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aldemar Adílio Silva e Oliveira ai saiu do Brasil para representar o

Parlamento Mundial de Segurança e Paz World Parlament of Security And
Peace junto a ECOSOC / ESANGO Organização da Sociedade Civil da ONU
Organização das Nações Unidas, jamais poderia ele imaginar que sua vida
estaria dando uma reviravolta de 180 graus, quando lhe chegou o convite para
estar na posse do Presidente Donald Trump lhe pegou completamente de
surpresa foi indicado pelo nosso Embaixador da Paz em Israel Zigmund Cohen
que mantem contato estreito com o Departamento de Estado Norte Americano.
Dia da posse no Capitólio era ele e outro Brasileiro o Embaixador do Brasil nas
Nações Unidas representando o Presidente Michel Themer.

Ambassador of Peace Waldemar Adilio Silva and Oliveira ai exit of Brazil to represent the World Parlament of
Security and Peace World European f Security And Peace along the ECOSOC / ESANGO Civil Society Organization of
the UN The United Nations Organization, never could he have imagined that his life would be giving a twist 180
degrees when it came the invitation to be in possession of President Donald Trump you caught completely by
surprise was indicated by our ambassador of peace in Israel Zigmund Cohen who maintains close contact with the
Department of State.
Day of tenure on Capitol Hill was he and another Brazilian Ambassador of Brazil to the United Nations representing
the President Michel Themer.
Our Ambassador of WPO Waldemar is preparing to move to Washington where he will represent the WPO beside
the American Government.
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Oath in the Capitol President Donald Trump
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No circulo esta nosso Ambassador of Peace Waldemar Oliveira somente pessoas credenciadas estavam atrás
púlpito onde o President Donald Trump fez o juramente como Presidente .
In the circulo this our Ambassador of Peace Waldemar Oliveira only persons authorized were behind a pulpit where
the President Donald Trump made the oath as President .

Zigmund Cohen there are who our Ambassador Waldemar of WPO was also held by the President Trump today and the strong man inside the U.S.
Government
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Fonte: Wikipédia

Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro Jamaica no distrito do Queens na cidade de Nova
Iorque. É o segundo dos cinco filhos de Frederick "Fred" Christ Trump (1905-1999) e Mary Anne MacLeod (19122000). Sua mãe nasceu nas Terras Altas (Highlands) da Escócia e aos dezoito anos, em 1930, durante férias em Nova
Iorque, conheceu Fred Trump com quem se casou 1936[3]. Fred Trump nasceu, assim como seus filhos, no distrito
do Queens. Os avós paternos de Donald Trump eram Friedrich Trump (1869-1918) e Elisabeth Christ (1880-1966),
imigrantes alemães originários de Kallstadt, no região do Palatinado. Donald Trump tem quatro irmãos: dois irmãos,
Fred Trump Jr. (1938-1981) e Robert Trump, e duas irmãs, Elizabeth Trump e Maryanne Trump. Sua irmã mais velha,
Maryanne Trump Barry, é juíza do Tribunal Federal de Apelações.
Carreira empresarial
Trump Tower em Manhattan, Nova York
Trump International Hotel em Las Vegas
Donald John Trump é um magnata dos negócios americanos, personalidade de televisão e autor. Trump é o
fundador da Trump Entertainment Resorts, que opera vários casinos e hotéis pelo mundo. Seu modo extravagante
de vida e maneira de agir, sem rodeios, fizeram dele uma celebridade. O status foi aumentado também graças ao
seu reality show exibido na NBC, The
Apprentice.
Após sua graduação na Wharton University of Pennsylvania em 1968, Donald entrou na companhia de seu pai, The
Trump Organization, onde realizou a reforma do Commodore Hotel no Grand Hyatt com a família Pritzker. Entre
grandes projetos realizados por ele está a Trump Tower em Nova York. Um pouco depois, expandiu seus interesses
industriais para a indústria aérea (comprando a Eastern Shuttle routes) e o ramo de casinos em Atlantic City,
incluindo a compra do casino Taj Mahal da família Crosby, que acabou indo à falência. Essa expansão, tanto pessoal

