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ONU rejeita resolução da Autoridade Nacional ONU rejeita resolução da Autoridade Nacional 
P l ti b d dP l ti b d d

30 de dezembro a 5 de janeiro30 de dezembro a 5 de janeiro

Palestina sobre acordo de pazPalestina sobre acordo de paz
OO ConselhoConselho dede SegurançaSegurança dasdas NaçõesNações UnidasUnidas
refutourefutou nana terçaterça--feirafeira aa resoluçãoresolução apresentadaapresentadarefutourefutou nana terçaterça--feirafeira aa resoluçãoresolução apresentadaapresentada
porpor 2222 paísespaíses árabesárabes ee aa AutoridadeAutoridade NacionalNacional
PalestinaPalestina (ANP),(ANP), lideradaliderada pelapela Jordânia,Jordânia, queque
pediapedia queque israelensesisraelenses ee palestinospalestinos chegassemchegassempediapedia queque israelensesisraelenses ee palestinospalestinos chegassemchegassem
aa umum acordoacordo dede pazpaz emem 1212 meses,meses, queque deveriadeveria
terminarterminar comcom aa retiradaretirada dede Israel,Israel, nono finalfinal dede
20172017 dd t itó it itó i dd d dd d 19671967
ComoComo eraera previsto,previsto, osos EstadosEstados UnidosUnidos,, membromembro permanentepermanente dodo importanteimportante
órgãoórgão refutourefutou aa propostaproposta dada mesmamesma formaforma queque aa AustráliaAustrália OutroOutro dosdos paísespaíses

20172017,, dosdos territóriosterritórios ocupadosocupados desdedesde 19671967..

órgão,órgão, refutourefutou aa propostaproposta,, dada mesmamesma formaforma queque aa AustráliaAustrália.. OutroOutro dosdos paísespaíses
comcom direitodireito aa veto,veto, oo ReinoReino Unido,Unido, sese absteve,absteve, juntojunto comcom aa Lituânia,Lituânia, Nigéria,Nigéria,
CoréiaCoréia ee RuandaRuanda.. OsOs oitooito EstadosEstados queque respaldaramrespaldaram aa versãoversão inicialinicial dodo textotexto
foramforam alémalém dada requisitanterequisitante JordâniaJordânia aa ArgentinaArgentina ChadeChade ChileChile LuxemburgoLuxemburgoforamforam,, alémalém dada requisitanterequisitante Jordânia,Jordânia, aa Argentina,Argentina, Chade,Chade, Chile,Chile, Luxemburgo,Luxemburgo,
China,China, FrançaFrança ee RússiaRússia (estes(estes trêstrês últimosúltimos tambémtambém comcom direitodireito aa veto)veto)..

El Pais, El Pais, http://migre.me/nY0vs, http://migre.me/nY0vs, 31/12/201431/12/2014
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Abbas assina adesão palestina ao Tribunal Penal Abbas assina adesão palestina ao Tribunal Penal 
InternacionalInternacional

30 de dezembro a 5 de janeiro30 de dezembro a 5 de janeiro

InternacionalInternacional
OO presidentepresidente dada AutoridadeAutoridade
PalestinaPalestina MahmudMahmud AbbasAbbas assinouassinouPalestina,Palestina, MahmudMahmud Abbas,Abbas, assinouassinou
nana quartaquarta--feirafeira pedidospedidos dede adesãoadesão aa
2323 organizaçõesorganizações internacionais,internacionais, comcom
d td t tt ll T ib lT ib ldestaque,destaque, entreentre elas,elas, parapara oo TribunalTribunal
PenalPenal InternacionalInternacional (TPI)(TPI).. AA decisãodecisão
ocorreuocorreu apenasapenas umum diadia depoisdepois dede oo
ConselhoConselho dede SegurançaSegurança dada ONUONU terter
rejeitadorejeitado umauma resoluçãoresolução
apresentadaapresentada porpor 2222 paísespaíses árabesárabes eepp pp pp
aa AutoridadeAutoridade Palestina,Palestina, nana qualqual sese
faziafazia umum chamadochamado aa israelensesisraelenses ee
palestinospalestinos parapara queque chegassemchegassem aapaest ospaest os pa apa a queque c egassec egasse aa
umum acordoacordo dede pazpaz emem 20152015..
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EmEm meiomeio aa umauma disputadisputa dede poderpoder entreentre oo HamasHamas ee oo Fatah,Fatah, oo
presidentepresidente palestinopalestino tentatenta demonstrardemonstrar suasua capacidadecapacidade dede influênciainfluência

