
Belo Horizonte, Quinta-feira 04 de Junho de 2015                                                                                                                                   1 

 

Câmara dos Comuns 
 

Declaração polêmica de Deputado aquece os     

debates no comitê                                      Pág 5 

Conselho de Segurança  
 

Comitê debate incidente no Canal de Corfu, que 

deixou 44 mortos e 42 feridos.          Pág 4 

TBC 
Daily 

TEMAS 11 TEM ABERTURA OFICIAL NA  

GRANDE LOJA MAÇÔNICA 
 

pág. 3 

 

Crise Conjunta  
 

Busca por uma solução para as Ilhas Malvinas /  

Falkland tem início com embate entre Argentina  

e potências mundiais.                                    Pág 9 

Conferência de Paz de Paris 
 

Chegada a um consenso já mostra complicada   

dentro do comitê                                         Pág 6 

Corte Europeia 
 

“A questão do terrorismo é, sobretudo,            

ideológica”, afirmou a Juíza Lisa Oliva.             Pág 7 

QUER SABER O QUE OS ASTROS  

RESERVAM PARA VOCÊ NESSE TEMAS?  

CONFIRA NOSSO  

HORÓSCOPO NA PÁG 8 



Belo Horizonte, Quinta-feira 04 de Junho de 2015                                                                                                                                   2 

 

If you were... 
 

Nome: Moara Pereira de Oliveira 

Idade: 22 anos 

Curso: Relações Internacionais 

Comitê: Crise Conjunta das Ilhas FALKLANDS 

Precedência: Unifesp (Osasco) 

 

Se você fosse a rainha, quem você convidaria 

para cantar no batizado da princesa Charlote? 

De uma rainha para outra, chamaria a Queen 

B ou Queen RuPaul 

Se você fosse o Paul MacCartney, com que 

rapper você faria um feat? 

Continuando com a família real: Jay-Z 

Se você fosse o Elton John, com que música 

você se apresentaria no Temas’ Got Talent? 

Só uma coisa: ESPERE E VERÁ 

Se você fosse o Mick Jagger, com que brasi-

leira do Temas você ficaria? 

Chega de problemas com brasileiras, já basta 

a pensão para a Luciana Gimenez 

Imagine que você é uma Spice Girl, so tell me 

that you want, what you really really want. 

MINHAS FALKLANDS DE VOLTA (ou chur-

ros) 

Se você fosse a Amy Winehouse, o que você 

provaria no Rock Save the Queen? 

Pinga das Falklands, líquido maravilhoso 

Se você fosse o Príncipe Charles, o que você 

faria pra ficar com a coroa? 

Um competição de lypsinc e que a melhor mu-

lher vença. 

Se você fosse o John Lennon, quem você es-

colheria para ser sua Yoko Ono? 

O diretor mais lindo do gabinete <3 

Editorial 

 Às 19h33, quando a transmissão do TBC Break co-

meçou, começou o TEMAS de fato para boa parte dos par-

ticipantes do evento. Para alguns outros, o modelo come-

çou passeando por BH horas antes. Para muitos, ele teve 

início no momento em que foram selecionados como dire-

tores. E para quatro de nós temáticos o TEMAS começou 

na vontade de transformar o amor e a coragem no projeto 

que permitiu que o modelo tivesse o começo que teve para 

todos.  Para nós da Imprensa, foi às 19h33. Desde então já 

tivemos programas de rádio e aqui está a nossa primeira 

edição do TBC Daily. Seja bem-vindo à nossa cobertura! 

Coluna da  
Camila 

 O TEMAS começou e já está prometendo muito.  

 Há aproximadamente um ano idealizamos este proje-

to e estamos muito realizados e felizes em vê-los aqui dis-

postos a debater, formar opinião e desconstruir conceitos. 

 Sejam todos bem vindos ao TEMAS! Desejamos a 

todos muito sucesso e bons debate. 