Revista

News

quanto nos negócios, levou-o ao endividamento. Muitas das notícias sobre ele na década de 1990 envolviam seus
problemas financeiros, que tiveram como consequência seu divórcio com a primeira esposa, Ivana Trump.
Somente no final dos anos 90 foi que se viu um ressurgimento na sua situação financeira e na sua fama. Em 2001
ele completou a Trump World Tower e começou a construir o Trump Palace, um edifício moderno ao longo do rio
Hudson. Atualmente possui vários metros quadrados das melhores áreas imobiliárias de Manhattan, e continua
sendo uma figura importante no domínio do comércio imobiliário nos Estados Unidos e uma celebridade.
Em 15 de junho de 2009 Vincent McMahon anuncia que vendeu (kayfabe) para Donald Trump o WWE Monday
Night RAW. Na Primeira ação de Trump como "Dono" do RAW ele anuncia que no próximo episódio do Monday
Night Raw não haveria comerciais. Na sua segunda ação, marca uma luta Last Man Standing entre Randy Orton e
Triple H pelo WWE Championship. Trump questionou publicamente a cidadania do presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama[5]. Ofereceu então, 5 milhões de dólares a qualquer instituição de caridade indicada pelo presidente
caso este levasse a público sua documentação original (ver: Teorias conspiratórias sobre a cidadania de Barack
Obama).
Donald John Trump was born on 14 June 1946 in the United States in the district of Queens in New York City. It is
the second of five children of Frederick "Fred" Christ Trump (1905-1999) and Mary Anne MacLeod (1912-2000). His
mother was born in the Highlands of Scotland and to eighteen years in 1930, during vacations in New York, he met
Fred Trump with whom he married in 1936[3]. Fred Trump was born, as well as their children, in the district of
Queens. The paternal grandparents from Donald Trump were Friedrich Trump (1869-1918) and Elisabeth Church
(1880-1966), German immigrants originating in balatonalmadi, in the Palatinate region. Donald Trump has four
brothers: two brothers, Fred Trump Jr. (1938-1981) and Robert Trump, and two sisters, Elizabeth Trump and
Maryanne Trump. Her older sister, Maryanne Trump Barry, is a judge of the Federal Court of Appeals.
Business Career
Trump Tower in Manhattan, New York
Trump International Hotel Las Vegas
Donald John Trump is a business magnate americans, personality and author. Trump is the founder of Trump
Entertainment Resorts, which operates several casinos and hotels around the world. Its so extravagant lifestyles and
way of acting, without beating about the bush, made him a celebrity. The status was increased also thanks to his
reality show shown on NBC, The Apprentice.
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After his graduation in Wharton University of Pennsylvania in 1968, Donald came in the company of his father, The
Trump Organization, where he carried out the reform of the Commodore Hotel at Grand Hyatt with the Pritzker
family. Between major projects undertaken by him is the Trump Tower in New York. A little later, expanded its
industrial interests for the airline industry (buying the Eastern Shuttle routes) and the branch of casinos in Atlantic
City, including the purchase of casino Taj Mahal in the Crosby, who ended up going bankrupt. This expansion, both
personal and in business, led him to the indebtedness. Many of the news about it in the 1990s involving your
financial problems, which resulted in your divorce with the first wife, Ivana Trump.

Only at the end of the 1990s was that if he saw a resurgence in its financial situation and its fame. In 2001 he
completed the Trump World Tower and began to build the Trump Palace, a modern building along the Hudson
River. Currently has several square meters of best real estate areas of Manhattan, and continues to be an important
figure in the field of trade in immovable property in the United States and a celebrity.
On June 15, 2009 Vincent McMahon announces that sold (kayfabe) for Donald Trump the WWE Monday Night
RAW. The first action of Trump as "owner" of the RAW he announces that in the next episode of Monday Night Raw
there would be commercial. In its second action, marks a fight Last Man Standing between Randy Orton and Triple
H for the WWE Championship. Trump wondered publicly the citizenship of the president of the United States,
Barack Obama. Then offered 5 million dollars to any charity institution indicated by the president if this takes the
audience their original documentation (see: Conspiracy Theories about the citizenship of Barack Obama.
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Genivaldo e o Ministro das Cidades Bruno Araújo no Congresso Nacional
quando o próprio ministro demonstrou preocupação com a falta de
moradia aos militares das forças armadas.
MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS TERÃO PROGRAMA HABITACIONAL
EXCLUSIVO.

