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TBC 
Daily 

TEMAS É 

ROCK’N ROLL 

Temáticos aproveitaram muito 

bem a festa Rock Save the 

Queen! Todos aproveitaram a 

noitada o máximo que           

puderam! Confira os melhores 

“Diz quês” da festa na página 

8 e a avaliação dos looks 

cheia de alfinetadas feita pela 

nossa SG na página 2 

JÁ PASSOU DE 15 SIMULAÇÕES NA VIDA?CONFIRA MAIS DAS ‘BODAS DE SIMULAÇÃO’   pág 8 
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If you were... 
 

Nome: Verônica Veloso 

Idade:  19 anos 

Curso:  Relações Internacionais (UnB) 

Comitê: Conferência de Paris 

Precedência:  Brasília 

Se você fosse a rainha, quem você convidaria 

para cantar no batizado da princesa Charlote? 

Com certeza a Marina and the Diamonds, pa-

ra cantar  How to be a heartbreaker e ensinar 

a Charlote a ser destruidora de corações.  

 

Se você fosse o Paul MacCartney, com que 

rapper você faria um feat? 

EMINEM!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Se você fosse o Elton John, com que música 

você se apresentaria no Temas’ Got Talent? 

Can  you feel the love tonight  
 

Se você fosse o Mick Jagger, com que brasi-

leira do Temas você ficaria? 

A delegada mais maravilhosa de todos os 

tempos: Marcela Emediato. Caso ela me quei-

ra sem eu ser o Mick Jagger, também pode...  
 

Imagine que você é uma Spice Girl, so tell me 

that you want, what you really really want. 

SER UMA PRINCESA PRA SER MUITO RICA 

E COMPRAR MUITA COMIDA  
 

Se você fosse a Amy Winehouse, o que você 

provaria no Rock Save the Queen? 

LICOR DE MENTA , MUITO LICOR DE MEN-

TA.  

 

Se você fosse o Príncipe Charles, o que você 

faria pra ficar com a coroa? 

Nada. Muito melhor ser rico,  ruivo, da realeza 

e não ter que aturar os velhos chatos.  

 

Se você fosse o John Lennon, quem você es-

colheria para ser sua Yoko Ono? 

JUSTIN TIMBERLAKE!! 

Editorial 
 Dia pós-festa é sempre diferente. As sessões são mais 

curtas, os papos são mais alegres e os olhares entre os delega-

dos e diretores (principalmente os que foram à festança) mudam 

um pouco. Até o TBC Daily entra na onda e faz uma edição mais 

curtinha para hoje. O engraçado é que apesar de ter toda a pinta 

de que o dia vai ser morno e parado, o que temos (e que temos 

que ter, porque o modelo é curto e as decisões são muitas) são 

discussões com caráter de urgência para que os assuntos sejam 

debatidos com mais agilidade e de forma mais direta. O TEMAS 

acaba amanhã e muita coisa ainda tem de ser feita.  

 E aí é o momento em que os delegados, diretores e repór-

teres se superam. A ressaca se cura com documentos de traba-

lho, a canseira com moções e debates, e o sono com votações 

decisivas.  Para outros tudo isso se supera arrumando coffee 

break, preparando o evento social do dia e correndo de um lado 

para o outro ajudando a galera. E para nós da imprensa a recar-

ga de energia para o resto do evento se dá escrevendo matéria, 

fazendo o jornal. Por isso, eis o TBC Daily desse dia pós-festa. 

Alfinetadas da  
Camila 

Sobre os looks inspirados da festa de ontem 

 Alguns, inspirados pelo tema da festa, encararam o look 

rocker...como eu mesma. Optei por escolhas tradicionais: ja-

queta de couro, vestido preto, penteado undercut, ankelboot e 

pulseiras spikes. 

 O subadministrativo também investiu no visual clássico 

do rock punk com sua camisa jack Daniel’s e calça encerada.  

 Muitos convidados usaram as roupas tradicionais com 

as línguas dos Stones, mandaram muito bem. A que mais 

gostei foi de uma mocinha que usou um blusão cinza, com a 

língua cravejada por apliques coloridos. Além disso, ela arra-

sou na bota vermelha aveludada de cano alto e o shortinho 

despojado. 

 Decotes: usos e abusos na noite de ontem! Melhor dei-

xar baixo... 
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Ainda em lento processo de deliberação,  

Corte continua sem sentença 

Por Karine Farinha 

 

A 
 Corte Europeia, ainda em 

deliberação, segue para uma 

resolução do caso Irlanda vs 

Reino Unido. Os juízes já ini-

ciaram o processo de redação da sentença, po-

rém, divergências atrasaram o processo, confor-

me fonte sigilosa de dentro da Corte. Aparente-

mente, os magistrados tiveram dificuldades para 

chegar a um consenso sobre a acusação de vio-

lação do artigo 3º da Convenção Europeia de Di-

reitos Humanos, referente a práticas de tortura.  

