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Cobertura dos Comitês  
Acompanhe as matérias dos nossos repórteres sobre o segundo dia de debates             Págs 4, 5, 6, 7 e 9 

TBC 
Daily 

TEMÁTICOS MOSTRAM  

SEUS TALENTOS  

Bodas de Simulação 

Se você completa no TEMAS entre 5 e 10          

simulações, confira qual é a sua                   Pág. 12 

Você é do Reino Unido? 

O TBC Daily preparou um quis para saber           

se você veio da terra da Rainha                     Pág. 8 

 Ontem a noite foi reservada para os parti-

cipantes do TEMAS mostrarem todos os seus 

dons artísticos. As apresentações abusaram da 

criatividade e da irreverência e animaram todo 

mundo até o fim do dia! Entrevistamos um dos 

integrantes do melhor show da noite.         Pág 2 
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If you were... 
 

Como prometido, a melhor apresentação de    

ontem teria espaço no jornal! E quem veio falar 

com a gente foi um dos dançarinos que            

arrasaram com Jingle Bell Rock! 

Nome:  Rafael Santiago  

Idade:  Prefiro não comentar 

Curso: Relações Internacionais 

Comitê:  Conferência de Paz de Paris 

Precedência:  Paris dos Trópicos, mas estudo na 

Universidade de Brasília. 

Se você fosse a rainha, quem você convidaria 

para cantar no batizado da princesa Charlote? 

Acho que a Britney não se qualifica, né? 

Se você fosse o Paul MacCartney, com que rap-

per você faria um feat? 

Nicki Minaj, e só se eu também aparecesse no 

clipe! 

Se você fosse o Elton John, com que música 

você se apresentaria no Temas’ Got Talent? 

Pra que ser Elton John se podemos ser a Regi-

na George? 

Imagine que você é uma Spice Girl, so tell me 

that you want, what you really really want. 

Como já dizia queen JuJubee, I just want fried 

chicken! 

Se você fosse a Amy Winehouse, o que você 

provaria no Rock Save the Queen? 

Acho que a pergunta mais adequada seria quem 

eu provaria...  

Se você fosse o Príncipe Charles, o que você 

faria pra ficar com a coroa? 

Arrancaria a coroa da rainha, do jeito que apren-

di com a poderosíssima Sheislane Hayalla, vice 

Miss Amazonas 2015. 

Se você fosse o John Lennon, quem você esco-

lheria para ser sua Yoko Ono? 

Pra que só ter um se eu posso ter sete? Ou    

talvez vinte, pra incluir todos da                      

Candangolândia <3 

Editorial 

 É de diversificação que vivem as coisas hoje em dia. Não se 

dá mais tempo para uma mesma notícia, um mesmo argumento, 

um mesmo conteúdo, porque hoje a monotonia bate a porta a to-

da hora. É por isso que um comitê é feito de diferentes tipos de-

bate, de diferentes pontos de vista, de moções, e de questões. O 

modelo em si não deixa por menos. Se ontem apresentamos nos-

sos talentos artísticos, hoje dançaremos até o raiar do dia e ama-

nhã vamos competir em tudo o que o resto de energia que ainda 

temos permitir.  

 Para não ficar para trás, de diversificação também vive o 

TBC Daily. Ontem apresentamos para você um horóscopo com-

pleto e diversificado. Hoje tem quiz sobre o Reino Unido e conti-

nuamos apresentando nossas Bodas de Simulação. O jornal tam-

bém é recheado com entrevista, humor e matérias bem escritas 

sobre cada comitê. O mundo é diversificado! Seja na palma da 

sua mão, seja nas pessoas a sua volta. O TEMAS, como uma real 

simulação da realidade, não podia ser diferente. E não é! 

Alfinetadas     
da Camila 

 Parece que leram as minhas dicas de ontem e hoje não vi 

listras com mais listras. Porém, o Secretário-administrativo mos-

trou que gravatas também podem divertidas ao usar a sua de 

estampa com cartas de baralho. Uma Poker Face foi a  resposta 

que dei quando ele me perguntou se o look estava bom.  

 Mas gravatas estampadas não são exclusividade do Admi-

nistrativo. Alguns delegados também estão desfilando por aí com 

gravatas “bem estilosas”. 

 Falando em estilo, essas capas dos juízes dão uma impo-

nência, hein? Parece até as do Batman! 

 As diretoras do CS estão arrasando nos looks, mantendo-

se no salto alto, divas e poderosas.  