Brasília, 17/11/2016 – Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, das Cidades, Bruno Araújo e o vice-presidente da Caixa
Econômica Federal para Assuntos de Governo, Paulo Galli, assinaram nesta quinta-feira (17) um acordo de cooperação que
viabiliza a concessão de financiamentos habitacionais para os militares das Forças Armadas. A estimativa é que sejam
beneficiados, num primeiro momento, cerca de 75 mil militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira, sendo a
grande maioria em postos iniciais da carreira.
O acordo, vigente por no mínimo cinco anos e que pode ser prorrogado, prevê o desenvolvimento conjunto de ações para
apoiar os financiamentos imobiliários residenciais para os militares das Forças Armadas, inclusive no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida. Com a assinatura do termo, o Ministério da Defesa pretende definir em conjunto com a Caixa e o
Ministério das Cidades, um Plano de Ação para melhoria do atendimento aos integrantes das três armas.
A estimativa é que sejam beneficiados, num primeiro momento, cerca de 75 mil militares da Marinha, do Exército e da Força
Aérea
“Estávamos defasados no tempo por não ter um programa como esse. É um acordo histórico porque significa uma parte do
resgate e da retribuição do compromisso, do sacrifício, e sobretudo, da dedicação dos militares brasileiros com a causa do
Brasil. É um acordo especial por atender uma pequena parte das necessidades da família militar”, declarou o ministro da
Defesa.
O objetivo da cooperação é sistematizar o atendimento aos militares. “O nosso cálculo é que nós temos uma demanda de
aproximadamente 75 mil militares, compreendendo, em cerca de 60%, praças, soldados, cabos e sargentos. A nossa
prioridade é atender a brasileiros que precisam ter habitação, e os militares que se enquadram dentro das faixas possam ter
uma reserva dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. E o sonho da casa própria, sobretudo para o militar, eu diria que é
extremamente importante. Depois da comida, do emprego, a dignidade de um homem está muito relacionada a ter uma
casa”, frisou Jungmann.
O ministro das Cidades, Bruno Araújo, reforçou que o acordo de cooperação irá permitir compreender a real demanda das
Forças Armadas brasileiras, não apenas de forma quantitativa, mas o modelo que se encaixa no padrão e na rotina de vida do
militar. Será definido o que poderá ser oferecido dentro da faixa do programa habitacional do Governo Federal e o que poderá
ser ofertado de forma compatível a renda dos militares.
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“Precisamos adequar as necessidades desse programa ao que dispõe o Programa Minha Casa Minha Vida. Avaliar, em outro
momento, se esses regramentos são necessários por portarias, normas de instrução ou mudança na legislação. E a partir de
hoje, com os técnicos do Ministério das Cidades, que formulam as políticas públicas, com os técnicos da Caixa, que conhecem
os detalhamentos técnicos e de financiamento, e ouvindo a necessidade real da vida militar, é que nós vamos chegar a uma
equação que entregue esse programa feito a diversas mãos”, disse Araújo.
Paulo Galli reforçou o comprometimento para o avanço do acordo de cooperação. “Hoje trazemos todo o entusiasmo e toda a
força que a Caixa tem na produção de habitação popular do País. Junto com o Ministério da Defesa e sob o comando do
Ministério das Cidades, responsável por toda construção da política habitacional do Governo Federal, iremos colocar as
unidades de negócio da Caixa, espalhadas pelo Brasil, para apoiar essa iniciativa e atender às necessidades das Forças Armadas
brasileiras, que precisa ter esse olhar diferenciado”, afirmou Galli.
Também participaram da cerimônia o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), almirante Ademir
Sobrinho, os comandantes da Marinha, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, do Exército, General Villas Bôas, e da Aeronáutica,
brigadeiro Nivaldo Rossato, além do secretário-geral do Ministério da Defesa, general Joaquim Silva e Luna.
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Memória cultural e identidade social
