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Brasil recusa embaixador de Israel, 
Dani Dayan
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Embaixador Dani Dayan e o 
primeiro Ministro Benjamin 

Netanyahu

Situação delicada entre Brasil e
Israel prossegue. O governo
israelense já pressionou o governo
brasileiro, mas nada de Dilma
Rousseff ceder e conferir
o "agrément" à Dani Dayan,
embaixador de Israel indicado para
atuar no Brasil.

A atitude, um tanto deselegante do
ponto de vista diplomático, tem
haver com dois pontos que fazem
algum sentido para o governo
petista, apesar de não serem
relevantes para a comunidade
internacional.
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SEMANA 05 A 11 DE JANEIRO 
Brasil recusa embaixador de Israel, Dani Dayan

1. O Brasil defende a criação do Estado Palestino. É contra a
ocupação da Cisjordânia pelo governo de Israel. Dani Dayan vive
na Cisjordânia como chefe do Conselho Yeshua, que representa
pouco mais de meio milhão de judeus que vivem em
assentamentos na Cisjordânia.

2. O governo brasileiro não
gostou do nome do novo
embaixador ser anunciado
primeiro à imprensa e depois
para a presidente da república,
Dilma Rousseff.
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Brasil recusa embaixador de Israel, Dani Dayan

Segundo Dani Dayan, o primeiro-ministro, que acumula o cargo de
ministro de Relações Exteriores, não pressionou o governo de
Dilma Rousseff o suficiente. Até agora, o Brasil não enviou o
agrément, documento que significa um “aceite” do novo
embaixador, em um movimento que tem sido visto por Israel como
de recusa de Brasília ao nome de Dayan. A chancelaria
israelense disse que esperaria até o final de dezembro a
recusa ou a aceitação formal do indicado.

Top Atualidades Semanal

Brasil 
Cotidiano 

Número de incêndios no país cresce 27%
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A longa estiagem, a falta de fiscalização e a conjuntura econômica
elevaram em 27,5% –para 235.629– o número de focos de incêndios
florestais no país em 2015, na comparação com 2014.
A constatação, feita pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),
revela que os dados se aproximam do recorde histórico, registrado em
2010, de 249.291 ocorrências em todo o Brasil.
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Número de incêndios no país cresce 27%
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Segundo Alberto Setzer, coordenador do núcleo de queimadas do Inpe,
o ano de seca facilitou a propagação do fogo pelo homem. “Não existe
história de combustão natural. Foi atividade humana, seja por descuido
ou proposital”, diz o pesquisador. Os Estados recordistas em queimadas
foram Pará (44.794), Mato Grosso (32.984) e Maranhão (30.066).

Folha de São Paulo, http://goo.gl/ljZnbx, 05.01.2016

- Questões sobre meio ambiente

- Aquecimento global

 Queimadas aumentam 28% em 2015 e atingem 2ª maior
contagem já registrada.

http://goo.gl/AFntD0
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MUNDO
Oriente Médio 

Aliados da  Arábia  Saudita rompem  com  Irã
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O reino do Bahrein, fiel aliado do
vizinho saudita, e o Sudão
romperam nesta segunda-feira as
relações diplomáticas com o Irã,
agravando a crise provocada pela
execução de um clérigo xiita na
Arábia Saudita.
Os pedidos das grandes
potências e da ONU para reduzir
a perigosa escalada entre Arábia
Saudita e Irã não tiveram efeito.
Nesta segunda-feira, a Rússia se ofereceu como intermediária na
disputa entre Arábia Saudita, país majoritariamente sunita, e o Irã,
predominantemente xiita.

G1- Globo.com, http://goo.gl/Eq0EV5, 05.01.2016
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- Questões políticas do Oriente Médio

- Islamismo

 Países aliados da Arábia Saudita rompem com Irã.

http://goo.gl/MQ5yzb
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MUNDO 
Crise Política 

Oposição juramenta deputados impedidos pela Justiça venezuelana
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/cmjvVm 07.01.2016

A Assembleia Nacional venezuelana,
agora controlada pela oposição,
juramentou nesta quarta (6) quatro
deputados cuja eleição havia sido
impugnada pela Justiça sob acusação
de compra de voto. A bancada chavista
disse que denunciará a oposição por
desacato a decisão judicial e que
poderá deixar de reconhecer a
legitimidade do Parlamento.

Os deputados são Julio Ygarza, Nirma Guarulla e Romel Guzamana, este
da cota indígena. Todos são da coalizão MUD (Mesa da Unidade
Democrática), que ganhou a eleição e pôs fim a quase 17 anos de poder
chavista.

- Crise política da Venezuela

- Política na América Latina

 Oposição venezuelana defende legalidade de seus
deputados impugnados.

https://goo.gl/UGU66X
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Oposição juramenta deputados impedidos pela Justiça venezuelana
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BRASIL 
Crise no Governo  

Supremo autoriza quebrar sigilo de Eduardo Cunha e parentes

SEMANA 05 A 11 DE JANEIRO 

A decisão foi do ministro Teori
Zavascki, relator da Lava Jato
no STF, e atendeu a um pedido
da Procuradoria-Geral da
República. O período de
análise será de 2005 a 2014.

O STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a quebra dos sigilos
bancário e fiscal do presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), de sua mulher, Cláudia Cruz, de sua filha, Danielle
Dytz da Cunha, além de pelo menos três empresas ligadas à
família.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/NmDjSO 08.01.2016

- Crise política no Brasil

- Governo Dilma

 Supremo autoriza quebra de sigilo fiscal e bancário de
Eduardo Cunha.

http://goo.gl/Mhv7qc
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Supremo autoriza quebrar sigilo de Eduardo Cunha e parentes
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