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Vaticano reconhece Estado palestino em acordo

Em novembro de 2012, a Assembleia Geral da ONU reconheceu o
Estado Palestino como “Estado observador. Foi modificado o status
dos territórios palestinos de “entidade observador” para “Estado
observador não-membro”.
O Brasil, que reconhece desde 2010 a existência do Estado
Palestino, votou favoravelmente. O gesto foi considerado uma
grande vitória diplomática, mas expõe as autoridades palestinas a
represálias dos Estados Unidos e Israel.

SEMANA 12 A 18 DE MAIO
Reconhecimento do Vaticano

O Vaticano deu um passo significativo, embora simbólico, ao
concluir um tratado, que deve ser assinado em breve,
reconhecendo a Palestina como Estado — numa medida que já
preocupa o governo israelense.

Uma comissão mista do
Vaticano e da Palestina
concluiu um documento
formal, que classifica a região
como um Estado, num acordo
de cooperação entre as duas
partes. O objetivo principal é
ajudar na formalização de
relações da Igreja com as
autoridades locais.
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Na prática, o tratado representa mais um impulso aos esforços do
presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud
Abbas, em busca de reconhecimento internacional. E confirma o
posicionamento que o Papa Francisco e a Santa Sé já vinham
sinalizando. Em 2012, o Vaticano deu boas-vindas à decisão da
Assembleia Geral da ONU de aprovar a ANP como Estado
observador não membro.
— O acordo é uma forma de encorajar a comunidade internacional,
especialmente as partes diretamente implicadas, a empreenderem
uma ação mais decisiva para contribuir com uma paz duradoura e
na solução de dois Estados — disse ao “L’Osservatore Romano”
Antoine Camilleri, vice-chefe da diplomacia vaticana. — Tenho fé de
que o acordo ajude os palestinos também a melhorarem relações
com Israel. Seria positivo se pudesse ajudar de alguma maneira no
estabelecimento e reconhecimento de um Estado independente,
soberano e democrático que viva em paz e segurança com Israel e
seus vizinhos.

SEMANA 12 A 18 DE MAIO

O novo reconhecimento — feito desde 2013 nos documentos do Vaticano,
mas a título informal — agora passa a ser o primeiro documento legal
negociado entre a Santa Sé e o Estado palestino. E constitui, portanto, um
reconhecimento diplomático oficial, que ganha ainda maior peso moral por
ser o Papa o líder espiritual de um bilhão de católicos. Grande parte dos
193 países da ONU já reconhece o Estado Palestino, incluindo o Brasil,
além de instituições como o Parlamento Europeu.
— É um reconhecimento de que o Estado existe — confirmou o principal
porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.
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MUNDO
Meio Ambiente

Com ressalvas, EUA liberam extração de petróleo no 
Ártico

Folha de São Paulo, http://goo.gl/HdrXcA, 12/05/2015

O governo Barack Obama concedeu nesta segunda (11) licença
condicional à Shell para perfurar poços de petróleo e gás natural no
oceano Ártico a partir de julho. A decisão é uma vitória do setor
petroleiro após anos de pressão para operar no mar de Chukchi,
uma extensão do oceano Ártico entre o Alasca e a Rússia onde se
estima haver grandes reservas de petróleo e gás natural.

A nova decisão americana impõe um
revés aos ambientalistas, que vinham
pressionando o governo para rejeitar as
propostas no Ártico, e lança ambiguidade
sobre o legado ambiental de Obama.
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- Disputa por petróleo e vantagens econômicas.

- Aquecimento global e impactos da exploração petrolífera no meio
ambiente.

- Com ressalvas, EUA liberam extração de petróleo no Ártico
https://goo.gl/9sZGbn

Com ressalvas, EUA liberam extração de petróleo no 
Ártico
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Política

Ásia tem 8 mil imigrantes à deriva no mar

Milhares de imigrantes de Mianmar e
Bangladesh permaneciam à deriva no
mar no sudeste da Ásia, ao mesmo
tempo em que os governos da região
se recusam a aceitar a entrada das
embarcações, ignorando os apelos
que pedem o fim do jogo de "pingue-
pongue humano".

"Por favor, nos ajudem", suplicaram os ocupantes de um barco
com 300 emigrantes rohingyas (minoria muçulmana considerada
uma das mais perseguidas do mundo pela ONU) perto da costa da
Tailândia, em uma mensagem ouvida por um correspondente da
AFP que estava a bordo de uma embarcação próxima.

