 American child. 

 Education is the civil rights issue of our time. 

 I  am  calling  upon  Members  of  both  parties  to  pass  an  education  bill  that  funds 

 school  choice  for  disadvantaged  youth,  including  millions  of  African-American  and  Latino 

 children.  These  families  should  be  free  to  choose  the  public,  private,  charter,  magnet, 

 religious or home school that is right for them. 

 Joining  us  tonight  in  the  gallery  is  a  remarkable  woman,  Denisha  Merriweather. 

 As  a  young  girl,  Denisha  struggled  in  school  and  failed  third  grade  twice.  But  then  she 

 was  able  to  enroll  in  a  private  center  for  learning,  with  the  help  of  a  tax  credit  scholarship 

 program. 

 Today,  she  is  the  first  in  her  family  to  graduate,  not  just  from  high  school,  but  from 

 college. Later this year she will get her masters degree in social work. 

 We want all children to be able to break the cycle of poverty just like Denisha. 

 But to break the cycle of poverty, we must also break the cycle of violence. 

 The  murder  rate  in  2015  experienced  its  largest  single-year  increase  in  nearly 

 half a century. 
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 In  Chicago,  more  than  4,000  people  were  shot  last  year  alone  ---  and  the  murder 

 rate so far this year has been even higher. 

 This is not acceptable in our society. 

 Every  American  child  should  be  able  to  grow  up  in  a  safe  community,  to  attend  a 

 great school, and to have access to a high-paying job. 

 But  to  create  this  future,  we  must  work  with  ---  not  against  ---  the  men  and  women 

 of law enforcement. 

 We  must  build  bridges  of  cooperation  and  trust  ---  not  drive  the  wedge  of  disunity 

 and division. 

 Police  and  sheriffs  are  members  of  our  community.  They  are  friends  and 

 neighbors,  they  are  mothers  and  fathers,  sons  and  daughters  --  and  they  leave  behind 

 loved ones every day who worry whether or not they'll come home safe and sound. 

 We must support the incredible men and women of law enforcement. 

 And we must support the victims of crime. 

 I  have  ordered  the  Department  of  Homeland  Security  to  create  an  office  to  serve 

 American  Victims.  The  office  is  called  VOICE  ---  Victims  Of  Immigration  Crime 

 Engagement.  We  are  providing  a  voice  to  those  who  have  been  ignored  by  our  media, 

 and silenced by special interests. 

 Joining  us  in  the  audience  tonight  are  four  very  brave  Americans  whose 

 government failed them. 

 Their names are Jamiel Shaw, Susan Oliver, Jenna Oliver, and Jessica Davis. 

 Jamiel's  17-year-old  son  was  viciously  murdered  by  an  illegal  immigrant  gang 

 member,  who  had  just  been  released  from  prison.  Jamiel  Shaw  Jr.  was  an  incredible 

 young  man,  with  unlimited  potential  who  was  getting  ready  to  go  to  college  where  he 

 would  have  excelled  as  a  great  quarterback.  But  he  never  got  the  chance.  His  father, 

 who is in the audience tonight, has become a good friend of mine. 

 Also  with  us  are  Susan  Oliver  and  Jessica  Davis.  Their  husbands  ---  Deputy 

 Sheriff  Danny  Oliver  and  Detective  Michael  Davis  ---  were  slain  in  the  line  of  duty  in 

 California.  They  were  pillars  of  their  community.  These  brave  men  were  viciously  gunned 

 down by an illegal immigrant with a criminal record and two prior deportations. 
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 Sitting  with  Susan  is  her  daughter,  Jenna.  Jenna:  I  want  you  to  know  that  your 

 father  was  a  hero,  and  that  tonight  you  have  the  love  of  an  entire  country  supporting  you 

 and praying for you. 

 To  Jamiel,  Jenna,  Susan  and  Jessica:  I  want  you  to  know  ---  we  will  never  stop 

 fighting  for  justice.  Your  loved  ones  will  never  be  forgotten,  we  will  always  honor  their 

 memory. 

 Finally,  to  keep  America  Safe  we  must  provide  the  men  and  women  of  the  United 

 States  military  with  the  tools  they  need  to  prevent  war  and  ---  if  they  must  ---  to  fight  and 

 to win. 

 I  am  sending  the  Congress  a  budget  that  rebuilds  the  military,  eliminates  the 

 Defense  sequester,  and  calls  for  one  of  the  largest  increases  in  national  defense 

 spending in American history. 

 My budget will also increase funding for our veterans. 

 Our veterans have delivered for this Nation --- and now we must deliver for them. 

 The challenges we face as a Nation are great. But our people are even greater. 

 And none are greater or braver than those who fight for America in uniform. 

 We  are  blessed  to  be  joined  tonight  by  Carryn  Owens,  the  widow  of  a  U.S.  Navy 

 Special  Operator,  Senior  Chief  William  "Ryan"  Owens.  Ryan  died  as  he  lived:  a  warrior, 

 and a hero --- battling against terrorism and securing our Nation. 

 I  just  spoke  to  General  Mattis,  who  reconfirmed  that,  and  I  quote,  "Ryan  was  a 

 part  of  a  highly  successful  raid  that  generated  large  amounts  of  vital  intelligence  that  will 

 lead to many more victories in the future against our enemies." 

 Ryan's  legacy  is  etched  into  eternity.  For  as  the  Bible  teaches  us,  there  is  no 

 greater  act  of  love  than  to  lay  down  one's  life  for  one's  friends.  Ryan  laid  down  his  life  for 

 his friends, for his country, and for our freedom --- we will never forget him. 

 To  those  allies  who  wonder  what  kind  of  friend  America  will  be,  look  no  further 

 than the heroes who wear our uniform. 

 Our  foreign  policy  calls  for  a  direct,  robust  and  meaningful  engagement  with  the 

 world.  It  is  American  leadership  based  on  vital  security  interests  that  we  share  with  our 

 allies across the globe. 
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 We  strongly  support  NATO,  an  alliance  forged  through  the  bonds  of  two  World 

 Wars that dethroned fascism, and a Cold War that defeated communism. 

 But our partners must meet their financial obligations. 

 And  now,  based  on  our  very  strong  and  frank  discussions,  they  are  beginning  to 

 do just that. 

 We  expect  our  partners,  whether  in  NATO,  in  the  Middle  East,  or  the  Pacific  ---  to 

 take  a  direct  and  meaningful  role  in  both  strategic  and  military  operations,  and  pay  their 

 fair share of the cost. 

 We  will  respect  historic  institutions,  but  we  will  also  respect  the  sovereign  rights  of 

 nations. 

 Free  nations  are  the  best  vehicle  for  expressing  the  will  of  the  people  ---  and 

 America  respects  the  right  of  all  nations  to  chart  their  own  path.  My  job  is  not  to 

 represent  the  world.  My  job  is  to  represent  the  United  States  of  America.  But  we  know 

 that America is better off, when there is less conflict -- not more. 

 We  must  learn  from  the  mistakes  of  the  past  ---  we  have  seen  the  war  and 

 destruction that have raged across our world. 

 The  only  long-term  solution  for  these  humanitarian  disasters  is  to  create  the 

 conditions  where  displaced  persons  can  safely  return  home  and  begin  the  long  process 

 of rebuilding. 

 America  is  willing  to  find  new  friends,  and  to  forge  new  partnerships,  where  shared 

 interests align. We want harmony and stability, not war and conflict. 

 We  want  peace,  wherever  peace  can  be  found.  America  is  friends  today  with 

 former  enemies.  Some  of  our  closest  allies,  decades  ago,  fought  on  the  opposite  side  of 

 these  World  Wars.  This  history  should  give  us  all  faith  in  the  possibilities  for  a  better 

 world. 

 Hopefully,  the  250th  year  for  America  will  see  a  world  that  is  more  peaceful,  more 

 just and more free. 

 On  our  100th  anniversary,  in  1876,  citizens  from  across  our  Nation  came  to 

 Philadelphia  to  celebrate  America's  centennial.  At  that  celebration,  the  country's  builders 

 and artists and inventors showed off their creations. 

 Alexander Graham Bell displayed his telephone for the first time. 
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 Remington  unveiled  the  first  typewriter.  An  early  attempt  was  made  at  electric 

 light. 

 Thomas Edison showed an automatic telegraph and an electric pen. 

 Imagine the wonders our country could know in America's 250th year. 

 Think  of  the  marvels  we  can  achieve  if  we  simply  set  free  the  dreams  of  our 

 people. 

 Cures to illnesses that have always plagued us are not too much to hope. 

 American footprints on distant worlds are not too big a dream. 

 Millions lifted from welfare to work is not too much to expect. 

 And  streets  where  mothers  are  safe  from  fear  --  schools  where  children  learn  in 

 peace -- and jobs where Americans prosper and grow -- are not too much to ask. 

 When  we  have  all  of  this,  we  will  have  made  America  greater  than  ever  before. 

 For all Americans. 

 This is our vision. This is our mission. 

 But we can only get there together. 

 We are one people, with one destiny. 

 We all bleed the same blood. 

 We all salute the same flag. 

 And we are all made by the same God. 

 And  when  we  fulfill  this  vision;  when  we  celebrate  our  250  years  of  glorious 

 freedom,  we  will  look  back  on  tonight  as  when  this  new  chapter  of  American  Greatness 

 began. 

 The time for small thinking is over. The time for trivial fights is behind us. 

 We just need the courage to share the dreams that fill our hearts. 

 The bravery to express the hopes that stir our souls. 

 And the confidence to turn those hopes and dreams to action. 

 From  now  on,  America  will  be  empowered  by  our  aspirations,  not  burdened  by 

 our  fears  -  inspired  by  the  future,  not  bound  by  the  failures  of  the  past  -  and  guided  by 

 our vision, not blinded by our doubts. 

190



 I  am  asking  all  citizens  to  embrace  this  Renewal  of  the  American  Spirit.  I  am 

 asking  all  members  of  Congress  to  join  me  in  dreaming  big,  and  bold  and  daring  things 

 for our country. And I am asking everyone watching tonight to seize this moment and – 

 Believe in yourselves. 

 Believe in your future. 

 And believe, once more, in America. 

 Thank you, God bless you, and God Bless these United States. 
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 ANEXO  3  -  Discurso  oficial  do  Presidente  Joe  Biden  no  State  of  the  Union  em  28  de 

 abril de 2021 

 9:06 P.M. EDT 

 THE  PRESIDENT:  Thank  you.  (Applause.)  Thank  you.  Thank  you.  Good  to  be 

 back.  And  Mitch  and  Chuck  will  understand  it’s  good  to  be  almost  home,  down  the  hall. 

 Anyway, thank you all. 

 Madam  Speaker,  Madam  Vice  President  —  (applause)  —  no  President  has  ever 

 said  those  words  from  this  podium.  No  President  has  ever  said  those  words,  and  it’s 

 about time. (Applause.) 

 First  Lady  —  (applause)  —  I’m  her  husband;  Second  Gentleman;  Chief  Justice; 

 members  of  the  United  States  Congress  and  the  Cabinet;  distinguished  guests;  my 

 fellow  Americans:  While  the  setting  tonight  is  familiar,  this  gathering  is  just  a  little  bit 

 different — a reminder of the extraordinary times we’re in. 

 Throughout  our  history,  Presidents  have  come  to  this  chamber  to  speak  to 

 Congress,  to  the  nation,  and  to  the  world  to  declare  war,  to  celebrate  peace,  to 

 announce new plans and possibilities. 

 Tonight,  I  come  to  talk  about  crisis  and  opportunity,  about  rebuilding  the  nation, 

 revitalizing our democracy, and winning the future for America. 

 I stand here tonight, one day shy of the 100th day 

 of  my  administration  —  100  days  since  I  took  the  oath  of  office  and  lifted  my  hand  off  our 

 family Bible and inherited a nation — we all did — that was in crisis. 

 The  worst  pandemic  in  a  century.  The  worst  economic  crisis  since  the  Great 

 Depression.  The worst attack on our democracy since the Civil War. 
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 Now,  after  just  100  days,  I  can  report  to  the  nation:  America  is  on  the  move  again  — 

 (applause) — turning peril into possibility, crisis to opportunity, setbacks into strength. 

 We  all  know  life  can  knock  us  down.  But  in  America,  we  never,  ever,  ever  stay 

 down. Americans always get up. 

 Today,  that’s  what  we’re  doing:  America  is  rising  anew,  choosing  hope  over  fear, 

 truth over lies, and light over darkness. 

 After  100  days  of  rescue  and  renewal,  America  is  ready  for  takeoff,  in  my  view. 

 We’re working again, dreaming again, discovering again, and leading the world again. 

 We have shown each other and the world that there’s no quit in America — none. 

 One  hundred  days  ago,  America’s  house  was  on  fire.  We  had  to  act.  And  thanks 

 to  the  extraordinary  leadership  of  Speaker  Pelosi;  Malor-  —  Majority  Leader  Schumer; 

 and  the  overwhelming  support  of  the  American  people  —  Democrats,  independents,  and 

 Republicans — we did act. 

 Together  we  passed  the  American  Rescue  Plan  —  one  of  the  most  consequential 

 rescue  packages  in  American  history.  We’re  already  seeing  the  results.  (Applause.) 

 We’re already seeing the results. 

 After  I  promised  we’d  get  100  million  COVID-19  vaccine  shots  into  people’s  arms 

 in  100  days,  we  will  have  provided  over  220  million  COVID  shots  in  those  100  days. 

 (Applause.) 

 Thanks  to  all  the  help  of  all  of  you,  we’re  marshalling  —  with  your  help, 

 everyone’s  help  —  we’re  marshalling  every  federal  resource.  We’ve  gotten  vaccines  to 

 nearly  40,000  pharmacies  and  over  700  Community  Health  Centers  where  the  poorest 

 of  the  poor  can  be  reached.  We’re  setting  up  community  vaccination  sites,  developing 

 mobile units to get to hard-to-reach communities. 

 Today,  90  percent  of  Americans  now  live  within  five  miles  of  a  vaccination  site. 

 Everyone  over  the  age  of  16  —  everyone  is  now  eligible  to  get  vaccinated  right  now, 

 right  away.  (Applause.)  Go  get  vaccinated,  America.  Go  and  get  the  vaccination. 

 They’re available. You’re eligible now. 

 When  I  was  sworn  in  on  January  20th,  less  than  1  percent  of  the  seniors  in 

 America  were  fully  vaccinated  against  COVID-19.  One  hundred  days  later,  70  percent 

 of seniors in America over 65 are protected — fully protected. 
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 Senior  deaths  from  COVID-19  are  down  80  percent  since  January  —  down  80 

 percent  because  of  all  of  you.  And  more  than  half  of  all  the  adults  in  America  have 

 gotten at least one shot. 

 At  a  mass  vaccination  center  in  Glendale,  Arizona,  I  asked  a  nurse  —  I  said, 

 “What’s  it  like?”  She  looked  at  me  and  she  said,  “It’s  like  every  shot  is  giving  a  dose  of 

 hope” — was the phrase.  “A dose of hope.” 

 A  dose  of  hope  for  an  educator  in  Florida  who  has  a  child  suffering  from  an 

 autoimmune  disease  —  wrote  to  me,  said  she’s  worried  —  that  she  was  worrying  about 

 bringing  the  virus  home.  She  said  she  then  got  vaccinated  at  a  —  at  a  large  site,  in  her 

 car.  She  said  she  sat  in  her  car,  when  she  got  vaccinated,  and  just  cried  —  cried  out  of 

 joy and cried out of relief. 

 Parents  see  the  smiles  on  their  kids’  faces,  for  those  who  are  able  to  go  back  to 

 school  because  the  teachers  and  school  bus  drivers  and  cafeteria  workers  have  been 

 vaccinated. 

 Grandparents  hugging  their  children  and  grandchildren  instead  of  pressing  hands 

 against a window to say goodbye. 

 It means everything.  Those things mean everything. 

 You  know,  there’s  still  —  you  all  know  it;  you  know  it  better  than  any  group  of 

 Americans  —  there’s  still  more  work  to  do  to  beat  this  virus.  We  can’t  let  our  guard 

 down. 

 But  tonight  I  can  say  it:  Because  of  you,  the  American  people,  our  progress  these 

 past  100  days  against  one  of  the  worst  pandemics  in  history  has  been  one  of  the 

 greatest logistical achievements — logistical achievements this country has ever seen. 

 What else have we done in those first 100 days? 

 We  kept  our  commitment  —  Democrats  and  Republicans  —  of  sending  $1,400 

 rescue  checks  to  85  percent  of  American  households.  We’ve  already  sent  more  than 

 one  —  160  million  checks  out  the  door.  It’s  making  the  difference.  You  all  know  it  when 

 you go home. For many people, it’s making all the difference in the world. 

 A  single  mom  in  Texas  who  wrote  to  me,  she  said  she  couldn’t  work,  but  she  said 

 the  relief  check  put  food  on  the  table  and  saved  her  and  her  son  from  eviction  from  their 

 apartment. 
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 A  grandmother  in  Virginia  who  told  me  she  immediately  took  her  granddaughter 

 to  the  eye  doctor  —  something  she  said  she  put  off  for  months  because  she  didn’t  have 

 the money. 

 One  of  the  defining  images,  at  least  from  my  perspective,  of  this  crisis  has  been 

 cars  lined  up  —  cars  lined  up  for  miles.  And  not  —  not  people  who  just  barely  ever  start 

 those  cars  —  nice  cars  lined  up  for  miles,  waiting  for  a  box  of  food  to  be  put  in  their 

 trunk. 

 I  don’t  know  about  you,  but  I  didn’t  ever  think  I’d  see  that  in  America.  And  all  of 

 this  is  through  no  fault  of  their  own.  No  fault  of  their  own  these  people  are  in  this 

 position. 

 That’s  why  the  Rescue  Plan  is  delivering  food  and  nutrition  assistance  to  millions 

 of Americans facing hunger, and hunger is down sharply already. 

 We’re  also  providing  rental  assistance  —  you  all  know  this,  but  the  American 

 people,  I  want  to  make  sure  they  understand  —  keeping  people  from  being  evicted  from 

 their  homes,  providing  loans  to  small  businesses  to  reopen  and  keep  their  employees  on 

 the job. 

 During  these  100  days,  an  additional  800,000  Americans  enrolled  in  the 

 Affordable  Care  Act  when  I  established  the  special  sign-up  period  to  do  that  —  800,000 

 in that period. 

 We’re  making  one  of  the  largest  one-time  ever  investments  —  ever  —  in 

 improving  healthcare  for  veterans.  Critical  investments  to  address  the  opioid  crisis.  And, 

 maybe  most  importantly,  thanks  to  the  American  Rescue  Plan,  we’re  on  track  to  cut  child 

 poverty in America in half this year. (Applause.) 

 And  in  the  process,  while  this  was  all  going  on,  the  economy  created  more  than 

 1,300,000  new  jobs  in  100  days  —  more  jobs  in  the  first  —  (applause)  —  more  jobs  in 

 the first 100 days than any President on record. 

 The  International  Monetary  Fund  —  (applause)  —  the  International  Monetary 

 Fund  is  now  estimating  our  economy  will  grow  at  a  rate  of  more  than  6  percent  this  year. 

 That will be the fastest pace of economic growth in this country in nearly four decades. 
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 America  is  moving  —  moving  forward  —  but  we  can’t  stop  now.  We’re  in 

 competition  with  China  and  other  countries  to  win  the  21st  Century.  We’re  at  a  great 

 inflection point in history. 

 We  have  to  do  more  than  just  build  back  better  —  I  mean  “build  back.”  We  have 

 to build back better.  We have to compete more strenuously than we have. 

 Throughout  our  history,  if  you  think  about  it,  public  investment  and  infrastructure 

 has literally transformed America — our attitudes, as well as our opportunities. 

 The  transcontinental  railroad,  the  interstate  highways  united  two  oceans  and 

 brought a totally new age of progress to the United States of America. 

 Universal public schools and college aid opened wide the doors of opportunity. 

 Scientific  breakthroughs  took  us  to  the  Moon  —  now  we’re  on  Mars;  discovering 

 vaccines; gave us the Internet and so much more. 

 These  are  the  investments  we  made  together  as  one  country,  and  investments 

 that  only  the  government  was  in  a  position  to  make.  Time  and  again,  they  propel  us  into 

 the future. 

 That’s  why  I  proposed  the  American  Jobs  Plan  —  a  once-in-a-generation 

 investment in America itself.  This is the largest jobs plan since World War Two. 

 It  creates  jobs  to  upgrade  our  transportation  infrastructure;  jobs  modernizing  our 

 roads, bridges, highways; jobs building ports and airports, rail corridors, transit lines. 

 It’s  clean  water.  And,  today,  up  to  10  million  homes  in  America  and  more  than 

 400,000  schools  and  childcare  centers  have  pipes  with  lead  in  them,  including  in 

 drinking water — a clear and present danger to our children’s health. 

 The  American  Jobs  Plan  creates  jobs  replacing  100  percent  of  the  nation’s  lead 

 pipes and service lines so every American can drink clean water. (Applause.) 

 And  in  the  process,  it  will  create  thousands  and  thousands  of  good-paying  jobs. 

 It  creates  jobs  connecting  every  American  with  high-speed  Internet,  including  35  percent 

 of the rural America that still doesn’t have it. 

 This  is  going  to  help  our  kids  and  our  businesses  succeed  in  the  21st-century 

 economy. 

 And I am asking the Vice President to lead this effort, if she would — 

 THE VICE PRESIDENT:  Of course. 
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 THE PRESIDENT:  — because I know it will get done.  (Applause.) 

 It  creates  jobs,  building  a  modern  power  grid.  Our  grids  are  vulnerable  to  storms, 

 hacks,  catastrophic  failures  —  with  tragic  results,  as  we  saw  in  Texas  and  elsewhere 

 during the winter storms. 

 The  American  Jobs  Plan  will  create  jobs  that  will  lay  thousands  of  miles  of 

 transmission  lines  needed  to  build  a  resilient  and  fully  clean  grid.  We  can  do  that. 

 (Applause.) 

 Look,  the  American  Jobs  Plan  will  help  millions  of  people  get  back  to  their  jobs 

 and back to their careers. 

 Two  million  women  have  dropped  out  of  the  workforce  during  this  pandemic  — 

 two  million.  And  too  often  because  they  couldn’t  get  the  care  they  needed  to  care  for 

 their child or care for an elderly parent who needs help. 

 Eight  hundred  thousand  families  are  on  a  Medicare  waiting  list  right  now  to  get 

 homecare  for  their  aging  parent  or  loved  one  with  a  disability.  If  you  think  it’s  not 

 important, check out in your own district. 

 Democrat  or  Republican  —  Democrat  or  Republican  voters,  their  great  concern 

 —  almost  as  much  as  their  children  —  is  taking  care  of  an  elderly  loved  one  who  can’t 

 be  left  alone.  Medicaid  contemplated  it,  but  this  plan  is  going  to  help  those  families  and 

 create  jobs  for  our  caregivers  with  better  wages  and  better  benefits,  continuing  a  cycle 

 of growth. 

 For  too  long,  we’ve  failed  to  use  the  most  important  word  when  it  comes  to 

 meeting the climate crisis: “jobs.” Jobs. Jobs. (Applause.) 

 For me, when I think “climate change,” I think “jobs.” 

 The  American  Jobs  Plan  will  put  engineers  and  construction  workers  to  work 

 building  more  energy-efficient  buildings  and  homes.  Electrical  workers  —  IBEW 

 members  —  installing  500,000  charging  stations  along  our  highways  so  we  can  own  — 

 (applause) — so we can own the electric car market. (Applause.) 

 Farmers  —  farmers  planting  cover  crops  so  they  can  reduce  the  carbon  dioxide  in 

 the air and get paid for doing it. (Applause.) 
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 Look,  but  think  about  it:  There  is  simply  no  reason  why  the  blades  for  wind 

 turbines  can’t  be  built  in  Pittsburgh  instead  of  Beijing.  No  reason.  None.  No  reason. 

 (Applause.) 

 So,  folks,  there’s  no  reason  why  American  —  American  workers  can’t  lead  the 

 world  in  the  production  of  electric  vehicles  and  batteries.  I  mean,  there  is  no  reason.  We 

 have this capacity. (Applause.) We have the brightest, best-trained people in the world. 

 The  American  Jobs  Plan  is  going  to  create  millions  of  good-paying  jobs  —  jobs 

 Americans  can  raise  a  family  on  —  as  my  dad  would  then  say,  “with  a  little  breathing 

 room.” 

 And  all  the  investments  in  the  American  Jobs  Plan  will  be  guided  by  one  principle: 

 Buy American. (Applause.) Buy American. 

 And  I  might  note,  parenthetically  —  (applause)  —  that  does  not  —  that  does  not 

 violate any trade agreement. It’s been the law since the ’30s: Buy American. 

 American  tax  dollars  are  going  to  be  used  to  buy  American  products  made  in 

 America  to  create  American  jobs.  That’s  the  way  it’s  supposed  to  be  and  it  will  be  in  this 

 administration. (Applause.) 

 And  I  made  it  clear  to  all  my  Cabinet  people.  Their  ability  to  give  exemptions  has 

 been exstrenuously [sic] limited. It will be American products. 

 Now  I  know  some  of  you  at  home  are  wondering  whether  these  jobs  are  for  you. 

 So  many  of  you  —  so  many  of  the  folks  I  grew  up  with  feel  left  behind,  forgotten  in  an 

 economy that’s so rapidly changing.  It’s frightening. 

 I  want  to  speak  directly  to  you.  Because  if  you  think  about  it,  that’s  what  people 

 are most worried about: “Can I fit in?” 

 Independent  experts  estimate  the  American  Jobs  Plan  will  add  millions  of  jobs 

 and  trillions  of  dollars  to  economic  growth  in  the  years  to  come.  It  is  a  —  it  is  an 

 eight-year program. These are good-paying jobs that can’t be outsourced. 

 Nearly  90  percent  of  the  infrastructure  jobs  created  in  the  American  Jobs  Plan  do 

 not require a college degree; 75 percent don’t require an associate’s degree. 

 The  American  Jobs  Plan  is  a  blue-collar  blueprint  to  build  America.  That’s  what  it 

 is. (Applause.) 
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 And  it  recognizes  something  I’ve  always  said  in  this  chamber  and  the  other. 

 Good  guys  and  women  on  Wall  Street,  but  Wall  Street  didn’t  build  this  country.  The 

 middle class built the country, and unions built the middle class. (Applause.) 

 So  that’s  why  I’m  calling  on  Congress  to  pass  the  Protect  the  Right  to  Organize 

 Act  —  the  PRO  Act  —  and  send  it  to  my  desk  so  we  can  support  the  right  to  unionize. 

 (Applause.) 

 And,  by  the  way,  while  you’re  thinking  about  sending  things  to  my  desk  — 

 (laughs) — let’s raise the minimum wage to $15. (Applause.) 

 No  one  —  no  one  working  40  hours  a  week  —  no  one  working  40  hours  a  week 

 should live below the poverty line. 

 We  need  to  ensure  greater  equity  and  opportunity  for  women.  And  while  we’re 

 doing  this,  let’s  get  the  Paycheck  Fairness  Act  to  my  desk  as  well  —  equal  pay.  It’s  been 

 much  too  long.  And  if  you’re  wondering  whether  it’s  too  long,  look  behind  me. 

 (Applause.) 

 And  finally,  the  American  Jobs  Plan  will  be  the  biggest  increase  in  nondefense 

 research  and  development  on  record.  We  will  see  more  technological  change  —  and 

 some  of  you  know  more  about  this  than  I  do  —  we’ll  see  more  technological  change  in 

 the  next  10  years  than  we  saw  in  the  last  50.  That’s  how  rapidly  artificial  intelligence  and 

 so much more is changing. 

 And we’re falling behind the competition with the rest of the world. 

 Decades  ago,  we  used  to  invest  2  percent  of  our  gross  domestic  product  in 

 America — 2 percent of our gross domestic product — in research and development. 

 Today,  Mr.  Secretary,  that’s  less  than  1  percent.  China  and  other  countries  are 

 closing  in  fast.  We  have  to  develop  and  dominate  the  products  and  technologies  of  the 

 future: advanced batteries, biotechnology, computer chips, clean energy. 

 The  Secretary  of  Defense  can  tell  you  —  and  those  of  you  on  —  who  work  on 

 national  security  issues  know  —  the  Defense  Department  has  an  agency  called  DARPA 

 — the Defense Advanced Research Project Agency. 

 The  people  who  set  up  before  I  came  here  —  and  that’s  been  a  long  time  ago  — 

 to  develop  breakthroughs  that  enhance  our  national  security  -–  that’s  their  only  job.  And 

 it’s a semi-separate agency; it’s under the Defense Department. 
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 It’s  led  to  everything  from  the  discovery  of  the  Internet  to  GPS  and  so  much  more 

 that has enhanced our security. 

 The  National  Institute  of  Health  —  the  NIH  –-  I  believe,  should  create  a  similar 

 Advanced Research Projects Agency for Health. (Applause.) 

 And  that  would  —  here’s  what  it  would  do.  It  would  have  a  singular  purpose:  to 

 develop  breakthroughs  to  prevent,  detect,  and  treat  diseases  like  Alzheimer’s,  diabetes, 

 and cancer. 

 I’ll  still  never  forget  when  we  passed  the  cancer  proposal  the  last  year  I  was  Vice 

 President  —  almost  $9  million  going  to  NIH.  And  if  you  excuse  the  point  of  personal 

 privilege,  I’ll  never  forget  you  standing  and  mentioning  —  saying  you’d  name  it  after  my 

 deceased son.  It meant a lot. 

 But  so  many  of  us  have  deceased  sons,  daughters,  and  relatives  who  died  of 

 cancer.  I  can  think  of  no  more  worthy  investment.  I  know  of  nothing  that  is  more 

 bipartisan. So, let’s end cancer as we know it. (Applause.) 

 It’s within our power.  (Applause.)  It’s within our power to do it. (Applause.) 

 Investments  in  jobs  and  infrastructure,  like  the  ones  we’re  talking  about,  have 

 often  had  bipartisan  support  in  the  past.  Vice  President  Harris  and  I  met  regularly  in  the 

 Oval  Office  with  Democrats  and  Republicans  to  discuss  the  Jobs  Plan.  And  I  applaud  a 

 group of Republican senators who just put forward their own proposal. 

 So,  let’s  get  to  work.  I  wanted  to  lay  out,  before  the  Congress,  my  plan  before  we 

 got  into  the  deep  discussions.  I’d  like  to  meet  with  those  who  have  ideas  that  are 

 different — they think are better. I welcome those ideas. 

 But  the  rest  of  the  world  is  not  waiting  for  us.  I  just  want  to  be  clear:  From  my 

 perspective, doing nothing is not an option. (Applause.) 

 Look,  we  can’t  be  so  busy  competing  with  one  another  that  we  forget  the 

 competition that we have with the rest of the world to win the 21st century. 

 Secretary  Blinken  can  tell  you,  I  spent  a  lot  of  time  with  President  Xi  —  traveled 

 over  17,000  miles  with  him;  spent,  they  tell  me,  over  24  hours  in  private  discussions  with 

 him. 

