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A uma plateia formada
por líderes e
representantes das 193
nações, o presidente
americano, Donald
Trump, rejeitou o
globalismo, defendeu o
patriotismo acima de
tudo e afirmou, nesta
terça (25), que só
países aliados dos EUA
receberão dinheiro de
Washington.

Na ONU, Trump critica globalismo e diz que EUA só doarão a 
amigos
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Na ONU, Trump critica globalismo e diz que EUA só doarão a 
amigos

"Só vamos dar ajuda financeira para quem nos respeita e,
sinceramente, é nosso amigo", afirmou o americano em seu discurso na
Assembleia Geral da ONU, em NovaYork.

No discurso recheado de autoelogios, Trump rejeitou "a
governança global, o controle e a dominação" e defendeu o direito ao
isolacionismo, afirmando preferir o patriotismo ao globalismo.

"O EUA não vão dizer como cada um deve viver, trabalhar ou
rezar, mas os outros países devem respeitar a soberania americana"
afirmou ele, que criticou as negociações para um acordo internacional para
a questão migratória.

O americano voltou a fazer ataques a órgãos internacionais,
incluindo o Tribunal Penal Internacional e o Conselho de Direitos Humanos
da ONU (do qual os EUAsaíram).
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Na ONU, Trump critica globalismo e diz que EUA só doarão a 
amigos

Logo no início de seu discurso, provocou riso involuntariamente na
plateia ao afirmar que seu governo conseguiu mais sucesso em dois anos
do que qualquer outra gestão anterior. "Eu não esperava essa reação, mas
ok", respondeu após as risadas.

Trump foi mais ameno do que no provocativo discurso de estreia
na Assembleia Geral da ONU, no ano passado, quando ameaçou destruir
a Coreia do Norte e criticou Irã, Cuba e Venezuela.

Embora tenha voltado a reclamar de Teerã e Caracas, elogiou o
regime norte-coreano e agradeceu ao ditador Kim-Jong-un pela melhora
da relação entre os países - Índia, Arábia Saudita, Polônia e Israel também
ganharam elogios do americano.

BEM PARANÁ, https://bit.ly/2xRYyaL - 25.09.2018
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Não há motivo para desconfiar da urna eletrônica, diz diretor da 
OEA

Pela primeira vez,
o Brasil terá uma missão
da OEA (Organização
dos Estados Americanos)
observando as eleições
gerais. Um grupo de
especialistas já fez uma
visita preliminar ao país e
voltará para acompanhar
a realização das votações
em 15 estados
brasileiros.
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Para o diretor do Departamento para a Cooperação e
Observação Eleitoral da OEA, Gerardo de Icaza Hernandez, não
há motivo para desconfiar do sistema de urna eletrônica do
Brasil. A equipe vai observar aspectos como participação de
mulheres e impacto das mudanças no financiamento eleitoral de
2014 para cá.

De Washington (EUA), Icaza falou com a reportagem por
telefone e afirmou que as crises políticas já começam a afetar a
democracia, mas que o sistema brasileiro é forte.

PERGUNTA - Essa é a primeira vez que a OEA vai observar as
eleições no Brasil. Há algum aspecto de maior destaque nessa
campanha?

(...)

Não há motivo para desconfiar da urna eletrônica, diz diretor da 
OEA
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GERARDO DE ICAZA HERNANDEZ - A gente está
observando a participação política da mulher, temos índices de
diferentes organismos internacionais de que é uma participação
que pode melhorar e deve melhorar de forma substantiva.
Vamos analisar o tema da tecnologia em particular porque é o
único país onde a OEA atua que tem a urna eletrônica. Tem o
tema de financiamento, porque houve uma reforma e tem reação
ao sistema de como eram financiadas as campanhas no Brasil.
O Brasil modificou um sistema de financiamento pelos
problemas que vocês mesmos detectaram, o que significou
avanço na cultura política. E a democracia se constrói desse
jeito: identificando o problema e, por mecanismos institucionais,
melhorando-a.

(...)

CORREIO DO ESTADO, https://bit.ly/2Iv7lU3 - 25.09.2018

Não há motivo para desconfiar da urna eletrônica, diz diretor da 
OEA
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SUGESTÃO DE LEITURA:

OEA - Quem somos

TEM RELAÇÃO COM:

MissãodaOEAacompanhará eleiçõesem 15estadosbrasileiros.

Brasil é o único país onde a OEAatua, que tem a urna eletrônica.

https://bit.ly/2BpEIEn

Não há motivo para desconfiar da urna eletrônica, diz diretor da 
OEA
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A Casa Branca
afirmou que a investigação
do FBI sobre o juiz Brett
Kavanaugh, consentida por
Donald Trump em torno de
seu candidato à Suprema
Corte, acusado de abuso
sexual, será totalmente
independente, embora a
oposição critique a sua
natureza limitada e
denuncie uma interferência
política.

Casa Branca nega limitar investigação do FBI sobre juiz 
indicado por Trump
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Sob pressão dos democratas e de alguns republicanos, o
presidente americano ordenou na última sexta-feira que o FBI
realizasse uma investigação complementar sobre Kavanaugh, após
dois dias de audiências dramáticas no Senado.