Qual a função da memória cultural? Uma pergunta complexa mas com uma resposta simples. A memória cultural evoca e
transmite todo um conjunto de acontecimentos que permite a uma instituição identificar-se como uma unidade presente e
futura, através de um conjunto de instrumentos tais como a oralidade dos atos, publicação, a documentação, etc.
O papel da memória cultural, na construção de uma identidade advêm do fato indiscutível de que a mesma é uma amálgama
de histórias, lembranças de ações e atos, numa vertente que interage com a vida social e a História, facilitando a coesão e
integração dos indivíduos na sociedade.
O patrimônio como todo um conjunto de bens, transmitidos de geração em geração, se confundem até com a noção de
patrimônio histórico, já que agrupa todo um conjunto de experiências históricas, sejam elas de um povo, família ou outros
agrupamentos.
Na preservação desse espólio que faz parte da memória, há vários veículos de transmissão para a sua conservação temporal
entre os quais os mais significativos são a oralidade, os documentos, publicações, a fotografia, etc. Importa referir como
reconhecimento e registro, a ação da WPO NEWS, que através do tempo, tem se configurado como uma trincheira, na defesa
dos valores que é inerente ao ser humano, enraizados pela publicação dos colaboradores desta revista, como um registro
perene, para o presente e para o futuro. Se alavancarmos a memória dos atos e os feitos, já se visualiza uma lembrança de
bem fazer, que desafia o tempo, agregando pessoas dos mais recônditos confins, para o fim maior, o ser humano.
Não esqueçamos que a memória cultural, tem como referência, percepções induzidas e produzidas pela memória coletiva e
histórica. A memória institucional, é reivindicada pela memória histórica e por esta documentada. Retornemos ao exemplo. A
WPO NEWS como a garantia da preservação da memória da época, e um instrumento na composição de uma memória
histórica de seus atos.
A importância da preservação da memória dos povos, como patrimônio cultural imaterial denotou-se através dos tempos com
as iniciativas tomadas por vários países, onde a memória institucional contribui para a memória coletiva, a memória de uma
nação, que a identifica como algo único no seio da humanidade. A França, através da criação dos Arquivos Nacionais; a
Inglaterra através do Public Record Office; a Itália através da abertura do Arquivo secreto do Vaticano; as primeiras tentativas
de criação de museus, com a instalação de grandes coleções em edifícios especiais, (Louvre em França, Prado em Espanha,
Museu Clementino do Vaticano, Ermitage na Rússia, Museu das Antiguidades e Museu de Nuremberga na Alemanha, entre
outros), denotam a importância que é para uma nação ou instituição a conservação da sua memória coletiva, a coesão em
torno da memória comum, da memória que lhes permite sobressair como entidade única. Contribuindo para essa memória
comum, a memória cultural exprime a recordação que nos permite ordenar uma memória social, evocando e transmitindo a
recordação dos acontecimentos que merecem ser conservados. A construção de lembranças, a construção de um patrimônio,
não se limita ao plano individual, mas sim a um plano coletivo, a memória é um fenômeno social.
Dom Dirceu Falcão Ibaldo, Bispo Anglicano Ortodoxo, Dhc em Antropologia Social, Escritor, Teólogo e Historiador. Pesquisador
do Instituto “Universitas Ecclesiae” do Brasil-UNIEB.
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Relatório da ONU alertou Governo Federal em novembro sobre
problemas nos presídios do país.
Um relatório de especialistas das Nações Unidas entregue ao governo federal no ano passado já alertava as
autoridades brasileiras sobre os problemas dos presídios que acabaram levando ao massacre de Manaus (AM) no
início deste mês. Os relatores citaram frequente ocorrência de tortura e maus-tratos nas prisões, superlotação e
controle das unidades penitenciárias por facções criminosas com a permissão tácita do Estado.
O documento também relatou abusos cometidos pela Polícia Militar (PM) contra suspeitos fora das prisões, assim
como ineficiências do Instituto Médico Legal (IML) no registro desses abusos.