 When  he  called  to  congratulate  me,  we  had  a  two-hour  discussion.  He’s  deadly 

 earnest  about  becoming  the  most  significant,  consequential  nation  in  the  world.  He  and 
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 others  —  autocrats  —  think  that  democracy  can’t  compete  in  the  21st  century  with 

 autocracies because it takes too long to get consensus. 

 To  win  that  competition  for  the  future,  in  my  view,  we  also  need  to  make  a 

 once-in-a-generation  investment  in  our  families  and  our  children.  That’s  why  I’ve 

 introduced  the  American  Families  Plan  tonight,  which  addresses  four  of  the  biggest 

 challenges facing American families and, in turn, America. 

 First  is  access  to  a  good  education.  When  this  nation  made  12  years  of  public 

 education  universal  in  the  last  century,  it  made  us  the  best-educated,  best-prepared 

 nation  in  the  world.  It’s,  I  believe,  the  overwhelming  reason  that  propelled  us  to  where 

 we got in the 21st — in the 20th century. 

 But the world has caught up, or catching up. They are not waiting. 

 I  would  say,  parenthetically:  If  we  were  sitting  down,  put  a  bipartisan  committee 

 together  and  said,  “Okay,  we’re  going  to  decide  what  we  do  in  terms  of  government 

 providing  for  free  education,”  I  wonder  whether  we’d  think,  as  we  did  in  the  20th  century, 

 that  12  years  is  enough  in  the  21st  century.  I  doubt  it.  Twelve  years  is  no  longer  enough 

 today to compete with the rest of the world in the 21st Century. 

 That’s  why  my  American  Families  Plan  guarantees  four  additional  years  of  public 

 education for every person in America, starting as early as we can. 

 The  great  universities  of  this  country  have  conducted  studies  over  the  last  10 

 years.  It  shows  that  adding  two  years  of  universal  high-quality  preschool  for  every 

 three-year-old  and  four-year-old,  no  matter  what  background  they  come  from,  it  puts 

 them  in  the  position  to  be  able  to  compete  all  the  way  through  12  years.  It  increases 

 exponentially their prospect of graduating and going on beyond graduation. 

 The  research  shows  when  a  young  child  goes  to  school  —  not  daycare  —  they 

 are  far  more  likely  to  graduate  from  high  school  and  go  to  college  or  something  after 

 high school. 

 When  you  add  two  years  of  free  community  college  on  top  of  that,  you  begin  to 

 change the dynamic. (Applause.) We can do that. (Applause.) 

 And  we’ll  increase  Pell  Grants  and  invest  in  Historical  Black  Colleges  and 

 Universities,  Tribal  Colleges,  Minority-Serving  Institutions.  The  reason  is:  They  don’t 

 have  the  endowments,  but  their  students  are  just  as  capable  of  learning  about 
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 cybersecurity,  just  as  capable  of  learning  about  metallurgy  —  all  the  things  that  are 

 going on that provide those jobs of the future. 

 Jill  was  a  community  college  professor  who  teaches  today  as  First  Lady.  She  has 

 long  said  —  (applause).  She  has  long  —  (applause).  If  I’ve  heard  it  once,  I’ve  heard  it  a 

 thousand  times:  “Joe,  any  country  that  out-educates  us  is  going  to  outcompete  us.” 

 She’ll be deeply involved in leading this effort. Thank you, Jill. 

 Second  thing  we  need:  American  Families  Plan  will  provide  access  to  quality, 

 affordable  childcare.  We  guarantee  —  (applause).  And  I’m  proposing  a  legislation  to 

 guarantee  that  low-  and  middle-income  families  will  pay  no  more  than  7  percent  of  their 

 income  for  high-quality  care  for  children  up  to  the  age  of  5.  The  most  hard-pressed 

 working families won’t have to spend a dime. 

 Third,  the  American  Families  Plan  will  finally  provide  up  to  12  weeks  of  paid  leave 

 and  medical  leave  —  family  and  medical  leave.  We’re  one  of  the  few  industrial  countries 

 in the world — (applause). 

 No  one  should  have  to  choose  between  a  job  and  paycheck  or  taking  care  of 

 themselves and their loved ones –- a parent, a spouse, or child. 

 And  fourth,  the  American  Family  Plan  puts  directly  into  the  pockets  of  millions  of 

 Americans.  In  March,  we  expanded  a  tax  credit  for  every  child  in  a  family.  Up  to  a  $3,000 

 per  child  if  they’re  under  [over]*  six  years  of  age  —  I  mean,  excuse  me  —  under  —  over 

 six years of age, and $3,600 for children over [under]* six years of age. 

 With  two  parents,  two  kids,  that’s  $7,200  in  the  pockets  that’s  going  to  help  to 

 take  care  of  your  family.  And  that  will  help  more  than  65  million  children  and  help  cut 

 childcare [child] poverty in half. (Applause.) And we can afford it. 

 So  we  did  that  in  the  rec-  —  in  the  —  in  the  last  piece  of  legislation  we  passed. 

 But let’s extend that Child Care Tax Credit at least through the end of 2025. (Applause.) 

 The  American  Rescue  Plan  lowered  healthcare  premiums  for  9  million  Americans  who 

 buy  their  coverage  under  the  Affordable  Care  Act.  I  know  that’s  really  popular  on  this 

 side  of  the  aisle.  (Laughter.)  But  let’s  make  that  provision  permanent  so  their  premiums 

 don’t go back up. (Applause.) 

 In  addition  to  my  Families  Plan,  I’m  going  to  work  with  Congress  to  address,  this 

 year, other critical priorities for American families. 
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 The  Affordable  Care  Act  has  been  a  lifeline  for  millions  of  Americans,  protecting 

 people  with  preexisting  conditions,  protecting  women’s  health.  And  the  pandemic  has 

 demonstrated  how  badly  —  how  badly  it’s  needed.  Let’s  lower  deductibles  for  working 

 families  on  the  Affordable  Care  —  in  the  Affordable  Care  Act.  (Applause.)  And  let’s  lower 

 prescription drug costs. (Applause.) 

 We  know  how  to  do  this.  The  last  President  had  that  as  an  objective.  We  all  know 

 how outrageously expensive drugs are in America. 

 In  fact,  we  pay  the  highest  prescription  drug  prices  of  anywhere  in  the  world  right 

 here  in  America  —  nearly  three  times  —  for  the  same  drug,  nearly  three  times  what 

 other countries pay.  We have to change that, and we can. 

 Let’s  do  what  we’ve  always  talked  about  for  all  the  years  I  was  down  here  in  this 

 —  in  this  body  —  in  Congress.  Let’s  give  Medicare  the  power  to  save  hundreds  of 

 billions of dollars by negotiating lower drug prescription prices. (Applause.) 

 And,  by  the  way,  that  won’t  just  —  that  won’t  just  help  people  on  Medicare;  it  will 

 lower prescription drug costs for everyone. 

 And  the  money  we  save,  which  is  billions  of  dollars,  can  go  to  strengthen  the 

 Affordable  Care  Act  and  expand  Medicare  coverage  benefits  without  costing  taxpayers 

 an additional penny. It’s within our power to do it; let’s do it now. (Applause.) 

 We’ve  talked  about  it  long  enough.  Democrats  and  Republicans,  let’s  get  it  done 

 this  year.  This  is  all  about  a  simple  premise:  Healthcare  should  be  a  right,  not  a  privilege 

 in America. (Applause.) 

 So,  how  do  we  pay  for  my  Jobs  and  Family  Plan?  I  made  it  clear,  we  can  do  it 

 without  increasing  the  deficits.  Let’s  start  with  what  I  will  not  do:  I  will  not  impose  any  tax 

 increase  on  people  making  less  than  $400,000.  It’s  —  but  it’s  time  for  corporate  America 

 and  the  wealthiest  1  percent  of  Americans  to  just  begin  to  pay  their  fair  share. 

 (Applause.) Just their fair share. 

 Sometimes  I  have  arguments  with  my  friends  in  the  Democratic  Party.  I  think  you 

 should be able to become a billionaire and a millionaire, but pay your fair share. 

 A  recent  study  shows  that  55  of  the  nation’s  biggest  corporations  paid  zero 

 federal tax last year. Those 55 corporations made in excess of $40 billion in profit. 
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 A  lot  of  companies  also  evade  taxes  through  tax  havens  in  Switzerland  and 

 Bermuda  and  the  Cayman  Islands.  And  they  benefit  from  tax  loopholes  and  deductions 

 for offshoring jobs and shifting profits overseas. It’s not right. 

 We’re  going  to  reform  corporate  taxes  so  they  pay  their  fair  share  and  help  pay 

 for the public investments their businesses will benefit from as well. (Applause.) 

 We’re  going  to  reward  work,  not  just  wealth.  We  take  the  top  tax  bracket  for  the 

 wealthiest  1  percent  of  Americans  —  those  making  over  $400,000  or  more  —  back  up  to 

 where  it  was  when  George  W.  Bush  was  President  when  he  started:  39.6  percent. 

 That’s where it was when George W. was President. 

 We’re  going  to  get  rid  of  the  loopholes  that  allow  Americans  who  make  more  than 

 a  million  dollars  a  year  and  pay  a  lower  tax  rate  on  their  capital  gains  than  Americans 

 who  receive  a  paycheck.  We’re  only  going  to  affect  three  tenths  of  1  percent  of  all 

 Americans by that action. Three tenths of 1 percent. 

 And  the  IRS  is  going  to  crack  down  on  millionaires  and  billionaires  who  cheat  on 

 their  taxes.  It’s  estimated  to  be  billions  of  dollars  by  think  tanks  that  are  left,  right,  and 

 center. 

 I’m  not  looking  to  punish  anybody.  But  I  will  not  add  a  tax  burden  —  an  additional 

 tax  burden  to  the  middle  class  in  this  country.  They’re  already  paying  enough.  I  believe 

 what  I  propose  is  fair  —  (applause)  —  fiscally  responsible,  and  it  raises  revenue  to  pay 

 for  the  plans  I  have  proposed,  and  will  create  millions  of  jobs  that  will  grow  the  economy 

 and enhance our financial standing in the country. 

 When  you  hear  someone  say  that  they  don’t  want  to  raise  taxes  on  the  wealthiest 

 1  percent  or  corporate  America,  ask  them:  “Whose  taxes  you  want  to  raise  instead? 

 Whose are you going to cut?” 

 Look,  the  big  tax  cut  of  2017  —  remember,  it  was  supposed  to  pay  for  itself  — 

 that  was  how  it  was  sold  —  and  generate  vast  economic  growth.  Instead,  it  added  $2 

 trillion  to  the  deficit.  It  was  a  huge  windfall  for  corporate  America  and  those  at  the  very 

 top. 

 Instead  of  using  the  tax  saving  to  raise  wages  and  invest  in  research  and 

 development,  it  poured  billions  of  dollars  into  the  pockets  of  CEOs.  In  fact,  the  pay  gap 

 between CEOs and their workers is now among the largest in history. 
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 According  to  one  study,  CEOs  make  320  times  what  the  average  worker  in  their 

 corporation makes.  It used to be in the — below a hundred. 

 The  pandemic  has  only  made  things  worse.  Twenty  million  Americans  lost  their 

 job  in  the  pandemic  —  working-  and  middle-class  Americans.  At  the  same  time,  roughly 

 650  billionaires  in  America  saw  their  net  worth  increase  by  more  than  $1  trillion  —  in  the 

 same  exact  period.  Let  me  say  it  again:  650  people  increased  their  wealth  by  more  than 

 $1 trillion during this pandemic. And they’re now worth more than $4 trillion. 

 My  fellow  Americans,  trickle-down  —  trickle-down  economics  has  never  worked 

 and it’s time to grow the economy from the bottom and the middle out. (Applause.) 

 You  know,  there’s  a  broad  consensus  of  economists  —  left,  right,  center  —  and 

 they  agree  what  I’m  proposing  will  help  create  millions  of  jobs  and  generate  historic 

 economic  growth.  These  are  among  the  highest-value  investments  we  can  make  as  a 

 nation. 

 I’ve  often  said:  Our  greatest  strength  is  the  power  of  our  example,  not  just  the 

 example of our power. 

 In  my  conversations  with  world  leaders  —  and  I’ve  spoken  to  over  38,  40  of  them 

 now  —  I’ve  made  it  known  —  I’ve  made  it  known  that  America  is  back.  And  you  know 

 what  they  say?  The  comment  that  I  hear  most  of  all  from  them  is  they  say,  “We  see 

 America is back but for how long? But for how long?” 

 My  fellow  Americans,  we  have  to  show  not  just  that  we’re  back,  but  that  we’re 

 back  to  stay  and  that  we  aren’t  going  to  go  it  alone.  (Applause.)  We’re  going  to  do  it  by 

 leading with our allies. (Applause.) 

 No  one  nation  can  deal  with  all  the  crises  of  our  time  —  from  terrorism,  to  nuclear 

 proliferation,  mass  migration,  cybersecurity,  climate  change,  as  well  as  experi-  —  what 

 we’re experiencing now with pandemics. 

 There’s  no  wall  high  enough  to  keep  any  virus  out.  And  our  own  vaccine  supply 

 —  as  it  grows  to  meet  our  needs;  and  we’re  meeting  them  —  will  become  an  arsenal  of 

 vaccines  for  other  countries,  just  as  America  was  the  arsenal  of  democracy  for  the  world 

 — (applause) — and in consequence, influenced the world. (Applause.) 

 But  every  American  will  have  access  before  that  occur-  —  every  American  will 

 have access to be fully covered by COVID-19 — from the vaccines we have. 
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 Look,  the  climate  crisis  is  not  our  fight  alone;  it’s  a  global  fight.  The  United  States 

 accounts,  as  all  of  you  know,  less  than  15  percent  of  carbon  emissions.  The  rest  of  the 

 world  accounts  for  85  percent.  That’s  why  I  kept  my  commitment  to  rejoin  the  Paris 

 Accord — because if we do everything perfectly, it’s not going to ultimately matter. 

 I  kept  my  commitment  to  convene  a  climate  summit  right  here  in  America  with  all 

 of  the  major  economies  of  the  world  —  China,  Russia,  India,  the  European  Union  —  and 

 I said I’d do it in my first 100 days. 

 I  want  to  be  very  blunt  about  it:  I  had  —  my  attempt  was  to  make  sure  that  the 

 world  could  see  there  was  a  consensus,  that  we  are  at  an  inflection  point  in  history.  And 

 consensus  —  the  consensus  is:  If  we  act  to  save  the  planet,  we  can  create  millions  of 

 jobs  and  economic  growth  and  opportunity  to  raise  the  standard  of  living  to  almost 

 everyone around the world. 

 If  you’ve  watched  any  of  it  —  and  you  were  all  busy;  I’m  sure  you  didn’t  have 

 much  time  —  that’s  what  virtually  every  nation  said,  even  the  ones  that  aren’t  doing  their 

 fair share. 

 The  investments  I’ve  proposed  tonight  also  advance  the  foreign  policy,  in  my 

 view,  that  benefits  the  middle  class.  That  means  making  sure  every  nation  plays  by  the 

 same rules in the global economy, including China. 

 In  my  discussions  —  in  my  discussions  with  President  Xi,  I  told  him,  “We 

 welcome  the  competition.  We’re  not  looking  for  conflict.”  But  I  made  absolutely  clear  that 

 we will defend America’s interests across the board. 

 America  will  stand  up  to  unfair  trade  practices  that  undercut  American  workers 

 and  American  industries,  like  subsidies  from  state  —  to  state-owned  operations  and 

 enterprises and the theft of American technology and intellectual property. 

 I  also  told  President  Xi  that  we’ll  maintain  a  strong  military  presence  in  the 

 Indo-Pacific,  just  as  we  do  with  NATO  in  Europe  —  not  to  start  a  conflict,  but  to  prevent 

 one. (Applause.) 

 I  told  him  what  I’ve  said  to  many  world  leaders:  that  America  will  not  back  away 

 from  our  commitments  —  our  commitment  to  human  rights  and  fundamental  freedoms 

 and to our alliances. 
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 And  I  pointed  out  to  him:  No  responsible  American  President  could  remain  silent 

 when  basic  human  rights  are  being  so  blatantly  violated.  An  American  President  — 

 President  has  to  represent  the  essence  of  what  our  country  stands  for.  America  is  an 

 idea  —  the  most  unique  idea  in  history:  We  are  created,  all  of  us,  equal.  It’s  who  we  are, 

 and  we  cannot  walk  away  from  that  principle  and,  in  fact,  say  we’re  dealing  with  the 

 American idea. 

 With  regard  to  Russia,  I  know  it  concerns  some  of  you,  but  I  made  very  clear  to 

 Putin  that  we’re  not  going  to  seek  esca-  —  ecala-  —  exc-  —  excuse  me  —  escalation, 

 but  their  actions  will  have  consequence  if  they  turn  out  to  be  true.  And  they  turned  out 

 to  be  true,  so  I  responded  directly  and  proportionally  to  Russia’s  interference  in  our 

 elections  and  the  cyberattacks  on  our  government  and  our  business.  They  did  both  of 

 these things, and I told them we would respond, and we have. 

 But  we  can  also  cooperate  when  it’s  in  our  mutual  interest.  We  did  it  when  we 

 extended  the  New  START  Treaty  on  nuclear  arms,  and  we’re  working  to  do  it  on  climate 

 change.  But he understands we will respond. 

 On  Iran  and  North  Korea  —  nuclear  programs  that  present  serious  threats  to 

 American  security  and  the  security  of  the  world  —  we’re  going  to  be  working  closely  with 

 our  allies  to  address  the  threats  posed  by  both  of  these  countries  through  di-  —  through 

 diplomacy, as well as stern deterrence. 

 And  American  leadership  means  ending  the  forever  war  in  Afghanistan. 

 (Applause.)  We  have  —  (applause)  —  we  have,  without  hyperbole,  the  greatest  fighting 

 force  in  the  history  of  the  world.  I’m  the  first  President  in  40  years  who  knows  what  it 

 means to have a son serving in a warzone. 

 Today  we  have  service  members  serving  in  the  same  warzone  as  their  parents 

 did. We have servicemembers in Afghanistan who were not yet born on 9/11. 

 The  War  in  Afghanistan,  as  we  remember  the  debates  here,  were  never  meant  to 

 be  multi-generational  undertakings  of  nation-building.  We  went  to  Afghanistan  to  get 

 terrorists  —  the  terrorists  who  attacked  us  on  9/11  —  and  we  said  we  would  follow 

 Osama  bin  Laden  to  the  gates  of  hell  to  do  it.  If  you’ve  been  to  the  upper  Kunar  Valley, 

 you’ve  kind  of  seen  the  gates  of  hell.  And  we  delivered  justice  to  bin  Laden.  We 
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 degraded  the  terrorist  threat  of  al  Qaeda  in  Afghanistan.  And  after  20  years  of  value  — 

 valor and sacrifice, it’s time to bring those troops home. (Applause.) 

 Look,  even  as  we  do,  we  will  maintain  an  over-the-horizon  capacity  to  suppress 

 future  threats  to  the  homeland.  And  make  no  mistake:  In  20  years,  terrorists  has  — 

 terrorism has metastasized. 

 The  threat  has  evolved  way  beyond  Afghanistan.  And  those  of  you  in  the 

 intelligence  committees,  the  foreign  relations  committee,  the  defense  committees,  you 

 know  well:  We  have  to  remain  vigilant  against  the  threats  to  the  United  States  wherever 

 they  come  from.  Al  Qaeda  and  ISIS  are  in  Yemen,  Syria,  Somalia,  other  places  in  Africa, 

 the Middle East, and beyond. 

 And  we  won’t  ignore  what  our  intelligence  agencies  have  determined  to  be  the 

 most  lethal  terrorist  threat  to  the  homeland  today:  White  supremacy  is  terrorism.  We’re 

 not going to ignore that either. 

 My  fellow  Americans,  look,  we  have  to  come  together  to  heal  the  soul  of  this 

 nation.  It  was  nearly  a  year  ago,  before  her  father’s  funeral,  when  I  spoke  with  Gianna 

 Floyd,  George  Floyd’s  young  daughter.  She’s  a  little  tyke,  so  I  was  kneeling  down  to  talk 

 to  her  so  I  could  look  her  in  the  eye.  And  she  looked  at  me  and  she  said,  “My  daddy 

 changed  the  world.”  Well,  after  the  conviction  of  George  Floyd’s  murderer,  we  can  see 

 how right she was if — if we have the courage to act as a Congress. 

 We’ve  all  seen  the  knee  of  injustice  on  the  neck  of  Black  Americans.  Now  is  our 

 opportunity to make some real progress. 

 The  vast  majority  of  men  and  women  wearing  the  uniform  and  a  badge  serve  our 

 communities,  and  they  serve  them  honorably.  I  know  them.  I  know  they  want  — 

 (applause) — I know they want to help meet this moment as well. 

 My  fellow  Americans,  we  have  to  come  together  to  rebuild  trust  between  law 

 enforcement  and  the  people  they  serve,  to  root  out  systemic  racism  in  our  criminal 

 justice  system,  and  to  enact  police  reform  in  George  Floyd’s  name  that  passed  the 

 House already. 

 I  know  Republicans  have  their  own  ideas  and  are  engaged  in  the  very  productive 

 discussions  with  Democrats  in  the  Senate.  We  need  to  work  together  to  find  a 
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 consensus.  But  let’s  get  it  done  next  month,  by  the  first  anniversary  of  George  Floyd’s 

 death. (Applause.) 

 The  country  supports  this  reform,  and  Congress  should  act  —  should  act.  We 

 have  a  giant  opportunity  to  bend  to  the  arc  of  the  moral  universe  towards  justice  —  real 

 justice.  And  with  the  plans  outlined  tonight,  we  have  a  real  chance  to  root  out  systemic 

 racism  that  plagues  America  and  American  lives  in  other  ways;  a  chance  to  deliver  real 

 equity  —  good  jobs,  good  schools,  affordable  housing,  clean  air,  clean  water,  being  able 

 to  generate  wealth  and  pass  it  down  two  generations  because  you  have  an  access  to 

 purchase  a  house.  Real  opportunities  in  the  lives  of  more  Americans  —  Black,  white, 

 Latino, Asian Americans, Native Americans. 

 Look,  I  also  want  to  thank  the  United  States  Senate  for  voting  94  to  1  to  pass  the 

 COVID-19  Hate  Crimes  Act  to  protect  Asian  Americans  and  Pacific  Islanders. 

 (Applause.) 

 You  acted  decisively.  (Applause.)  And  you  can  see  on  television  the  viciousness 

 of  the  hate  crimes  we’ve  seen  over  the  past  year  —  this  past  year  and  for  too  long.  I 

 urge  the  House  to  do  the  same  and  send  that  legislation  to  my  desk,  which  I  will  gladly, 

 anxiously sign. 

 I  also  hope  Congress  can  get  to  my  desk  the  Equality  Act  to  protect  LGBTQ 

 Americans.  (Applause.)  To  all  transgender  Americans  watching  at  home,  especially 

 young people who are so brave, I want you to know your President has your back. 

 Another  thing:  Let’s  authorize  the  Violence  Against  Women  Act,  which  has  been 

 law  for  27  years.  (Applause.)  Twenty-seven  years  ago,  I  wrote  it.  It’ll  close  the  —  the  act 

 that  has  to  be  authorized  now  will  close  the  “boyfriend”  loophole  to  keep  guns  out  of  the 

 hands  of  abusers.  The  court  order  said,  “This  is  an  abuser.  You  can’t  own  a  gun.”  It’s  to 

 close that loophole that existed. 

 You  know,  it’s  estimated  that  50  women  are  shot  and  killed  by  an  intimate  partner 

 every month in America — 50 a month.  Let’s pass it and save some lives. (Applause.) 

 And  I  need  not  —  I  need  not  tell  anyone  this,  but  gun  violence  is  becoming  an 

 epidemic in America. 
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 The  flag  at  the  White  House  was  still  flying  at  half-mast  for  the  8  victims  in  the 

 mass  shooting  in  Georgia  when  10  more  lives  were  taken  in  a  mass  shooting  in 

 Colorado. 

 And  in  the  week  in  between  those  two  events,  250  other  Americans  were  shot 

 dead in the streets of America — 250 shot dead. 

 I  know  how  hard  it  is  to  make  progress  on  this  issue.  In  the  ’90s,  we  passed 

 universal  background  checks,  a  ban  on  assault  weapons  and  high-capacity  magazines 

 that  hold  100  rounds  that  can  be  fired  off  in  seconds.  We  beat  the  NRA.  Mass  shootings 

 and gun violence declined. 

 Check  out  the  report  in  over  10  years.  But  in  the  early  twe-  —  2000s,  the  law 

 expired,  and  we’ve  seen  daily  bloodshed  since.  I’m  not  saying  if  the  law  continued,  we 

 wouldn’t see bloodshed. 

 More  than  two  weeks  ago  in  the  Rose  Garden,  surrounded  by  some  of  the 

 bravest  people  I  know  —  the  survivors  and  families  who  lost  loved  ones  to  gun  violence 

 —  I  laid  out  several  of  the  Department  of  Justice  a-  —  actions  that  are  being  taken  to  — 

 impact on this epidemic. 

 One  of  them  is  banning  so-called  “ghost  guns.”  These  are  homemade  guns  built 

 from  a  kit  that  includes  directions  on  how  to  finish  the  firearm.  The  parts  have  no  serial 

 numbers, so they show up at crime scenes and they can’t be traced. 

 The  buyers  of  these  ghost  gun  kits  aren’t  required  to  pass  any  background  check. 

 Anyone,  from  a  criminal  or  terrorist,  could  buy  this  kit  and  within  30  minutes  have  a 

 weapon that’s lethal.  But no more. 

 And  I  will  do  everything  in  my  power  to  protect  the  American  people  from  this 

 epidemic of gun violence, but it’s time for Congress to act as well. (Applause.) 

 Look,  I  don’t  want  to  become  confrontational  but  we  need  more  Senate 

 Republicans  to  join  the  overwhelming  majority  of  Democrat  colleagues  and  close  the 

 loopholes  requiring  a  background  check  on  purchases  of  guns.  We  need  a  ban  on 

 assault  weapons  and  high-capacity  magazines.  And  don’t  tell  me  it  can’t  be  done.  We 

 did it before, and it worked. 

 Talk  to  most  responsible  gun  owners  and  hunters.They’ll  tell  you  there’s  no 

 possible  justification  for  having  100  rounds  in  a  weapon.  What  do  you  think  —  deer  are 
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 wearing  Kevlar  vests?  (Laughter.)  They’ll  tell  you  that  there  are  too  many  people  today 

 who are able to buy a gun but shouldn’t be able to buy a gun. 

 These  kinds  of  reasonable  reforms  have  overwhelming  support  from  the 

 American  people,  including  many  gun  owners.  The  country  supports  reform  and  is  — 

 and Congress should act. 

 This  shouldn’t  be  a  red  or  blue  issue.  And  no  amendment  to  the  Constitution  is 

 absolute.  You  can’t  yell  “Fire!”  in  a  crowded  theater.  From  the  very  beginning,  there  were 

 certain  guns,  weapons,  that  could  not  be  owned  by  Americans.  Certain  people  could  not 

 own those weapons ever. 

 We’re  not  changing  the  Constitution;  we’re  being  reasonable.  I  think  this  is  not  a 

 Democrat or Republican issue; I think it’s an American issue. 

 And  here’s  what  else  we  can  do:  Immigration  has  always  been  essential  to 

 America.  Let’s  end  our  exhausting  war  over  immigration.  For  more  than  30  years, 

 politicians  have  talked  about  immigration  reform,  and  we’ve  done  nothing  about  it.  It’s 

 time to fix it. 

 On  day  one  of  my  presidency,  I  kept  my  commitment  and  sent  a  comprehensive 

 immigration bill to the United States Congress. 

 If  you  believe  we  need  to  secure  the  border,  pass  it,  because  it  has  a  lot  of  money 

 for  high-tech  border  security.  If  you  believe  in  a  pathway  to  citizenship,  pass  it  so  over  11 

 million  undocumented  folks  —  the  vast  majority  are  here  overstaying  visas.  Pass  it.  We 

 can  actually  —  if  you  actually  want  to  solve  a  problem,  I’ve  sent  a  bill  to  take  a  close 

 look at it. 

 We  have  to  —  also  have  to  get  at  the  root  problem  of  why  people  are  fleeing, 

 particularly  to  —  to  our  southern  border  from  Guatemala,  Honduras,  and  El  Salvador: 

 the  violence,  the  corruption,  the  gangs,  and  the  political  instability,  hunger,  hurricanes, 

 earthquakes, natural disasters. 

 When  I  was  President,  my  President  —  when  I  was  Vice  President,  the  President 

 asked  me  to  focus  on  providing  the  help  needed  to  address  the  root  causes  of  migration. 

 And  it  helped  keep  people  in  their  own  countries  instead  of  being  forced  to  leave.  The 

 plan was working, but the last administration decided it was not worth it. 
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 I’m  restoring  the  program  and  asked  Vice  President  Harris  to  lead  our  diplomatic 

 effort to take care of this. I have absolute confidence she’ll get the job done. (Applause.) 

 Now,  look,  if  you  don’t  like  my  plan,  let’s  at  least  pass  what  we  all  agree  on. 

 Congress  needs  to  pass  legislation  this  year  to  finally  secure  protection  for  DREAMers 

 — the young people who have only known America as their home. (Applause.) 

 And  permanent  protection  for  immigrants  who  are  here  on  temporary  protected 

 status  who  came  from  countries  beset  by  manmade  and  natural-made  violence  and 

 disaster. (Applause.) 

 As  well  as  a  pathway  to  citizenship  for  farmworkers  who  put  food  on  our  tables. 

 (Applause.) 

 Look,  immigrants  have  done  so  much  for  America  during  this  pandemic  and 

 throughout  our  history.  The  country  supports  immigration  reform.  We  should  act.  Let’s 

 argue over it, let’s debate it, but let’s act. (Applause.) 

 And  if  we  truly  want  to  restore  the  soul  of  America,  we  need  to  protect  the  sacred 

 right to vote.  Most people — (applause). 

 More  people  voted  in  the  last  presidential  election  than  any  time  in  American 

 history,  in  the  middle  of  the  worst  pandemic  ever.  It  should  be  celebrated.  Instead,  it’s 

 being attacked. 

 Congress  should  pass  H.R.  1  and  the  John  Lewis  Voting  Rights  Act  and  send  it  to 

 my  desk  right  away.  (Applause.)  The  country  supports  it.  The  Congress  should  act  now. 

 (Applause.) 

 Look,  in  closing,  as  we  gather  here  tonight,  the  images  of  a  violent  mob 

 assaulting this Capitol, desecrating our democracy, remain vivid in all our minds. 

 Lives  were  put  at  risk  —  many  of  your  lives.  Lives  were  lost.  Extraordinary 

 courage  was  summoned.  The  insurrection  was  an  existential  crisis  –-  a  test  of  whether 

 our democracy could survive. And it did. 

 But  the  struggle  is  far  from  over.  The  question  of  whether  our  democracy  will  long 

 endure is both ancient and urgent, as old as our Republic — still vital today. 