 Alguns convidados parecem que esqueceram como se 

veste adequadamente em modelos e preferiram vir de camisa, 

short e chinelo (chocada!!!)...OK, o importante é o prestígio da 

presença, principalmente para filar o Coffee Break! Brincadeiri-

nha! Vocês são muito bem-vindos!!!  

 Isso é tudo pessoal! E...ah, não se esqueçam que hoje é 

dia de Rock (e) Bebê (r)! ;) 
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Você sabe onde você está? 

O  espaço em que está sendo rea-

lizada a 11º edição do TEMAS é 

a Escola de Engenharia da UFMG, um espaço 

moderno que tive sua obra iniciada em 2004. 

 Mas a história da Escola teve inicio em 

1911. No dia 21 de maio do mesmo ano gran-

des intelectuais se reuniram no Prédio da Soci-

edade Mineira de Agricultura, com a finalidade 

de fundar o estabelecimento de ensino superior 

que ficou chamado Escola Livre de Engenharia. 

Estava assim criada a Escola de Engenharia 

que dezesseis  anos depois, em 1927, foi uma 

das quatro unidades acadêmicas que deram 

origem a UFMG.   

 “É importante fornecer aos delegados uma 

infraestrutura que seja capaz de atender as de-

mandas de um evento como esse da melhor 

forma possível”, disse Camila Ramos quan-

do perguntada sobre a importância da parce-

ria entre TEMAS e Escola de Engenharia. 

 Pelos próximos dois dias, continuare-

mos nessa sede que se tornou a nossa  ca-

sa durante o TEMAS e o local onde fizemos 

novos amigos, novos amores e novas solu-

Por Stela Carneiro 
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Começam as discussões da agenda de trabalho 

Por Ana Maria Cipriano 

 

A 
pós muita discussão para o estabe-

lecimento de uma agenda para a 

Conferência de Paz de Paris, os 

representantes das principais po-

tências e países afetados pela Grande Guerra 

ainda debatem acerca dos termos de paz com a 

Alemanha e seus aliados. Este é apenas o pri-

meiro dos quatro tópicos que compõem a agenda 

do comitê.  

Na manhã de hoje, foi aprovado, por una-

nimidade, um documento que diz respeito à cria-

ção da primeira Comissão Técnica de Delibera-

ção acerca das reparações econômicas da Gran-

de Guerra. A comissão foi realmente criada, de 

acordo com documento introduzido pela mesa 

diretora, e as discussões na Conferência de Paz 

de Paris, que antes ocorriam em janeiro de 1919, 

continuaram já na data de 4 de junho de 1919. 

Dessa forma, tendo posse do relatório produzi-

do pela comissão referida e tomando conheci-

mento da situação de fome e desemprego que 

assola a Alemanha, os delegados tentam apro-

var um documento de resolução capaz de re-

solver essa questão de forma assertiva. 

Os embaixadores, presidentes e primeiros-

ministros tentaram compilar as propostas abor-

dadas nos diversos documentos de trabalho 

produzidos durante o dia. Ademais, o docu-

mento que dará como resolvido o primeiro tópi-

co da agenda terá como principal medida o es-

tabelecimento de um plano de investimentos 

generalizados, que auxiliará não só a Alema-

nha, mas também todos os países afetados 

pela guerra.  
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Corte está perto de chegar à uma sentença      

sobre o caso Irlanda vs Reino Unido  

Por  Karine Farinha 

 

O 
s juízes da Corte Europeia es-

tão perto de chegar a uma de-

cisão sobre o caso Irlanda ver-

sus Reino Unido. Em delibera-

ção já durante a sessão pública, os magistra-

dos concordaram que o Reino Unido violou 

normas fundamentais da Convenção Europeia 

durante sua política de contenção do terroris-

mo, como o direito à liberdade e a um julga-

mento justo. Apesar desta primeira concor-

dância, os delegados ainda não chegaram a 

um consenso quanto aos dispositivos específi-

cos que foram desrespeitados.  