G1, http://goo.gl/ZnTBV3, 14/05/2015

SEMANA 12 A 18 DE MAIO

- Crise migratória da Ásia.

-Pobreza e perseguição de minoria étnica.

- Mianmar adverte que não receberá emigrantes de volta
http://goo.gl/p2NvKl

Ásia tem 8 mil imigrantes à deriva no mar
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Política

PT pede a presidente da Alesp veto a Coronel Telhada na 
comissão de direitos humanos

O Partido dos Trabalhadores (PT) pediu na
tarde desta terça-feira ao presidente da
Assembleia Legislativa de São Paulo
(Alesp), deputado Fernando Capez (PSDB),
que reveja a indicação do deputado tucano
Coronel Paulo Telhada para integrar a
Comissão de Direitos Humanos (CDH) da
Casa. A comissão será instalada nesta
quarta-feira, às 15h30m, no Auditório
Tiradentes, data em que devem ser
escolhidos o presidente e o vice-presidente.
A Telhada são imputadas 36 mortes durante os 32 anos em que
esteve na Polícia Militar de São Paulo, dois deles comandando a
Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), grupo de elite da PM
conhecido pela letalidade em suas ações.

Extra - Globo, http://goo.gl/j3jlkA, 12/05/2015
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- Comissão de Direitos Humanos envolvida em polêmica.

- Juventude do PSDB reage a Coronel Telhada em Comissão de
Direitos Humanos
http://goo.gl/axq0ro

PT pede a presidente da Alesp veto a Coronel Telhada na 
comissão de direitos humanos
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Indicadado ao STF, Luiz Fachin usa redes sociais para se 

defender de críticas
O professor de direito Luiz Edson Fachin, indicado pela presidente Dilma
Rousseff a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, usou as redes sociais
para tentar reduzir a rejeição a seu nome e se defender de críticas. De
acordo com o Estado de S.Paulo, nos últimos dias, além de alimentar perfis
no Twitter e no Facebook, o jurista criou um site e um canal do Youtube,
para receber manifestações de apoio e rebater acusações.

Nas redes sociais, Fachin se apresenta como
um defensor da propriedade privada e do
casamento, e nega irregularidades durante o
período em que foi procurador do Estado do
Paraná, entre 1990 e 2006 – nessa época, além
de procurador, ele exercia a advocacia privada,
algo que a Constituição do Estado proíbe.

Em vídeo publicado no Facebook, explicou que, há época em que prestou
concurso, essa proibição ainda não existia.

Época, http://goo.gl/vFi7yb, 11/05/2015
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- Justiça brasileira - indicado ao STF.

- Em sabatina, Fachin lembra passado, diz que é 'sobrevivente' e
chora
http://goo.gl/4gdKGF

Indicado ao STF, Luiz Fachin usa redes sociais para se 
defender de críticas
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O novo Plano Diretor para a cidade de São Paulo foi sancionado em 
31 de julho de 2014.
São Paulo é uma das 10 maiores cidades do mundo. O novo Plano 
Diretor é um novo planejamento que envolve mais de 25 mil 
pessoas, que foram ouvidas.
O Plano Diretor é baseado em três eixos principais voltados para o 
social e o econômico:

1. Moradia

2. Mobilidade urbana

3. Sustentabilidade

Resposta do desafio: Alternativa  a Aproximadamente 12 milhões de pessoas moram e trabalham longe 
do seu trabalho, a solução é construir prédios residenciais, ou 
moradias, próximos às estações de trens, terminais de ônibus e 
estações do metrô. Isso estimula a geração de empregos mais 
próximas das pessoas.

Na questão da sustentabilidade, São Paulo terá que promover mais 
praças, melhores calçadas e mais verde. 

Os corredores de ônibus terão
que ser ampliados para dar
mais agilidade e segurança aos
passageiros. Todas as grandes
cidades do mundo priorizam o
transporte coletivo, São Paulo
não pode ser diferente.
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Algumas observações sobre as alternativas que estão erradas:

b) A verticalização será estimulada, e não inibida;

c) O plano prevê aumentar a densidade demográfica, e não reduzir;

d) O texto deixa claro que objetiva incrementar e não coibir o setor 
terciário nas periferias;

e) O plano quer aumentar as habitações de interesse social 
próximas ao sistema de transportes e não restringir essa 
habitações às perifeiras.

g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/08/entenda-o-que-e-e-que-muda...
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