 Can  our  democracy  deliver  on  its  promise  that  all  of  us,  created  equal  in  the 

 image of God, have a chance to lead lives of dignity, respect, and possibility? 
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 Can  our  democracy  deliver  the  most  —  to  the  most  pressing  needs  of  our 

 people? 

 Can  our  democracy  overcome  the  lies,  anger,  hate,  and  fears  that  have  pulled  us 

 apart? 

 America’s  adversaries  –-  the  autocrats  of  the  world  –-  are  betting  we  can’t.  And  I 

 promise  you,  they’re  betting  we  can’t.  They  believe  we’re  too  full  of  anger  and  division 

 and rage. 

 They  look  at  the  images  of  the  mob  that  assaulted  the  Capitol  as  proof  that  the 

 sun  is  setting  on  American  democracy.  But  they  are  wrong.  You  know  it;  I  know  it.  But 

 we have to prove them wrong. 

 We  have  to  prove  democracy  still  works  —  that  our  government  still  works  and 

 we can deliver for our people. 

 In  our  first  100  days  together,  we  have  acted  to  restore  the  people’s  faith  in 

 democracy  to  deliver.  We’re  vaccinating  the  nation.  We’re  creating  hundreds  of 

 thousands  of  new  jobs.  We’re  delivering  real  results  to  people;  they  can  see  it  and  feel  it 

 in their own lives. 

 Opening  doors  of  opportunity,  guaranteeing  some  more  fairness  and  justice  — 

 that’s the essence of America. That’s democracy in action. 

 Our  Constitution  opens  with  the  words  —  as  trite  as  it  sounds  —  “We  the  People”. 

 Well,  it’s  time  to  remember  that  “We  the  People”  are  the  government  —  you  and  I.  Not 

 some  force  in  a  distant  capital.  Not  some  powerful  force  that  we  have  no  control  over. 

 It’s us.  It’s “We the People.” 

 In  another  era  when  our  democracy  was  tested,  Franklin  Roosevelt  reminded  us, 

 “In  America,  we  do  our  part.”  We  all  do  our  part.  That’s  all  I’m  asking:  that  we  do  our 

 part, all of us. 

 If  we  do  that,  we  will  meet  the  center  challenge  of  the  age  by  proving  that 

 democracy  is  durable  and  strong.  Autocrats  will  not  win  the  future.  We  will.  America  will. 

 And the future belongs to America. 

 As  I  stand  here  tonight  before  you,  in  a  new  and  vital  hour  of  life  and  democracy 

 of  our  nation,  and  I  can  say  with  absolute  confidence:  I  have  never  been  more  confident 

213



 or  optimistic  about  America  —  not  because  I’m  President,  because  what’s  happening 

 with the American people. 

 We  have  stared  into  the  abyss  of  insurrection  and  autocracy,  pandemic  and  pain, 

 and “We the People” did not flinch. 

 At  the  very  moment  our  adversaries  were  certain  we  would  pull  apart  and  fail,  we 

 came together.  We united. 

 With  light  and  hope,  we  summoned  a  new  strength,  new  resolve  to  position  us  to 

 win  the  competition  of  the  21st  century,  on  our  way  to  a  union  more  perfect,  more 

 prosperous, and more just, as one people, one nation, and one America. 

 Folks,  as  I  told  every  world  leader  I’ve  ever  met  with  over  the  years,  it’s  never 

 ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn’t. (Applause.) 

 We  are  the  United  States  of  America.  (Applause.)  There  is  not  a  single  thing  — 

 nothing  —  nothing  beyond  our  capacity.  We  can  do  whatever  we  set  our  mind  to  do  if  we 

 do it together. (Applause.) So let’s begin to get together. (Applause.) 

 God  bless  you  all,  and  may  God  protect  our  troops.  Thank  you  for  your  patience. 

 (Applause.) 

 10:12 P.M. EDT 
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 APÊNDICE  A  -  Tradução  do  discurso  oficial  do  Presidente  Barack  Obama  no  State  of 

 the Union  em 12 de fevereiro de 2013 

 O  PRESIDENTE:  Sr.  Orador,  Sr.  Vice  Presidente,  membros  do  Congresso, 

 prezados cidadãos: 

 Há  cinquenta  e  um  anos,  John  F.  Kennedy  declarou  para  esta  Câmara  que  “a 

 Constituição  faz  de  nós  não  rivais  pelo  poder,  mas  parceiros  pelo  progresso.” 

 (Aplausos).  “É  minha  tarefa”,  ele  disse  “apresentar-me  ao  Estado  da  União  -  melhorar  o 

 Estado da União é tarefa de todos nós”. 

 Hoje,  graças  à  garra  e  determinação  dos  cidadãos  americanos,  há  muito 

 progresso sobre o qual apresentar. 

 Depois  de  uma  década  de  uma  árdua  guerra,  nossos  corajosos  homens  e 

 mulheres  de  uniforme  estão  voltando  para  casa.  (Aplausos).  Depois  de  anos  de  uma 

 esgotante  recessão,  nossos  negócios  criaram  mais  de  seis  milhões  de  novos 

 empregos. 

 Nós  compramos  mais  carros  americanos  do  que  o  fazíamos  há  cinco  anos,  e 

 compramos  menos  petróleo  estrangeiro  do  que  o  fazíamos  nos  últimos  vinte  anos. 

 (Aplausos).  Nosso  mercado  interno  está  se  recuperando,  nosso  mercado  de  ações  está 

 se  revigorando,  e  consumidores,  pacientes,  e  donos  de  casa,  aproveitam  de  proteções 

 mais fortes do que antes. (Aplausos). 

 Então,  juntos,  nós  superamos  a  crise,  e  nós  podemos  dizer  com  confiança 

 renovada que o Estado da União está mais forte. (Aplausos). 

 Mas  nós  nos  reunimos  aqui  sabendo  que  há  milhões  de  americanos  cujo 

 trabalho  duro  e  dedicação  ainda  não  foram  recompensados.  Nossa  economia  está 

 criando  empregos  -  mas  muitas  pessoas  ainda  não  conseguem  encontrar  emprego  em 

 período integral. 

 Os  lucros  das  corporações  escalaram  de  forma  recorde  -  mas  por  mais  de  uma 

 década,  as  remunerações  e  as  rendas  mal  conseguiram  chegar  ao  orçamento 

 necessário. 
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 É  uma  tarefa  da  nossa  geração,  então,  reacender  o  verdadeiro  motor  do 

 crescimento  econômico  dos  Estados  Unidos  -  uma  ascendente,  próspera  classe  média. 

 (Aplausos). 

 É  nossa  tarefa  inacabada  restaurar  a  barganha  básica  que  construiu  esse  país  - 

 a  ideia  de  que  se  você  trabalhar  duro  e  cumprir  com  suas  responsabilidades,  você  pode 

 ir  adiante,  não  importa  de  onde  você  vem,  não  importa  como  você  se  parece,  ou  quem 

 você ama. 

 É  nossa  tarefa  inacabada  assegurar  que  este  governo  possa  trabalhar  em  nome 

 de  muitos,  e  não  apenas  para  poucos;  que  esse  governo  possa  encorajar  a  livre 

 iniciativa,  recompensando  a  iniciativa  individual,  e  abrindo  as  portas  da  oportunidade 

 para cada criança nessa nação. (Aplausos) 

 O  povo  americano  não  espera  que  o  governo  resolva  cada  um  de  seus 

 problemas.  Eles  não  esperam  que  nós  nesta  Câmara  possamos  concordar  sobre  cada 

 problema.  Mas  eles  esperam  sim  que  nós  possamos  colocar  os  interesses  da  nação 

 antes dos interesses partidários. (Aplausos.) 

 Eles  esperam,  sim,  que  nós  possamos  estabelecer  compromissos  justos  onde 

 for  possível.  Porque  eles  sabem  que  os  Estados  Unidos  movem-se  adiante  apenas 

 quando  o  fazemos  juntos,  e  que  a  responsabilidade  de  melhorar  esta  união  permanece 

 uma tarefa para todos nós. 

 Nosso  trabalho  deve  começar  por  tomar  algumas  decisões  básicas  sobre  nosso 

 orçamento - decisões que terão grande impacto sobre a força de nossa recuperação. 

 Ao  longo  dos  últimos  anos,  ambos  partidos  têm  trabalhado  juntos  para  reduzir  o 

 déficit  de  2.5  trilhões  de  dólares  -  a  maior  parte  através  do  corte  de  gastos,  mas 

 também através do aumento de impostos sobre os 1% mais ricos dos Estados Unidos. 

 Como  resultado,  nós  estamos  há  mais  da  metade  do  objetivo  de  redução  de  4 

 trilhões  de  dólares  em  redução  de  déficit  que  os  economistas  dizem  que  precisamos 

 para estabilizar as nossas finanças. 

 Agora nós precisamos terminar este trabalho. E a pergunta é: como? 

 Em  2011,  o  Congresso  aprovou  uma  lei  dizendo  que  se  ambos  partidos  não 

 conseguissem  concordar  sobre  um  plano  para  alcançar  nosso  objetivo  quanto  ao 
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 déficit,  o  corte  de  aproximadamente  um  trilhão  de  dólares  de  nosso  orçamento  entraria 

 em vigor neste ano. 

 Estes  cortes  repentinos,  rigorosos,  arbitrários,  colocariam  em  risco  nossa 

 prontidão  militar.  Estes  cortes  iriam  devastar  prioridades  como  educação,  e  energia,  e 

 pesquisa  médica.  Com  certeza,  estes  cortes  desacelerariam  nossa  recuperação,  e 

 custariam centenas de milhares de empregos. 

 É  por  isso  que  Democratas,  Republicanos,  líderes  empresariais,  e  economistas 

 já  disseram  que  estes  cortes,  conhecidos  aqui  em  Washington  como  ‘sequestrador’, 

 são realmente uma ideia ruim. 

 Agora,  alguns  no  Congresso  propuseram  prevenir  apenas  os  cortes  da  defesa, 

 promovendo  cortes  ainda  maiores  em  áreas  como  educação  e  treinamento  laboral. 

 Programas  de  seguro  médico  federal  e  benefícios  sociais.  Esta  ideia  é  ainda  pior. 

 (Aplausos). 

 Sim,  o  maior  condutor  do  nosso  débito  de  longo  prazo  é  o  crescente  custo  da 

 saúde  relacionada  à  uma  população  que  está  envelhecendo.  E  aqueles  de  nós  que  nos 

 importamos  profundamente  com  programas  como  os  de  seguro  médico  precisamos 

 abraçar  a  necessidade  de  reformas  modestas  -  do  contrário,  nossos  programas  de 

 aposentadoria  irão  tomar  o  lugar  dos  investimentos  que  precisamos  para  nossas 

 crianças,  e  colocar  em  risco  a  promessa  de  uma  aposentadoria  segura  para  as 

 gerações futuras. 

 Mas  nós  não  podemos  pedir  aos  cidadãos  idosos  e  famílias  trabalhadoras  para 

 assumir  toda  a  carga  de  redução  do  déficit  enquanto  não  pedirmos  nada  para  os  mais 

 ricos e os mais poderosos. (Aplausos). 

 Nós  não  vamos  aumentar  a  classe  média  apenas  através  do  redirecionamento 

 do  custo  de  programas  de  saúde  ou  educação  superior  sobre  famílias  que  já  estão  em 

 dificuldades,  ou  forçando  comunidades  a  demitir  mais  professores  e  mais  policiais  e 

 mais bombeiros. 

 A  maior  parte  dos  americanos  -  Democratas,  Republicanos,  e  independentes  - 

 entendem  que  nós  não  podemos  simplesmente  eliminar  nosso  caminho  rumo  à 

 prosperidade. 

217



 Eles  sabem  que  uma  economia  em  larga  escala  de  crescimento  requer  uma 

 abordagem  equilibrada  quanto  à  redução  de  déficit,  com  cortes  nos  gastos  e  nas 

 receitas,  e  com  todos  fazendo  sua  parte,  de  forma  justa.  E  esta  é  a  abordagem  que  eu 

 ofereço esta noite. 

 Em  se  tratando  de  programas  de  seguro  saúde  (Medicare),  estou  preparado  para 

 promulgar  reformas  que  irão  chegar  aos  mesmos  montantes  de  economia  na  saúde  até 

 o  início  da  próxima  década  da  mesma  forma  que  as  reformas  propostas  pela  comissão 

 bipartidária liderada por Simpson-Bowles commission. (Aplausos) 

 Desde  já,  o  Affordable  Care  Act  (proposta  legislativa)  está  ajudando  a 

 desacelerar  o  crescimento  dos  custos  com  saúde.  (Aplausos).  E  as  reformas  que  estou 

 propondo vão além. 

 Nós  iremos  reduzir  os  subsídios  quanto  aos  impostos  para  as  empresas  que 

 produzem  remédios  controlados,  e  pediremos  mais  dos  cidadãos  mais  ricos. 

 (Aplausos).  Nós  reduziremos  os  custos  através  da  mudança  pela  qual  nosso  governo 

 paga  pelo  Medicare  ,  porque  nossas  contas  médicas  não  deveriam  ser  baseadas  no 

 número  de  testes  pedidos  ou  o  número  de  dias  permanecidos  no  hospital;  eles 

 deveriam  ser  baseados  na  qualidade  do  tratamento  que  nossos  cidadãos  idosos 

 recebem. (Aplausos) 

 E  estou  aberto  a  reformas  adicionais  de  ambos  partidos,  contato  que  não  violem 

 a  garantia  de  uma  aposentadoria  segura.  Nosso  governo  não  deveria  fazer  promessas 

 que  não  pode  cumprir  -  mas  nós  devemos  manter  as  promessas  que  já  fizemos. 

 (Aplausos). 

 Para  alcançar  o  remanescente  do  nosso  objetivo  quanto  à  redução  do  déficit, 

 nós  devemos  fazer  o  que  os  líderes  de  ambos  partidos  já  sugeriram,  e  salvar  bilhões  de 

 dólares  ao  nos  livrarmos  de  brechas  quanto  às  deduções  sobre  os  mais  ricos  e  mais 

 bem conectados. 

 Afinal,  porque  escolheríamos  fazer  cortes  mais  profundos  à  educação  e  ao 

 Medicare  apenas  para  proteger  interesses  especiais  com  relação  aos  impostos?  O 

 quão  justo  é  isso?  Por  que  a  redução  do  déficit  é  uma  emergência  tal  que  justifique 

 cortes  nos  benefícios  de  seguridade  social,  mas  não  nas  brechas?  Como  isso  promove 

 o crescimento? (Aplausos). 
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 Agora  é  nossa  melhor  chance  para  o  bipartidarismo,  a  reforma  dos  impostos  de 

 forma  compreensiva  que  encoraja  a  criação  de  empregos  e  ajuda  a  baixar  o  déficit. 

 (Aplausos). Nós podemos fazer isso. 

 O  povo  americano  merece  uma  estrutura  de  impostos  que  ajude  os  pequenos 

 negócios  gastar  menos  tempo  preenchendo  documentos  complicados,  e  passem  mais 

 tempo  expandindo  e  contratando  -  uma  estrutura  que  assegure  que  bilionários  com 

 poderosos  contadores  não  possam  enganar  o  sistema  e  pagar  taxas  menores  que  seus 

 trabalhadores;  um  código  de  impostos  que  diminua  o  incentivo  à  criação  de  empregos 

 fora  do  país,  e  diminua  as  taxas  de  impostos  para  empresários  e  produtores  que  estão 

 criando empregos bem aqui nos Estados Unidos. 

 Isso  é  o  que  a  reforma  dos  impostos  pode  entregar.  Isso  é  o  que  podemos  fazer 

 juntos. (Aplausos). 

 Eu  entendo  que  a  reforma  dos  impostos  e  dos  direitos  não  será  fácil.  A  política 

 será  difícil  para  ambos  lados.  Nenhum  de  nós  conseguirá  100  por  cento  do  que  quer. 

 Mas  a  alternativa  irá  custar  nossos  empregos,  ferir  nossa  economia,  a  dificuldade  irá 

 encontrar milhões de trabalhadores americanos. 

 Então,  vamos  deixar  os  interesses  partidários  de  lado  e  trabalharmos  para 

 aprovar  um  orçamento  que  substitua  cortes  irresponsáveis  com  cortes  inteligentes  e 

 investimentos inteligentes sobre nosso futuro. 

 E  vamos  fazer  isso  sem  ‘esperteza’  pois  essa  cansa  o  consumidor  e  espanta  os 

 investidores. (Aplausos). 

 A  maior  nação  do  planeta  não  pode  continuar  conduzindo  seus  negócios  indo  de 

 uma crise de produção à outra. (Aplausos). Nós não podemos. 

 Vamos  concordar  bem  aqui,  agora,  sobre  manter  as  pessoas  do  governo  com  a 

 mente  aberta,  e  cumprir  com  nossas  responsabilidades  em  tempo,  e  sempre  manter  a 

 boa fé e crédito aos Estados Unidos da América. (Aplausos). 

 O  povo  americano  tem  trabalhado  muito  duro,  por  muito  tempo, 

 restabelecendo-se  de  uma  crise,  para  ter  que  ver  seus  políticos  eleitos  causarem  outra. 

 (Aplausos). 

 Agora,  a  maioria  de  nós  concorda  que  o  plano  para  reduzir  o  déficit  deve  fazer 

 parte  da  nossa  agenda.  Mas,  vamos  ser  claros,  a  redução  do  déficit,  apenas,  não  é  um 
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 plano  econômico.  (Aplausos).  Uma  economia  que  cresce  e  cria  empregos  para  a  classe 

 média - essa deve ser o norte conduzindo nossos esforços. (Aplausos). 

 Todos  os  dias  nós  devemos  fazer  três  perguntas  a  nós  mesmos,  enquanto 

 nação:  como  atraímos  mais  empregos  para  nosso  país?  como  nós  podemos  preparar 

 nosso  povo  com  as  habilidades  que  precisam  para  obter  esses  empregos?  e  como 

 podemos assegurar que o trabalho duro leva à uma vida boa, aceitável? 

 Há  um  ano  e  meio,  eu  avancei  uma  lei  (  American  Jobs  Act  )  sobre  a  qual 

 economistas  independentes  disseram  que  criaria  mais  de  1  milhão  de  novos  empregos. 

 E eu agradeço ao Congresso por ter passado alguns itens daquela lei. 

 Eu  peço  ao  Congresso  que  aprovem  o  resto  dos  itens.  (Aplausos).  Mas  nesta 

 noite,  irei  apresentar  propostas  adicionais  que  são  consistentes  com  o  orçamento  que 

 ambos partidos concordaram há 18 meses. 

 Deixem-me  repetir:  nada  que  estou  propondo  nesta  noite  deverá  aumentar  nosso 

 déficit,  em  nenhum  centavo.  Não  é  de  um  governo  maior  que  precisamos,  mas  um 

 governo  mais  inteligente,  que  define  prioridades  e  investe  em  crescimento  econômico 

 em larga escala. (Aplausos). Isso é o que nós devemos fazer. 

 Nossa  primeira  prioridade  é  fazer  dos  Estados  Unidos  um  ímã  para  novos 

 empregos e para a manufatura. 

 Após  perdemos  empregos  por  mais  de  10  anos,  nossas  fábricas  criaram  mais  de 

 500,000  empregos  ao  longo  dos  últimos  três  anos.  A  Caterpillar  está  trazendo 

 empregos  de  volta  do  Japão.  A  Ford  está  trazendo  empregos  de  volta  do  México.  E, 

 este  ano,  a  Apple  começará  a  fazer  os  Macs  nos  Estados  Unidos  novamente. 

 (Aplausos). 

 Há  coisas  que  podemos  fazer,  agora  mesmo,  para  acelerar  esta  tendência.  Ano 

 passado,  nós  criamos  nosso  primeiro  instituto  de  inovação  em  manufatura  em 

 Youngstown, Ohio. 

 O  que  antes  era  um  armazém  fechado  é  agora  o  laboratório  estado  da  arte  em 

 que  novos  trabalhadores  estão  dominando  a  arte  de  impressão  em  3D  que  possui  o 

 potencial  para  revolucionar  a  forma  pela  qual  nós  produzimos  quase  tudo.  Não  há  razão 

 pela qual isso não possa ocorrer em outras cidades. 
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 Então,  nesta  noite,  estou  anunciando  o  lançamento  de  mais  três  destes  pólos,  de 

 forma  que  negócios  privados  irão  fazer  parcerias  com  o  Departamento  de  Energia  para 

 transformar  regiões  deixadas  para  trás  pela  globalização  em  centros  globais  de 

 empregos  de  tecnologia  de  ponta.  E  eu  peço  ao  Congresso  que  ajude  a  criar  uma  rede 

 desses  15  pólos  e  garantam  que  a  próxima  revolução  quanto  à  produção  de  manufatura 

 ocorra aqui nos Estados Unidos. Nós podemos fazer isso. (Aplausos). 

 Agora,  se  queremos  aproveitar  o  máximo  possível  dos  nossos  produtos,  nós 

 também  temos  que  investir  nas  melhores  ideias.  Cada  dólar  que  investimos  para 

 mapear o genoma humano retornou 140 dólares para nossa economia - cada dólar. 

 Hoje,  nossos  cientistas  estão  mapeando  o  cérebro  humano  para  descobrir 

 respostas quanto ao Alzheimer. 

 Estão  sendo  desenvolvidos  fármacos  para  regenerar  órgãos  danificados;  criando 

 novos  materiais  para  fazer  com  que  baterias  sejam  10  vezes  mais  poderosas.  Agora  é 

 nossa  vez  para  nos  esforçarmos  quanto  a  estes  investimentos  em  criação  de  empregos 

 no campo da ciência e da inovação. 

 Agora  é  a  hora  para  alcançar  um  nível  de  pesquisa  e  desenvolvimento  não  vistos 

 desde a corrida espacial. Nós precisamos fazer esses investimentos. (Aplausos). 

 Hoje,  nenhuma  área  apresenta-se  mais  promissora  do  que  nossos  investimentos 

 no  setor  de  energia  americana.  Depois  de  anos  de  muito  falar  sobre  isso,  nós  estamos 

 finalmente  com  o  controle  de  nosso  próprio  futuro  energético.  Produzimos  mais  petróleo 

 nacionalmente do que nos últimos 15 anos. (Aplausos). 

 Nós  dobramos  a  distância  que  nossos  carros  percorrem  por  galão  de  gás,  e  o 

 montante  de  energia  renovável  que  podemos  gerar  através  de  fontes  como  vento  e  sol  - 

 com centenas de milhares de bons empregos americanos emergindo. 

 Produzimos  mais  gás  natural  do  que  nunca  antes  -  e  aproximadamente  todas  as 

 contas  de  energia  dos  cidadãos  estão  mais  baixas  por  conta  disso.  E,  ao  longo  dos 

 últimos  quatro  anos,  nossas  emissões  referentes  à  perigosa  poluição  por  carbono  que 

 ameaça nosso planeta foram reduzidas. 

 Mas,  para  o  bem  das  nossas  crianças  e  o  do  nosso  futuro,  devemos  fazer  mais 

 para combater as mudanças climáticas. (Aplausos). 
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 Agora,  é  verdade  que  nenhuma  ação  faz  diferença  de  forma  isolada.  Mas  o  fato 

 é  que  dos  12  anos  mais  quentes  já  registrados  apresentaram-se  durante  os  últimos  15. 

 Ondas  de  calor,  secas,  incêndios,  inundações  -  todos  estão  agora  mais  frequentes  e 

 mais intensos. 

 Podemos  escolher  acreditar  que  o  furacão  Sandy,  e  as  mais  severas  secas  em 

 décadas,  e  os  piores  incêndios  que  alguns  estados  já  viram,  foram  apenas  uma 

 coincidência  extravagante.  Ou,  podemos  escolher  acreditar  no  impressionante 

 julgamento da ciência - e agir antes que seja tarde. (Aplausos). 

 Agora,  a  boa  notícia  é  que  nós  podemos  progredir  de  forma  significativa  quanto  a 

 este  problema,  enquanto  podemos  conduzir  um  crescimento  econômico  forte.  Eu  insisto 

 que  este  Congresso  se  reuna,  busque  o  bipartidarismo,  considerem  soluções 

 mercadológicas  quanto  às  mudanças  climáticas,  como  a  que  John  McCain  e  Joe 

 Lieberman propuseram juntos há alguns anos. 

 Mas,  se  o  Congresso  não  agir  logo  para  proteger  as  futuras  gerações,  eu  irei. 

 (Aplausos).  Eu  irei  exigir  que  meu  gabinete  proponha  ações  executivas  que  possamos 

 considerar,  agora  e  no  futuro,  para  reduzir  a  poluição,  preparar  nossas  comunidades 

 para  as  consequências  das  mudanças  climáticas,  e  acelerar  a  transição  para  fontes  de 

 energia mais sustentáveis. 

 Há  quatro  anos,  outros  países  dominaram  o  mercado  de  energia  limpa  e  seus 

 empregos vieram junto com isso. E nós começamos a mudar isso. 

 Ano  passado,  a  energia  eólica  adicionou  aproximadamente  metade  de  toda  nova 

 capacidade de produção de energia ocorrida nos Estados Unidos. 

 Então,  vamos  gerar  ainda  mais.  A  energia  solar  fica  mais  barata  a  cada  ano  - 

 vamos baixar os custos ainda mais. 

 Enquanto  países  como  a  China  continuam  a  investir  em  energia  limpa,  nós 

 também devemos fazer o mesmo. 

 Agora,  neste  meio  tempo,  a  expansão  do  gás  natural  nos  levou  a  maior 

 independência energética e a uma produção de energia mais limpa. 

 Precisamos  incentivar  isso.  E  é  por  isso  que  minha  administração  irá  continuar  a 

 eliminar  a  burocracia  e  acelerar  as  autorizações  para  o  gás.  Mas  também  quero 

222



 trabalhar  com  esse  Congresso  para  encorajar  a  pesquisa  e  tecnologia  que  ajudem  com 

 a queima de gás natural, para uma forma mais limpa, e proteja nosso ar e nossa água. 

 Na  verdade,  muito  de  nossa  energia  recém  encontrada  provém  de  terras  e  águas 

 que as pessoas possuem o domínio, conjuntamente. 

 Então,  nesta  noite,  eu  proponho  que  nós  usemos  parte  das  receitas  provenientes 

 para  financiar  um  fundo  de  segurança  energética  que  irá  conduzir  novas  pesquisas  e 

 novas  tecnologias  para  mudarmos  nossos  carros  e  caminhões  da  dependência  do  uso 

 do petróleo. 

 Se  uma  coalizão  não  partidária  de  CEOs  e  gestores  aposentados  podem  apoiar 

 esta  ideia,  então  nós  também  podemos.  Vamos  ouvir  seus  conselhos  e  libertar  nossas 

 famílias  e  nossos  negócios  dos  dolorosos  aumentos  nos  preços  do  gás  que  nós  temos 

 lidado por muito tempo. 

 Também  estou  definindo  um  novo  objetivo  para  os  Estados  Unidos:  vamos  cortar 

 pela  metade  a  energia  desperdiçada  por  nossas  residências  e  negócios  nos  próximos 

 20 anos. (Aplausos). Nós iremos trabalhar com os estados para fazermos isso. 

 Os  estados  com  as  melhores  ideias  para  a  criação  de  empregos  e  diminuição 

 das  taxas  de  energia  através  da  construção  de  prédios  mais  eficientes  irão  receber 

 apoio adicional do governo para ajudá-los na implementação. 

 O  setor  americano  de  energia  é  apenas  uma  parte  de  uma  infraestrutura 

 seriamente envelhecida e que necessita de reparos. 

 Pergunte  a  qualquer  CEO  onde  eles  preferem  alocar  recursos  e  contratar  –  em 

 um  país  com  rodovias  e  pontes  que  estão  deteriorando,  ou  em  um  país  com  rodovias 

 para  altas  velocidades  e  Internet;  escolas  com  tecnologia  de  ponta,  matrizes 

 energéticas. 

 O  CEO  da  empresa  Siemens  America  –  uma  empresa  que  trouxe  milhares  de 

 novos  empregos  para  a  Carolina  do  Norte  –  disse  que  se  nós  atualizarmos  nossa 

 infraestrutura,  ele  trará  ainda  mais  empregos.  E  esta  é  a  atitude  de  muitas  empresas  no 

 mundo  todo.  E,  eu  sei  que  vocês  querem  esses  projetos  de  criação  de  empregos  na 

 cidade de vocês. E eu tenho visto essas inaugurações. (Risadas) 

 Então,  nesta  noite,  proponho  um  programa  chamado  “  Fix-it-First  ” 

 (  Conserte-Primeiro  ),  para  que  pessoas  sejam  alocadas  para  trabalhar  o  mais  rápido 
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 possível  em  nossos  reparos  mais  urgentes,  como  aproximadamente  70,000  pontes 

 estruturalmente  deficicientes  por  todo  o  país.  (Aplausos).  E  para  certificar  que  os 

 pagadores  de  impostos  não  tenham  que  ser  responsáveis  por  todo  esse  fardo,  estou 

 também  propondo  a  “Parceria  para  Reconstrução  dos  Estados  Unidos”,  para  atração  de 

 capital  privado  para  atualizar  o  que  nossos  negócios  mais  precisam:  portos  modernos 

 para  mover  nossos  produtos,  canos  modernos  para  aguentar  as  tempestades,  escolas 

 modernas merecedoras de nossas crianças. (Aplausos) 

 Vamos  provar  que  não  há  local  melhor  no  mundo  para  fazer  negócios  do  que 

 aqui nos Estados Unidos, e vamos fazer isso agora. Nós podemos fazer isso juntos. 

 E  parte  de  nosso  esforço  em  construir  deve  também  envolver  o  setor  imobiliário. 

 A  boa  notícia  é  que  nosso  mercado  imobiliário  está  finalmente  se  recuperando  do 

 colapso de 2007. 

 Os  preços  das  casas  estão  aumentando  de  forma  mais  rápida  nos  últimos  seis 

 anos.  Compras  de  casas  aumentaram  em  aproximadamente  50%,  e  a  construção  está 

 se expandindo novamente. 

 Mas  mesmo  com  taxas  hipotecárias  a  um  valor  mais  baixo  em  50  anos,  muitas 

 famílias  com  sólido  crédito  e  que  querem  comprar  uma  casa  estão  sendo  rejeitadas. 

 Muitas  famílias  que  nunca  deixaram  de  fazer  um  pagamento  e  querem  financiamento 

 estão  sendo  ditas  não.  Isso  está  atrasando  nossa  economia.  E  nós  precisamos 

 consertar isso. 

 Agora  mesmo,  há  uma  proposta  nesse  Congresso  Right  que  daria  a  cada  dono 

 de  casa  responsável  nos  Estados  Unidos  a  chance  de  economizar  3  mil  dólares  por  ano 

 se  financiarem  com  as  taxas  de  hoje.  Democratas  e  Republicanos  já  apoiaram  isso 

 antes, então o que estão esperando? 

 Votem  e  enviem  essa  proposta  para  mim.  (Aplausos).  Por  quê  ser  contra  isso? 