NoNo entanto,entanto, oo passopasso dadodado implicaimplica corrercorrer importantesimportantes riscos,riscos, jájá queque aoao

presidentepresidente palestinopalestino tentatenta demonstrardemonstrar suasua capacidadecapacidade dede influênciainfluência
internacional,internacional, emem contraposiçãocontraposição aoao movimentomovimento islamitaislamita..
NoNo entanto,entanto, oo passopasso dadodado implicaimplica corrercorrer importantesimportantes riscos,riscos, jájá queque aoao
unirunir--sese aoao TribunalTribunal dede HaiaHaia osos palestinospalestinos poderiampoderiam terter dede enfrentarenfrentar
numerosasnumerosas causascausas legais,legais, comocomo seriaseria oo caso,caso, porpor exemplo,exemplo, dodo
lançamentolançamento dede foguetesfoguetes dede GazaGaza contracontra IsraelIsrael nono anoano passadopassado AlémAlémlançamentolançamento dede foguetesfoguetes dede GazaGaza contracontra IsraelIsrael nono anoano passadopassado.. AlémAlém
disso,disso, osos EstadosEstados UnidosUnidos ee IsraelIsrael ameaçaramameaçaram aa AutoridadeAutoridade PalestinaPalestina
comcom durasduras sançõessanções econômicaseconômicas aa partirpartir dodo momentomomento emem quequeçç pp qq
firmassefirmasse oo acordoacordo..

El PaisEl Pais, http://migre.me/nY1Wv, , http://migre.me/nY1Wv, 01/01/201501/01/2015
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Todas as grandes moedas caem diante da aceleração Todas as grandes moedas caem diante da aceleração 
do dólar em 2014do dólar em 2014

30 de dezembro a 5 de janeiro30 de dezembro a 5 de janeiro

do dólar em 2014do dólar em 2014
TodasTodas asas grandesgrandes moedasmoedas dodo mundomundo estãoestão apequenadasapequenadas diantediante dodo dólardólar.. OO
anoano dede 20142014 foifoi dada divisadivisa nortenorte--americanaamericana.. SuaSua aceleraçãoaceleração demonstrademonstra aaanoano dede 20142014 foifoi dada divisadivisa nortenorte americanaamericana.. SuaSua aceleraçãoaceleração demonstrademonstra aa
robustezrobustez dada recuperaçãorecuperação econômicaeconômica dodo paíspaís frentefrente aa umauma EuropaEuropa ee aa umum
JapãoJapão mancosmancos ee indicaindica umum climaclima dede incertezaincerteza queque levaleva osos investidoresinvestidores aa sese
resguardaremresguardarem nana moedamoeda dede referênciareferênciaresguardaremresguardarem nana moedamoeda dede referênciareferência..

OO inícioinício dede 20152015 nosnos
mercadosmercados vemvem
determinadodeterminado porpor umumdeterminadodeterminado porpor umum
dólardólar carocaro ee umum
petróleopetróleo baratobarato..

El Pais, http://migre.me/nY5zr, 01/01/2015El Pais, http://migre.me/nY5zr, 01/01/2015
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Presidenta Dilma empossa nova equipe ministerialPresidenta Dilma empossa nova equipe ministerial
30 de dezembro a 5 de janeiro30 de dezembro a 5 de janeiro

ApósApós receberreceber osos cumprimentoscumprimentos dosdos chefeschefes dede EstadoEstado ee dede GovernoGoverno ee dosdos
demaisdemais representantesrepresentantes dede outrosoutros países,países, aa presidentapresidenta DilmaDilma RousseffRousseff nomeounomeou
osos 3939 integrantesintegrantes dede seuseu ministérioministério.. QuaseQuase aa metademetade dodo ministérioministério éé formadoformadoosos 3939 integrantesintegrantes dede seuseu ministérioministério.. QuaseQuase aa metademetade dodo ministérioministério éé formadoformado
porpor nomesnomes conhecidos,conhecidos, poispois 1515 ministrosministros foramforam mantidosmantidos emem suassuas cadeirascadeiras ee
quatroquatro foramforam remanejadosremanejados parapara outrasoutras pastaspastas.. NosNos anúnciosanúncios queque promoveupromoveu
nasnas últimasúltimas semanassemanas DilmaDilma escolheuescolheu 2020 novosnovos nomesnomes parapara oo seuseu primeiroprimeironasnas últimasúltimas semanas,semanas, DilmaDilma escolheuescolheu 2020 novosnovos nomesnomes parapara oo seuseu primeiroprimeiro
escalãoescalão..

EBC, http://migre.me/nYdhG, 01/01/2015EBC, http://migre.me/nYdhG, 01/01/2015
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Berzoini diz que fará debate democrático sobre 
30 de dezembro a 5 de janeiro30 de dezembro a 5 de janeiro

regulação da mídia

OO novonovo ministroministro dasdas
Comunicações,Comunicações, RicardoRicardo
BerzoiniBerzoini dissedisse queque vaivaiBerzoini,Berzoini, dissedisse queque vaivai
começarcomeçar oo processoprocesso dede
discussãodiscussão sobresobre aa
regulamentaçãoregulamentação econômicaeconômica dada
mídiamídia.. SegundoSegundo Berzoini,Berzoini,
todostodos osos setoressetores interessadosinteressadostodostodos osos setoressetores interessadosinteressados
nono assuntoassunto serãoserão ouvidosouvidos ee
nãonão háhá aindaainda prazosprazos ouou açõesações
concretasconcretas definidosdefinidos..

IG, http://migre.me/nYidl, 02/01/2015IG, http://migre.me/nYidl, 02/01/2015
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