 Além disso, esperamos todos vocês nos eventos soci-

ais para nos divertimos e dançarmos muito. 

 Para o que precisarem, estamos na nossa salinha, 

logo ao lado. 

 

Algumas dicas de moda para os temáticos seguirem na 

noite de hoje 

 Salto é bonito, mas sapatilha é muito bom para a hora 

do almoço; 

 Blusa listrada, gravata listrada e terno listrado não é 

legal. 
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COMEÇOU O TEMAS 11! 

O 
 TEMAS 11 começou em grande 

estilo na noite de ontem. O auditó-

rio da Grande Loja Maçônica foi o 

palco da abertura do evento. A 

mesa foi composta por Camila Ramos, Secretária 

Geral do TEMAS 11, Professor Aziz, Vice-Diretor 

da Faculdade de Direito da UFMG e professor de 

Direito Internacional, Tarcísio Mauro Vago, pró-

reitor de Assuntos Estudantis da UFMG e Ronal-

do Armond, Anfitrião da noite, representando a 

Grande Loja Maçônica. 

 Em sua 11º edição, o TEMAS 11 vem com a 

proposta de trazer as terras da Rainha para Belo 

Horizonte. Com cinco comitês históricos e um co-

mitê de Imprensa, o tema Reino Unido é a base 

para todos os debates desses próximos dias. 

 Em seu discurso, Camila ressaltou que 

“nossos comitês não são somente sobre repro-

duzir acontecimentos, é sobre revisitar a histó-

ria e rediscutir conceitos, perspectivas e valo-

res, desafiando nossas ideias por vezes enges-

sadas." 

 Vale ressaltar que todos os comitês reme-

tem a fatos que fazem parte da história do Rei-

no Unido e que foram decisivos para que as 

políticas e práticas atuais do país fossem con-

solidadas tanto em nível nacional quanto em 

nível mundial. 

 O bater do martelo já foi dado e os traba-

lhos já começaram para todos os temáticos. 

Delegados e delegadas, sejam bem-vindos ao 

TEMAS 11 - Reino Unido. 

Por Stela Carneiro 
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Primeira Sessão discute Canal de Corfu 

Por Lorran Will 

 

N 
a primeira sessão do comitê do 

Conselho de Segurança das Na-

ções Unidas, a sala estava cheia e 

contou com a presença de todos 

os seus membros: Estados Unidos, Síria, Brasil, 

Polônia, França, Bélgica, Colômbia, China, Reino 

Unido, URSS e Austrália. O segundo dia de mo-

delo foi marcado por debates calorosos envolven-

do a polêmica ocorrida no Canal de Corfu. 

 No dia 22 de novembro, quatro navios britâ-

nicos seguiam ao sul da rota pelo Canal de 

Corfu. Pouco antes das 15 horas, o primeiro na-

vio foi atingido por uma mina submersa, logo em 

seguida, enquanto uma segunda embarcação fa-

zia o resgate do primeiro, também foi atingida.  

Ao todo, foram 44 tripulantes mortos e 42 feridos. 

Além das vidas, o principal ponto do debate foi 

a questão do uso de minas marítimas em tem-

pos de paz. 

 O Reino Unido alega que seus navios es-

tavam no canal para realizar a retirada das mi-

nas marítimas que existem naquele local. A 

Albânia, no entanto, alega que não tinha co-

nhecimento de embarcações inglesas em seu 

território. 

 O Conselho de Segurança das Nações 

Unidas surgiu logo após a II Guerra Mundial e 

tem como principal atribuição zelar pela paz e 

seguranças internacionais para que incidentes 

como esse não venham ocorrer de novo e tra-

gam à tona o medo sofrido pela segunda guer-

ra mundial. 
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Philippe Cirilo garante recursos aos sindicatos 

que apoiarem ao governo. 