Questionada sobre isso, a relatora do ca-

so, Juíza Melissa Araújo, afirmou que houveram 

divergências sobre os fatos relatados pelas par-

tes, visto que alguns juízes sentiam a necessida-

de de maiores informações para chegar a uma 

conclusão sobre a violação da cláusula. Outra 

fonte revelou que alguns membros da Corte 

iniciaram a escrita de seus votos dissidentes 

antes mesmo de finalizada a redação da sen-

tença, o que se tornou mais um percalço para 

a finalização do julgamento.  

 Espera-se que a Corte chegue a uma 

decisão o mais breve possível. A cobrança po-

pular pela resolução do contencioso é grande. 

Ontem, a mãe de um dos cidadãos presos pe-

la polícia britânica, por suspeita de participa-

ção em atividades terroristas, compareceu à 

sede da Corte e abordou uma das juízas.  

Até o fechamento desta edição, a Corte 

Europeia não chegou a uma sentença. 
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Piquete na Câmara dos Comuns é respondido  

com repressão policial. 

Por  Wladimir Fernandes e Karine Farinha 

 

O 
s deputados da Câmara dos 

Comuns foram surpresos 

pelo piquete feito hoje em 

frente à Casa.  Os manifes-

tantes gritavam “não privatiza”, em defesa da 

British Telecom. Cerca de 200 pessoas estive-

ram envolvidas e 5 foram feridas pela repres-

são policial. É válido lembrar que há 4 anos a 

Câmara aprovou por unanimidade um projeto 

de emenda à Lei do Emprego que autorizava 

o Poder Judiciário a convocar o uso da força 

para conter qualquer manifestação, mesmo 

que esta fosse pacífica. 

O Partido Trabalhista fez contato com 

os sindicalistas para convocar a mobilização, 

visando pressionar os Conservadores a serem 

mais flexíveis. O Deputado André Amaral acu-

sou de golpista a manobra conservadora de 

querer votar o projeto de lei sem a completa 

deliberação de todas as alas. 

 

MACHISMO 

O Deputado Hugo Lacerda foi chamado 

de machista por colega. Ele teria dito em tom 

prepotente: “Desculpa menina, você sabe o 

significado de estatística? Você sabe o que é 

um gráfico?”. A pergunta foi dirigida a Deputa-

da Marcela Emediato, que afirmou ter se senti-

do ofendida. Segundo ela “a discrepância en-

tre o número de homens e mulheres na Câma-

ra só reforça que aconteçam situações ma-

chistas”. Hoje a deputada se sentiu oprimida 

quando, em debate, o Senhor Hugo se dirigiu 

a ela com postura inflada e dedo em riste. O 

deputado se desculpou dizendo que “estava 

apenas usando técnicas de intimidação”. 

Apenas 20% dos integrantes da Câma-

ra dos Comuns são deputadas. Marcela acre-

dita que o machismo transborda as divisões 

partidárias. A deputada Júlia Marsola afirma 

que questões de gênero não interferem em 

divergências intrapartidárias, para ela, os con-

flitos enfrentados têm motivos políticos. 
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General Leopoldo Galtiéri não poupa  

esforços para estimular patriotismo argentino 

Por Larissa Goes 

O 
s amistosos convocados pela 

nação Argentina aconteceram 

ao final da primeira quinzena 

de abril. O primeiro dos jogos, 

foi realizado no dia 10/04 entre as seleções da 

Líbia e da Argentina, sendo que houve empate. 

O maior destaque da partida foi a lesão do cra-

que Diego Maradona. No dia 11/04 foi a vez dos 

grandes times Boca Júniors – Argentina; e Ha-

poel Tel Aviv – Israel, onde o Boca levou a me-

lhor, vencendo o oponente por 2x1. 

O Presidente General Leopoldo Galtiéri se pro-

nunciou positivamente sobre os resultados e en-

fatizou a proximidade da próxima Copa do Mun-

do, lembrou também que o mesmo sentimento 

patriota que une os argentinos pelo futebol de-

ve estar presente na questão das Ilhas Malvi-

nas.  

A autoridade ainda aproveitou a deixa para 

esclarecer as providências tomadas com rela-

ção ao assassinato das quatro freiras. Galtiéri 

declarou que um grande funeral público será 

realizado em homenagem às finadas e comu-

nicou a prisão preventiva do assassino. Sobre 

a crise econômica que assola o país, o gene-

ral garantiu esforços para alavancar o setor 

agrário e reajustes orçamentais, prometendo o 

fortalecimento da pátria. 
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Delegados aprovam proposta  
de resolução #1   

Por Lorran Will 

 

D 
iscursos inflamados marcaram o 

terceiro dia de reunião do Con-

selho de Segurança: os delega-

dos aprovaram a proposta de 

resolução #01. No texto, a organização compre-

ende a crise em Corfu como um sistema de possí-

veis instabilidades na região dos Balcãs. 