O FBI foi chamado à ação antes da votação final sobre a
nomeação do juiz no Senado, onde os republicanos têm maioria
apertada. Mas o alcance da investigação adicional e o número de
interrogados gera preocupação entre os democratas, que temem um
procedimento apressado, que leve à confirmação do juiz em poucos
dias.

A Casa Branca não intervém, não fazemos microgestão",
afirmou Sarah Sanders, porta-voz da presidência, neste domingo ao
canal de TV Fox News. "É o Senado que dita os termos da
investigação."

Casa Branca nega limitar investigação do FBI sobre juiz 
indicado por Trump
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Segundo o "New York Times", é realmente a Casa Branca,
juntamente com um grupo de parlamentares republicanos, que decidirá a
profundidade da investigação. A senadora democrata Mazie Hirono
pediu neste domingo, no canal ABC, uma investigação completa.
"Estamos em tempo de chegar ao fundo do assunto.“

Na rede CNN, sua colega democrata Amy Klobuchar disse temer
que o governo "tente limitar a investigação a algumas testemunhas ou
lhes diga o que fazer". As preocupações provocaram a reação de Trump:
"Uau! Começo a ouvir que os democratas, que pensam apenas em
obstrução e atraso, estão dizendo que o 'tempo' e 'alcance' da
investigação do FBI não são suficientes. Alô! Para eles, nunca será
suficiente", tuitou o presidente.

CORREIO BRAZILIENSE, https://bit.ly/2NhkJfz - 30.09.2018

Casa Branca nega limitar investigação do FBI sobre juiz 
indicado por Trump
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SUGESTÃO DE LEITURA:

Acusadora de juiz indicado por Trump falará no Senado 
dos EUA

TEM RELAÇÃO COM:

Juiz Brett Kavanaugh candidato à Suprema Corte de Trump, é
investigado por abuso sexual.

Democratas questionam possível interferência na investigação.

https://bit.ly/2y79BMs

Casa Branca nega limitar investigação do FBI sobre juiz 
indicado por Trump
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Um pedido de
investigação contra o
regime Nicolás Maduro
por crimes de lesa-
humanidade assinado
por Argentina, Canadá,
Chile, Colômbia,
Paraguai e Peru foi
enviado ao TPI
(Tribunal Penal
Internacional).

Seis países denunciam governo Maduro a Tribunal Penal 
Internacional
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Os líderes dos seis países alegam que as infrações
ocorrem desde fevereiro de 2014 na Venezuela.

É a primeira vez governos nacionais acionam a corte contra um
país signatário do Estatuto de Roma, que rege a instância. AProcuradoria
do tribunal vai se pronunciar amanhã (27) sobre o documento.

O pedido é foi feito com base em dois informes sobre a violação
de direitos humanos na Venezuela, um da OEA e outro do Alto
Comissariado de Direitos Humanos da ONU.

Seis países denunciam governo Maduro a Tribunal Penal 
Internacional
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Metro1 , https://bit.ly/2DKrw1F - 26.09.2018

SUGESTÃO DE LEITURA:

Venezuela: Por que Brasil ficou fora de pedido de 
investigação por abuso a direitos humanos

TEM RELAÇÃO COM:

Maduro tem pedido de investigação por crimesde lesa-humanidade

pedido foi feito ao TPI (Tribunal Penal Internacional), por seis países.

https://bbc.in/2zJp4V0

Seis países denunciam governo Maduro a Tribunal Penal 
Internacional
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O governo de
Donald Trump
anunciou
oficialmente nesta
sexta-feira que vai
parar de financiar a
agência das
Nações Unidas
para os refugiados
palestinos, a
UNRWA.

EUA param de financiar agência da ONU para os refugiados 
palestinos
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A agência foi criada em 1949, logo depois da primeira
guerra árabe-israelense, e hoje provê serviços de educação e
saúde para 5 milhões de refugiados palestinos, a maioria
descendente das famílias que foram expulsas ou fugiram do
que é hoje o território do Estado de Israel.

Ao fazer o anúncio, o Departamento de Estado
americano disse que a operação da agência é
"irremediavelmente falha" e que "a contínua e incessante
expansão dos beneficiários" da agência é "insustentável". No
ano passado, os EUA contribuíram com US$ 364 milhões para
a agência, incluindo um programa de emergência para
refugiados palestinos na Síria.

EUA param de financiar agência da ONU para os refugiados 
palestinos

SEMANA DE 25 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2018

O governo Trump, que estabeleceu uma aliança férrea
com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, vem
rompendo todos os paradigmas sobre os quais se assentava,
até agora, a perspectiva do fim do conflito árabe-israelense e a
possível criação de um Estado palestino.

EUA param de financiar agência da ONU para os refugiados 
palestinos

OGLOBO, https://glo.bo/2Iw9wXx - 31.09.2018
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EUA cancelam ajuda de US$ 200 milhões a 
palestinos

TEM RELAÇÃO COM:

EUA cancela financiamento à UNRWA, ageência criada em 1949, para
atender refugiados.

Laços do governoTrump com Benjamin Netanyahu fragilizam-se.

https://glo.bo/2QlpNkJ

EUA param de financiar agência da ONU para os refugiados 
palestinos
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SUGESTÃO DE LEITURA:

ALTERNATIVA - E

https://bit.ly/2P2P1UP
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