 (Aplausos).  Por  quê  isso  seria  um  problema  partidário,  ajudar  as  pessoas  com 

 financiamento?  Agora  mesmo,  regulamentações  sobrepostas  mantêm  jovens 

 responsáveis  famílias  distantes  da  compra  de  sua  primeira  casa.  O  que  está  nos 

 segurando? Vamos agilizar o processo, e ajudar nossa economia a crescer. 

 Essas  iniciativas  em  manufatura,  energia,  infraestrutura,  moradia  –  todas  essas 

 coisas  irão  ajudar  empreendedores  e  donos  de  pequenas  empresas  a  expandir  e  criar 

224



 novos  empregos.  Mas  nenhum  será  capaz  de  manter-se  a  não  ser  que  nós  também 

 possamos  preparar  nossos  cidadãos  com  as  habilidades  e  com  o  treinamento  para  que 

 possam assumir esses empregos. (Aplausos). 

 E  isso  precisa  começar  na  idade  mais  nova  possível.  Estudos  atrás  de  estudos 

 nos  mostram  que  quanto  antes  uma  criança  começa  a  aprender,  melhor  para  ele  ou  ela 

 no  futuro.  Mas  hoje,  menos  de  3  em  cada  10  crianças  de  4  anos  estão  matriculadas  em 

 um programa de pré-escola de qualidade. 

 A  maior  parte  dos  pais  da  classe  média  não  podem  pagar  um  pouco  mais  por 

 semana  por  uma  escola  particular.  E  as  crianças  pobres  que  são  as  que  mais  precisam 

 de  ajuda,  essa  falta  de  acesso  à  educação  pré-escolar  pode  colocar  uma  sombra  sobre 

 eles para o resto de suas vidas. 

 Então,  esta  noite,  proponho  trabalhar  com  os  estados  para  fazer  com  que  a 

 pré-escola  de  qualidade  esteja  disponível  para  cada  criança  dos  Estados  Unidos. 

 (Aplausos). Isso é algo que nós devemos ser capazes de fazer. 

 Cada  dólar  que  investimos  em  pré-escola  de  qualidade  pode  economizar  mais 

 de  sete  dólares  no  futuro  –  através  da  melhoria  das  notas,  redução  da  gravidez  na 

 adolescência, e até mesmo, reduzindo o crime. 

 Em  estados  que  têm  como  prioridade  a  educação  das  crianças  mais  novas, 

 como  Georgia  ou  Oklahoma,  os  estudos  mostram  que  os  estudantes  crescem  com 

 maior  capacidade  para  ler  e  resolver  problemas  matemáticos  na  média,  maior 

 probabilidade  de  terminarem  o  ensino  médio,  conseguirem  um  emprego  e  criarem 

 famílias mais estáveis. Nós sabemos que isso funciona. 

 Então,  vamos  fazer  o  que  funciona  e  assegurar  que  nenhuma  de  nossas 

 crianças  iniciem  a  corrida  da  vida  já  atrás.  Vamos  dar  às  nossas  crianças  essa  chance. 

 (Aplausos). 

 Vamos  também  assegurar  que  um  diploma  do  ensino  médio  coloque  nossos 

 jovens  em  um  caminho  para  um  bom  trabalho.  Nesse  momento,  países  como  a 

 Alemanha  focam  em  outorgar  a  seus  alunos  do  ensino  médio  o  equivalente  a  um 

 diploma técnico das nossas escolas técnicas. 

 Então,  esses  jovens  da  Alemanha  estão  prontos  para  o  trabalho  quando  se 

 formam  no  Ensino  Médio.  Eles  foram  treinados  para  os  empregos  que  existem  ali. 
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 Agora,  em  escolas  como  P-Tech,  no  Brooklyn,  uma  colaboração  entre  as  escolas 

 públicas  de  Nova  Iorque  e  a  Universidade  da  Cidade  de  Nova  Iorque  e  a  IBM,  os  alunos 

 irão  se  formar  com  um  diploma  do  Ensino  Médio  com  especialização  em  computação 

 ou engenharia. 

 Nós  precisamos  dar  aos  americanos  oportunidades  de  estudo  como  essa. 

 (Aplausos). 

 E,  há  quatro  anos,  começamos  a  “Corrida  para  o  Topo”  (Race  to  the  Top)  –  uma 

 competição  que  convenceu  quase  todos  os  estados  a  desenvolverem  currículos 

 escolares  mais  inteligentes  e  com  padrões  mais  altos,  com  apenas  1  por  cento  do  que 

 gastamos com educação todo ano. 

 Esta  noite,  estou  anunciando  um  novo  desafio,  para  redesenhar  as  escolas  do 

 Ensino  Médio  dos  Estados  Unidos,  para  melhor  preparar  seus  formandos  para  as 

 demandas  da  economia  da  tecnologia  de  ponta.  E  nós  iremos  recompensar  as  escolas 

 que  desenvolvam  novas  parcerias  com  colégios  técnicos  e  empresas,  e  criaremos 

 disciplinas  que  focam  em  ciência,  tecnologia,  engenharia,  e  matemática  –  as 

 habilidades  que  os  empregadores  estão  buscando  hoje  para  preencher  as  vagas  de 

 trabalho que estão disponíveis bem agora e estarão disponíveis no futuro. 

 Agora,  mesmo  com  escolas  melhores,  a  maioria  das  pessoas  jovens  precisarão 

 de  educação  superior.  É  um  fato  simples  que  quanto  mais  educação  formal  você  tem, 

 maior  será  sua  probabilidade  de  ter  um  bom  trabalho  e  fazer  parte  da  classe  média. 

 Mas  hoje,  os  custos  exorbitantes  deixam  de  fora  da  educação  superior  muitas  pessoas 

 jovens, ou sobrecarregam esses jovens com débito insustentável. 

 Através  de  taxas  de  créditos,  bolsas  de  estudo  e  melhores  empréstimos,  nós 

 fizemos  com  que  a  educação  superior  pudesse  ser  mais  acessível  para  milhões  de 

 estudantes  e  famílias  ao  longo  dos  últimos  anos.  Mas  os  pagadores  de  impostos  não 

 podem continuar subsidiando custos cada vez maiores com a educação superior. 

 A  Educação  Superior  deve  fazer  sua  parte  para  manter  os  custos  mais  baixos,  e 

 é nosso trabalho assegurar que eles farão isso. (Aplausos). 

 Então,  nesta  noite,  eu  peço  ao  Congresso  para  mudar  o  “Ato  da  Educação 

 Superior”  (Higher  Education  Act)  de  forma  que  acessibilidade  e  valor  sejam  incluídos 

 em  determinar  quais  universidades  recebem  quais  tipos  de  subsídio  federal.  (Aplausos). 
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 E,  amanhã,  minha  administração  irá  lançar  uma  nova  “  Tabela  de  Desempenho  do 

 Ensino  Superior  ”  (  College  Scorecard  )  para  que  os  pais  e  alunos  possam  usar  para 

 comparar  as  universidades  com  base  em  um  critério  simples  –  onde  você  pode  obter  as 

 maiores oportunidades com base no seu investimento. 

 Agora,  para  crescer  nossa  classe  média,  nossos  cidadãos  precisam  ter  acesso  à 

 educação  e  ao  treinamento  necessários  aos  trabalhos  de  hoje.  Mas  nós  também 

 precisamos  assegurar  que  os  Estados  Unidos  mantenham-se  como  um  local  onde 

 todos  que  queiram  trabalhar  –  todos  que  queiram  trabalhar  duro  tenham  oportunidade 

 de seguir em frente. 

 Nossa  economia  é  mais  forte  quando  nós  aproveitamos  nossos  talentos  e  a 

 criatividade  de  nossos  esperançosos  e  esforçados  imigrantes.  (Aplausos).  E,  agora 

 mesmo,  líderes  de  negócios,  trabalhadores,  leis,  comunidades  –  todos  concordam  que 

 chegou  a  hora  para  aprovar  uma  compreensível  reforma  sobre  os  imigrantes. 

 (Aplausos). 

 Agora  é  a  hora  de  fazermos  isso.  Agora  é  a  hora  de  fazermos  isso.  Agora  é  a 

 hora de fazermos isso. (Aplausos). 

 Uma  reforma  real  significa  maior  segurança  nas  fronteiras,  e  nós  podemos 

 construir  sobre  o  progresso  que  minha  administração  já  fez  –  colocamos  mais  soldados 

 na  segurança  da  fronteira  do  que  qualquer  outro  momento  na  nossa  história  e 

 reduzimos o cruzamento ilegal na fronteira para o menor índice dos últimos 40 anos. 

 Uma  reforma  real  significa  estabelecer  um  caminho  responsável  para  que  os 

 estrangeiros  obtenham  a  cidadania  americana  –  um  caminho  que  inclui  passar  por  um 

 antecedente  criminal,  o  pagamento  de  taxas  e  penalidades  se  for  o  caso,  aprender 

 inglês, e ir para a fila junto dos outros tentando entrar aqui legalmente. (Aplausos). 

 Uma  reforma  real  significa  ajustar  o  sistema  de  imigração  para  diminuir  os 

 períodos  de  espera  e  atrair  os  empreendedores  e  engenheiros  que  irão  ajudar  na 

 criação de empregos e crescimento de nossa economia. (Aplausos). 

 Em  outras  palavras,  sabemos  o  que  precisa  ser  feito.  E,  por  assim  dizer,  grupos 

 bipartidários  em  ambas  Câmaras  estão  trabalhando  de  forma  diligente  para  criar  uma 

 lei, e eu aplaudo seus esforços. Então, vamos fazer isso. 
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 Enviem-me  uma  lei  compreensível  sobre  reforma  da  imigração  nos  próximos 

 meses,  e  eu  irei  assinar  logo  em  seguida.  E  os  Estados  Unidos  ficarão  melhor  por  isso. 

 (Aplausos). Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. 

 Mas  nós  não  podemos  parar  aí.  Nós  sabemos  que  nossa  economia  é  mais  forte 

 quando  nossas  esposas,  nossas  mães  e  nossas  filhas  podem  viver  suas  vidas  livres  de 

 discrminação no ambiente de trabalho, e livres do medo de violência doméstica. 

 Hoje  o  Senado  aprovou  o  “  Ato  Contra  a  Violência  da  Mulher  ”  (  Violence  Against 

 Women  Act  )  que  Joe  Biden  originalmente  escreveu  há  quase  20  anos.  E  eu  insisto 

 agora  para  que  a  Câmara  possa  fazer  o  mesmo.  (Aplausos).  Bom  trabalho,  Joe.  E  eu 

 peço  a  esse  Congresso  que  declare  que  a  mulher  deve  receber  um  salário  igual  para  os 

 mesmos  esforços,  e,  finalmente,  aprovem  a  “  Lei  do  Pagamento  Justo  ”  (  Paycheck 

 Fairness  ) neste ano. (Aplausos). 

 Nós  sabemos  que  nossa  economia  é  mais  forte  quando  nós  recompensamos  um 

 dia  honesto  de  trabalho  com  remunerações  honestas.  Mas  hoje,  um  trabalhador  em 

 tempo integral recebendo a remuneração mínima, ganha um total de 14,500 no ano. 

 Mesmo  com  a  isenção  de  impostos  que  aprovamos,  uma  família  com  duas 

 crianças  que  recebem  o  salário  mínimo  ainda  vive  abaixo  da  linha  da  pobreza.  Isso  está 

 errado.  É  por  isso  que,  desde  a  última  vez  que  esse  Congresso  aumentou  o  salário 

 mínimo, 19 estados escolheram aumentar o mínimo deles ainda mais. 

 Esta  noite,  vamos  declarar  que  na  nação  mais  rica  do  planeta,  ninguém  que 

 trabalhe  em  tempo  integral  tenha  que  viver  na  pobreza,  e  aumentar  o  salário  mínimo 

 por hora para 9 dólares. (Aplausos). Nós temos que conseguir fazer isso. (Aplausos). 

 Este  único  passo  deve  aumentar  a  renda  de  milhões  de  famílias  trabalhadoras. 

 Isso  pode  significar  a  diferença  entre  mantimentos  ou  o  banco  de  alimentos,  aluguel  ou 

 ser despejado, continuar se arrastando, ou finalmente seguir em frente. 

 Para  negócios  ao  longo  do  país,  isso  pode  significar  clientes  com  mais  dinheiro 

 em  seus  bolsos.  E,  muitas  pessoas  provavelmente  precisariam  de  menos  auxílio  do 

 governo. 

 Na  verdade,  as  pessoas  trabalhadoras  não  deveriam  ter  que  esperar  ano  após 

 ano  para  que  o  salário  mínimo  pudesse  subir  enquanto  os  salários  dos  CEOs  nunca 

 foram tão altos. 
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 Então,  aqui  vai  uma  ideia  que  o  Governador  Romney  e  eu  concordamos  sobre 

 no  ano  passado  –  vamos  equilibrar  o  salário  mínimo  ao  custo  de  vida,  para  que 

 finalmente isso se transforme em um salário pelo qual se consiga viver. (Aplausos). 

 Esta  noite,  vamos  também  reconhecer  que  há  comunidades  neste  país  em  que 

 não  importa  quão  duro  você  trabalhe,  é  virtualmente  impossível  seguir  em  frente. 

 Cidades  baseadas  no  trabalho  fabril  foram  dizimadas  após  anos  de  plantas 

 funcionando. 

 Bolsões  de  pobreza  do  qual  não  se  pode  escapar,  urbano  e  rural,  onde  jovens 

 adultos ainda estão lutando por seu primeiro trabalho. 

 Os  Estados  Unidos  não  são  um  local  onde  a  circunstância  ou  chance  de  onde 

 você  nasceu  deveria  determinar  seu  destino.  E  é  por  isso  que  precisamos  construir 

 novos  degraus  de  oportunidades  dentro  da  classe  média  para  todos  os  que  estiverem 

 dispostos a subir estes degraus. 

 Vamos  oferecer  incentivos  para  empresas  que  contratarem  americanos  que 

 possuam  o  necessário  para  preencher  aquela  vaga,  mas  que  estiveram  fora  do 

 mercado de trabalho por tanto tempo que ninguém oferece a eles uma chance mais. 

 Vamos  colocar  as  pessoas  de  volta  ao  trabalho  ao  reconstruirmos  casas 

 abandonadas em bairros precários. 

 E,  neste  ano,  minha  administração  começará  uma  parceria  com  as  20  mais 

 precárias  cidades  dos  Estados  Unidos  para  fazer  com  que  essas  comunidades  voltem 

 aos  trilhos.  Vamos  trabalhar  com  líderes  locais  para  definirmos  recursos  para  saúde 

 pública, educação e moradia. 

 Nós  iremos  distribuir  novos  créditos  de  impostos  para  as  empresas  que 

 contratarem  e  investirem.  E  nós  iremos  trabalhar  para  fortalecer  as  famílias  através  da 

 remoção  de  impeditivos  financeiros  quanto  ao  casamento  para  casais  com  baixa  renda, 

 e  faremos  mais  para  encorajar  a  paternidade  –  porque  o  que  faz  de  você  um  homem 

 não  é  sua  habilidade  de  procriação  e  geração  de  uma  criança;  é  ter  a  coragem  para 

 educar uma. E nós queremos encorajar isso. Nós queremos ajudar. (Aplausos). 

 Famílias  mais  fortes.  Comunidades  mais  fortes.  Um  país  mais  forte.  Esse  é  o  tipo 

 de  prosperidade  –  ampla,  compartilhada,  construída  sobre  uma  classe  média  de 
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 sucesso  –  que  sempre  foi  a  fonte  do  nosso  progresso.  É  também  a  base  do  nosso 

 poder e influência no mundo. 

 Esta  noite,  nós  permanecemos  unidos  em  saudar  as  tropas  e  civis  que 

 sacrificam  suas  vidas  diariamente  para  nos  proteger.  Por  causa  deles,  nós  podemos 

 dizer  com  confiança  que  os  Estados  Unidos  será  capaz  de  completar  sua  missão  no 

 Afeganistão  e  alcançarmos  nosso  objetivo  de  derrotar  o  coração  da  al  Qaeda. 

 (Aplausos). 

 Nós  já  trouxemos  de  volta  aos  Estados  Unidos  33,000  dos  nossos  corajosos 

 membros do serviço militar, homens e mulheres. 

 Esta  primavera,  nossas  forças  militares  irão  assumir  um  novo  papel  de  apoio, 

 enquanto as seguranças afegãs lideram. 

 Esta  noite,  posso  anunciar  que  ao  longo  do  próximo  ano,  mais  34,000  tropas 

 americanas  irão  voltar  do  Afeganistão.  Este  retorno  irá  continuar  e  até  o  final  do 

 próximo ano, nossa guerra no Afeganistão terá terminado. (Aplausos). 

 Para  além  de  2014,  o  compromisso  dos  Estados  Unidos  rumo  a  um  Afeganistão 

 unificado  irá  perdurar,  mas  a  natureza  do  nosso  compromisso  irá  mudar.  Nós  estamos 

 negociando  um  acordo  com  o  governo  afegão  que  enfoque  em  duas  missões  – 

 treinamento  e  fornecimento  de  equipamento  às  forças  do  Afeganistão  para  que  o  país 

 não  seja  entregue  novamente  ao  caos;  e  esforços  contra  terroristas  que  nos  permitam 

 perseguir os remanescentes da al Qaeda e seus afiliados. 

 Hoje,  a  organização  que  nos  atacou  no  11  de  setembro  é  uma  sombra  do  que 

 costumava  ser.  (Aplausos).  É  verdade  que  diferentes  grupos  extremistas  e  afiliados  da 

 al Qaeda emergiram – desde a Península Arábica até a África. 

 A  ameaça  que  estes  grupos  representam  cresce.  Mas,  para  combater  esta 

 ameaça,  nós  não  precisamos  enviar  centenas  de  milhares  de  nossos  filhos  e  filhas  a 

 lutarem no exterior ou ocupar outras nações. 

 Ao  contrário,  nós  precisaremos  ajudar  países  como  o  Yemen,  a  Líbia,  e  a 

 Somália  a  proverem  sua  própria  segurança,  e  ajudar  os  aliados  que  lutam  contra 

 terroristas,  como  ocorre  no  Mali.  E,  onde  for  necessário,  através  de  uma  gama  de 

 capacidades,  nós  continuaremos  a  assumir  a  liderança  contra  os  terroristas  que 

 apresentam grande ameaça aos americanos. (Aplausos). 
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 Agora,  enquanto  fazemos  isso,  nós  devemos  considerar  nossos  valores  na  luta. 

 É  por  isso  que  minha  administração  tem  trabalhado  incansavelmente  para  estabelecer 

 uma estrutura legal e política para guiar nossos esforços contra terroristas. 

 Durante  todo  o  processo,  mantivemos  o  Congresso  completamente  informado 

 sobre  nossos  esforços.  Eu  reconheço  que  na  nossa  democracia,  ninguém  deveria 

 apenas  considerar  a  minha  palavra,  por  assim  dizer,  de  que  estamos  fazendo  as  coisas 

 da forma certa. 

 Então,  nos  meses  seguintes,  eu  continuarei  a  engajar  o  Congresso  para  garantir 

 não  apenas  que  nosso  objetivo,  como  a  detenção  e  acusação  de  terroristas 

 mantenham-se  consistentes  com  nossas  leis  e  sistemas  de  controle,  mas  que  nossos 

 esforços  sejam  ainda  mais  transparentes  ao  povo  dos  Estados  Unidos  e  do  mundo. 

 (Aplausos). 

 Claro  que  nossos  objetivos  não  terminam  com  no  al  Qaeda.  Os  Estados  Unidos 

 continuarão  a  liderar  o  esforço  para  prevenir  a  disseminação  das  armas  mais  perigosas 

 do mundo. 

 O  regime  na  Coreia  do  Norte  deve  saber  que  eles  apenas  alcançarão  a 

 segurança  e  prosperidade  quando  estiverem  cumprindo  com  obrigações  internacionais. 

 Provocações  como  as  que  vimos  ontem  à  noite  irão  apenas  continuar  a  isolá-los, 

 enquanto  continuamos  com  nossos  aliados,  fortalecidos  em  nossa  defesa  de  mísseis,  e 

 lideramos o mundo na tomada de ação firme para responder a essas ameaças. 

 Da  mesma  forma,  os  líderes  do  Irã  devem  reconhecer  que  agora  é  o  momento 

 para  uma  solução  diplomática,  porque  a  aliança  permanece  unida  em  exigir  que  eles 

 cumpram  com  suas  obrigações,  e  nós  faremos  o  que  for  necessário  para  prevenir  que 

 eles tenham acesso a armas nucleares. (Aplausos). 

 Ao  mesmo  tempo,  nós  iremos  engajar  a  Rússia  para  que  busquem  reduzir 

 adicionalmente  arsenais  nucleares,  e  continuaremos  a  liderar  o  esforço  global  para 

 proteger  que  materiais  nucleares  cheguem  à  mãos  erradas  –  porque  nossa  habilidade 

 de  influenciar  os  outros  depende  de  nossa  vontade  de  liderar  e  cumprir  com  nossas 

 obrigações. 

 Os  Estados  Unidos  também  devem  encarar  a  rápida  e  crescente  ameaça  de 

 ataques  cibernéticos.  (Aplausos).  Agora,  nós  sabemos  que  os  hackers  podem  roubar  a 
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 identidade  das  pessoas  e  infiltrar  seus  emails.  Nós  sabemos  que  países  estrangeiros  e 

 empresas podem furtar nossos segredos corporativos. 

 Agora,  nossos  inimigos  também  estão  buscando  a  habilidade  para  sabotar  nossa 

 matriz  energética,  nossas  instituições  financeiras,  nossos  sistemas  de  controle  aéreo. 

 Nós  não  poderemos  olhar  para  trás  daqui  alguns  anos  e  nos  perguntarmos  por  quê  nós 

 não fizemos nada frente a ameaça real de nossa segurança e nossa economia. 

 E  é  por  isso  que  hoje  mais  cedo  assinei  uma  nova  ordem  executiva  que  irá 

 fortalecer  nossas  defesas  cibernéticas  ao  aumentar  o  compartilhamento  de 

 informações,  e  desenvolver  padrões  para  proteger  nossa  segurança  nacional,  nossos 

 empregos, e nossa privacidade. (Aplausos). 

 Mas,  agora,  o  Congresso  deve  agir  também,  aprovando  a  legislação  para  dar  ao 

 nosso  governo  uma  capacidade  maior  para  assegurar  nossas  relações  e  impedir 

 ataques.  Isso  é  algo  que  nós  devemos  ser  capazes  de  fazer  de  forma  bipartidária. 

 (Aplausos). 

 Agora,  enquanto  protegemos  nosso  povo,  nós  devemos  nos  lembrar  que  o 

 mundo  de  hoje  apresenta  não  apenas  perigos  e  ameaças,  mas  apresenta 

 oportunidades. 

 Para  aumentar  as  exportações  dos  Estados  Unidos,  apoiar  a  criação  de 

 empregos  nos  Estados  Unidos,  e  acirrar  a  disputa  nos  crescentes  mercados  da  Ásia, 

 nós pretendemos completar as negociações rumo a uma Parceria Trans-Pacífica. 

 E,  nesta  noite,  estou  anunciando  que  nós  iremos  iniciar  conversas  rumo  a  um 

 compreensível  acordo  chamado  de  TTIP  -  porque  comércio  que  é  justo  e  livre  entre 

 Atlântico,  é  aquele  que  deve  apoiar  milhões  de  empregos  americanos  que  paguem 

 bem. (Aplausos). 

 Nós  também  sabemos  que  o  progresso  nos  locais  mais  pobres  do  mundo  nos 

 enriquece  –  não  apenas  porque  cria  novos  mercados  e  origina  mais  ordem  em  certas 

 regiões do mundo, mas também porque é a coisa certa a se fazer. 

 Em muitos locais, as pessoas vivem com pouco mais de um dólar por dia. 

 Então,  os  Estados  Unidos  irão  juntar  forças  com  seus  aliados  para  erradicar  a 

 pobreza  extrema  nas  próximas  duas  décadas  ao  conectar  mais  pessoas  na  economia 

 global;  ao  empoderarmos  mulheres,  ao  darmos  aos  jovens  e  mentes  mais  brilhantes 
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 novas  oportunidades,  e  ao  ajudarmos  comunidades  a  educar,  e  a  empoderar  a  si 

 mesmos;  ao  salvarmos  as  crianças  do  mundo  de  mortes  que  podem  ser  prevenidas;  e 

 por  cumprir  a  promessa  de  uma  geração  livre  de  AIDS,  e  que  está  a  nosso  alcance. 

 (Aplausos). 

 Vejam,  os  Estados  Unidos  devem  manter-se  como  um  farol  para  todos  aqueles 

 que buscam a liberdade durante esse histórico período de mudança. 

 Eu  vi  o  poder  da  mudança  ano  passado  em  Rangoon,  em  Burma,  quando  Aung 

 San  Suu  Kyi  recebeu  um  Presidente  Americano  em  sua  casa  onde  ela  esteve 

 aprisionada  por  anos;  quando  milhares  de  pessoas  nas  ruas  de  Burmese,  acenavam 

 bandeiras  americanas,  incluindo  um  homem  que  disse:  “Há  justiça  e  lei  nos  Estados 

 Unidos. Eu quero um país assim.” 

 Em  defesa  da  liberdade,  nós  nos  manteremos  como  a  âncora  das  parcerias 

 fortes para o continente americano, para a África, para a Europa e para a Ásia. 

 No  Oriente  Médio,  nós  iremos  apoiar  os  cidadãos  que  demandarem  por  direitos 

 universais, e iremos apoiar transições estáveis rumo à democracia. (Aplausos). 

 Nós  sabemos  que  o  processo  pode  ser  bagunçado,  e  nós  não  podemos  presumir 

 como  ditar  as  mudanças  em  países  como  o  Egito,  mas  nós  podemos  -  e  iremos  -  insistir 

 no respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas. 

 Nós  manteremos  nossa  pressão  sobre  o  regime  Sírio  que  matou  seu  próprio 

 povo,  e  apoiaremos  os  líderes  da  oposição  que  respeitem  os  direitos  de  cada  pessoa 

 síria.  E  nós  nos  manteremos  firmes  com  Israel  na  busca  por  segurança  e  paz 

 duradoura. (Aplausos). 

 Essas  são  as  mensagens  que  apresentarei  quando  viajar  ao  Oriente  Médio  no 

 próximo  mês.  E  todo  esse  trabalho  depende  da  coragem  e  do  sacrifício  daqueles  que 

 servem  em  locais  perigosos  e  sob  grande  risco  pessoal  –  nossos  diplomatas,  nossos 

 chefes de inteligência, e os homens e mulheres das nossas Forças Armadas. 

 Enquanto  eu  for  o  Comandante-Chefe,  nós  faremos  o  que  for  para  proteger 

 aqueles  que  servem  seu  país  no  exterior,  e  nós  iremos  manter  o  melhor  serviço  militar 

 que o mundo já conheceu. (Aplausos). 

 Nós  devemos  investir  em  nossas  capacidades,  mesmo  quando  reduzimos  o 

 desperdício  e  os  gastos  militares.  Nós  devemos  assegurar  tratamento  igual  para  todos 
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 os  membros,  e  benefícios  iguais  para  todas  as  famílias  -  homo  e  heterosexuais. 

 (Aplausos). 

 Nós  iremos  nos  recorrer  à  coragem  e  habilidades  das  nossas  irmãs  e  filhas  e 

 mães,  porque  as  mulheres  já  provaram  sob  fogo  que  elas  estão  prontas  para  o 

 combate. 

 Nós  manteremos  a  fé  em  nossos  veteranos,  investindo  em  cuidado  de  primeiro 

 mundo,  incluindo  cuidado  mental,  para  nossos  guerreiros  feridos  –  (aplausos)  – 

 apoiando  nossas  famílias  militares;  fornecendo  aos  nossos  veteranos  os  benefícios  e 

 educação  e  oportunidades  de  trabalho  que  eles  merecem.  E  eu  quero  agradecer  minha 

 esposa,  Michelle,  e  a  Dra.  Jill  Biden  por  sua  dedicação  continuada  em  servir  nossas 

 famílias  militares  assim  como  elas  nos  serviram.  Obrigada,  querida.  Obrigada,  Jill. 

 (Aplausos). 

 Defender  nossa  liberdade,  contudo,  não  é  apenas  trabalho  das  nossas  forças 

 militares.  Nós  devemos  fazer  nossa  parte  para  assegurar  que  nossos  direitos  divinos 

 estão  protegidos  aqui  dentro  de  casa.  Isso  inclui  um  dos  mais  fundamentais  direitos  de 

 uma democracia: o direito ao voto. (Aplausos). 

 Quando  qualquer  americano,  não  importa  onde  eles  vivem  e  qual  seu  partido, 

 são  negados  o  direito  de  votar  porque  eles  não  podem  esperar  por  cinco  ou  seis  ou 

 setes  horas  para  depositar  seu  voto  no  local  de  votação,  nós  estamos  traindo  nossos 

 ideais. (Aplausos). 

 Então,  nesta  noite,  estou  anunciando  uma  comissão  não  partidária  para  melhorar 

 a  experiência  de  voto  nos  Estados  Unidos.  E,  essa  experiência  precisa  definitivamente 

 de  melhoria.  Estou  pedindo  para  estes  dois  especialistas  no  tema  –  e  que,  por  sua  vez, 

 recentemente  foram  grandes  advogados  durante  minha  campanha  e  a  do  Governador 

 Romney – para liderarem essa comissão. 

 Nós  podemos  consertar  isso,  e  nós  iremos.  O  povo  americano  demanda  isso,  e 

 assim também demanda nossa democracia. (Aplausos) 

 Claro  que  o  que  eu  disse  nesta  noite  importa  pouco  se  nós  não  nos  unirmos  para 

 proteger  nosso  mais  precioso  recurso:  nossas  crianças.  Faz  dois  meses  desde  o 

 ocorrido  em  Newton.  Eu  sei  que  essa  não  é  a  primeira  vez  que  esse  país  debate  como 

 reduzir a violência proveniente das armas de fogo. 

234



 Mas,  dessa  vez,  é  diferente.  Uma  grande  parte  dos  americanos  -  americanos 

 que  acreditam  na  Segunda  Emenda  -  se  reuniram  para  pensar  uma  reforma  que  tenha 

 senso  comum,  como  a  verificação  de  antecedentes  criminais  que  tornará  mais  difícil 

 para que criminosos coloquem suas mãos em uma arma. (Aplausos). 

 Senadores  de  ambos  partidos  estão  trabalhando  juntos  em  leis  mais  firmes  para 

 prevenir  qualquer  um  de  comprar  armas  para  revendê-las  aos  criminosos.  Chefes  de 

 polícia  estão  pedindo  nossa  ajuda  para  que  tiremos  armas  de  guerra  e  grandes 

 quantidades  de  munição  das  ruas,  porque  esses  chefes  de  polícia  estão  cansados  de 

 verem seus homens e mulheres terminarem por desarmados. 

 Cada  uma  dessas  propostas  merece  um  voto  no  Congresso.  (Aplausos).  Agora, 

 se  você  quer  votar  ‘não’,  essa  é  sua  escolha.  Mas  essas  propostas  merecem  um  voto. 