Relatório de subcomitê da ONU alertou para condições precárias dos presídios brasileiros. Foto: EBC

Um relatório de especialistas das Nações Unidas entregue ao governo federal no ano passado já alertava as
autoridades brasileiras sobre os problemas dos presídios que acabaram levando ao massacre de Manaus (AM) no
início deste mês. Os relatores citaram frequente ocorrência de tortura e maus-tratos nas prisões, superlotação e
controle das unidades penitenciárias por facções criminosas com a permissão tácita do Estado.
Especialistas do Subcomitê sobre a Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e
Degradantes (SPT) das Nações Unidas visitaram 22 locais de detenção no Rio de Janeiro, Manaus, Recife e Brasília
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entre 19 e 30 de outubro de 2015. O documento produzido por eles foi entregue às autoridades brasileiras em 25
de novembro de 2016.
O relatório — divulgado na terça-feira (10) pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça —
faz um relato das condições nos presídios e recomenda que o Estado brasileiro observe padrões mínimos
estabelecidos pelos instrumentos protetivos internacionais. O país tem seis meses para informar à ONU as ações
tomadas para implementar as recomendações.
Segundo o documento, os detentos são frequentemente impedidos de registrar queixas sobre tortura e maus-tratos
nos presídios devido a medo de represálias. De acordo com os especialistas, “há uma atmosfera geral de
intimidação e repressão nos presídios visitados”.
“Em muitas prisões, o subcomitê recebeu relatos de que detentos são frequentemente levados por outros presos a
determinadas celas e áreas onde são alvo de tortura. Em diversas penitenciárias, os presos são transferidos para
solitárias devido a ameaças de outros detentos, incluindo membros de facções criminosas que exercem
abertamente o controle das prisões”, afirmou o relatório.
Em algumas unidades prisionais do Rio de Janeiro, o subcomitê recebeu relatos de violência física (chutes e socos no
rosto, espancamentos) e sérias ameaças verbais promovidas pelos agentes carcerários. Os presos também
relataram forte medo de que seriam atacados caso decidissem denunciar os maus-tratos.
Segundo o documento, em diversas unidades prisionais visitadas, detentos que não foram julgados eram colocados
nas mesmas celas de condenados. “O subcomitê está profundamente preocupado com a falta de esforços
consistentes em documentar e investigar as alegações de tortura e as mortes que ocorrem nas prisões”, disse o
relatório da ONU. Segundo o documento, metade dos 565 indivíduos que morreram em privação de liberdade em
2014 no Brasil foi assassinada.
“A ausência de investigações rápidas e imparciais desses atos violentos nos presídios encorajam a cultura da
violência e da impunidade, destrói a confiança no Estado de direito e diminuem as chances de reabilitação e
reintegração na sociedade”, afirmaram.
O subcomitê recomenda que as autoridades brasileiras redobrem seus esforços no combate aos maus-tratos,
implementando um sistema de investigação, combatendo a impunidade e promovendo a ética no treinamento de
funcionários das penitenciárias com ênfase em direitos humanos.
Disseram ainda estar profundamente preocupados com a falta de controle do Estado sobre as penitenciárias, tendo
observado estruturas de “autogovernança”, com autoridades delegando tarefas a detentos.
“Em alguns Estados, os detentos conhecidos como ‘chaveiros’ podiam abrir celas e portas de acesso entre os
pavilhões, monitorando e mantendo controle de fato sobre eles, encarregando outros detentos de atividades como
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limpeza e distribuição de comida”, disseram os relatores, citando casos de presos que puniam outros detentos com
menos poder dentro das penitenciárias.
A autogovernança de presídios parece estar ligada à prevalência de facções criminosas nesses estabelecimentos, de
acordo com os relatores, segundo os quais essa situação ocorre com a permissão tácita do Estado.
Superlotação
Os especialistas da ONU informaram ainda que, assim como em visitas anteriores ao país, foi detectada
preocupante superlotação nos presídios. De acordo com dados de 2014 do governo federal, a taxa de ocupação nas
prisões do país fica na média de 161%, aumentando muito em algumas unidades prisionais.
O documento chegou a citar as condições do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde uma chacina
deixou 56 mortos no início deste mês.
“O subcomitê está profundamente preocupado com os incidentes de violência extrema, incluindo homicídio,
ocorrendo entre detentos em unidades superlotadas. O subcomitê nota que a superlotação aumenta os níveis de
estresse dos presos, forçando-os a competir por espaço limitado e recursos, o que resulta em comportamento
agressivo e maior risco de violência contra não apenas detentos, mas funcionários”, disseram.
“Apesar das recomendações feitas em 2012, a superlotação das unidades de detenção brasileiras permanecem
problemáticas. Por exemplo, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim em Manaus, que tem capacidade para 450
presos, havia 1.203 na época da visita (dos especialistas da ONU)”, disseram.
Os especialistas lembraram que, em 2002, no mesmo presídio de Manaus, 12 presos foram assassinados dentro da