Durante a quarta sessão, os juízes tive-

ram acesso a um relatório de inquérito da polí-

cia britânica acerca da prisão de um irlandês 

suspeito de terrorismo. Na segunda sessão, o 

réu declarou ter sofrido torturas. Segundo os 

magistrados, o documento apenas confirmava 

a natureza inadequada do tratamento dado 

aos presos políticos e a arbitrariedade com a 

qual a polícia do Reino Unido conduziu as pri-

sões. Para a Corte, ameaças à segurança na-

cional não devem servir como justificativa para 

a violação da dignidade daqueles sob sua ju-

risdição, e o princípio de presunção da inocên-

cia dos réus deve prevalecer.  
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Albânia vira centro de discussões 

Por  Lorran Will 

 

N 
o segundo dia do Temas 11 no 

comitê do Conselho de Segu-

rança os delegados não sairam 

do lugar. Supõe-se que eles 

não quiseram repetir a sessão longa do dia 

anterior. O início da reunião ficou marcado pe-

la aprovação de um documento, o qual reque-

re à Corte Internacional de Justiça julgar quem 

é responsável pelos incidentes ocorridos no 

Canal de Corfu. 

 A delegação Francesa disse , no início 

da sessão, que “o comitê está sendo prudente 

em tomar medidas proporcionais à problemáti-

ca discutida”. A maioria dos delegados con-

cordou com a afirmação e ficou acordado que 

se deve buscar uma cooperação com a Albâ-

nia. Por isso, está prestes a ser aprovado ou-

tro documento importante, assinado por Reino 

Unido e França, que propõe emitir  uma mis-

são diplomática civil à Albânia.  

 Para delegação da Síria, é necessária a 

representação Albanesa para que ele seja 

aprovado por ter em seu conteúdo a visita in 

loco de observadores que emitirão relatórios 

bimestrais à Nações Unidas. Em contraparti-

da, a delegação Francesa acredita que a pro-

posta não viola nenhuma norma do Direito In-

ternacional. 
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Por  Larissa Goes 

 

T 
ensões entre Reino Unido e Ar-

gentina se intensificaram, fazendo 

com que a preocupação dos res-

pectivos chefes de estado sobre a 

opinião popular crescesse. Os dois países 

passam por sérias crises políticas e sociais. 

No Reino Unido, Margareth Tatcher enfrenta 

crises trabalhistas organizadas por centrais 

sindicais. Já na Argentina, o General Leopoldo 

Galtiéri é pressionado pelas Mães de Maio 

após um de seus generais ter sido acusado de 

assassinar quatro freiras francesas. 

 Em 03/04/1982 o Conselho de Seguran-

ça das Nações Unidas lançou a resolução de 

nº 502, exigindo que as hostilidades entre as 

partes envolvidas cessassem. No documento, 

a organização pede pela retirada das forças 

argentinas do território e clama por uma solu-

ção diplomática. Até o momento, Argentina e 

Reino Unido mantiveram suas posições de 

ataque mútuo, ignorando os princípios da car-

ta das Nações Unidas.  

 Os britânicos planejam um contra-ataque 

aos oponentes, que tomaram o território insu-

lar com suas tropas. Os Argentinos, por sua 

vez, marcaram amistosos suspeitos com Líbia 

e Israel. Será uma bola de futebol a chave pa-

ra a solução da crise conjunta? 

Especulações e insegurança mundial             

rondam o comitê 
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Você sabe tudo sobre a  
família real? 

 

1. Qual é o nome da Rainha Elizabeth II? 

 A) Elizabeth Alexandra Mary 

 B) Elizabeth Ann Patricia 

2. Qual o nome do marido da Rainha Elizabeth e quando 

se casaram ? 

 A) Príncipe Edward. Eles se casaram em 1949. 

 B) Príncipe Philip. Eles se casaram em 1947. 

3. Quem é o próximo na linha de sucessão ao trono? 

 A) O Príncipe Willian, é claro. 

 B) O Príncipe Charles 

4. Qual tradição a Princesa Diana quebrou ao se casar? 

 A) Ela trocou o voto de obedecer ao marido por amá-lo. 

 B) Ela mudou o voto de casamento e prometeu não se separar de Charles. 

5. Porque Camilla não usa o título de Princesa de Gales? 

 A) Para honrar a primeira mulher de Charles, Diana. 

 B) Por que ela não é uma princesa, mas sim duquesa. 

6. Quantos anos tinha a Rainha-mãe quando faleceu? 

 A) A rainha Elizabeth, mãe de Elizabeth II, tinha 98 anos. 

 B) A rainha Elizabeth, mãe de Elizabeth II, morreu aos 101 anos. 

 

E então? Quanto você sabe? Se você acertou: 

0 ou 1 pergunta, a Rainha está decepcionada. 

2 ou 3 perguntas, seus conhecimentos são satisfatórios. 