 Porque,  nestes  dois  meses  que  se  passaram  desde  o  ocorrido  em  Newton,  mais  de  mil 

 nascimentos,  formaturas,  aniversários,  foram  roubados  de  nossas  vidas  por  uma  bala 

 de uma arma – mais de mil. 

 Uma  das  que  perdemos  foi  uma  jovem  garota  chamada  Hadiya  Pendleton.  Ela 

 tinha  15  anos.  Ela  amava  Fig  Newtons  e  batom.  Ela  era  uma  líder  de  torcida.  Ela  era 

 tão  boa  para  seus  amigos  que  eles  todos  pensavam  que  cada  um  deles  era  seu  melhor 

 amigo. 

 Há  apenas  três  semanas,  ela  estava  aqui,  em  Washington,  com  seus  colegas  de 

 classe,  se  apresentando  em  frente  a  seu  país  durante  minha  inauguração.  E,  uma 

 semana  depois,  ela  foi  assassinada  em  um  parque  de  Chicago  depois  da  escola, 

 apenas um km e meio distante da minha casa. 

 Os  pais  de  Hadiya,  Nate  e  Cleo,  estão  nesta  Câmara  nesta  noite,  junto  a  mais  de 

 duas  dúzias  de  americanos  cujas  vidas  foram  dilaceradas  pela  violência  das  armas. 

 Eles  merecem  um  voto.  Eles  merecem  um  voto.  (Aplausos).  Gabby  Giffords  merece  um 

 voto.  (Aplausos). 

 As  famílias  de  Newtown  merecem  um  voto.  (Aplausos).  As  famílias  de  Aurora 

 merecem  um  voto.  (Aplausos).  As  famílias  de  Oak  Creek  e  Tucson  e  Blacksburg,  e 

 outras  incontáveis  comunidades  atravessadas  pela  violência  das  armas  -  eles  merecem 

 um simples voto. (Aplausos). Eles merecem um simples voto. 
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 Nossas  ações  não  irão  evitar  cada  ato  sem  sentido  de  violência  nesse  país.  Na 

 verdade,  nenhuma  lei,  nenhuma  iniciativa,  nenhum  ato  administrativo  irá  resolver 

 perfeitamente  todos  os  desafios  que  apresentei  aqui  nesta  noite.  Mas,  nós  fomos 

 enviados aqui jamais para sermos perfeitos. 

 Nós  fomos  enviados  aqui  para  fazermos  a  diferença  que  pudermos,  para 

 proteger  essa  nação,  expandir  oportunidade,  defender  nossos  ideais  através  do  difícil,  e 

 por vezes frustrante, mas absolutamente necessário trabalho de auto governança. 

 Nós  fomos  enviados  aqui  para  cuidarmos  dos  nossos  americanos  da  mesma 

 forma  que  eles  cuidam  uns  dos  outros,  a  cada  dia,  normalmente  sem  fanfarra,  por  todo 

 o país. Nós devemos seguir o exemplo deles. 

 Nós  devemos  seguir  o  exemplo  de  uma  enfermeira  de  Nova  Iorque  chamada 

 Menchu  Sanchez.  Quando  o  furacão  Sandy  colocou  seu  hospital  na  escuridão,  ela  não 

 estava  pensando  sobre  como  sua  casa  estava.  Sua  mente  estava  nos  20  preciosos 

 recém  nascidos  sob  seus  cuidados,  e  o  plano  de  resgate  que  ela  criou  para  que  todos 

 pudessem ser mantidos a salvo. 

 Nós  devemos  seguir  o  exemplo  de  uma  mulher  do  norte  de  Miami,  chamada 

 Desiline  Victor.  Quando  Desiline  chegou  ao  seu  local  de  votação,  foi  dito  à  ela  que  a 

 espera para votar poderia durar até 6 horas. 

 E,  conforme  o  tempo  passou,  sua  preocupação  não  era  com  seu  corpo  cansado 

 ou  pé  arqueado,  mas  se  pessoas  como  ela  teriam  a  chance  de  ter  voz.  E  hora  após 

 hora,  uma  multidão  permaneceu  em  fila  para  apoiá-la  –  porque  Desiline  tem  102  anos 

 de  idade.  (Aplausos).  E  eles  explodiram  de  felicidade  quando  ela  finalmente  colocou  um 

 um adesivo que dizia “Eu votei”. (Aplausos). 

 Nós  devemos  seguir  o  exemplo  do  chefe  de  polícia  chamado  Brian  Murphy. 

 Quando  um  homem  portando  uma  arma  de  fogo  iniciou  a  troca  de  tiros  no  templo  Sikh, 

 em  Wisconsin,  Brian  foi  o  primeiro  a  chegar,  e  nem  considerou  sua  própria  segurança. 

 Ele  lutou  contra  até  a  ajuda  chegar  e  ordenou  que  seus  policiais  protegessem  o  templo 

 americano  do  lado  de  dentro,  mesmo  enquanto  estava  deitado  sangrando,  por 

 ferimentos  de  doze  tiros.  E,  quando  perguntando  como  havia  feito  aquilo,  Brian 

 respondeu: “Essa é apenas a forma como somos feitos.” 
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 Esta  é  a  forma  como  somos  feitos.  Nós  podemos  ter  diferentes  empregos,  e  usar 

 diferentes  uniformes,  e  termos  diferentes  pontos  de  vista  do  que  a  pessoa  ao  nosso 

 lado. 

 Mas,  como  americanos,  todos  nós  compartilhamos  do  mesmo  orgulhoso  título  – 

 nós  somos  cidadãos.  É  uma  palavra  que  não  descreve  apenas  nossa  nacionalidade  ou 

 status legal. 

 Essa  palavra  descreve  a  forma  pela  qual  somos  feitos.  Essa  palavra  descreve  o 

 que  nós  acreditamos.  Essa  palavra  capta  a  ideia  duradoura  de  que  esse  país  apenas 

 funciona  quando  nós  aceitamos  certas  obrigações  uns  com  os  outros  e  com  as  futuras 

 gerações,  que  nossos  direitos  estão  envolvidos  com  aos  direitos  dos  outros;  e,  entrando 

 em  nosso  terceiro  século  enquanto  uma  nação,  isso  permanece  como  tarefa  de  todos 

 nós,  como  cidadãos  dos  Estados  Unidos,  sermos  autores  do  nosso  grande  próximo 

 capítulo da nossa história americana. 

 Obrigado.  Deus  os  abençoe,  e  Deus  abençoe  os  Estados  Unidos  da  América. 

 (Aplausos). 

 FIM 

 22h16 
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 APÊNDICE  B  -  Tradução  do  discurso  oficial  do  Presidente  Donald  Trump  no  State  of 

 the Union  no dia 28 de fevereiro de 2017 

 https://edition.cnn.com/2017/02/28/politics/donald-trump-speech-transcript-full-text/index 

 .html 

 DISCURSO  DO  PRESIDENTE  DONALD  J.  TRUMP  PARA  UMA  SESSÃO 

 CONJUNTA DO CONGRESSO 

 Observações prontas para o discurso 

 AO CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS: 

 Sr.  Orador,  Sr.  Vice  Presidente,  aos  Membros  do  Congresso,  à  Primeira  Dama 

 dos Estados Unidos e aos Cidadãos dos Estados Unidos da América: 

 Esta  noite,  enquanto  marcamos  a  conclusão  da  nossa  celebração  do  mês  da 

 história  negra  americana,  nós  fomos  lembrados  de  nosso  trajeto  enquanto  nação  rumo 

 aos direitos civis, e esse trabalho ainda permanece. 

 Ameaças  recentes  ameaçando  os  centros  de  comunidades  judaicas  e  o 

 vandalismo  nos  cemitérios  judeus,  assim  como  os  tiroteios  ocorridos  nas  últimas 

 semanas  no  Kansas,  lembram-nos  de  que  enquanto  nossa  nação  estiver  dividida  em 

 políticas,  nós  seremos  um  país  que  permanece  unido  na  condenação  do  ódio  e  do  mal 

 em todas suas formas. 

 Cada  geração  americana  passou  a  tocha  da  verdade,  da  liberdade  e  da  justiça  – 

 em uma corrente inquebrável até o presente. 

 Essa  tocha  está  agora  em  nossas  mãos.  E  nós  iremos  usá-la  para  acender  o 

 mundo.  E  estou  aqui  nesta  noite  para  falar  sobre  uma  mensagem  de  unidade  e  força,  e 

 essa mensagem é enviada fortemente através de meu coração. 

 Um novo capítulo sobre a grandeza americana está começando. 

 Um novo orgulho nacional está tomando conta de nosso país. 

 E  um  novo  surto  de  otimismo  está  colocando  sonhos  impossíveis  finalmente  ao 

 alcance de nossas mãos. 

 O que estamos testemunhando hoje é a renovação do espírito americano. 
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 Nossos  aliados  irão  saber  que  os  Estados  Unidos  estão,  novamente,  prontos 

 para liderar. 

 Todas  as  nações  do  mundo  –  amiga  ou  inimiga  –  irão  saber  que  os  Estados 

 Unidos são um país forte, orgulhoso e livre. 

 Em  9  anos,  os  Estados  Unidos  irão  celebrar  o  aniversário  de  250  anos  de  sua 

 fundação – 250 anos desde o dia em que declaramos nossa independência. 

 Será um dos grandes marcos na história mundial. 

 Mas,  como  será  nosso  país  quando  chegarmos  a  este  dia?  Que  tipo  de  país 

 queremos deixar para nossas crianças? 

 Eu  não  irei  permitir  que  os  erros  das  décadas  recentes  definam  o  curso  do  nosso 

 futuro. 

 Por  um  tempo  muito  longo,  nós  assistimos  a  classe  média  diminuir  enquanto  nós 

 exportamos nossos trabalhos e nossa riqueza para o exterior. 

 Nós  financiamos  e  construímos  um  projeto  global  atrás  de  outro,  mas  ignoramos 

 os  destinos  de  nossas  crianças  em  cidades  como  Chicago,  Baltimore,  Detroit  –  e  muitos 

 outros locais em nossa terra. 

 Nós  defendemos  as  fronteiras  de  outras  nações,  enquanto  deixamos  nossas 

 fronteiras  abertas,  para  que  qualquer  pessoa  pudesse  cruzar  –  e  para  que  drogas 

 entrassem em nosso país em uma taxa sem precedentes. 

 E  nós  enviamos  trilhões  de  dólares  ao  exterior,  enquanto  nossa  infraestrutura 

 aqui em casa desmoronou seriamente. 

 Então,  no  ano  de  2016,  a  Terra  se  separou  bem  debaixo  de  nossos  pés.  A 

 rebelião  começou  em  forma  de  um  silencioso  protesto,  feito  por  famílias  de  todas  as 

 cores  e  credos  –  famílias  que  só  queriam  uma  oportunidade  justa  para  seus  filhos,  e 

 que alguém ouvisse suas preocupações de forma justa. 

 Mas  então  as  vozes  silenciosas  se  transformaram  em  um  canto  forte  –  uma  vez 

 que  milhares  de  cidadãos  começaram  a  falar  juntos,  desde  pequenas  cidades  até 

 grandes cidades, em todo o país. 

 Finalmente,  essas  vozes  se  transformaram  em  um  terremoto  –  e  as  pessoas  se 

 transformaram  em  milhões  e  eles  estavam  unidos  todos  por  uma  demanda  muito 

 simples  e  crucial,  a  de  que  os  Estados  Unidos  devem  colocar  seus  cidadãos  em 
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 primeiro  lugar…  porque  somente  assim,  nós  podemos  realmente  FAZER  OS  ESTADOS 

 UNIDOS ÓTIMO NOVAMENTE. 

 Indústrias  convalescendo  irão  voltar  à  vida.  Heróicos  veteranos  vão  receber  o 

 cuidado que tão desesperadamente precisam. 

 Nossas  forças  militares  receberão  os  recursos  que  nossos  corajosos  guerreiros 

 merecem de forma tão suntuosa. 

 Uma  infraestrutura  desmoronada  será  restituída  com  novas  rodovias,  pontes, 

 túneis, aeroportos e estradas brilhando ao longo de nossa linda terra. 

 Nossa terrível epidemia de narcóticos irá desacelerar e, finalmente, parar. 

 E  nossas  cidades  negligenciadas  irão  ver  o  renascimento  da  esperança,  da 

 segurança e da oportunidade. 

 Acima de tudo, nós manteremos nossas promessas ao povo americano. 

 Faz  pouco  mais  de  um  mês  desde  minha  inauguração,  e  eu  quero  aproveitar 

 esse  momento  para  atualizar  o  país  sobre  o  progresso  que  fiz  em  manter  as 

 promessas. 

 Desde  que  fui  eleito,  as  empresas  Ford,  Fiat-Chrysler,  General  Motors,  Sprint, 

 Softbank,  Lockheed,  Intel,  Walmart,  e  muitas  outras,  anunciaram  que  irão  investir 

 bilhões  de  dólares  nos  Estados  Unidos,  e  irão  criar  centenas  de  milhares  de  novos 

 empregos americanos. 

 Nosso  mercado  de  ações  já  se  valorizou  em  quase  três  milhões  de  dólares 

 desde minha eleição dia 8 de novembro, um recorde. 

 Nós  economizamos  aos  trabalhadores  milhares  de  dólares  em  impostos  ao 

 baixarmos  o  preço  do  novo  fantástico  jato  F-35,  e  iremos  economizar  bilhões  de  dólares 

 mais  em  contratos  ao  longo  de  toda  nossa  gestão.  Nós  cancelamos  gastos  em  tudo  o 

 que não é essencial em se tratando de gastos militares e funcionalismo público. 

 Nós  começamos  a  retirar  o  selo  de  corrupção  do  governo  ao  impor  uma  restrição 

 de  5  anos  em  oficiais  do  executivo  que  participaram  de  atividades  de  lobby  –  e  uma 

 restrição vitalícia em oficiais do governo que fizeram isso no exterior. 

 Nós  procedemos  com  um  esforço  histórico  para  reduzir  de  forma  massiva 

 regulamentos  que  quebravam  a  geração  de  empregos,  criando  uma  força  tarefa  de 

 desregulamentação  dentro  de  cada  agência  do  governo;  impondo  uma  nova  regra  que 
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 determina  que  para  cada  novo  regulamento,  dois  novos  regulamentos  devem  ser 

 eliminados;  e  freando  a  regulamentação  que  ameaça  o  futuro  e  a  vida  de  nossos 

 incríveis mineradores de carvão. 

 Nós  abrimos  caminho  para  a  construção  dos  dutos  de  óleo  em  Keystone  e 

 Dakota  –  desta  forma  criando  centenas  de  milhares  de  empregos  –  e  nós  enviamos 

 uma nova diretriz de que os dutos de óleo devem ser feitos com aço americano. 

 Nós  retiramos  os  Estados  Unidos  do  tratado  ITTC  -  que  matava  a  criação  de 

 empregos. 

 Com  a  ajuda  do  Primeiro  ministro  Justin  Trudeau,  nós  formamos  um  Conselho 

 com  nossos  vizinhos  do  Canadá  para  ajudar  a  assegurar  que  as  mulheres 

 empreendedoras  tenham  acesso  às  redes,  mercados  e  capital  que  precisam  para  abrir 

 sua empresa e viver de acordo com seus sonhos financeiros. 

 Para  proteger  nossos  cidadãos,  irei  direcionar  o  Departamento  de  Justiça  para 

 formar uma força tarefa para reduzir crimes violentos. 

 Eu  já  ordenei  aos  Departamentos  de  Segurança,  junto  do  Departamento  do 

 Estado  e  ao  Diretor  de  Inteligência  para  que  coordenem  uma  estratégia  agressiva  para 

 desmontar os cartéis criminosos que se espalharam por nosso país. 

 Nós  iremos  frear  os  narcóticos  de  entrarem  em  nosso  país  e  envenenarem 

 nossa  juventude  –  e  nós  iremos  expandir  o  tratamento  para  aqueles  que  ficaram  tão 

 seriamente viciados. 

 Ao  mesmo  tempo,  minha  administração  respondeu  ao  desejo  dos  americanos 

 por segurança na fronteira e leis de imigração. 

 Ao,  finalmente,  impormos  leis  de  imigração,  nós  iremos  aumentar  as 

 remunerações,  ajudar  os  desempregados,  economizar  bilhões  de  dólares,  e  fazer 

 nossas comunidades em locais mais seguros para todos. 

 Nós  queremos  que  os  americanos  sejam  bem  sucedidos  –  mas  isso  não  pode 

 ocorrer  em  um  ambiente  de  caos  sem  lei.  Nós  devemos  restaurar  nossa  integridade  e  a 

 força da lei em nossas fronteiras. 

 Por  essa  razão,  nós  iremos  logo  começar  a  construção  de  um  grande  muro  ao 

 longo  da  borda  no  nosso  sudeste.  Isso  começará  mais  rápido  que  o  planejado,  e, 

 quando concluída, será uma arma muito efetiva contra drogas e o crime. 
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 Enquanto  falamos,  estamos  removendo  membros  de  gangues,  traficantes  e 

 criminosos  que  ameaçam  nossas  comunidades  e  fazem  de  nossos  cidadãos  suas 

 presas. Os ruins estão saindo enquanto eu falo esta noite, assim como prometi. 

 Para  qualquer  um  no  Congresso  que  não  acredita  que  devemos  reforçar  nossas 

 leis,  eu  gostaria  de  perguntar:  o  que  você  diria  para  uma  família  americana  que  perdeu 

 seu  emprego,  sua  renda,  ou  alguém  que  ama,  por  conta  do  país  ter  se  recusado  a 

 defender suas leis e reforçar suas fronteiras? 

 Nossa  obrigação  é  servir,  proteger  e  defender  os  cidadãos  dos  Estados  Unidos. 

 Nós  também  estamos  tomando  medidas  fortes  para  proteger  nosso  país  do  radical 

 terrorismo islâmico. 

 De  acordo  com  dados  providenciados  pelo  Departamento  de  Justiça,  a  grande 

 maioria  de  indivíduos  condenados  por  crimes  associados  ao  terrorismo  desde  o  11  de 

 setembro  vieram  de  fora  do  nosso  país.  Nós  já  vimos  ataques  ao  nosso  país  -  de 

 Boston à São Bernardino ao Pentágono, e sim, até mesmo ao World Trade Center. 

 Nós vimos ataques na França, na Bélgica, na Alemanha e em todo o mundo. 

 Não  é  compassivo,  mas  irresponsável  permitir  a  entrada  sem  controle  de  locais 

 em  que  o  veto  apropriado  não  pode  ocorrer.  Àqueles  cujo  é  dado  a  grande  honra  de 

 entrar  nos  Estados  Unidos,  eles  devem  também  apoiar  este  país  e  amar  esse  povo  e 

 esses valores. 

 Nós  não  podemos  permitir  que  o  terrorismo  se  forme  dentro  dos  Estados  Unidos 

 –  não  podemos  permitir  que  nosso  país  se  transforme  em  um  santuário  para 

 extremistas. 

 É  por  isso  que  minha  administração  tem  trabalhado  em  melhorar  os 

 procedimentos  de  veto,  e  nós  iremos  em  breve  dar  novos  passos  para  manter  nosso 

 país a salvo – e manter do lado de fora aqueles que querem nos causar dano. 

 Como  prometido,  eu  direcionei  o  Departamento  de  Defesa  para  desenvolver  um 

 plano  para  acabar  e  destruir  a  ISIS  –  uma  rede  de  selvagens  que  abateram  cristãos  e 

 muçulmanos,  homens,  mulheres  e  crianças  de  todas  as  fés  e  crenças.  Nós  iremos 

 trabalhar  com  nossos  aliados,  incluindo  nossos  amigos  e  aliados  no  mundo  islâmico, 

 para que exterminem esse terrível inimigo do nosso planeta. 
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 Também  procedi  com  a  imposição  de  novas  sanções  em  entidades  e  indivíduos 

 que  apoiam  o  programa  de  míssil  balístico  do  Irã,  e  afirmei  nossa  aliança  inquebrável 

 com o Estado de Israel. 

 Finalmente,  mantive  minha  promessa  sobre  apontar  um  advogado  para  a 

 Suprema  Corte  dos  Estados  Unidos  –  da  minha  lista  de  20  juízes  –  que  irão  defender 

 nossa Constituição. 

 Estou  honrado  de  ter  Maureen  Scalia  conosco  na  tribuna  esta  noite.  Seu  falecido 

 marido,  o  grande  Antonin  Scalia,  será  para  sempre  um  símbolo  de  justiça  nos  Estados 

 Unidos.  Para  preencher  seu  posto,  nós  escolhemos  o  Juíz  Neil  Gorsuch,  um  homem  de 

 incrível  habilidade,  e  grande  devoção  à  lei.  Ele  foi  confirmado  de  forma  unânime  na 

 Corte, e eu estou pedindo ao Senado que aprove sua nomeação rapidamente. 

 Esta  noite,  enquanto  descrevo  os  próximos  passos  que  devemos  seguir 

 enquanto  país,  nós  devemos  sinceramente  reconhecer  as  circunstâncias  que 

 herdamos. 

 Noventa e quatro milhões de americanos estão fora do mercado de trabalho. 

 Aproximadamente  43  milhões  de  pessoas  estão  vivendo  na  pobreza,  e  mais  de 

 43 milhões de americanos dependem de bancos de alimentos. 

 Mais de 1 em cada 5 pessoas em idade de trabalho não estão trabalhando. 

 Nós temos a pior recuperação financeira dos últimos 65 anos. 

 Ao  longo  dos  últimos  8  anos,  a  última  administração  deixou  mais  débito  do  que 

 quase todos os outros presidentes juntos. 

 Perdemos  mais  de  um  quarto  de  nossos  trabalhos  em  manufatura  desde  que  o 

 NAFTA  foi  aprovado,  e  nós  perdemos  mais  de  60,000  fábricas  desde  que  a  China 

 entrou na Organização Mundial do Trabalho, em 2001. 

 Nosso  déficit  com  outros  países  do  mundo  em  se  tratando  de  bens  de  consumo 

 foi de aproximadamente 800 bilhões de dólares. 

 E, no exterior, nós herdamos uma série de trágicas e desastrosas políticas. 

 Resolver  isso,  e  tantos  outros  problemas  urgentes,  requer  que  nós  trabalhemos 

 para  além  de  nossas  diferenças  partidárias.  Resolver  isso  requer  que  nós  abracemos  o 

 espírito americano que superou todo desafio ao longo de nossa longa história. 
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 Mas,  para  alcançar  nossos  objetivos  nacional  e  internacionalmente,  nós 

 devemos  reiniciar  o  motor  da  economia  americana  –  tornando  mais  fácil  para  que 

 empresas  façam  negócios  nos  Estados  Unidos,  e  mais  difícil  para  que  empresas  saiam 

 do país. 

 Neste  momento,  empresas  americanas  são  taxadas  sob  uma  dos  maiores 

 índices em qualquer local no mundo. 

 Meu  time  econômico  está  desenvolvendo  uma  reforma  histórica  de  impostos  que 

 irá  reduzir  as  taxas  de  impostos  em  nossas  empresas  de  forma  que  elas  possam 

 competir e serem bem sucedidas em qualquer local e com qualquer pessoa. 

 Ao  mesmo  tempo,  nós  iremos  providenciar  isenções  de  impostos  massivas  para 

 a classe média. 

 Nós devemos criar um ambiente para empresas e trabalhadores americanos. 

 Atualmente,  quando  exportamos  produtos  a  partir  dos  Estados  Unidos,  muitos 

 outros  países  nos  fazem  pagar  tarifas  muito  altas  e  muitos  impostos  –  mas  quando  as 

 empresas  de  outros  países  enviam  produtos  para  o  nosso  país,  nós  cobramos  quase 

 nada. 

 Eu  acabei  de  me  reunir  com  representantes  e  trabalhadores  de  uma  grande 

 empresa  americana,  a  Harley-Davidson.  Na  verdade,  eles  apresentaram  cinco  de  suas 

 incríveis motos, feitas nos Estados Unidos, na frente na Casa Branca. 

 Em  nossa  reunião,  eu  perguntei  a  eles  como  eles  estavam,  como  estavam  os 

 negócios?  Eles  disseram  que  estava  tudo  bem.  Eu  perguntei  mais,  para  saber  como 

 eles  estavam  indo  em  outros  países,  principalmente  em  se  tratando  de  vendas 

 internacionais.  Eles  me  disseram  –  sem  ao  menos  reclamar  porque  eles  têm  sido  tão 

 maltratados  por  tanto  tempo  que  eles  se  acostumaram  a  isso  –  que  é  muito  difícil  fazer 

 negócios  com  outros  países  por  conta  de  taxas  sobre  nossos  produtos,  em  um  padrão 

 muito  alto.  Eles  disseram  que  em  uma  determinada  situação,  um  outro  país  taxou  suas 

 motos a uma taxa de 100 por cento. 

 Eles nem estavam pedindo por mudanças. Mas eu estou. 

 Eu  acredito  fortemente  em  livre  comércio,  mas  também  acredito  que  precisa  ser 

 um MERCADO JUSTO. 
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 O  primeiro  presidente  republicano,  Abraham  Lincoln,  nos  alertou  que  “o 

 abandono  da  política  protecionista  pelo  governo  americano  irá  produzir  desejo  e  ruína 

 sobre as pessoas.” 

 Lincoln  estava  certo  –  e  é  a  hora  de  incorporar  suas  palavras.  Não  irei  deixar  que 

 aos  americanos  e  suas  grandes  empresas  e  trabalhadores  sejam  retirados  mais 

 vantagens. 

 Irei  trazer  milhões  de  empregos  de  volta.  Proteger  nossos  trabalhadores  também 

 significa  reformar  nosso  sistema  de  imigração  legal.  O  sistema  atual,  desatualizado, 

 coloca  gastos  sobre  nossos  mais  pobres  trabalhadores  e  coloca  grande  pressão  sobre 

 os pagadores de impostos. 

 Nações  no  mundo  todo,  como  o  Canadá,  a  Austrália,  e  muitos  outros  –  possuem 

 um  sistema  de  imigração  baseado  no  mérito.  É  um  princípio  básico  que  aqueles  que 

 desejam entrar em um país devem ter condições financeiras de se manter. 

 Ainda  assim,  nos  Estados  Unidos,  nós  não  impomos  essa  regra,  usando  de 

 forma  árdua  os  mesmos  recursos  públicos  os  quais  os  cidadãos  mais  pobres 

 dependem. 

 De  acordo  com  a  “  Academia  Nacional  de  Ciências  ”  (  National  Academy  of 

 Sciences  ),  nosso  sistema  atual  de  imigração  custa  aos  pagadores  de  impostos 

 americanos muitos bilhões de dólares por ano. 

 Saindo  deste  sistema  atual  baseado  em  imigração  de  baixas  habilidades,  e  ao 

 invés  disso,  adotando  um  sistema  baseado  no  mérito,  muitos  benefícios  poderão  ser 

 vistos:  isso  economizará  um  sem  número  de  dólares,  aumentará  a  remuneração  dos 

 trabalhadores,  e  ajudará  famílias  que  estão  em  dificuldades  –  incluindo  famílias 

 imigrantes – a entrarem na classe média. 

 Eu  acredito  que  uma  reforma  da  imigração  real  e  positiva  é  possível,  enquanto 

 Sejamos  capazes  de  focar  nos  seguintes  objetivos:  melhorar  os  empregos  e  as 

 remunerações  para  os  americanos,  fortalecer  a  segurança  da  nossa  nação,  e  restaurar 

 o respeito por nossas leis. 

 Se  formos  guiados  pelo  bem-estar  dos  cidadãos  americanos,  então,  acredito  que 

 Republicanos  e  Democratas  podem  trabalhar  juntos  para  alcançar  um  resultado  que 

 escapou de nosso país por décadas. 
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 Outro  presidente  Republicano,  Dwight  D.  Eisenhower,  deu  início  ao  último 

 realmente  incrível  programa  de  infraestrutura  –  a  construção  do  sistema  interestadual 

 de rodovia. A hora chegou para um novo programa nacional de reconstrução. 

 Os  Estados  Unidos  já  gastaram  aproximadamente  seis  trilhões  de  dólares  no 

 Oriente  Médio,  tudo  isso  enquanto  nossa  infraestrutura  em  casa  está  desmoronando. 

 Com  esses  seis  trilhões  de  dólares  nós  poderíamos  ter  reconstruído  esse  país  –  duas 

 vezes.  E,  possivelmente,  até  três  vezes  se  nós  tivéssemos  pessoas  que  tivessem  a 

 habilidade de negociar. 

 Para  lançar  nossa  reconstrução  nacional,  pedirei  ao  Congresso  que  aprove  a 

 legislação  que  produz  1  trilhão  de  investimento  na  infraestrutura  dos  Estados  Unidos  – 

 financiada  através  tanto  de  capital  privado  como  público  –  criando  milhões  de  novos 

 empregos. 

 Esse  esforço  será  guiado  por  dois  princípios  centrais:  Compre  americano, 

 contrate americano. 

 Esta  noite,  também  peço  ao  Congresso  repelir  e  substituir  o  Obamacare  com 

 reformas  que  expandem  a  possibilidade  de  escolha,  aumentam  o  acesso,  baixam 

 custos e, ao mesmo tempo, fornecem melhor cuidado com a saúde. 

 Obrigar  cada  americano  a  comprar  seguro  de  saúde  aprovado  pelo  governo 

 nunca  foi  a  solução  certa  para  os  Estados  Unidos.  A  forma  de  tornar  o  seguro  saúde 

 disponível para todos é baixar os custos do seguro saúde, e isso é o que nós faremos. 

 Os  programas  premium  Obamacare  aumentaram  em  dígitos  duplos  e  triplos  ao 

 longo do país. 

 Como  um  exemplo,  o  estado  do  Arizona  subiu  os  valores  em  116%  apenas  no 

 ano passado. 

 O  Governador  Matt  Bevin,  de  Kentucky,  disse  recentemente  que  o  programa 

 Obamacare  está falhando em seu estado – que é insustentável  e irá entrar em colapso. 

 Um  terço  dos  condados  possuem  apenas  uma  única  seguradora  –  deixando 

 muitos americanos com absolutamente nenhuma escolha. 

 Vocês  se  lembram  quando  foram  ditos  que  poderiam  manter  seu  médico,  e 

 manter seu plano? 

 Nós sabemos agora que todas aquelas promessas foram quebradas. 
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 O  programa  Obamacare  está  entrando  em  colapso  –  e  nós  precisamos  agir  de 

 forma  decisiva  para  proteger  os  americanos.  Ação  não  é  uma  escolha  –  é  uma 

 necessidade. 

 Então,  estou  pedindo  aos  Democratas  e  Republicanos  no  Congresso  que 

 trabalhem  conosco  para  salvar  americanos  desse  desastre  deste  programa  Obamacare 

 que está implodindo. 

 Aqui  estão  os  princípios  que  deveriam  guiar  o  Congresso  enquanto  nós  nos 

 mexemos para criar um sistema de saúde melhor para todos os americanos: 

 Primeiro,  nós  devemos  assegurar  que  os  americanos  com  condições 

 pré-existentes  possuem  acesso  à  cobertura,  e  que  nós  tenhamos  uma  transição  estável 

 para americanos atualmente parte de programas de saúde de trocas. 