penitenciária e, em julho de 2015, um detento foi decapitado logo depois de chegar à prisão.
O subcomitê visitou a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, uma prisão em Manaus para detentos
que ainda não foram julgados, e que abrigava 691 indivíduos, bem acima de sua capacidade de 250. Similarmente, o
Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Lima (COTEL) em Recife tinha 2.473 presos, mais
de duas vezes sua capacidade máxima.
“Em algumas unidades, o subcomitê observou tratamento desumano e degradante na forma de superlotação
severa combinada com condições materiais precárias, falta de água limpa e ventilação”, disse o documento. “Havia
uma atmosfera de medo de violência e falta de acesso a atividades diárias”, completou.
De acordo com os especialistas, a superlotação compromete a saúde física e mental dos presos, assim como sua
dignidade, sujeitando-os a um crescente risco de doenças infecciosas e estresse, com reduzido acesso a serviços
médicos.
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O documento pede que as autoridades redobrem seus esforços para reduzir a superlotação nas prisões, e pede que
o subcomitê seja informado sobre medidas específicas para obter progressos nessa área.
Abusos policiais
O subcomitê da ONU também afirmou estar profundamente preocupado com os diversos relatos de atos de
violência perpetuados pela Polícia Militar no país.
Segundo os relatores, houve relatos de que oficiais da PM, incluindo da unidade especializada Ronda Ostensiva com
Apoio de Motocicletas (ROÇAM), usam força desproporcional para realizar prisões — adotando spray de pimenta,
balas de borracha, cassetetes, armas de choques elétricos e sacolas plásticas colocadas na cabeça dos detidos, às
vezes por períodos prolongados. Os especialistas afirmaram que esses métodos podem constituir tortura ou
tratamento cruel e degradante.
Em um relatório de 2012, o subcomitê já havia manifestado preocupação em relação às alegações de tratamento
cruel de detentos e condições desumanas de transporte. O órgão recebeu acusações de que os presos eram
colocados em veículos superlotados com pouca ou nenhuma ventilação e eram algemados em posições
desconfortáveis. Essas condições persistem, de acordo com os especialistas.
Os relatores também receberam diversos relatos de preocupante uso da força por unidades especializadas da
Polícia Militar durante operações dentro das prisões. Em uma unidade, policiais teriam ameaçado detentos, jogado
spray de pimenta contra eles, brandido armas e promovido espancamentos e destruição de seus pertences.
Os especialistas foram informados de que tais operações são terceirizadas a uma empresa privada, enfatizando a
necessidade de uma supervisão apropriada do Estado de empresas contratadas que realizam funções da polícia e
que entram em contato com pessoas privadas de liberdade.
O relatório recomenda a implementação imediata de procedimentos internos para garantir investigações
consistentes de acusações de tortura e maus-tratos envolvendo forças policiais, medidas disciplinares apropriadas
ou processo criminal quando as investigações revelarem que tais atos foram cometidos.
Segundo os especialistas, são necessários recursos financeiros suficientes para garantir que as forças policiais sejam
adequadamente formadas por indivíduos motivados que recebam salários apropriados para suas funções, conforme
já havia sido recomendado pelo subcomitê da ONU no relatório de 2012.
Problemas no IML
De acordo com o relatório, a tortura e os maus-tratos cometidos por policiais não são detectados por funcionários
do Instituto Médico Legal (IML), onde pretos e detidos são examinados para verificar sinais de tortura.
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Em visitas aos IMLs dos estados de Amazonas e Rio de Janeiro, o subcomitê observou que esses exames são
realizados de maneira superficial e ineficaz, e os presos não são questionados sobre a causa de seus ferimentos ou a
forma com a qual são tratados pelos policiais que os prenderam.
“O subcomitê permanece seriamente preocupado com a falta de independência dos IMLs que, em muitos Estados,
são subordinados às autoridades administrativas da polícia ou a secretarias pública de segurança”, afirmaram.
“Esse relacionamento não apenas compromete a autonomia dos médicos forenses como pode impedir que as
vítimas de tortura registrem queixas”, completaram, salientando que apesar dos alertas feitos em relatório anterior,
nada foi feito para mudar essa situação.
Os especialistas pedem que o Brasil cumpra suas obrigações perante o Protocolo de Istambul das Nações Unidas,
que dá as diretrizes para a investigação e documentação eficaz da tortura e outras penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes.
Em nota publicada na terça-feira (10), a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) do Ministério da Justiça e
Cidadania afirmou que o relatório dos especialistas da ONU é um “importante instrumento para fortalecer e
estimular a adoção de políticas e iniciativas para combater a cultura do encarceramento em massa, fortalecer a
institucionalidade do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (instituído pela Lei 12.847/2013) e
incorporar novas medidas, como as audiências de custódia e de conciliação, as penas alternativas, entre outras”.

