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Congresso estende mandato no STF e tira nomeações de Dilma
Nesta terça-feira (5), Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a
Proposta de Emenda à Constituição conhecida como PEC da Bengala.
Basicamente, a Proposta de Emenda à Constituição 457/05 amplia de 70
para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória dos juízes dos
tribunais superiores do Brasil (Conselho Nacional de Justiça, Superior
Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral,
Tribunal Superior do Trabalho) e do Tribunal de Contas da União (TCU).
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Aprovado, agora o projeto vai
ser promulgado pelo
Congresso Nacional. Como é
uma emenda à constituição,
não precisa da sanção
presidencial.

O projeto, sugerido pelo ex-senador Pedro Simon (PMDB/RS), tem
como principal argumento o fato de os ministros dos tribunais têm
condições de trabalhar até os 75 anos e que a expectativa de vida
no Brasil aumentou ao passar do tempo. Por outro lado, os críticos
à PEC apontam que ela centraliza o poder nos órgãos.
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Há uma briga política por trás da
medida. Defensores do governo
apontam que a PEC visa tirar
poder de Dilma já que ela
deixará de nomear quatro
ministros do STF com o
ampliação. Vale lembrar que o
Supremo deve julgar processos
envolvendo políticos como, por
exemplo, os de acusados na
Operação Lava-Jato.

Entidades de juízes e advogados têm se manifestado contra a
PEC. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros,
João Ricardo Costa, esteve na Câmara e lamentou a aprovação da
proposta. A entidade apontou que a PEC vai aumentar, de 17 para
22 anos, o tempo médio em que um ministro ocupará o cargo no
Supremo Tribunal Federal. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
estima a AMB, o magistrado que hoje passa 19 anos no cargo
passará a ocupar a posição por 24 anos.

EBC, http://goo.gl/VlFVa3, 06/05/2015
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Cameron e Miliband buscam últimos votos em véspera de 
eleição no Reino Unido
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Efe, http://goo.gl/WOQaUW, 06/05/2015

Apesar dessa mínima vantagem em cadeiras, Cameron não teria
prioridade para tentar formar o governo, o que deixaria a porta
aberta para Miliband se aproximar do Partido Nacionalista
Escocesa (SNP), que, segundo as pesquisas, conquistará um peso
inédito em Westminster e com isso ser a chave da governabilidade.

A campanha eleitoral no Reino Unido
termina nesta quarta-feira com os
trabalhistas e os conservadores empatados
nas pesquisas, um complexo cenário
político que só começará a ser resolvido
amanhã depois das eleições gerais mais
incertas das últimas décadas no país.

- Eleições inglesas.

- Conservadores obtêm maioria absoluta nas eleições britânicas
http://goo.gl/Fk8zOJ

Cameron e Miliband buscam últimos votos em véspera de 
eleição no Reino Unido
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Após atos de judeus etíopes, Netanyahu pede fim do 

racismo
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Terra, http://goo.gl/sS1j3I, 04/05/2015

O primeiro-ministro israelense,
Benjamin Netanyahu, pediu
nesta segunda-feira (04)
"erradicação" do racismo,
após violentas manifestações
que agitaram esta semana a
comunidade de judeus
israelenses de origem etíope.

Netanyahu acrescentou que nomeou um comitê ministerial para
tratar dos desafios de integração enfrentados pelos israelenses de
origem etíope, incluindo as dificuldades nas áreas da educação,
habitação e emprego.
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- Preconceito de Israel com judeus de origem etíope.

- Presidente israelense admite erros do Estado com judeus etíopes
http://goo.gl/3Ll2qZ

Após atos de judeus etíopes, Netanyahu pede fim do 
racismo
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Câmara rejeita mudanças e termina de votar MP do 
seguro-desemprego

Os deputados rejeitaram todos
os destaques que visavam
modificar o teor da MP. A
medida agora segue para
votação no Senado.
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A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira (7) a votação da
medida provisória 665, que endurece as regras de acesso ao seguro-
desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso. O texto-base da MP foi
aprovado nesta quarta (6) em sessão tumultuada da Câmara, que teve
bate-boca entre deputados, panelaço no plenário e retirada de sindicalistas
das galerias.Avotação foi apertada: 252 votos a favor e 227 contra.