 Em  segundo  lugar,  nós  devemos  ajudar  que  os  americanos  possam  comprar  sua 

 própria  cobertura,  através  do  uso  de  taxas  de  créditos  e  “  Contas  de  Poupança  Saúde  ” 

 (  Health  Savings  Accounts  )  –  mas  deve  ser  o  plano  que  eles  querem,  não  o  plano  que  o 

 governo força sobre eles. 

 Em  terceiro  lugar,  nós  devemos  dar  aos  nossos  Governadores  os  recursos  e  a 

 flexibilidade  que  precisam  com  o  programa  Medicaid  para  assegurar  que  ninguém  é 

 deixado de fora. 

 Em  quarto  lugar,  nós  devemos  implementar  reformas  legais  que  protejam 

 pacientes  e  médicos  de  custos  desnecessários  que  aumentam  o  preço  do  seguro  –  e 

 trabalhar  para  baixar  o  alto  e  artificial  preço  dos  remédios  e  baixar  esses  preços 

 imediatamente. 

 Finalmente,  a  hora  chegou  para  dar  aos  americanos  a  liberdade  de  comprar  o 

 seguro  saúde  entre  estados  –  criando  um  mercado  nacional  realmente  competitivo  que 

 irá trazer o preço bem abaixo e proverá um cuidado muito melhor. 

 Tudo  o  que  está  quebrado  em  nosso  país  pode  ser  consertado.  Todo  problema 

 pode ser resolvido. E cada família que está sofrendo pode encontrar cura e esperança. 

 Nossos  cidadãos  merecem  isso,  e  muito  mais  –  então  por  quê  não  reunirmos 

 forças  para  finalmente  fazermos  isso?  Para  fazermos  isso,  e  muitas  outras  coisas, 

 Democratas  e  Republicanos  devem  se  reunir  e  unirem-se  pelo  bem  de  nosso  país,  e 

 pelo bem do povo americano. 
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 Minha  administração  quer  trabalhar  com  membros  em  ambos  partidos  para  fazer 

 com  que  o  cuidado  infantil  seja  acessível  e  economicamente  barato,  quer  ajudar  a 

 assegurar  novos  pais  possuam  licença  família,  ajudar  a  investir  na  saúde  da  mulher,  e  a 

 promover  ar  limpo  e  água  limpa,  e  a  reconstruir  nossas  forças  armadas  e  nossa 

 infraestrutura. 

 O  amor  verdadeiro  por  nosso  povo  requer  que  nós  possamos  encontrar  um 

 ponto  comum,  para  avançarmos  o  bem  comum,  e  para  cooperar  em  nome  de  cada 

 criança americana que merece um futuro melhor. 

 Uma  incrível  jovem  mulher  está  aqui  conosco  nesta  noite  e  deveria  servir  de 

 inspiração para todos nós. 

 Hoje  é  o  “  Dia  das  Doenças  Raras  ”  (  Rare  Disease  day  ),  e,  está  aqui  conosco 

 presente  na  tribuna  uma  sobrevivente  de  uma  doença  rara,  a  Megan  Crowley.  Megan 

 foi  diagnosticada  com  a  doença  de  Pompe,  uma  doença  rara  e  séria,  quando  ela  tinha 

 15 meses de vida. Era esperado que ela não vivesse além de 5 anos. 

 Ao  receber  a  notícia,  o  pai  de  Megan,  John,  lutou  com  tudo  que  tinha  para  salvar 

 a  vida  de  sua  preciosa  filha.  Ele  fundou  uma  empresa  para  buscar  a  cura,  e  ajudou  a 

 desenvolver  um  remédio  que  salvou  a  vida  de  Megan.  Hoje,  ela  tem  20  anos  de  idade  – 

 e estuda na Notre Dame. 

 A  história  de  Megan  é  sobre  um  poder  ilimitado  de  um  amor  de  um  pai  por  sua 

 filha. 

 Mas,  nosso  processo  de  aprovação  é  lento  e  pesado  quanto  ao  “Departamento 

 de  Alimentação  e  Remédios”  (  Food  and  Drug  Administration  )  que  mantém  muitos 

 avanços,  como  os  que  salvaram  a  vida  de  Megan,  distantes  de  alcançar  aqueles  que 

 precisam.. 

 Se  cortarmos  as  restrições,  não  apenas  no  FDA,  mas  em  nosso  governo,  então 

 seremos abençoados com mais milagres como os de Megan. 

 Na realidade, nossas crianças irão crescer em uma nação de milagres. 

 Mas,  para  alcançar  esse  futuro,  nós  devemos  enriquecer  nossas  mentes  –  e 

 almas – de cada criança americana. 

 A educação é o direito civil de nossa era. 
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 Estou  pedindo  aos  membros  de  ambos  partidos  para  que  aprovem  uma  lei 

 educacional  que  provê  fundos  para  escolha  escolar  para  jovens  em  desvantagem, 

 incluindo  milhares  de  afro-americanos,  e  crianças  latinas.  Essas  famílias  deveriam  ser 

 livres  para  escolherem  a  escola,  seja  pública,  privada,  religiosa,  charter  ,  magnet  ,  ou 

 estudar de casa, se isso for o certo para eles. 

 Junto  a  nós  hoje,  na  tribuna,  está  uma  mulher  incrível,  Denisha  Merriweather. 

 Enquanto  jovem,  Denisha  teve  dificuldades  em  uma  escola  e  repetiu  a  terceira  série  por 

 duas vezes. 

 Mas,  então,  ela  pode  se  inscrever  em  uma  escola  privada  para  aprender,  com  a 

 ajuda  de  um  programa  de  bolsas  que  oferecia  taxas  de  crédito.  Hoje,  ela  é  a  primeira 

 em  sua  família  a  se  formar,  não  apenas  no  Ensino  Médio,  mas  no  Ensino  Superior.  Ao 

 final deste ano, ela obterá seu mestrado em Serviço Social. 

 Queremos  que  todas  as  crianças  possam  quebrar  o  círculo  de  pobreza,  assim 

 como Denisha. 

 Mas,  para  quebrar  esse  círculo  vicioso  de  pobreza,  nós  devemos  também 

 quebrar o círculo vicioso da violência. 

 A  taxa  de  assassinato  em  2015  viu  seu  maior  crescimento  em  um  único  ano  em 

 aproximadamente 50 anos. 

 Em  Chicago,  mais  de  4,000  pessoas  foram  assassinadas  com  tiros  –  e  a  taxa  de 

 assassinato neste ano está ainda maior. 

 Isso não é aceitável em nossa sociedade. 

 Cada  criança  americana  deve  poder  crescer  em  uma  comunidade  segura, 

 frequentar uma ótima, e ter acesso a um emprego que pague um salário alto. 

 Mas,  para  criar  esse  futuro,  nós  devemos  trabalhar  com  –  e  não  contra  –  os 

 homens e mulheres que asseguram que a lei é cumprida. 

 Nós  devemos  construir  pontes  de  cooperação  e  confiança  –  não  conduzir  o  peso 

 da desunião e da divisão. 

 Policiais  e  xerifes  são  membros  de  nossa  comunidade.  Eles  são  amigos  e 

 vizinhos,  elas  são  mães  e  eles  são  pais,  filhos  e  filhas,  –  e  eles  deixam  para  trás  seus 

 amados  todos  os  dias,  e  que  se  preocupam  com  eles  se  eles  voltarão  ou  não  para  casa 

 a salvo. 
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 Nós  devemos  apoiar  os  incríveis  homens  e  mulheres  que  asseguram  que  a  lei  é 

 cumprida. 

 E, nós devemos apoiar as vítimas de crimes. 

 Eu  ordenei  ao  Departamento  de  Segurança  (  Department  of  Homeland  Security  ) 

 a  criação  de  um  departamento  que  possa  atender  vítimas  americanas.  O  departamento 

 chama-se  VOICE  -  Vítimas  de  Crimes  de  Imigrantes.  Nós  estamos  dando  voz  aos  que 

 foram ignorados por nossa mídia, silenciados devido interesses outros. 

 Estão  conosco  na  platéia  esta  noite  quatro  corajosos  americanos,  os  quais  seu 

 governo os falhou. 

 Seus nomes são Jamiel Shaw, Susan Oliver, Jenna Oliver, e Jessica Davis. 

 O  filha  de  17  anos  de  Jamie  foi  morto  de  forma  visceral  por  um  membro  de 

 gangue  que  era  um  imigrante  ilegal,  e  que  tinha  acabado  de  sair  da  prisão.  Jamiel 

 Shaw  Jr.  era  um  incrível  jovem,  com  potencial  ilimitado,  que  estava  pronto  para  ir  ao 

 colégio,  onde  ele  seria  um  excelente  quarterback  .  Seu  pai,  que  está  na  platéia  nesta 

 noite, se tornou um bom amigo meu. 

 Também  estão  Susan  Oliver  e  Jessica  Davis.  Seus  maridos  –  o  Xerife  Danny 

 Oliver  e  o  Detetive  Michael  Davis  –  foram  mortos  no  exercício  de  seu  trabalho  na 

 Califórnia.  Eles  eram  pilares  na  comunidade  deles.  Esses  corajosos  homens  foram 

 mortos  a  tiros  de  forma  visceral  por  um  imigrante  ilegal  com  um  histórico  de  crimes  e 

 duas deportações prévias. 

 Sentada  ao  lado  de  Susan  está  sua  filha,  Jenna.  Jenna:  eu  quero  que  saiba  que 

 seu  pai  era  um  herói,  e  que  nesta  noite  você  tem  o  amor  de  um  país  inteiro  apoiando 

 você e rezando por você. 

 Para  Jamiel,  Jenna,  Susan  e  Jessica:  eu  quero  que  saibam  –  nós  nunca  iremos 

 parar  de  lutar  por  justiça.  Seus  amados  nunca  serão  esquecidos,  nós  sempre 

 honraremos as memórias deles. 

 Finalmente,  para  que  possamos  manter  os  Estados  Unidos  a  salvo,  devemos 

 prover  aos  homens  e  mulheres  das  Forças  Armadas  dos  Estados  Unidos  os 

 instrumentos que precisam para prevenir a guerra – e, se preciso for – lutar e ganhar. 
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 Estou  enviando  ao  Congresso  um  orçamento  que  reconstrói  as  Forças  Armadas, 

 elimina  o  sequestro  orçamentário  da  Defesa,  e  apresenta  um  dos  maiores 

 investimentos em defesa nacional na história americana. 

 Meu orçamento também irá aumentar o financiamento para nossos veteranos. 

 Nossos  veteranos  já  se  dedicaram  para  nossa  nação  –  agora  precisamos  nos 

 dedicar a eles. 

 Os  desafios  que  enfrentamos  enquanto  nação  são  grandes.  Mas  nosso  povo  é 

 ainda maior. 

 E  ninguém  é  maior  ou  mais  corajoso  do  que  aqueles  que  lutam  pelos  Estados 

 Unidos em seus uniformes. 

 Somos  abençoados  nesta  noite  por  termos  conosco  Carryn  Owens,  a  viúva  do 

 Agente  Secreto  da  Marinha  (U.S.  Navy  Special  Operator),  o  Superintendente  Sênior, 

 William  "Ryan"  Owens.  Ryan  morreu  como  viveu:  um  guerreiro,  e  um  herói  –  lutando 

 contra o terrorismo e provendo segurança à nossa nação. 

 Conversei  recentemente  com  o  General  Mattis,  que  confirmou  que,  e  eu 

 parafraseio-o:  “"Ryan  era  parte  de  uma  incursão  bem  sucedida  que  gerou  grandes 

 quantidades  de  inteligência,  vitais  para  nos  levar  à  muitas  vitórias  mais  no  futuro  contra 

 nossos inimigos." 

 O  legado  de  Ryan  está  marcado  na  eternidade.  Pois,  como  a  Bíblia  nos  ensina, 

 não  há  maior  ato  de  amor  do  que  dar  sua  vida  por  seus  amigos.  Ryan  deu  sua  vida  por 

 seus amigos, por seu país, e por nossa liberdade – nós nunca esqueceremos ele. 

 Para  os  aliados  que  se  perguntam  que  tipo  de  amigo  os  Estados  Unidos  serão, 

 olhem para os heróis que usam nosso uniforme. 

 Nossa  política  internacional  pede  por  um  engajamento  significativo  e  robusto 

 com  o  mundo.  É  a  liderança  americana  baseada  em  interesses  de  segurança  vitais  os 

 quais compartilhamos com nossos aliados ao redor do globo. 

 Nós  apoiamos  fortemente  a  NATO,  uma  aliança  criada  por  meio  dos  laços  de 

 duas  Segundas  Guerras  Mundiais  que  destronaram  o  fascismo,  e  a  Guerra  Fria  que 

 derrotou o comunismo. 

 Mas nossos parceiros precisam cumprir com suas obrigações financeiras. 
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 E  agora,  baseados  em  nossas  discussões  fortes  e  francas,  eles  estão 

 começando a entender isso. 

 Esperamos  que  nossos  parceiros,  sejam  do  NATO,  do  Oriente  Médio,  ou  do 

 Pacífico  –  que  assumam  um  papel  direto  e  significativo  tanto  em  se  tratando  de 

 operações militares e estratégicas, e que paguem o valor justo relativo ao custo. 

 Nós  respeitamos  instituições  históricas,  mas  nós  também  respeitamos  os  direitos 

 soberanos das nações. 

 Nações  livres  são  o  melhor  veículo  para  expressar  a  vontade  de  seu  povo  –  e  os 

 Estados  Unidos  respeitam  o  direito  das  nações  de  escolherem  o  curso  de  seu  próprio 

 caminho. 

 Meu  trabalho  não  é  representar  o  mundo.  Meu  trabalho  é  representar  os  Estados 

 Unidos  da  América.  Mas,  nós  sabemos  que  os  Estados  Unidos  estão  melhor  quando  há 

 menos conflito – e não mais. 

 Devemos  aprender  com  os  erros  do  passado  –  já  vimos  a  guerra  e  a  destruição 

 e o que isso causou no mundo. 

 A  única  solução  a  longo  prazo  para  esses  desastres  humanitários  é  a  criação  de 

 condições  pela  qual  pessoas  deslocadas  possam  voltar  às  suas  casas  de  forma  segura 

 e começar o longo processo de reconstrução. 

 Os  Estados  Unidos  estão  dispostos  a  fazer  novos  amigos,  e  a  estabelecer  novas 

 parcerias,  onde  interesses  compartilhados  estão  alinhados.  Queremos  harmonia  e 

 estabilidade, não guerra e conflito. 

 Queremos  a  paz,  onde  a  paz  possa  ser  encontrada.  Os  Estados  Unidos  são 

 amigos  hoje  de  antigos  inimigos.  Alguns  de  nossos  mais  próximos  aliados,  há  algumas 

 décadas,  lutaram  em  lados  opostos  em  ambas  Guerras  Mundiais.  Isso  deveria  nos  dar 

 a fé quanto às possibilidades para um mundo melhor. 

 Com  esperança,  no  aniversário  de  250  anos  dos  Estados  Unidos,  veremos  um 

 mundo que será de mais paz, mais justiça e mais liberdade. 

 Em  nosso  centésimo  aniversário,  em  1876,  cidadãos  ao  longo  de  todo  país 

 vieram  à  Filadélfia  para  celebrar  o  centenário.  Nessa  celebração,  os  construtores  do 

 país, artistas e inventores mostraram suas criações todas. 

 Alexander Graham Bell mostrou seu telefone pela primeira vez. 
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 Remington  apresentou  a  primeira  máquina  de  escrever.  Uma  tentativa  inicial  foi 

 feita quanto à luz elétrica. 

 Thomas Edison mostrou um telégrafo automático e uma caneta elétrica. 

 Imagine  as  maravilhas  que  esse  país  poderá  saber  no  aniversário  de  250  anos 

 dos Estados Unidos. 

 Pensem  nas  maravilhas  que  podemos  alcançar  se  apenas  deixarmos  livres  os 

 sonhos do nosso povo. 

 Curas  para  doenças  que  sempre  foram  uma  praga  para  nós  não  é  muito  o  que 

 pedir. 

 Pegadas  americanas  em  mundos  distantes  não  são  um  sonho  muito  grande  de 

 sonhar. 

 Milhões saindo do bem estar social não é muito o que esperar. 

 E  ruas  em  que  mães  estão  a  salvo  do  medo  –  escolas  onde  as  crianças  possam 

 aprender  em  paz  –  e  empregos  onde  americanos  possam  prosperar  e  crescer  –  não  é 

 muito o que pedir. 

 Quando  tivermos  tudo  isso,  teremos  um  país  maior  do  que  nunca.  Por  todos  os 

 americanos. 

 Esta é nossa visão. Esta é nossa missão. 

 Mas, só podemos chegar lá juntos. 

 Nós somos um só povo, com um destino. 

 Nós todos sangramos o mesmo sangue. 

 Nós todos saudamos a mesma bandeira. 

 E somos todos feitos pelo mesmo Deus. 

 E  quando  nós  alcançarmos  essa  visão;  quando  celebrarmos  nossos  250 

 gloriosos  anos  de  liberdade,  nós  iremos  olhar  para  trás  para  esta  noite,  como  sendo  o 

 capítulo pelo qual essa grandeza americana começou. 

 O  momento  de  pensar  pequeno  acabou.  A  hora  para  brigas  triviais  está  para 

 trás. 

 Precisamos  apenas  de  coragem  para  compartilhar  dos  sonhos  que  preenchem 

 nossos corações. 

 A coragem de expressar nossas esperanças que estão em nossas almas. 
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 E a confiança para transformar essas esperanças e sonhos em ação. 

 De  agora  em  diante,  os  Estados  Unidos  estarão  imbuídos  de  nossas  aspirações, 

 e  não  assombrados  por  nossos  medos  –  inspirador  por  nosso  futuro,  e  não  amarrados 

 em  nossas  falhas  do  passado  –  e  guiados  por  nossa  visão,  não  cegados  por  nossas 

 dúvidas. 

 Estou  pedindo  a  todos  os  cidadãos  para  abraçarem  essa  renovação  do  espírito 

 americano.  Estou  pedindo  aos  membros  do  Congresso  para  se  juntarem  a  mim  em 

 sonhar  grande,  em  ser  arrojado  e  ousar  por  nosso  país.  E,  estou  pedindo  a  todos  que 

 estão assistindo nessa noite para que aproveitem o momento e – 

 Acreditem em si mesmos. 

 Acreditem em seu futuro. 

 E acreditem, mais uma vez, nos Estados Unidos. 

 Obrigado, Deus abençoe e Deus abençoe os Estados Unidos. 
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 APÊNDICE  C  -  Discurso  oficial  do  Presidente  Joe  Biden  no  State  of  the  Union  em  28  de 

 abril de 2021 

 Capitólio dos Estados Unidos 

 (28 de abril de 2021) 

 21h06 mins. 

 O  PRESIDENTE:  Obrigado.  (Aplausos). Obrigado.  Obrigado. Bom  estar  de  volta. 

 E,  Mitch  e  Chuck  entenderão  que  é  bom  estar  quase  de  volta,  muito  perto.  De  toda 

 forma, obrigado a todos. 

 A  Sra.  Oradora,  Madame  Vice  Presidente  –  (aplausos)  –  nenhum  Presidente 

 jamais  disse  essas  palavras  do  pódio.  Nenhum  presidente  jamais  disse  essas  palavras, 

 e já era hora. (Aplausos). 

 Primeira  Dama  –  (aplausos)  –  Eu  sou  o  esposo  dela;  Segundo  Cavalheiro;  Chefe 

 da  Justiça;  membros  do  Congresso  dos  Estados  Unidos  e  do  Gabinete;  convidados 

 especiais;  meus  queridos  americanos:  enquanto  o  ambiente  esta  noite  é  familiar,  esta 

 reunião  é  um  pouco  diferente  –  um  lembrete  dos  tempos  extraordinários  que  estamos 

 vivendo. 

 Através  da  nossa  história,  os  presidentes  vieram  nesta  Câmara  discursar  ao 

 Congresso,  à  nação,  e  ao  mundo  para  declarar  Guerra,  celebrar  a  paz,  anunciar  novos 

 planos e possibilidades. 

 Esta  noite,  venho  para  falar  de  crises  e  oportunidades,  sobre  reconstruir  a  nação, 

 revitalizar nossa democracia, e sobre o futuro vencedor para os Estados Unidos. 

 Estou  aqui  nesta  noite,  um  dia  de  completar  o  centésimo  dia  de  minha 

 administração  –  cem  dias  desde  que  fiz  o  juramento  e  levantei  minha  mão  sobre  nossa 

 Bíblia e herdei a nação – todos nós herdamos – que estava em crise. 

 A  pior  pandemia  do  século. A  pior  crise  desde  a  Grande  Depressão.  O  pior 

 ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil. 

 Agora,  depois  de  apenas  100  dias,  posso  relatar  à  nação:  os  Estados  Unidos 
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 estão  se  movendo  novamente  —  (aplausos)  —  transformando  perigo  em  oportunidade, 

 contratempos em força. 

 Todos  nós  sabemos  que  a  vida  pode  nos  derrubar.  Mas,  nos  Estados  Unidos, 

 nós nunca, nunca, nunca, permanecemos caídos. 

 Os  Americanos  sempre  se  levantam.  Hoje,  é  exatamente  o  que  estamos 

 fazendo:  os  Estados  Unidos  estão  renascendo  de  forma  renovada,  escolhendo 

 esperança sobre o medo, verdade sobre mentiras, e luz sobre a escuridão. 

 Depois  de  100  dias  de  resgate  e  renovação,  os  Estados  Unidos  estão  prontos 

 para  a  decolagem,  sob  meu  ponto  de  vista.  Estamos  trabalhando  novamente,  sonhando 

 novamente, descobrindo novamente, e liderando o mundo novamente. 

 Nós  mostramos  um  ao  outro  e  ao  mundo  que  não  há  desistência  nos  Estados 

 Unidos – nenhuma. 

 Há  cem  dias,  os  Estados  Unidos  estavam  pegando  fogo.  Nós  tivemos  que  agir. 

 E,  graças  à  liderança  extraordinária  da  oradora  Pelosi,  o  líder  Schumer  e  o  grande 

 apoio do povo Americano – Democratas, Independentes e Republicanos – nós agimos. 

 Juntos  nós  aprovamos  o  Plano  Americano  de  Resgate  (American  Rescue  Plan) 

 —  um  dos  mais  importantes  pacotes  na  história  americana.  Nós  já  estamos  vendo  os 

 resultados. (Aplausos). Nós já estamos vendo os resultados. 

 Depois  que  prometi  que  iríamos  conseguir  100  milhões  de  doses  de  vacinas  nos 

 braços  das  pessoas  em  100  dias,  nós  providenciamos  mais  de  220  milhões  de  doses 

 de COVID nestes 100 dias. (Aplausos) 

 Graças  à  ajuda  de  todos  vocês,  nós  estamos  direcionando  –  com  sua  ajuda,  com 

 a  ajuda  de  todos  –  estamos  direcionando  cada  recurso  governamental.  Conseguimos 

 destinar  as  vacinas  para  cerca  de  40,000  farmácias  e  aproximadamente  700  Centros 

 Comunitários  de  Saúde.  Onde  os  pobres  dos  mais  pobres  podem  ser  alcançados. 

 Estamos  organizando  locais  comunitários  de  vacinação,  desenvolvendo  unidades 

 móveis para alcançarmos essas difíceis comunidades. 

 Hoje,  90%  dos  americanos  vivem  agora  aproximadamente  10  km  de  distância  de 

 um  local  de  vacinação.  Todos  acima  dos  16  anos  de  idade  –  todos  estes  são  agora 

256



 elegíveis  para  serem  vacinados  agora,  agora  mesmo.  (Aplausos).  Vão  tomar  a  vacina, 

 Estados Unidos. Elas estão disponíveis. Você é elegível, agora. 

 Quando  fiz  meu  juramento  no  dia  20  de  janeiro,  menos  de  1%  dos  idosos  nos 

 Estados  Unidos  tinham  sido  completamente  vacinados  contra  a  COVID-19. Cem  dias 

 depois,  70%  dos  idosos  nos  Estados  Unidos  acima  dos  65  anos  estão  protegidos  – 

 totalmente protegidos. 

 As  mortes  por  COVID-19  de  idosos  baixaram  80%  desde  janeiro  –  80%  por 

 causa  de  vocês  todos.  E  mais  da  metade  dos  adultos  nos  Estados  Unidos  tomaram 

 pelo menos uma dose. 

 Em  um  centro  de  vacinação  em  massa  em  Glendale,  no  Arizona,  eu  perguntei  à 

 enfermeira  –  eu  disse,  “Como  é  isso?  ”.  Ela  olhou  para  mim  e  disse,  “É  como  se  a  cada 

 dose  estivesse  dando  uma  dose  de  esperança”  –  essa  era  a  frase.  “Uma  dose  de 

 esperança.” 

 Uma  dose  de  esperança  para  uma  professora  na  Flórida  e  que  tem  um  filho  que 

 sofre  de  doença  autoimune  –  ele  escreveu  para  mim,  dizendo  que  ela  está  preocupada 

 –  que  ela  estava  preocupada  sobre  trazer  o  vírus  para  casa.  Ela  disse  que  ela  então 

 tomou  a  vacina  em  –  em  um  grande  centro,  dentro  do  carro  dela.  Ela  disse  que  ela 

 sentou  dentro  de  seu  carro,  quando  tomou  a  vacina,  e  apenas  chorou  –  chorou  de 

 alegria e chorou de alívio. 

 Os  pais  olham  os  sorrisos  no  rosto  de  seus  filhos,  para  aqueles  que  estão 

 podendo  voltar  para  a  escola  porque  seus  professores  e  os  motoristas  de  ônibus 

 escolares, e os trabalhadores da lanchonete foram vacinados. 

 Avós  abraçando  seus  filhos  e  netos  ao  invés  de  colocarem  suas  mãos  sobre  uma 

 janela para se despedirem. 

 Isso significa tudo. Essas coisas significam tudo. 

 Vocês  sabem,  ainda  há  –  vocês  todos  sabem;  vocês  sabem  melhor  do  que 

 qualquer  outro  grupo  de  Americanos  –  ainda  há  mais  trabalho  a  ser  feito  para  combater 

 este vírus. Nós não podemos baixar nossa guarda. 

 Mas,  esta  noite,  posso  dizer:  Por  causa  de  vocês,  povo  Americano,  nosso 

 progresso  nestes  últimos  100  dias  contra  uma  das  maiores  pandemias  na  história  foi 

 um dos maiores feitos logísticos que esse país já viu. 
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 O que mais nós fizemos nestes primeiros 100 dias? 

 Nós  mantivemos  nosso  compromisso  —  Democratas  e  Republicanos  —  de 

 enviarmos  1.400  cheques  de  resgate  para  85%  das  casas  americanas.  Nós  já 

 enviamos  mais  de  160  milhões.  Está  fazendo  a  diferença.  Vocês  sabem  disso  quando 

 vão para casa. Para muitas pessoas, está fazendo toda a diferença no mundo. 

 Uma  mãe  solteira  que  vive  no  Texas  e  que  escreveu  para  mim,  ela  me  disse  que 

 não  podia  trabalhar,  mas  ela  disse  que  o  cheque  de  alívio  colocou  alimento  em  sua 

 mesa e salvou ela e seu filho de serem despejados de seu apartamento. 

 Uma  avó  no  estado  da  Virgínia  que  me  contou  que  ela  levou  sua  neta 

 imediatamente  ao  oculista  –  algo  que  ela  disse  ter  adiado  por  meses  porque  ela  não 

 tinha condições financeiras. 

 Uma  das  imagens  que  mais  definem,  pelo  menos  em  minha  perspectiva,  essa 

 crise,  foi  a  de  carros  em  fila  –  carros  em  fila  por  quilômetros.  E  não  apenas  pessoas 

 que  usam  carros  –  bons  carros  nas  filas,  por  quilômetros,  esperando  uma  caixa  de 

 mantimentos ser colocada em seu porta malas. 

 Eu  não  sei  vocês,  mas  eu  jamais  pensei  que  veria  os  Estados  Unidos  assim.  E 

 tudo isso ocorreu sem ter sido culpa deles. Nenhuma culpa deles. 

 É  por  isso  que  o  “Plano  de  Resgate”  (  Rescue  Plan  )  está  entregando 

 mantimentos  e  levando  assistência  nutricional  para  milhões  de  Americanos  enfrentando 

 a fome, e a fome já está diminuindo drasticamente. 

 Nós  também  estamos  provendo  assistência  para  o  aluguel  –  todos  vocês  sabem 

 disso,  mas  o  povo  Americano,  quero  me  assegurar  de  que  eles  entendam  –  manter  as 

 pessoas  longe  de  serem  despejadas  de  suas  casas,  providenciando  empréstimos  aos 

 pequenos negócios para que possam reabrir e manter seus trabalhadores no emprego. 

 Durante  estes  100  dias,  um  adicional  de  800,000  americanos  se  inscreveram 

 para  a  “Lei  de  Cuidado  Acessível”  (  Affordable  Care  Act  )  quando  estabeleci  o  período 

 especial de assinatura para isso – 800,000 naquele período. 

 Nós  estamos  fazendo  um  dos  maiores  investimentos  já  feitos  de  uma  só  vez  – 

 de  todos  os  tempos  –  em  melhorar  os  cuidados  médicos  para  os 

 veteranos. Investimentos  críticos  para  enfrentar  a  crise  dos  ópios.  E,  talvez  o  mais 

 importante,  graças  ao  “Plano  Americano  de  Resgate”  (  American  Rescue  Plan  ),  estamos 
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 novamente  nos  eixos  para  cortarmos  a  pobreza  infantil  pela  metade  nos  Estados 

 Unidos neste ano. (Aplausos). 

 E,  nesse  processo,  enquanto  isso  estava  ocorrendo,  a  economia  criou  mais  de 

 1,3  milhões  de  novos  empregos  em  100  dias  –  mais  empregos  nos  primeiros  – 

 (aplausos)  –  mais  empregos  nos  primeiros  100  dias  do  que  qualquer  outro  presidente 

 até hoje. 

 O  Fundo  Monetário  Internacional  –  (aplausos)  –  o  Fundo  Monetário  Internacional 

 está  agora  estimando  que  nossa  economia  irá  crescer  a  uma  taxa  de  mais  de  6%  ao 

 ano.  E  que  será  o  ritmo  de  crescimento  mais  acelerado  deste  país  em 

 aproximadamente quatro décadas. 

 Os  Estados  Unidos  estão  se  movendo  para  frente  –  mas  não  podemos  parar 

 agora.  Nós  estamos  competindo  com  a  China  e  com  outros  países  para  ganhar  no 

 século 21. Nós estamos em um grande ponto de inflexão na história. 

 Nós  temos  que  fazer  mais  do  que  construirmos  juntos  –  eu  quero  dizer 

 “reconstruirmos”.  Nós  temos  que  reconstruir  melhor.  Nós  temos  que  competir  de  forma 

 mais vigorosa do que antes. 