Por  Wladimir Fernandes 

O Deputado conservador, Philippe Ciri-

lo, declarou em plenária da Câmara dos Co-

muns que “os sindicatos que se alinharem ao 

governo vão ganhar mais recursos”. A afirma-

ção se inseriu nos debates sobre a nova Lei 

de Empregos enviada à câmara pela Primeira 

Ministra Margareth Tatcher. 

Perguntado sobre a declaração, Philip-

pe diz ter sido mal interpretado. Ele alega que 

são necessárias regras de acesso ao recurso 

público para favorecer a democracia e por is-

so, o interesse do Partido Conservador é for-

talecer todos os sindicatos. 

A fala de Cirilo gerou grande comoção 

na Câmara. O Deputado trabalhista Fernando 

Pissardo afirmou de forma exaltada que os 

Conservadores se aproximaram de regimes 

totalitários como o socialismo soviético e o fas-

cismo italiano. André Amaral, também deputa-

do trabalhista, endossou a acusação.  

A Deputada Júlia Marsola saiu em defe-

sa do partido conservador.  Ela concorda que 

a declaração de Philippe foi infeliz, porém de-

fende que ela tenha sido mal interpretada. Se-

gundo a deputada, a intenção do colega era 

dizer que ao se adequar às leis, os sindicatos 

naturalmente serão beneficiados. 
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Comitê encontra dificuldade  
em chegar a consenso 

Por Ana Maria Cipriano 
 

M 
uitas foram as divergências en-

tre as delegações no momento 

de debate sobre a agenda de 

discussões: a Grande Guerra 

apresentou muitos desdobramentos a nível inter-

nacional e os interesses das nações presentes 

são bem diversos. Cada delegação teve a opor-

tunidade de se pronunciar através de um discur-

so sem tempo determinado. Todas as falas aler-

taram para a necessidade imediata de medidas 

para garantir a paz mundial e evitar conflitos.  

O primeiro ministro francês afirmou que o 

maior desafio a ser enfrentado na Conferência 

seria a capacidade de articulação entre os ven-

cedores da guerra. A delegação italiana deixou 

claro o seu interesse em adquirir os territórios 

prometidos pelo Tratado de Londres. Já o Japão 

afirmou ser a maior potência oriental e enfati-

zou o desejo de ser reconhecido como tal.  

O representante do Omã chamou aten-

ção para a revisão do conceito de paz, não 

como um fim em si mesmo, mas como um ca-

minho a ser percorrido. O economista John 

Keynes, do Império Britânico, aconselhou as 

nações a agirem com base na racionalidade, 

priorizando o desenvolvimento político e eco-

nômico em vez das desavenças políticas entre 

os países. Enquanto isso, a autodeterminação 

dos povos foi assunto presente nos discursos 

da Rússia, da Iugoslávia, da Sérvia, da Tche-

coslováquia e da China. Por fim, os Estados 

Unidos manifestaram seu interesse em refun-

dar a ordem internacional, a fim de guiar a hu-

manidade a caminho da paz, da liberdade e 

da democracia. 
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Juíza afirma que terrorismo é  
questão ideológica 

Por Karine Farinha 
 

D 
urante a apreciação do 1º caso 

apresentado à Corte Europeia de 

Direitos Humanos, referente a acu-

sações de violações de direitos hu-

manos levantadas pela República da Irlanda con-

tra o Reino Unido, foi iniciada tentativa de delimi-

tação de conceitos como os de “terrorismo”, 

“tortura”, “tratamento desumano” e “minorias”. Os 

doze juízes apresentaram suas deliberações inici-

ais reforçando a importância desse contencioso 

para a criação dos marcos iniciais das atividades 

da corte e para a definição de novas categorias 

de direito internacional. 

De acordo com os requerimentos apresen-

tados pela República da Irlanda, o Reino Unido, 

através da adoção de medidas extrajudiciais, rela-

tivizou os direitos humanos em seu sistema do-

méstico para efetuar a prisão de grupos terroristas 

em condições que violavam seus direitos. Em um 

de seus pronunciamentos, a Juíza Lisa Oliva afir-

mou que a atividade terrorista deve ser entendida 

como uma atividade de motivações ideológicas. 