4  ou 5 perguntas, você já pode ser chamado para um chá com a Rainha. 

Visite e curta a nossa página no Facebook  

www.facebook.com/

ImprensaTEMAS11 

Respostas: 1. A  2. B 3. B 4. A 5. B 6. B 

https://www.facebook.com/ImprensaTEMAS11
https://www.facebook.com/ImprensaTEMAS11
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Por  Wladmir Fernandes 

 

O 
 sindicato dos trabalhadores 

da British Telecom anunciou 

paralização para amanhã. Os 

funcionários estão insatisfeitos 

com os rumos tomados pela discussão sobre 

a privatização da companhia na Câmara dos 

Comuns. A deputada Marcela Emediato decla-

rou que os sindicalistas querem pressionar o 

Partido Conservador e o Partido Liberal, para 

flexibilizar suas posições sobre a matéria. Ca-

so isso não ocorra, são fortes os indicativos 

de greve geral. 

O líder Liberal, Lukas Sasaki, acredita 

que “o direito de greve é legítimo”, porém falta 

consciência por parte dos sindicalistas em en-

tender que as medidas propostas pela privati-

zação visam beneficiar a todos no longo pra-

zo. O líder Conservador, Lucas Avelar, decla-

rou em entrevista que a real proposta da priva-

tização é ganhar eficiência e gerar mais em-

pregos. O deputado disse ainda que o Partido 

Conservador continuará aberto ao diálogo. 

É de interesse da Ministra Thatcher que 

a greve não estoure. Ela emitiu parecer favo-

rável a facilitação do acesso dos trabalhadores 

às ações da British Telecom em caso de priva-

tização. Comenta-se que, por trás desse pare-

cer, a Ministra pretende manter posição rígida 

Greve à Vista 
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 DIRETORES: 

Lucas Kruse 

Stela Carneiro 

DIRETORAS ASSISTENTES: 

Larissa  Goes 

Maria Dulce  Miranda 

REPÓRTERES: 

Ana Maria Cipriano 

Karine Farinha 

EXPED IENTE  

 

Lorran Will 

Vladmir Fernandes 

 

Continuamos com as nossas Bodas de Simula-

ção. Qual você está comemorando nessa edi-

ção do TEMAS? Conte pra gente! 

• 6 simulação: Bodas de Gravata 

Arrasou! Você agora já está apto a se vestir bem, 

já que tem no armário um espaço só para roupas 

de simulação. 

 7 simulações: Bodas de Pérola  

Isso é que é uma pessoa conhecida! Você já es-

tá tão solto que não consegue se controlar mais. 

Tudo que você quer é falar, mesmo que não faça 

tanto sentido assim. 

• 8 simulações: Bodas de Jornal 

Tá famoso hein?! Você agora percebeu que não 

basta apenas abrir a boca, então aprendeu a fa-

lar o que é preciso ser dito e acabou ganhando 

foto no jornal. 

• 9 simulações: Bodas de DPO honesto 

Justo! Após 9 simulações você já sabe exatamente 

o que escrever no seu DPO para não falar mentira, 

mas não se comprometer. 

• 10 sim.: Bodas de Proposta de Resolução 

Agora sim! Você agora é um delegado completo. 

Consegue resolver os problemas e escrever a 

sua proposta de resolução e tê-la como uma das 

mais cotadas para serem aprovadas.  

DIZ QUE... 

 ...almoço da Conferencia de Paz de Paris 

atrasou e deixou os delegados famintos 

PÉROLAS 

    “Cada lágrima na cara da Thatcher é um 

sorriso na cara do trabalhador” -  Câmara 

dos Comuns 

    A: “Vamos taxar as grandes fortunas ar-

gentinas” B: “Que grandes fortunas?” - Gabi-

nete/ARG 

 Não posso estar em dois lugares ao mesmo 

tempo, porque não sou Dr. Manhattan.” - 

John Maynard Keynes 

 

 QUEM ESTÁ PRONTO PARA ROCK’N’

ROLL ALL NIGHT?! O Emme Lounge vai rece-

ber os delegados do TEMAS 11 para a festa de 

rock mais sensacional dessa Belo Horizonte. Co-

meçando às 22h30 e terminando às 4h os dele-

gados terão o espaço totalmente reservado com 

direito à musica boa, gente bonita, sendo algu-

mas desde antes e outras somente depois do 

OPEN BAR que será oferecido. 

HOJE É DIA DE ROCK, BEBÊ!!   