 Ao  longo  de  nossa  história,  se  vocês  pensarem  sobre  isso,  investimento  público 

 e  infraestrutura  literalmente  transformaram  os  Estados  Unidos  –  nossas  atitudes,  assim 

 como as nossas oportunidades. 

 A  ferrovia  transcontinental,  as  rodovias  interestaduais,  ambas  uniram  dois 

 oceanos e trouxeram uma nova era de progresso aos Estados Unidos da América. 

 Escolas  públicas  universais  e  auxílio  ao  Ensino  Superior  abriram  as  portas  das 

 oportunidades. 

 Descobertas  científicas  nos  levaram  à  Lua  –  agora  estamos  falando  de  Marte; 

 descobrindo vacinas; descobertas científicas que nos deram a Internet e muito mais. 

 Estes  são  os  investimentos  que  fizemos  juntos  enquanto  país,  e  investimentos 

 que  apenas  o  governo  estava  em  posição  de  fazer.  De  novo,  e  de  novo,  esses 

 investimentos nos levam ao futuro. 

 É  por  isso  que  eu  proponho  o  Plano  de  Empregos  Americanos  (American  Jobs 

 Plan)  —  um  investimento  único  nos  Estados  Unidos. Este  é  o  maior  plano  de  criação  de 

 empregos desde a Segunda Guerra Mundial. 
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 Esse  plano  cria  empregos  que  atualizem  nossa  infraestrutura  de  transportes; 

 empregos  que  modernizem  nossas  estradas,  pontes,  rodovias;  empregos  para  a 

 construção de portos e aeroportos, trilhos, linhas de transporte. 

 Água  limpa.  E,  hoje,  quase  10  milhões  de  casas  nos  Estados  Unidos  e  mais  de 

 400,000  escolas  e  centros  de  cuidado  infantil  possuem  canos  com  ferrugem  neles, 

 incluindo na água – um perigo claro e presente para a saúde das nossas crianças. 

 O  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  The  American  Jobs  Plan  )  criará  empregos 

 para  a  substituição  de  100%  dos  canos  com  ferrugem  no  país  e  nas  linhas  de  serviço 

 para que todo Americano possa beber água limpa. (Aplausos). 

 E,  nesse  processo,  o  plano  criará  centenas  e  centenas  de  empregos  que 

 paguem  bem.  O  plano  criará  empregos  conectando  cada  Americano  com  Internet  de 

 alta  velocidade,  incluindo  os  35%  rural  dos  Estados  Unidos  que  ainda  não  têm  acesso  à 

 Internet. 

 Isso  irá  ajudar  nossas  crianças  e  nossos  negócios  a  serem  bem-sucedidos  na 

 economia do Século 21. 

 E estou pedindo à Vice Presidente para liderar esse  esforço, se ela puder - 

 A VICE PRESIDENTE:  Claro. 

 O PRESIDENTE:  — porque eu sei que será feito. (Aplausos)  . 

 O  plano  cria  empregos  ao  construir  uma  matriz  de  energia  moderna.  Nossa 

 matriz  energética  é  vulnerável  a  tempestades,  hacks  ,  falhas  catastróficas  –  com 

 trágicos  resultados,  como  os  que  vimos  no  Texas  e  em  outros  lugares  durante 

 tempestades no inverno. 

 O  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs  Plan  )  irá  criar  empregos  que 

 estruturam  quilômetros  e  quilômetros  de  linhas  de  energia  necessários  para  construir 

 um  grid  de  energia  resiliente  e  que  seja  uma  matriz  energética  totalmente  limpa.  Nós 

 podemos fazer isso. (Aplausos). 

 Vejam,  o  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs  )  irá  ajudar  milhares  de 

 pessoas a voltarem para seus empregos e para suas carreiras. 

 Dois  milhões  de  mulheres  saíram  do  Mercado  de  trabalho  durante  a  pandemia  – 

 dois  milhões.  E,  muito  disso  ocorreu  porque  elas  não  conseguiram  o  acesso  que 
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 precisavam  para  que  seus  filhos  pudessem  ter  acesso  à  cuidados  ou  cuidados  com 

 pais de idade que precisavam de ajuda. 

 Oitocentas  mil  famílias  estão  na  lista  de  espera  do  programa  Medicare  para  obter 

 assistência  médica  para  um  pai  idoso  ou  alguém  que  amam  que  possui  uma 

 deficiência.  Se  vocês  pensarem  que  isso  não  é  importante,  observem  em  seu  próprio 

 bairro. 

 Democratas  ou  Republicanos  —  eleitores  Democratas  ou  Republicanos,  sua 

 grande  preocupação  —  assim  como  de  suas  crianças  —  é  o  cuidado  com  uma  pessoa 

 de idade que amam e que não pode ser deixada em casa sozinha. 

 O  programa  Medicaid  contemplou  isso,  mas  esse  plano  irá  ajudar  essas  famílias 

 e  criar  empregos  para  nossos  cuidadores  com  melhores  remunerações  e  melhores 

 benefícios, continuando um ciclo de crescimento. 

 Por  tempo  suficiente  nós  falhamos  em  usar  a  palavra  mais  importante  em  se 

 tratando  de  combater  as  mudanças  climáticas:  “Empregos”.  Empregos.  Empregos. 

 (Aplausos). 

 Para mim, quando eu penso em “mudanças climáticas”,  eu penso “empregos”. 

 O  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs  Plan  )  irá  colocar  engenheiros 

 e  trabalhadores  da  construção  civil  para  trabalharem  na  construção  de  edifícios  e  casas 

 mais  eficientes  energeticamente.  Trabalhadores  do  setor  de  energia  –  membros  da 

 IBEW  —  irão  instalar  500,000  estações  de  carregamento  elétrico  ao  longo  de  nossas 

 rodovias  para  que  nós  possamos  –  (aplausos)  –  para  que  nós  possamos  dominar  o 

 mercado de carros elétricos. (Aplausos). 

 Agricultores  —  agricultores  trabalhando  com  cultura  de  cobertura  de  forma  que 

 possam  reduzir  o  dióxido  de  carbono  liberado  para  o  ar  serão  pagos  por  isso. 

 (Aplausos)  . 

 Vejam,  mas  pensem  sobre  isso:  simplesmente  não  há  razão  pela  qual  as  lâminas 

 para  as  turbinas  de  energia  eólica  não  possam  ser  construídas  em  Pitsburgo  ao  invés 

 de Beijing. Não existe razão. Nenhuma. Nenhuma razão. (Aplausos)  . 

 Então,  colegas,  não  há  razão  porque  os  Estados  Unidos  –  e  trabalhadores 

 Americanos  não  possam  liderar  o  mundo  na  produção  de  baterias  e  veículos  elétricos. 
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 Eu  quero  dizer,  não  há  nenhuma  razão.  Nós  temos  essa  capacidade.  (Aplausos).  Nós 

 temos as pessoas mais inteligentes e melhor treinadas no mundo. 

 O  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs  Plan  )  irá  criar  milhões  de 

 empregos  que  pagam  bem  –  empregos  cujos  americanos  possam  criar  suas  famílias 

 sozinhos – como meu pai diria, “com um pouquinho de sobra.” 

 E  todos  os  investimentos  no  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs 

 Plan  )  será  guiado  por  um  princípio:  Compre  de  americanos.  (Aplausos).  Compre  de 

 americanos. 

 E  eu  devo  notar,  entre  parêntesis  —  (aplausos)  —  que  isso  não  viola  —  que  isso 

 não viola nenhum acordo. Isso é uma lei desde os anos 30: compre de americanos. 

 Impostos  americanos  serão  usados  para  comprar  produtos  Americanos  feitos 

 nos  Estados  Unidos  para  criar  empregos  americanos.  Esse  é  o  jeito  que  deve  ser  e 

 será nessa administração. (Aplausos). 

 E  eu  deixei  claro  para  todos  do  meu  gabinete.  A  habilidade  deles  em  prover 

 isenções foi extensamente limitada. Serão produtos americanos. 

 Agora,  eu  sei  que  alguns  de  vocês  em  casa  estão  se  perguntando  se  estes 

 empregos são para você. 

 Então,  muitos  de  vocês  —  então  muitos  daqueles  com  os  quais  eu  cresci 

 sentem-se  deixados  de  lado,  esquecidos  em  uma  economia  que  muda  tão  rapidamente. 

 É assustador. 

 Quero  falar  diretamente  a  vocês.  Porque,  se  pensarem  nisso,  é  com  o  que  as 

 pessoas mais se preocupam. “Eu sirvo para isso? ” 

 Especialistas  independentes  estimam  que  o  “Plano  de  Empregos  Americano” 

 (  American  Jobs  Plan  )  irá  adicionar  milhões  de  empregos  e  trilhões  de  dólares  ao 

 crescimento  econômico  nos  anos  vindouros.  Isso  é  um  –  é  um  programa  de  oito  anos. 

 Estes são empregos que pagam bem e que não podem ser terceirizados. 

 Aproximadamente  90%  dos  empregos  relacionados  à  infraestrutura  criados 

 através  do  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs  Plan  )  não  necessitam  de 

 um diploma universitário; 75% não necessitam de um diploma técnico. 

 O  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs  Plan  )  é  uma  estrutura  para 

 construirmos os Estados Unidos. É isso o que é. (Aplausos). 
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 E  esse  plano  reconhece  algo  que  eu  sempre  venho  dizendo  à  essa  Câmara  e  à 

 outra.  Há  bons  homens  e  mulheres  em  Wall  Street,  mas  Wall  Street  não  construiu  esse 

 país.  A  classe  média  construiu  esse  país,  e  os  sindicatos  construíram  a  classe  média. 

 (Aplausos)  . 

 É  por  isso  que  estou  pedindo  ao  Congresso  que  aprove  a  Lei  “Proteja  o  Direito 

 de  Organizar”  (  Protect  the  Right  to  Organize  Act  )  —  o  PROAct  —  e  envie  para  minha 

 mesa para que nós possamos apoiar o direito de nos sindicalizarmos. (Aplausos). 

 E,  inclusive,  enquanto  vocês  estão  pensando  em  enviar  isso  para  minha  mesa  — 

 (risos) — vamos aumentar a remuneração mínima para 15 dólares. (Aplausos). 

 Ninguém  -  nenhum  trabalhador  que  trabalhe  40  horas  semanais  deveria  viver 

 abaixo da linha da pobreza. 

 Nós  precisamos  assegurar  maior  equidade  e  oportunidade  para  as  mulheres.  E 

 enquanto  estamos  fazendo  isso,  enviem  a  Lei  “Pagamento  Justo”  (  Paycheck  Fairness 

 Act  )  para  minha  mesa  também  –  pagamento  igual.  Já  faz  muito  tempo.  E,  se  você 

 estiver se perguntando se faz muito tempo, olhe atrás de mim. (Aplausos) 

 E  finalmente,  o  “Plano  de  Empregos  Americano”  (  American  Jobs  Plan  )  será  o 

 maior  aumento  em  pesquisa  e  desenvolvimento  não  relacionada  à  defesa  já  feito.  Nós 

 veremos  mais  mudanças  tecnológicas  —  e  alguns  de  vocês  sabem  mais  sobre  isso  do 

 que  eu  —  nós  veremos  mais  mudanças  tecnológicas  nos  próximos  10  anos  do  que 

 vimos nos últimos 50. 

 É o quão rápido a inteligência artificial e muito mais está mudando. 

 E nós estamos ficando para trás na competição com  o resto do mundo. 

 Décadas  atrás,  nós  costumávamos  investir  2  por  cento  de  nosso  produto  interno 

 Bruno  nos  Estados  Unidos  –  2%  do  nosso  produto  interno  bruto  –  em  pesquisa  e 

 desenvolvimento. 

 Hoje,  Sr.  Secretário,  isso  é  menos  de  1%.  A  China  e  outros  países  estão  se 

 movendo  rapidamente.  Nós  temos  que  desenvolver  e  dominar  os  produtos  e 

 tecnologias  do  futuro:  baterias  mais  avançadas,  biotecnologia,  chips  de  computadores, 

 energia limpa. 

 O  Secretário  de  Defesa  pode  dizer  a  vocês  —  e  aos  de  vocês  que  —  que 
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 trabalham  em  temas  de  segurança  nacional  sabem  —  o  Departamento  de  Defesa  tem 

 uma  agência  chamada  DARPA  —  a  Agência  de  Projeto  de  Pesquisa  Avançada  da 

 Defesa.  

 As  pessoas  que  vieram  antes  de  mim  aqui  —  e  isso  foi  há  muito  tempo  —  para 

 desenvolver  avanços  que  aumentem  nossa  segurança  nacional  –  esse  é  o  trabalho 

 deles.  E  é  uma  agência  semi-separada;  está  sob  o  Departamento  de  Defesa.  Essa 

 agência  liderou  tudo,  da  descoberta  da  Internet  ao  GPS  e  muito  mais  que  aumentou 

 nossa segurança. 

 O  “Instituto  Nacional  de  Saúde”  (  National  Institute  of  Health  )  —  o  NIH  –  creio  eu, 

 deveria criar uma agência similar para a saúde. (Aplausos) 

 E  isso  iria  —  isso  é  o  que  isso  faria. Isso  teria  um  propósito  único:  desenvolver 

 avanços para prevenir, detectar, e tratar doenças como o Alzheimer, diabetes, e câncer. 

 Eu  nunca  esquecerei  quando  nós  aprovamos  a  proposta  sobre  o  câncer  ano 

 último  ano  quando  eu  era  Vice-Presidente  —  quase  9  milhões  de  dólares  enviados  ao 

 NIH.  E,  se  desculparem  pelo  ponto  de  vista  do  meu  privilégio  pessoal,  eu  nunca 

 esquecerei  de  vocês  apoiando  e  mencionando  —  dizendo  que  vocês  nomeariam  isso 

 em nome do meu filho falecido. Isso significou muito. 

 Mas,  muitos  de  nós  temos  filhos  falecidos,  filhas,  e  parentes  que  morreram  de 

 câncer.  Eu  acredito  que  não  haja  melhor  investimento.  Não  conheço  nada  que  seja 

 mais bipartidário.  

 Então,  vamos  terminar  com  o  câncer  como  o  conhecemos  hoje.  (Aplausos).  Isso 

 está  em  nosso  alcance,  em  nosso  poder.  (Aplausos).  Está  em  nosso  poder  fazermos 

 isso. (Aplausos). 

 Investimentos  em  empregos  e  infraestrutura,  como  os  que  nós  estamos  falando, 

 normalmente  tem  tido  apoio  bipartidário,  como  no  passado.  A  Vice-Presidente  Harris  e 

 eu  nos  encontramos  regularmente  no  Salão  Oval  com  os  Democratas  e  Republicanos 

 para  discutir  o  “Plano  de  Empregos”.  E  eu  aplaudo  o  grupo  de  Senadores  Republicanos 

 que enviaram sua própria proposta. 

 Então,  vamos  trabalhar.  Eu  queria  colocar  sob  apreciação  do  Congresso  meu 

 plano  antes  que  entremos  em  maiores  discussões.  Eu  gostaria  de  me  reunir  com 
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 aqueles  que  possuem  ideias  que  são  diferentes  —  aqueles  que  pensam  que  suas 

 ideias são melhores. Eu aprecio essas ideias. 

 Mas,  o  resto  do  mundo  não  está  esperando  por  nós. Só  quero  ser  claro:  da 

 minha perspectiva, fazer nada não é uma opção. (Aplausos) 

 Vejam,  não  podemos  ser  tão  ocupados  competindo  uns  com  os  outros  ao  ponto 

 de  esquecermos  que  a  competição  que  temos  é  com  o  resto  do  mundo  para  ganharmos 

 o século 21. 

 O  Secretário  Blinken  pode  dizer  a  vocês,  eu  passei  muito  tempo  com  o 

 Presidente  Xi  —  viajei  aproximadamente  270  mil  quilômetros  com  ele;  passei,  eles  me 

 disseram mais de 24 horas em discussões privadas com ele. 

 Quando  ele  ligou  para  me  parabenizar,  nós  conversamos  por  duas  horas.  Ele  é 

 muito  sério  sobre  se  tornarem  a  nação  mais  importante  no  mundo. Ele,  e  outros  – 

 autocratas  –  pensam  que  a  democracia  não  pode  competir  no  século  21  com 

 autocracias porque leva-se muito tempo para chegar a um consenso. 

 Para  vencer  essa  competição  pelo  futuro,  em  meu  ponto  de  vista,  nós  também 

 precisamos  fazer  um  investimento  único  em  nossas  famílias  e  crianças.  Por  isso 

 apresentei  o  “Plano  das  Famílias  Americanas”  (  American  Families  Plan  )  esta  noite,  que 

 trata  sobre  quatro  dos  maiores  desafios  que  estão  sobre  as  famílias  americanas,  e, 

 consequentemente, os Estados Unidos. 

 Primeiro,  o  acesso  à  uma  boa  educação.  Quando  essa  nação  fez  12  anos  de 

 educação  pública  universal  no  século  passado,  isso  nos  tornou  os  mais  bem-educados 

 e  a  mais  bem  preparada  nação  no  mundo.  Isso  é,  eu  acredito,  uma  razão  incrível  pela 

 qual fomos projetados para onde estamos hoje no século 21 – o século 20. 

 Mas  o  mundo  acompanhou,  ou  está  acompanhando.  Eles  não  estão  esperando. 

 Eu  diria,  em  parêntesis:  se  estamos  sentados,  coloquem  um  comitê  bipartidário  juntos  e 

 digam:  “Ok,  nós  iremos  decidir  o  que  fazer  em  se  tratando  do  governo  prover  educação 

 gratuita”,  e  eu  em  que  nós  pensaríamos,  como  o  fizemos  no  século  20,  de  forma  que  12 

 anos  é  suficiente  para  o  século  21.  Eu  duvido.  Doze  anos  não  é  mais  suficiente  hoje 

 para competir com o resto do mundo no século 21. 

 É  por  isso  que  meu  “Plano  das  Famílias  Americanas”  (  American  Families  Plan  ) 

 garante  quatro  anos  adicionais  de  educação  pública  para  cada  pessoa  nos  Estados 
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 Unidos, começando o quanto antes pudermos. 

 As  grandes  universidades  desse  país  têm  conduzido  estudos  ao  longo  dos 

 últimos  10  anos.  Esses  estudos  mostram  que  adicionar  dois  anos  de  pré-escola 

 universal  de  qualidade  para  cada  criança  de  três  ou  quatro  anos,  não  importa  de  onde 

 venham,  isso  as  coloca  em  uma  melhor  posição  de  competir  nos  próximos  12  anos. 

 Sua projeção quanto à graduação e ir além da formatura cresce exponencialmente. 

 Os  estudos  mostram  que  quando  uma  criança  pequena  vai  à  escola  –  e  não  para 

 uma  creche  –  elas  possuem  uma  chance  maior  de  se  formarem  no  Ensino  Médio  e  irem 

 à Universidade ou algo depois do Ensino Médio. 

 Quando  dois  anos  de  Ensino  Técnico  gratuito  são  adicionais  sobre  isso,  você 

 começa  a  mudar  a  dinâmica.  (Aplausos).  Nós  podemos  fazer  isso.  (Aplausos).  Nós 

 podemos fazer isso. (Aplausos) 

 E  nós  aumentaremos  as  bolsas  Pell  e  investiremos  em  Colégios  Negros 

 Históricos  e  em  Universidades,  Colégios  Tribais,  e  Instituições  que  atendem  as 

 minorias.  A  razão  é:  Eles  não  possuem  doações,  mas  seus  alunos  são  tão  capazes  de 

 aprender  sobre  segurança  cibernética  como  são  sobre  metalurgia  —  todas  as  coisas 

 que serão as que providenciarão os empregos do futuro. 

 Jill  foi  professora  de  colégio  técnico  e  ainda  hoje  leciona  duas  vezes  por  semana, 

 mesmo  enquanto  Primeira  Dama.  Ela  disse  há  muito  tempo  —  (aplausos). Ela  disse  há 

 muito  tempo  —  (aplausos). Se  ouvi  uma  vez,  eu  ouvi  centenas  de  vezes:  “Joe,  qualquer 

 país  que  eduque  mais  e  melhor  do  que  nós  irá  nos  superar  na  competição.”  Ela  estará 

 profundamente envolvida em liderar esse esforço. Obrigada, Jill. 

 A  segunda  coisa  de  que  precisamos:  o  “Plano  das  Famílias  Americanas” 

 (  American  Families  Plan  )  irá  prover  acesso  de  qualidade,  acessível  cuidado  infantil.  Nós 

 garantimos  —  (aplausos). E  estou  propondo  uma  legislação  para  garantir  que  famílias 

 de  baixa  e  média  renda  não  irão  pagar  mais  do  que  7%  de  sua  renda  para  cuidado  de 

 boa  qualidade  para  seus  filhos  de  idade  de  até  5  anos.  As  famílias  passando  pelas 

 maiores dificuldades não terão que gastar nenhum centavo. 

 Terceiro,  o  “Plano  das  Famílias  Americanas”  (  American  Families  Plan  )  irá 

 finalmente  prover  até  12  semanas  de  licença  remunerada  e  licença  médica  remunerada 

 —  licença  familiar  e  médica. Nós  somos  um  dos  poucos  países  industriais  no  mundo.  — 
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 (Aplausos). 

 Ninguém  deveria  ter  que  escolher  entre  um  emprego  e  um  pagamento  ou  cuidar 

 de si mesmos e os que amam –- um parente, um esposo, ou uma criança. 

 E  quatro,  o  “Plano  das  Famílias  Americanas”  (  American  Families  Plan  )  chega 

 diretamente  nos  bolsos  de  milhões  de  americanos.  Em  março,  expandimos  as  taxas  de 

 crédito  para  cada  criança  em  uma  família.  Até  3  mil  dólares  por  criança  se  eles 

 estiverem  abaixo  dos  6  anos  de  idade  —  quero  dizer,  perdão  —  abaixo  não  —  acima 

 dos 6 anos de idade, e 3,600 dólares por criança abaixo dos 6 anos de idade. 

 Com  dois  pais,  duas  crianças,  isso  significa  7,200  dólares  nos  bolsos  que  irão 

 ajudar  a  cuidar  da  sua  família.  E  isso  irá  ajudar  mais  de  65  milhões  de  crianças  e  cortar 

 a pobreza com cuidados infantis pela metade. (Aplausos). E nós podemos bancar isso. 

 Então  nós  fizemos  isso  em  tempo  recorde  —  no  —  na  última  parte  da  legislação 

 que  aprovamos.  Mas,  nós  vamos  estender  a  Taxa  de  Crédito  ao  Cuidado  Infantil  para 

 durar até o fim de 2025. (Aplausos) 

 O  “Plano  de  Resgate  Americano”  (  American  Rescue  Plan  )  baixou  o  custo  com 

 cuidado  médico  premium  para  9  milhões  de  Americanos  que  compraram  sua  cobertura 

 sob  a  “Lei  de  Cuidado  Acessível”  (  Affordable  Care  Act  ). Eu  sei  que  isso  é  algo  muito 

 popular neste lado do corredor. (Risos.)  

 Mas,  vamos  fazer  o  provisionamento  algo  permanente  de  forma  que  esses 

 premiums  não subam novamente. (Aplausos)  

 Além  do  meu  “Plano  das  Famílias”,  irei  trabalhar  com  o  Congresso  para  tratar  de, 

 até esse ano, outras prioridades para as famílias americanas. 

 A  “Lei  de  Cuidado  Acessível”  (  Affordable  Care  Act  )  tem  sido  um  salva-vidas  para 

 milhões  de  Americanos,  protegendo  pessoas  com  condições  pré-existentes,  protegendo 

 a  saúde  das  mulheres.  E  a  pandemia  demonstrou  o  quão  seriamente  —  quão 

 seriamente isso é necessário.  

 Vamos  reduzir  os  dedutíveis  para  famílias  trabalhadoras  com  relação  à  lei. 

 (Aplausos.)   E  vamos  baixar  os  custos  com  fármacos  com  necessidade  de  prescrição 

 médica. (Aplausos) 

 Nós  sabemos  como  fazer  isso. O  último  presidente  tinha  isso  como  objetivo. Nós 
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 todos sabemos o quão caro os remédios são nos Estados Unidos. 

 Na  realidade,  nós  pagamos  o  valor  mais  alto  à  remédios  de  prescrição  médica 

 do  que  em  qualquer  outro  lugar  no  mundo,  bem  aqui,  nos  Estados  Unidos  — 

 aproximadamente  três  vezes  mais  —  pelo  mesmo  remédio,  do  que  qualquer  outro  país 

 paga. Precisamos mudar isso, e nós podemos.  

 Vamos  fazer  o  que  sempre  falamos  sobre  durante  todos  os  anos  que  estive  aqui 

 —  neste  organismo  —  no  Congresso. Vamos  dar  ao  “  Medicare  ”  o  poder  para  salvar 

 centenas  de  bilhões  de  dólares  ao  negociarem  preços  mais  baixos  pelos  remédios  com 

 prescrição médica. (Aplausos) 

 E,  inclusive,  isso  não  irá  apenas  —  isso  não  irá  apenas  ajudar  as  pessoas  sob  o 

 “Medicare”;  isso  irá  baixar  o  custo  de  remédios  com  necessidade  de  prescrição  médica 

 para todos. 

 E  o  dinheiro  que  nós  economizarmos,  que  será  bilhões  de  dólares,  podemos 

 usar  para  a  “Lei  de  Cuidado  Acessível”  (  Affordable  Care  Act  )  e  expandir  os  benefícios 

 de  cobertura  do  “  Medicare  ”  sem  que  isso  custe  aos  pagadores  um  centavo  sequer.  Isso 

 está em nosso poder para fazermos isso; vamos fazer isso já. (Aplausos) 

 Nós  temos  conversado  sobre  isso  há  muito  tempo.  Democratas  e  Republicanos, 

 vamos  fazer  isso  neste  ano.  Isso  é  sobre  uma  premissa  simples:  O  cuidado  médico 

 deveria ser um direito, e não um privilégio nos Estados Unidos. (Aplausos) 

 Então,  como  nós  pagamos  pelos  “Planos  de  Empregos”  e  das  “Famílias”?  Eu 

 deixei  claro,  podemos  fazer  isso  sem  aumentarmos  o  déficit. Vamos  começar  com  o 

 que  não  farei:  Eu  não  irei  impor  nenhuma  taxa  adicional  sobre  as  pessoas  que  fazem 

 menos  de  400,000  mil  dólares.   Isso  —  mas  é  hora  do  corporativismo  americano  e  os 

 1%  dos  americanos  mais  ricos  começarem  a  pagar  sua  parte  de  forma  justa. 

 (Aplausos). Apenas sua parte de forma justa. 

 Às  vezes  tenho  discussões  com  meus  amigos  no  Partido  Democrata.  Eu  acho 

 que  você  deveria  conseguir  se  tornar  um  bilionário  e  um  milionário,  mas  pagar  sua 

 parte de forma justa. 

 Um  estudo  recente  mostrou  que  55  das  maiores  corporações  do  país  pagaram 

 imposto  federal  zero  ano  passado.  Essas  55  corporações  fizeram  40  bilhões  de  dólares 

 em lucro, um excesso. 
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 Muitas  empresas  também  evadem  taxas  através  de  paraísos  fiscais  na  Suíça  e 

 nas  Ilhas  Cayman.  E  elas  se  beneficiam  das  brechas  com  relação  às  taxas  e  deduções 

 por  criarem  empregos  fora  do  país  e  enviando  seus  lucros  para  fora  do  país.  Isso  não 

 está certo. 

 Nós  iremos  reformar  as  taxas  corporativas  para  que  as  corporações  paguem  sua 

 parte  de  forma  justa  e  ajudem  a  pagar  pelos  investimentos  públicos  pelo  qual  seus 

 negócios também irão se beneficiar. (Aplausos) 

 Nós  iremos  recompensar  o  trabalho,  não  apenas  a  riqueza.  Nós  iremos 

 selecionar  a  faixa  do  topo  para  os  1%  dos  americanos  –  aqueles  fazendo  mais  de 

 400,000  mil  dólares  —  vamos  manter  como  estava  quando  George  W.  Bush  era  o 

 Presidente  quando  começou:  39.6%. É  onde  estava  quando  George  W.  Bush  era  o 

 presidente.  

 Nós  iremos  nos  livrar  das  brechas  que  permitem  que  os  americanos  que  fazem 

 mais  de  um  milhão  de  dólares  por  ano  e  pagam  uma  taxa  de  impostos  menor  sobre 

 seus  ganhos  financeiros  do  que  americanos  que  recebem  seus  salários.  Nós  iremos 

 afetar apenas 3 décimos dos 1% de americanos com isso. 3 décimos dos 1%. 

 E  o  IRS  irá  desmantelar  milionários  e  bilionários  que  tentem  enganar  com  suas 

 taxas.  É  estimado  que  bilhões  de  dólares  vão  para  think  tanks  que  são  de  esquerda,  de 

 direita e de centro. 

 Eu  não  estou  buscando  punir  ninguém.  Mas  não  irei  adicionar  uma  taxa  que  será 

 um  fardo  —  uma  taxa  adicional  que  será  um  fardo  para  a  classe  média  nesse  país.  Eles 

 já estão pagando o suficiente.  

 Eu  acredito  que  essa  proposta  é  justa  —  (aplausos)  —  do  ponto  de  vista  fiscal  é 

 responsável,  e  aumenta  a  renda  para  pagar  pelos  planos  que  propus,  e  irá  criar  milhões 

 de  empregos  que  irão  crescer  a  economia  e  aumentar  nossa  capacidade  financeira  no 

 país. 

 Quando  você  ouve  alguém  dizer  que  eles  não  querem  aumentar  as  taxas  sobre 

 os  1%  do  corporativismo  americano,  pergunte  a  eles:  “Quais  taxas  você  quer 

 aumentar? Quais você irá cortar? ”  

 Vejam,  o  maior  corte  de  impostos  de  2017  —  lembrem-se,  deveria  pagar  por  si 

 mesma  —  assim  é  com  a  história  foi  vendida  —  e  gerar  um  vasto  crescimento 
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 econômico. Ao  invés  disso,  adicionou  2  trilhões  ao  déficit.  Foi  um  grande  inesperado 

 para o corporativismo americano e aqueles no topo.  

 Ao  invés  de  usar  as  economias  com  os  impostos  para  aumentar  as 

 remunerações  e  investir  em  pesquisa  e  desenvolvimento,  isso  levou  bilhões  de  dólares 

 aos  bolsos  dos  CEOs.  Na  verdade,  a  diferença  de  pagamento  entre  CEOs  e  seus 

 trabalhadores está agora como a maior da história.  

 De  acordo  com  um  estudo,  os  CEOs  fazem  320  vezes  o  que  o  trabalhador  médio 

 em suas empresas faz. Isso costumava ser — menos de 100.  

 A  pandemia  só  piorou  as  coisas.  20  milhões  de  americanos  perderam  seus 

 empregos  durante  a  pandemia  —  classe  trabalhadora  e  classe  média  dos  americanos. 