Ainda, foi reforçado que a prática também pode ser 

perpetrada por Estados contra seus próprios civis e 

que ela vai muito além da simples impetração de 

sofrimento físico, mas também moral e psicológico. 

Ao fim da última sessão do dia, um especia-

lista em terrorismo da CIA (central de inteligência 

do governo dos Estados Unidos) realizou uma de-

claração à Corte, durante a qual ressaltou os com-

ponentes essencialmente políticos da atividade ter-

rorista. Após isso, os juízes decidiram pela reorien-

tação do conceito. 
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Horóscopo 
Previsões da Astróloga Larissa para os participantes TEMAS11 

: Cuidado: os excessos podem te tornar um 

delechato, ou um deleostra. Haverá maior facilidade 

em expressar sentimentos. No campo do trabalho o 

tempo é propício para a retomada de acordos diplomá-

ticos. Confie em seu tato político. 

: Desapegue de acordos inescrupulosos e de 

territórios conflituosos a fim de garantir a estabilidade 

mundial. No amor você tende a ficar mais sentimental, 

cuidado com o excesso de álcool, não faça a “Drama 

Queen”, de Queen já basta a miga Beth.  

A Lua cheia pede equilíbrio entre individua-

lidade e parceria, tempo favorável para alianças diplo-

máticas de sucesso. Para o amor, o período é de refle-

xões filosóficas, propício para conversas existenciais. 

Nesta semana, a lua, regente canceriano, 

chega ao auge do ciclo, interferindo diretamente no 

setor do trabalho, trazendo expansão e novidades. Ex-

pansão de territórios, expansão de blocos econômicos 

e novidades no meio diplomático. 

Você poderá receber propostas interessantes 

no trabalho, o auxílio de amigos é imprescindível, mas 

não confunda amizade com relações políticas, com 

cautela você pode ter o melhor dos dois mundos. 

Equilíbrio é palavra chave para o sucesso 

dos virginianos nesse período, a junção entre profissi-

onal e sentimental traz perfeita harmonia nesta Lua 

cheia. No amor, há a necessidade de intensificar o 

campo afetivo e de investir em novas condutas. 

Invista em operações secretas e lute para 

ampliar acordos/territórios. No amor, os librianos 

correm o risco da “friendzone”, por isso, junte seus 

amigos e curta um baile entre ministros e chefes.

Fase importante para conquistas 

materiais e cargos de destaque, mantenha a humil-

dade e seja criativo, o sucesso virá cedo ou tarde. A 

malícia é a matéria prima da diplomacia, mas não a 

confunda com maldade. 

Com a entrada de Vênus em Leão, 

os nativos do nono signo do zodíaco estarão solti-

nhos que nem arroz, invista em shows de talentos e 

cante canções de amor para a sua paquera. 

Evite guerras em seu território, 

evite discussões acirradas. Se for para morrer, mor-

ra de amores. A intensificação dos sentimentos e da 

sexualidade é a marca dos nativos em capricórnio. 

Momento perfeito para a expansão 

afetiva e para diálogo. Grandes amigos podem dar o 

empurrão necessário em vários acordos, especial-

mente os tratados multilaterais e as cooperações 

mútuas entre países próximos. 

Momento em que a reflexão frente às 

grandes reflexões e novos aprendizados podem ser 

fundamentais. O amor se revela em pequenas situa-

ções : um olhar no corredor, uma cantada diplomáti-

ca, um acordo bilateral de cooperação física no 

Rock Save The Queen. 