G1, http://goo.gl/IMnkg4, 07/05/2015

- Ajuste fiscal.

- Direitos trabalhistas.

- Câmara aprova texto-base da MP que dificulta acesso ao seguro-
desemprego
http://goo.gl/qbUkyF

Câmara rejeita mudanças e termina de votar MP do 
seguro-desemprego
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Shoppings de SP e MG vão à Justiça para barrar 
adolescentes sozinhos

SEMANA 5 A 11 DE MAIO

Shoppings do interior de São Paulo e de Minas estão indo à Justiça para
vetar a presença de crianças e adolescentes sem os pais ou responsáveis.
Já são oito casos nos últimos meses. Os estabelecimentos dizem que o
objetivo é evitar baderna e garantir as vendas e a segurança de clientes e
lojistas. Segundo a OAB, não havia até segunda-feira (4) decisão judicial
favorável à proibição.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/jeyI3j, 06/05/2015

- “Rolezinhos” de jovens da periferia em shoppings.

- Jovens sozinhos são barrados em shoppings
http://goo.gl/9yAUa6

Shoppings de SP e MG vão à Justiça para barrar 
adolescentes sozinhos
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Resposta do desafio,  letra b

Apenas estes prisioneiros foram libertados?
Não, há muitos outros que vêm sendo libertados. Mas, até outubro,
apenas um havia sido solto neste ano (2014). Em novembro,
porém, o processo se acelerou e 13 já foram transferidos para
outros países

Os seis integram um grupo de
prisioneiros que foram presos por
suspeita de ligação com a Al Qaeda. Mas,
após uma década de prisão, não há
provas existentes desta ligação para eles
serem levados para julgamento.
Basicamente, são inocentes. Alguns
ficaram meses em greve de fome e foram
forçados a se alimentar.

Por que os prisioneiros de Guantánamo foram libertados?
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Por que estes seis irão para o Uruguai?
Os EUA vêm negociando com uma
série de países o envio dos
prisioneiros. Alguns aceitam em
troca de dinheiro. Já o presidente do
Uruguai, José Mujica, optou por dar
abrigo a estes seis por questões de
valores pessoais. Ex-guerrilheiro, ele
foi prisioneiro político por 14 anos
(uma década em solitária) e quer dar
uma chance aos libertados, que não
são terroristas, de terem uma nova
vida. O presidente eleito do Uruguai,
Oscar Tabaré Vazquez, concordou.

O Uruguai não receberá dinheiro em troca de abrigar os ex-prisioneiros.

Como será a vida deles no Uruguai?

Ao contrário de outros países do Mercosul, como o Brasil, Paraguai e
Argentina, o Uruguai tem uma minúscula população de origem islâmica,
que é a religião dos prisioneiros, calculada em cerca de 300. Sequer há
mesquita no país – como comparação, a Argentina teve até um presidente
de origem muçulmana, Carlos Menem. Mas o Uruguai recebeu algumas
dezenas de refugiados da guerra da Síria.

Dos seis libertados, quatro são
sírios, um palestino e um
tunisiano. Eles terão o direito de
deixar o país se quiserem e, claro,
se algum destino os aceitar. E
poderão se reunificar com as suas
famílias. Neste momento, estão
em um hospital de Montevidéu.

Há outros prisioneiros que podem ser libertados de 
Guantánamo?

Sim, de 136 detentos, há 67 nas mesmas condições dos
prisioneiros que foram para o Uruguai. O problema é negociar um
destino para eles. Os EUA dizem estar em conversações com o
Brasil, Chile e Colômbia.

Obama não prometeu fechar Guantánamo?
Sim, mas ele enfrenta obstáculos burocráticos no Congresso para
transferir os 69 prisioneiros que ainda enfrentam processos por
terrorismo. Alguns nos EUA não querem que envolvidos em
terrorismo fiquem detidos no país, embora haja acusados de
ataques terroristas, como o da maratona de Boston e a tentativa de
explodir um avião em Detroit, presos no país.

Estadão, http://goo.gl/yY3iuz, 08/12/2014
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