 Ao  mesmo  tempo,  aproximadamente  650  bilionários  nos  Estados  Unidos  viram  sua 

 fortuna crescer por mais de 1 trilhão de dólares — no mesmo período.  

 Deixem-me  dizer  novamente:  650  pessoas  aumentaram  sua  fortuna  por  mais  de 

 1  trilhão  de  dólares  durante  essa  pandemia.  E  agora  eles  possuem  mais  de  4  trilhões 

 de dólares.  

 Meus  queridos  americanos,  a  goteira  —  a  economia  de  goteira  nunca  funcionou 

 e é hora da economia de baixo para cima e do meio para cima. (Aplausos) 

 Vocês  sabem,  há  um  consenso  amplo  de  economistas  —  de  esquerda,  de  direita 

 e  de  centro  —  e  eles  concordam  que  o  que  estou  propondo  irá  ajudar  a  criar  milhões  de 

 empregos  e  gerar  um  crescimento  econômico  histórico.  Estes  estão  entre  os 

 investimentos de maior valor que podemos fazer como nação.  

 Sempre  digo:  Nossa  maior  força  é  o  poder  de  nosso  exemplo,  não  apenas  o 

 exemplo de nosso poder.  

 Em  minhas  conversas  com  líderes  mundiais  —  e  eu  já  conversei  com 

 aproximadamente  38,  40  deles  até  o  momento  —  eu  fiz  saber  —  eu  fiz  saber  que  os 

 Estados  Unidos  estão  de  volta.  E  sabe  o  que  eles  disseram? O  comentário  que  mais 

 ouço  deles  é,  “Nós  podemos  ver  que  os  Estados  Unidos  estão  de  volta,  mas  por  quanto 

 tempo? Mas por quanto tempo? ” 

 Meus  queridos  americanos,  nós  temos  que  mostrar  que,  não  apenas  estamos  de 

 volta,  mas  que  estamos  de  volta  para  ficar,  que  nós  não  faremos  isso  sozinhos. 

 (Aplausos). Nós faremos isso ao liderar nossos aliados. (Aplausos).   
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 Nenhuma  nação  consegue  lidar  com  todas  as  crises  do  nosso  tempo  —  do 

 terrorismo,  à  proliferação  nuclear,  migração  em  massa,  segurança  cibernética, 

 mudanças climáticas, assim como — o que experimentamos agora com a pandemia. 

 Não  há  muro  alto  o  suficiente  para  manter  um  vírus  do  lado  de  fora.  E  nosso 

 suprimento  de  vacinas  —  conforme  cresce  para  cumprir  com  nossas  necessidades;  e 

 estamos  cumprindo  —  se  transformará  em  um  arsenal  de  vacinas  para  outros  países, 

 assim  como  os  Estados  Unidos  foram  um  arsenal  em  termos  de  democracia  para 

 outros países — (aplausos) — e, em consequência, influenciou o mundo. (Aplausos)  

 Mas  cada  americano  terá  acesso  antes  que  isso  ocorra  —  cada  Americano  terá 

 que  ter  sido  completamente  vacinado  para  o  COVID-19  —  a  partir  das  vacinas  que  nós 

 temos. 

 Vejam,  a  crise  climática  não  é  nossa  batalha  sozinhos;  é  uma  batalha  global.  Os 

 Estados  Unidos  são  responsáveis,  como  vocês  sabem,  por  menos  de  15%  das 

 emissões de carbono. 

 O  resto  do  mundo  corresponde  a  85%.  É  por  isso  que  eu  mantenho  meu 

 compromisso  de  novamente  assinar  o  Acordo  de  Paris  —  porque  se  fizermos  tudo  de 

 forma perfeita, em última instância, não importará. 

 Mantive  meu  compromisso  de  convocar  um  congresso  bem  aqui  nos  Estados 

 Unidos,  com  as  maiores  economias  do  mundo  —  China,  Rússia,  Índia,  a  União 

 Europeia — e eu disse que eu faria isso nos meus primeiros 100 dias. 

 Quero  ser  muito  claro  sobre  isso:  Eu  tive  —  minha  tentativa  foi  a  de  assegurar 

 que  o  mundo  pudesse  ver  que  há  um  consenso,  de  que  estamos  em  um  ponto  de 

 inflexão  na  história.  E  o  consenso  —  o  consenso  é:  se  nós  agirmos  para  salvar  o 

 planeta,  nós  podemos  criar  milhões  de  empregos  e  crescimento  econômico  e 

 oportunidade  para  aumentar  o  padrão  de  vida  de  quase  todo  mundo  ao  redor  do 

 mundo. 

 Se  você  já  assistiu  a  algum  —  e  vocês  estiveram  todos  ocupados;  eu  tenho 

 certeza  de  que  vocês  não  tiveram  muito  tempo  —  o  que  cada  nação  disse  virtualmente, 

 até mesmo aquelas que não estão contribuindo de forma justa. 

 Os  investimentos  que  propus  esta  noite  também  avançam  política  externa,  em 

 minha  visão,  de  forma  a  beneficiar  a  classe  média.  Isso  significa  assegurar  que  cada 
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 nação jogue de acordo com as mesmas regras na economia global, incluindo a China. 

 Em  minhas  discussões  –  em  minhas  discussões  com  o  Presidente  Xi,  eu  lhe 

 disse: “Nós damos boas-vindas à competição.  Não estamos buscando conflito.” 

 Mas  eu  deixei  absolutamente  claro  que  nós  iremos  defender  os  interesses  dos 

 Estados Unidos de ponta a ponta. 

 Os  Estados  Unidos  irão  se  posicionar  contra  práticas  de  comércio  injustas  que 

 rebaixam  os  trabalhadores  americanos  e  as  indústrias  americanas,  como  os  subsídios 

 de  estados  –  de  operações  controladas  pelo  estado  e  organizações  e  o  roubo  de 

 tecnologia americana e propriedade intelectual americana.” 

 Também  disse  ao  Presidente  Xi  que  iremos  manter  presença  militar  forte  no 

 Pacífico  e  no  Índico,  assim  como  fazemos  com  a  Organização  do  Tratado  Atlântico 

 Norte, na Europa – não para iniciarmos um conflito, mas para prevenir um. (Aplausos). 

 Eu  disse  a  ele  o  que  eu  disse  para  muitos  outros  líderes:  que  os  Estados  Unidos 

 não  irão  recuar  de  seus  compromissos  –  nosso  compromisso  com  relação  aos  direitos 

 humanos e liberdades fundamentais e aos nossos aliados. 

 E  destaquei  para  ele:  nenhum  Presidente  americano  responsável  pode 

 permanecer  em  silêncio  quando  direitos  humanos  básicos  são  tão  claramente  violados. 

 Um  Presidente  americano  –  um  presidente  tem  que  representar  a  essência  do  que  este 

 país defende. 

 Os  Estados  Unidos  são  uma  ideia  —  a  ideia  mais  única  na  história:  a  de  que  nós 

 somos  criados,  todos  nós,  iguais.  É  sobre  quem  nós  somos,  e  nós  não  podemos  recuar 

 desse princípio e, na realidade, dizermos que estamos lidando com a ideia Americana. 

 Com  relação  à  Rússia,  eu  sei  que  isso  preocupa  alguns  de  vocês,  mas  deixei 

 muito  claro  ao  Putin  que  não  iremos  buscar  por  –  perdão  —  agravamentos,  mas  as 

 ações  deles  terão  consequências  se  elas  se  revelarem.  E  elas  tornaram-se  verdade, 

 então  eu  respondi  diretamente  e  proporcionalmente  à  interferência  da  Rússia  nas 

 nossas  eleições  e  os  ataques  cibernéticos  ao  nosso  governo  e  às  nossas  empresas. 

 Mas  eles  fizeram  ambas  as  coisas,  e  eu  disse  a  eles  que  nós  responderíamos,  e  nós 

 respondemos. 

 Mas  podemos  cooperar  quando  isso  é  de  nosso  interesse  mútuo.  Nós  o  fizemos 
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 quando  do  novo  Tratado  de  Redução  de  Armas  Estratégicas  (START  Treaty),  e 

 estamos  trabalhando  para  fazer  isso  com  relação  às  mudanças  climáticas.  Mas  ele 

 entende que iremos responder. 

 Sobre  o  Irã  e  a  Coreia  do  Norte  —  os  programas  nucleares  que  representam 

 sérias  ameaças  à  segurança  americana  e  à  segurança  do  mundo  —  nós  iremos 

 trabalhar  bem  próximos  dos  nossos  aliados  para  tratar  as  ameaças  apresentadas  por 

 esses dois países através da diplomacia, assim como com austera intimidação. 

 E  a  liderança  Americana  significa  acabar  com  a  eterna  Guerra  no  Afeganistão. 

 (Aplausos).  Nós  temos  —  (aplausos)  —  nós  temos,  sem  hipérbole,  a  maior  força  de 

 combate  na  história  do  mundo.  Sou  o  primeiro  presidente  em  40  anos  que  sabe  o  que 

 significa ter um filho que serviu em um sítio de Guerra. 

 Hoje  nós  temos  membros  das  Forças  Armadas  servindo  no  mesmo  sítio  de 

 guerra  que  seus  pais  serviram.  Nós  temos  membros  no  Afeganistão  que  ainda  não 

 tinham nascido no 11 de setembro. 

 A  Guerra  no  Afeganistão,  como  podemos  lembrar  dos  debates  ocorridos  aqui, 

 nunca foi para ser uma empreitada multi-geracional para construir uma nação. 

 Fomos  ao  Afeganistão  para  caçar  os  terroristas  —  os  terroristas  que  nos 

 atacaram  no  11  de  setembro  —  e  dissemos  que  iríamos  seguir  o  Osama  bin  Laden  até 

 os  portões  do  inferno  para  fazermos  isso.  Se  alguma  vez  você  já  esteve  no  alto  do 

 Kunar  Valley  ,  você  meio  que  já  viu  os  portões  do  inferno.  E  nós  fizemos  justiça  com 

 relação ao bin Laden.  

 Nós  degradamos  a  ameaça  terrorista  da  Al  Qaeda  no  Afeganistão.  E,  depois  de 

 20  anos  de  valor  —  valor  e  sacrifício,  é  hora  de  trazer  aquelas  tropas  de  volta  para 

 casa. (Aplausos).  

 Vejam,  mesmo  que  o  façamos,  iremos  manter  uma  capacidade  além  do 

 horizonte  para  suprimir  ameaças  futuras  à  nossa  terra.  E,  acreditem:  em  20  anos,  os 

 terroristas — o terrorismo entrou em metástase. 

 A  ameaça  evoluiu  para  muito  além  do  Afeganistão.  E  aqueles  de  vocês  em 

 comitês  de  inteligência,  o  comitê  de  relações  internacionais,  vocês  sabem  bem: 

 precisamos  nos  manter  vigilantes  quanto  às  ameaças  aos  Estados  Unidos,  seja  lá  de 
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 onde  vier.  A  Al  Qaeda  e  o  ISIS  estão  no  Iêmen,  na  Síria,  na  Somália,  outros  países  na 

 África, no Oriente Médio e além. 

 E  nós  não  iremos  ignorer  o  que  nossas  agências  de  inteligência  tem  determinado 

 como  sendo  a  ameaça  terrorista  mais  leta  à  nossa  casa  hoje:  Supremacia  branca  é 

 terrorismo. Nós não iremos ignorar isso também. 

 Meus  queridos  americanos,  vejam,  nós  temos  que  nos  unir  para  curar  a  alma 

 desta nação. 

 Há  aproximadamente  um  ano,  antes  do  funeral  de  seu  pai,  quando  eu  conversei 

 com  Gianna  Floyd,  a  jovem  filha  de  George  Floyd. Ela  é  um  pouco  pequena,  então  eu 

 estava  ajoelhando  para  falar  com  ela  para  que  eu  pudesse  olhá-la  nos  olhos.  E  ela 

 olhou para mim e ela disse: “Meu pai mudou o mundo.” 

 Bem,  depois  da  condenação  do  assassino  de  George  Floyd,  nós  poderemos  ver 

 o quão certa ela estava — se nós tivermos coragem de agir enquanto um Congresso. 

 Todos  nós  vimos  o  joelho  da  injustiça  no  pescoço  de  negros  Americanos.  Agora 

 é  a  oportunidade  para  fazer  algum  progresso  real.  A  grande  maioria  dos  homens  e 

 mulheres  usando  o  uniforme  e  o  distintivo  servem  nossas  comunidades,  e  eles  servem 

 com  honra.  Eu  os  conheço.  Eu  sei  que  eles  querem  —  (aplausos)  —  eu  sei  que  eles 

 querem ajudar nesse momento também. 

 Meus  queridos  americanos,  nós  nos  reunimos  para  reconstruir  a  confiança  entre 

 a  execução  da  lei  e  as  pessoas  que  a  lei  serve,  para  erradicar  o  racismo  sistêmico  no 

 nosso  Sistema  criminal,  e  para  promulgar  a  reforma  política  que  já  passou  nesta  casa, 

 em nome de George Floyd.  

 Eu  sei  que  os  Republicanos  têm  suas  próprias  ideias  e  estão  engajados  nas 

 discussões  bem  produtivas  com  os  Democratas  no  Senado.  Nós  precisamos  trabalhar 

 juntos  para  encontrarmos  consenso.  Mas,  vamos  fazer  isso  no  próximo  mês,  no 

 primeiro aniversário da morte de George Floyd. (Aplausos.).  

 O  país  apoia  esta  reforma  e  o  Congresso  deve  agir  —  deve  agir.  Nós  temos  uma 

 oportunidade  gigante  de  dobrar  em  direção  ao  universo  moral  em  busca  de  justiça  — 

 justiça  real.  E,  com  os  planos  que  expomos  esta  noite,  nós  temos  uma  chance  real  de 

 erradicar  o  racismo  sistêmico  que  virou  uma  praga  nos  Estados  Unidos  e  nas  vidas 

274



 americanas  em  outras  formas;  uma  chance  de  promover  equidade  real  —  bons 

 empregos,  boas  escolas,  moradias  acessíveis,  ar  limpo,  sermos  capazes  de  gerar 

 riqueza  e  passar  adiante  para  duas  gerações  porque  você  tem  um  acesso  para  comprar 

 uma casa. 

 Oportunidades  reais  nas  vidas  de  mais  americanos  —  negros,  brancos,  latinos, 

 americanos descentes de asiáticos, povos originários. 

 Vejam,  eu  também  quero  agradecer  ao  Senado  Americano  por  votar  em  94 

 contra  1  a  “Lei  dos  Crimes  de  Ódio  para  Proteção  dos  Americanos  descendentes  de 

 asiáticos  e  povos  das  Ilhas  do  Pacífico”  (  COVID-19  Hate  Crimes  Act  to  protect  Asian 

 Americans and Pacific Islanders  ). (Aplausos). 

 Vocês  agiram  de  forma  decisiva.  (Aplausos).  E  vocês  podem  ver  na  televisão  a 

 voracidade  dos  crimes  de  ódio  que  pudemos  ver  ao  longo  do  ano  passado  —  este 

 último  ano  e  por  muito  tempo.  Eu  insisto  que  a  Casa  faça  o  mesmo  e  envie  essa 

 legislação para minha mesa, a qual eu agradecidamente e ansiosamente assinarei. 

 Também  espero  que  o  Congresso  possa  enviar  à  minha  mesa  a  “Lei  sobre 

 Equidade  para  Proteção”  dos  americanos  LGBTQ  (  Equality  Act  to  Protect  LGBTQ 

 Americans  ).  (Aplausos).  Para  todos  os  Americanos  transgêneros assistindo  em  casa, 

 especialmente  as  pessoas  jovens  que  são  tão  corajosas,  eu  quero  que  vocês  saibam 

 que o seu Presidente lhes dá proteção. 

 Outra  coisa:  vamos  autorizar  a  “Lei  Contra  Violência  da  Mulher”  (  Violence 

 Against  Women  Act  ),  que  já  é  lei  há  27  anos.  (Aplausos).  Há  27  anos,  eu  a  escrevi.  É 

 uma  lei  que  precisa  ser  autorizada  e  irá  agora  fechar  a  brecha  para  manter  armas  fora 

 das  mãos  de  abusadores.  A  determinação  da  corte  diz,  “Este  é  um  abusador. Você  não 

 pode comprar uma arma.” É para encerrar a brecha que existia.  

 Você  sabem,  é  estimado  que  50  mulheres  são  mortas  por  um  parceiro  íntimo 

 todo  mês  nos  Estados  Unidos  –  50  por  mês.  Vamos  aprovar  isso  e  salvar  vidas. 

 (Aplausos). 

 E  eu  não  preciso  —  eu  não  preciso  dizer  isso  para  ninguém,  mas  violência  por 

 arma de fogo está se transformando em uma epidemia nos Estados Unidos. 

 A  bandeira  na  Casa  Branca  ainda  está  flamejando  sob  meio  maestro  pelas  8 
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 vítimas  do  tiroteio  em  massa  na  Geórgia  quando  10  outras  vidas  foram  levadas  em  um 

 tiroteio em massa no Colorado. 

 E,  na  semana  entre  estes  dois  eventos,  250  outros  americanos  foram  mortos  nas 

 ruas dos Estados Unidos — 250 foram mortos. 

 Eu sei o quão difícil é progredir neste tema. 

 Nos  anos  90,  nós  aprovamos  o  antecedente  criminal  universal,  uma  restrição  em 

 armas  e  pentes  de  alta  capacidade  para  100  balas,  e  que  podem  ser  atiradas  em 

 segundos.  Nós  ganhamos  do  NRA. Tiroteios  em  massa  e  a  violência  por  armas  de  fogo 

 decaiu. 

 Vejam  o  relatório  de  10  anos.  Mas,  no  início  dos  anos  2000,  a  lei  expirou,  e 

 temos  visto  diariamente  o  derramamento  de  sangue  desde  então. Eu  não  estou  dizendo 

 que se a lei tivesse sido mantida, nós não veríamos derramamento de sangue.   

 Há  mais  de  duas  semanas  em  Rose  Garden  ,  envoltos  por  algumas  das  pessoas 

 mais  corajosas  que  conheço  —  os  sobreviventes  e  as  famílias  que  perderam  alguém 

 que  amam  para  violência  por  armas  de  fogo  —  eu  determinei  ações  ao  Departamento 

 de Justiça — ações que estão sendo feitas — para impactar essa epidemia. 

 Uma  delas  é  banir  os  chamados  “ghost  guns''. São  armas  de  fogo  caseiras  feitas 

 a  partir  de  um  kit  que  inclui  instruções  sobre  como  concluir  a  produção  da  arma  de  fogo. 

 As  partes  não  possuem  itens  de  série,  então  elas  aparecem  em  cenas  de  crimes  e  não 

 podem ser rastreadas. 

 Os  compradores  desses  kits  não  necessitam  passar  por  nenhuma  verificação 

 quanto  à  antecedentes  criminais.  Qualquer  pessoa,  desde  um  criminoso  até  um 

 terrorista  poderia  comprar  esses  kits  e,  em  30  minutos,  possuir  uma  arma  que  é  letal. 

 Mas, agora, não mais. 

 E  farei  tudo  em  meu  poder  para  proteger  o  povo  americano  dessa  epidemia,  mas 

 é hora do Congresso agir também. (Aplausos). 

 Vejam,  eu  não  quero  me  transformar  em  uma  pessoa  confrontadora,  mas  nós 

 precisamos  de  mais  Senadores  Republicanos  para  se  juntarem  a  grande  maioria  de 

 colegas  Democratas  e  fecharmos  as  brechas  necessárias  à  verificação  por 

 antecedentes criminais quanto à compra de armas. 
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 Nós  precisamos  de  uma  restrição  quanto  às  armas  e  pentes  de  alta  capacidade. 

 E não me digam que isso não pode ser feito. Nós já o fizemos antes, e isso funcionou. 

 Fale  com  os  donos  de  arma  mais  responsáveis  e  os  caçadores.  Eles  dirão  a 

 vocês  que  não  existe  justificativa  possível  para  alguém  ter  uma  arma  com  capacidade 

 para 100 tiros. 

 O  que  vocês  acham  —  os  cervos  estão  usando  coletes  a  prova  de  balas? 

 (Risos).  Eles  dirão  para  vocês  que,  hoje  em  dia,  há  muitas  pessoas  que  podem  comprar 

 uma arma mas não deveriam ser permitidas comprar uma arma. 

 Estes  tipos  de  reformas  razoáveis  possuem  grande  apoio  do  povo  Americano, 

 incluindo  muitos  donos  de  armas.  O  país  apoia  essa  reforma  e  —  o  Congresso  deve 

 agir. 

 Isso  não  deveria  ser  um  problema  dos  Democratas  contra  Republicanos.   E 

 nenhuma  emenda  precisa  ser  feita  na  Constituição. Você  não  pode  gritar  “Fogo!”  em 

 um cinema lotado. 

 Desde  o  início,  algumas  armas  não  poderiam  ser  compradas  por  americanos. 

 Certas pessoas não poderiam ter essas armas, jamais. 

 Nós  não  estamos  mudando  a  Constituição;  estamos  sendo  racionais.  Acredito 

 que  esse  não  é  um  problema  dos  Democratas  contra  Republicanos.  Acredito  que  é  um 

 problema dos Estados Unidos. 

 E  aqui  está  o  que  mais  podemos  fazer  a  imigração  sempre  foi  essencial  para  os 

 Estados  Unidos.  Vamos  terminar  com  nossa  Guerra  exaustiva  em  relação  à 

 imigração. Por  mais  de  30  anos,  políticos  falaram  sobre  reforma  da  imigração,  e  nós 

 não fizemos nada sobre isso. É hora de consertar isso. 

 No  primeiro  dia  da  minha  presidência,  mantive  meu  compromisso  e  enviei  uma 

 lei  compreensiva  sobre  imigração  para  o  Congresso.  Se  você  acredita  que  precisamos 

 proteger  a  fronteira,  assinem,  porque  tem  muito  dinheiro  para  a  segurança  de  alta 

 tecnologia  na  fronteira.  Se  você  acredita  em  um  caminho  para  a  cidadania,  assine  isso 

 para  que  cerca  de  11  milhões  de  pessoas  sem  documentos  –  a  grande  maioria  está 

 aqui  com  vistos  além  da  permanência.  Assinem  essa  lei. Nós  realmente  podemos  —  se 

 vocês realmente querem resolver um problema, enviei a lei para que a considerem. 
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 Temos  que  —  também  temos  que  chegar  na  raiz  do  problema  do  porquê 

 pessoas  estão  voando,  particularmente  para  —  para  nossa  fronteira  no  sudeste  vindos 

 da  Guatemala,  de  Honduras,  de  El  Salvador:  a  violência,  a  corrupção,  as  gangues  e  a 

 instabilidade política, a fome, os furacões, os terremotos, os desastres naturais. 

 Quando  fui  presidente—  quando  fui  Vice  Presidente,  o  Presidente  me  pediu  para 

 focar  em  fornecer  a  ajuda  necessária  para  chegarmos  à  causa  raiz  da  imigração. E  isso 

 ajudou  a  manter  as  pessoas  em  seu  país  de  origem  ao  invés  de  serem  forçadas  a  sair. 

 O  plano  estava  funcionando,  mas  a  última  administração  decidiu  que  isso  não  valia  a 

 pena. 

 Estou  restaurando  o  programa  e  pedi  para  a  Vice  Presidente  Harris  para  liderar 

 nosso  esforço  diplomático  para  cuidar  disso.  Tenho  total  confiança  de  que  ela  concluirá 

 o trabalho. (Aplausos). 

 Agora,  vejam,  se  vocês  não  gostam  do  meu  plano,  vamos  pelo  menos  aprovar  o 

 que  concordamos.  O  Congresso  precisa  aprovar  uma  legislação  neste  ano  que 

 finalmente  proteja  os  sonhadores  —  as  pessoas  jovens  que  conhecem  apenas  os 

 Estados Unidos como seu país (Aplausos). 

 E  proteção  permanente  para  imigrantes  que  estão  aqui  sob  status  de  protegidos 

 temporariamente  e  que  vieram  de  países  cercados  por  violência  e  desastre  cometido 

 pelo homem e pela natureza.  (Aplausos). 

 Assim  como  um  caminho  para  a  cidadania  para  trabalhadores  da  agricultura  que 

 colocam comida em nossas mesas. (Aplausos). 

 Vejam,  os  imigrantes  fizeram  tanto  pelos  Estados  Unidos  durante  essa  pandemia 

 e  através  da  história.  O  país  apoia  a  reforma  dos  imigrantes.  Nós  devemos  agir.  Vamos 

 debater isso, vamos debater, mas vamos agir. (Aplausos). 

 E,  se  realmente  queremos  restaurar  a  alma  dos  Estados  Unidos,  nós  precisamos 

 proteger o direito sagrado de votar. A maioria das pessoas — (aplausos).   

 Mais  pessoas  votaram  na  última  eleição  presidencial  do  que  em  qualquer  outro 

 momento  na  história  Americana,  no  meio  da  pior  pandemia  vista.  Isso  deveria  ser 

 celebrado. Ao invés disso, isso está sob ataque. 

 O  Congresso  precisa  aprovar  a  Lei  H.R.  1  e  a  Lei  “John  Lewis  sobre  o  Direito  de 
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 Votar”  (  John  Lewis  Voting  Rights  Act  )  –  e  enviá-la  para  minha  mesa  agora  mesmo. 

 (Aplausos). Esse país apoia isso. O Congresso deveria agir agora. (Aplausos.) 

 Vejam,  encerrando,  conforme  nos  reunimos  aqui  nesta  noite,  as  imagens  de  uma 

 mobilização  violenta  atacando  esse  Capitólio,  profanando  nossa  democracia, 

 permanecem vívidas em nossas mentes. 

 Vidas  foram  colocadas  em  risco  —  muitas  das  suas  vidas. Vidas  foram  perdidas. 

 Uma  coragem  extraordinária  foi  somada.  A  insurreição  foi  uma  crise  existencial  –  um 

 teste sobre se nossa democracia poderia sobreviver. E sobreviveu. 

 Mas  a  dificuldade  está  longe  de  terminar. A  questão  se  nossa  democracia  irá 

 perdurar  é  tão  antiga  quanto  urgente,  tão  antiga  como  nossa  República  —  ainda  vital, 

 hoje. 

 A  nossa  democracia  pode  fazer  valer  a  promessa  de  que  todos  nós,  criados  à 

 semelhança  de  Deus,  temos  chance  de  vivermos  com  dignidade,  respeito  e 

 possibilidade? 

 A  nossa  democracia  pode  responder  —  às  maiores  necessidades  de  nosso 

 povo? 

 A  nossa  democracia  pode  superar  as  mentiras,  a  raiva,  o  ódio,  e  os  medos  que 

 nos separaram? 

 Os  adversários  dos  Estados  Unidos  –  os  autocratas  do  mundo  –  estão 

 apostando  que  a  democracia  não  pode.  E  eu  prometo  para  vocês,  eles  estão  apostando 

 que não podemos. Eles acreditam que estamos cheios de raiva e divisão e rebelião. 

 Eles  olham  as  imagens  da  mobilização  que  atacou  o  Capitólio  como  uma  prova 

 de  que  o  sol  está  se  pondo  sobre  a  democracia  americana.  Mas  eles  estão  errados. 

 Vocês sabem disso. Mas nós temos que provar isso à eles. 

 Nós  temos  que  provar  que  a  democracia  ainda  funciona—  que  nosso  governo 

 ainda funciona e que nós podemos fazer por nossas pessoas. 

 Nos  nossos  primeiros  100  dias  juntos,  nós  agimos  para  restaurar  a  fé  das 

 pessoas  na  democracia  que  queremos.  Estamos  vacinando  a  nação.  Estamos  criando 

 centenas  de  milhares  de  novos  empregos.  Estamos  entregando  resultados  reais  para 

 as pessoas; Elas podem sentir e ver isso em suas próprias vidas. 
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 Abrir  as  portas  da  oportunidade,  garantindo  um  pouco  mais  de  justiça  e  equidade 

 — essa é a essência dos Estados Unidos. É a democracia em ação. 

 Nossa  Constituição  inicia  com  o  seguinte  —  por  mais  banal  que  possa  parecer 

 —  “Nós,  o  Povo”.   Bem,  é  hora  de  lembrar  que  “Nós,  o  Povo”  somos  o  governo  — 

 vocês  e  eu.  Não  uma  força  em  uma  capital  distante. Não  uma  grande  força  qualquer 

 que não temos controle sobre. Somos nós. Somos “Nós, o Povo''. " 

 Em  outra  época,  quando  nossa  democracia  foi  testada,  Franklin  Roosevelt  nos 

 lembrou  de  que,  “Nos  Estados  Unidos,  nós  fazemos  nossa  parte.  ” Todos  nós  fazemos 

 nossa  parte.  É  tudo  o  que  estou  pedindo  a  vocês:  que  nós  façamos  nossa  parte,  todos 

 nós. 

 Se  fizermos  isso,  iremos  alcançar  o  desafio  central  desta  era  ao  atestarmos  que 

 a  democracia  é  durável  e  forte.   Autocratas  não  irão  ganhar  no  futuro.  Nós  iremos.  Os 

 Estados Unidos irão. E o futuro pertence aos Estados Unidos. 

 E,  permaneço  aqui  nesta  noite  diante  de  vocês,  em  um  momento  novo  e  vital  de 

 nossa  democracia  e  nação,  e  posso  dizer  com  absoluta  confiança:  nunca  estive  mais 

 confiante  ou  mais  otimista  sobre  os  Estados  Unidos  —  não  porque  sou  o  presidente, 

 mas devido ao que está acontecendo com o povo americano. 

 Nós  olhamos  para  o  abismo  da  insurreição  e  autocracia,  pandemia  e  dor,  e  “Nós, 

 as pessoas” não hesitamos. 

 No  exato  momento  em  que  nossos  adversários  pensaram  que  nós  quebraríamos 

 e iríamos falhar, nós nos unimos. Nós nos unimos. 

 Com  luz  e  esperança,  nós  juntamos  uma  nova  força,  nova  resolução  para  nos 

 colocar  em  posição  de  ganhar  a  competição  do  século  21,  em  nosso  caminho  para  uma 

 união  mais  perfeita,  mais  próspera,  e  mais  justa,  como  um  povo,  uma  nação,  e  como 

 um país. 

 Pessoal,  como  eu  disse  a  cada  líder  mundial  que  encontrei-me  com,  ao  longo 

 dos  anos;  nunca,  nunca  foi  uma  boa  apostar  contra  os  Estados  Unidos,  e  ainda  não  é. 

 (Aplausos) 

 Nós  somos  os  Estados  Unidos  da  América. (Aplausos).  Não  há  coisa  alguma  — 

 nada  —  nada  que  esteja  além  de  nossa  capacidade. Nós  podemos  fazer  seja  lá  o  que 

 nós  determinarmos  em  nossas  mentes  se  nós  fizermos  isso  juntos.  (Aplausos).  Então, 
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 vamos começar a nos reunirmos. (Aplausos) 

 Deus  abençoe  a  todos  vocês,  e  que  Deus  possa  proteger  nossas  tropas. 

 Obrigado por sua paciência. (Aplausos) 

 22h12 mins. 
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