 Missões Diplomáticas foram enviadas ao 

Território Albanês, porém não foi permitida a en-

trada dos voluntários ao País. A delegação Belga 

mostrou sua insatisfação ao afirmar que a Albânia 

agiu de má-fé ao não permitir a entrada dos ob-

servadores. Vale lembrar que esta nação não faz 

parte da ONU. Durante a sessão, o secretário Ge-

ral da ONU chamou atenção dos delegados para 

que prevaleça o consenso, democracia e respeito, 

pilares do Direito Internacional. 

 Os valores sob os quais as Nações Unidades 

foram idealizadas devem ser considerados para a 

consolidação de um futuro pacífico no qual a coo-

peração prevalece sobre esse problema. Contudo 

tais valores não vêm sido refletidos em práticas on-

de se fere a soberania de um país. Por isso, espe-

ra-se que os delegados saim do lugar nas reuniões 

e busquem uma solução prática ao problema cria-

do por eles. 
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Terceiro dia de sessões é marcado  

por disputas territoriais 

Por Ana Maria Cypriano e  

Maria Dulce Miranda 

 

C 
lima de calmaria no ar: foi as-

sim as sessões deste sábado.  

Os principais debates giraram 

em torno de questões territori-

ais. Partindo do principio da autodeterminação 

dos povos ao delimitar fronteiras, as delega-

ções discutiram quem assumiria a posse dos 

territórios da Alsácia e Lorena, mas ainda não 

chegaram a um consenso. 

 Durante a sétima sessão, Keynes amea-

çou abandonar o comitê.  Ele alegou ter sido 

alvo de comentários ofensivos por parte de 

alguns delegados. Ainda segundo Keynes, os 

demais presentes pareciam ignorar seus posicio-

namentos e sua importância na Conferência. 

 Nestes três dias de debate, foram discutidos 

os tópicos 1 e 2 da agenda. À medida as pautas 

são discutidas, o comitê aproveita para aprovar 

diversos documentos com propostas de resolu-

ção, que devem ser compilados ao final da Confe-

rência, sendo parte principal da resolução final. 

 Ainda não foram debatidos os tópicos 3 e 4, 

que dizem respeito aos mecanismos de manuten-

ção global e às questões econômicas internacio-

nais, respectivamente. As próximas pautas devem 

ficar para a nona sessão, a ser realizada na ma-
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 É hora de dar tchau!  Aaah =(... Amanhã é 

dia de se despedir desse evento maravilhoso e 

das pessoas que fizeram deste um dos melhores 

feriados da vida de muitos.  

 Às 17h, logo após a cerimonia de encerra-

mento iremos todos para a Av. Fleming no bar 

Barril, nº 211, aproveitar esse restinho de TE-

MAS que nos restas e relembrar, ou tentar lem-

brar, os melhores momentos desta edição!  

 DIRETORES: 

Lucas Kruse 

Stela Carneiro 

DIRETORAS ASSISTENTES: 

Larissa  Goes 

Maria Dulce  Miranda 

REPÓRTERES: 

Ana Maria Cipriano 

Karine Farinha 

DIZ QUE... (ESPECIAL FESTA) 

•   ...dignidade é algo que você só descobre que tem 

quando acaba de perder. 

 ...após festa a Corte será uma zona livre de julga-

mento. 

•  ... 2 é o número mágico na Imprensa 

•  ... A SG tem cunhada nova 

•  ...ex-diretor estava tão requisitado que teve fila de 

gente para conhecer melhor...se é que você nos    

entende. 

• ...teve pipoca de micro-ondas rolando solta na   

madrugada. 

•  ...a teoria da branca de neve nunca foi levada tão 

a sério. 

 

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 do         

TEMAS? Conte pra gente! 

• 15 simulação: Bodas de Martelo 

Sim! Depois de tanta simulação, você já pode 

assumir o poder e o martelo! É sua vez de se tor-

nar um diretor de comitê. 

• 20 simulações: Bodas de  Modelândia 

Demais! Agora você está nos grupos da          

modelândia em todas as mídias sociais ...já tem 

certo respeito e influência. 

• 25 simulações: Bodas de Secretário-Geral 

Agora é a hora! Se você já não esteve neste car-

go até hoje, é a sua vez! Tome coragem e assu-

ma logo uma simulação! 

• 30 sims: Bodas de Moderação à Grega 

Expert! Só com tantos modelos no currículo você 

consegue falar o quanto necessário sem se perder!  

• 35 simulações: Bodas de P 5 

WoW! Com essa maturidade na modelândia vo-

cê arrasa sendo qualquer um dos P5 debatendo 

qualquer tem e em qualquer comitê. 

EXPED IENTE  

 

Lorran Will 

Vladmir Fernandes 