Visite a nossa  
página no Facebook  

https://www.facebook.com/ImprensaTEMAS11 

 

https://www.facebook.com/ImprensaTEMAS11
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França e EUA se voltam contra à Argentina 

Por Larissa Goes 

 

O 
 território estratégico das 

Ilhas Malvinas/Falklands foi 

colonizado pelo Império Britâ-

nico em 1883 e naqueles 

tempos a República Argentina ainda não havia 

conquistado a Independência da metrópole 

Espanhola. O conflito pelo território ocupado 

pelos britânicos teve início logo após a inde-

pendência do país sul americano, que passou 

a reivindicar a posse dos arquipélagos. 

 Em 1982, pouco mais de cem anos após 

a colonização inglesa, as disputas territoriais 

se intensificaram, de forma a acirrar as ten-

sões. Conforme o conflito ganhava corpo no 

cenário internacional, as populações argentina 

e britânica passaram a se envolver com embate, 

de forma a fortalecer o sentimento nacionalista de 

ambas as partes.  

 Temendo que a disputa se expandisse mun-

do afora e por questões econômicas e estratégi-

cas, as delegações de França e Estados Unidos 

declaram embargo armamentista à Argentina. A 

declaração do Presidente argentino, General Leo-

poldo Galtíguri, enfatizou o patriotismo e protago-

nismo do seu país. O governante afirmou que a 

nação não cederá às pressões internacionais e 

enfatizou que a retomada histórica dos territórios 

põe fim às algemas do imperialismo secular que 

assombrou por anos a nação argentina.   
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’

 

 É hoje pessoal!  O show de talentos mais 

esperado do ano já está chegando e em poucas 

horas saberemos o que os delegados sabem fa-

zer de melhor! Não perca essa chance de mos-

trar o que você sabe fazer além de representar 

seus interesses os debates.  

 O TBC Daily vai estar lá para cobrir os me-

lhores momentos da festa. Junte os amigos e 

faça a sua performance arrancar aplausos. Boa 

sorte que Simon pegue leve com você! 

 DIRETORES: 

Lucas Kruse 

Stela Carneiro 

DIRETORAS ASSISTENTES: 

Larissa  Goes 

Maria Dulce  Miranda 

REPÓRTERES: 

Ana Maria Cipriano 

Karine Farinha 

DIZ QUE... 

•   “I want to break free” fez um baita sucesso no  

Coffee Break 

•   A câmara está mexendo com fogo e pode se 

queimar... S2 ou não!  

•   Já tem delegado recebendo cantadas bem acalo-

radas em comitês pacifistas 

 

Para os que acabaram de entrar no mundo dos 

modelos e para aqueles que não querem mais 

sair, aí estão as Bodas de Simulação. Qual vo-

cê está comemorando nessa edição doTE-

MAS? Conte pra gente! 

• 1 simulação: Bodas de Plaquinha 

Isso! O primeiro passo foi dado, mas sua relação 

com as simulações ainda são fracas como uma 

plaquinha de representação... 

• 2 simulações: Bodas de Credencial 

Bom! Você já começa a colecionar as credenci-

ais, que agora já são mais que uma!  

• 3 simulações: Bodas de Burkina Faso 

OK! Você já vai se acostumando com a vida de 

comitês, mas ainda não consegue ganhar tanta 

expressão dentro deles. 

• 4 simulações: Bodas de Moção 

Muito bom! Você já está se soltando no debate! Já 

levanta a plaquinha até para propor uma moção, 

nem que ainda não saiba explicar o porquê dela... 

• 5 simulações: Bodas de Doc. de Trabalho 

Parabéns! Agora sim, você já está ganhado ex-

periência e coragem pra fazer até um Documen-

to de Trabalho e apresentar no comitê. 

EXPED IENTE  

 

Lorran Will 

Vladmir Fernandes 

PÉROLAS 

•   Na Imprensa...  

A para B: Qual o seu signo mesmo? Peixes? 

C (antes de B): Não é Peixe, é Vlad! 

•   Não é preto, não é branco, são 50 tons de cinza! 

(André Amaral - Sobre Revolução Industrial) 

•   “Quem é Uruguai na fila do pão?”  

(Major Crespo, Gabinete Argentino) 