Com a palavra o Presidente Michel Themer para explicações porque o Brasil não cumpre determinações da ONU
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Rebelião em presídio de Manaus: Agência da ONU pede respeito aos
direitos humanos e controle do crime organizado
“Como em vários países, o sistema prisional brasileiro é ineficaz na recuperação e
reinserção social de detentos, assim como contribui para o crescimento da
criminalidade ao ser dominado por organizações como as que motivaram a chacina
de Manaus”, diz a nota do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC).
Agência da ONU reiterou o compromisso de apoiar o Brasil na busca de soluções
abrangentes para questões relativas às drogas e ao sistema de justiça criminal.

Foto: Marcello Casal Jr./ABr

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou sexta feira -feira (6) uma nota
comentando a chacina ocorrida no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, na última
segunda-feira (2).
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A nota informa que entre os principais motivos está uma “espécie de guerra” entre facções rivais FDN (Família
do Norte) e PCC (Primeiro Comando da Capital), bem como a superlotação do estabelecimento, que tem
capacidade para 454 presos e abrigava 1.224 no momento da chacina.
Confira a nota na íntegra a seguir:

Nota do UNODC sobre a rebelião no presídio de Manaus
Brasília, 6 de janeiro de 2017
“A chacina ocorrida no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, na última segunda-feira, 2
de janeiro, teve como principais motivos uma espécie de guerra entre facções rivais FDN (Família do Norte) e
PCC (Primeiro Comando da Capital) e a superlotação (o Compaj tem capacidade para 454 presos e abrigava
1.224 no momento da chacina).
O Escritório de Ligação e Parceria do UNODC reitera seu compromisso com políticas públicas de segurança
baseadas em evidências, que busquem alternativas ao encarceramento em massa.
O Brasil figura, atualmente, na quarta posição mundial em número de pessoas presas. Entre
aproximadamente 600 mil detentos, 1/3 está encarcerado em função de crimes relacionados a drogas e uma
parte considerável dessa população é constituída por presos provisórios que aguardam julgamento por meses,
algumas vezes por anos.
Após visitar o Brasil em 2015, o relator das Nações Unidas contra a Tortura recomendou a adoção de medidas
imediatas para diminuir a superlotação das unidades prisionais, que favorece a disseminação de doenças
infecciosas como a Tuberculose e o HIV, a má-nutrição e o uso de drogas, entre outras violações de direitos.
Como em vários países, o sistema prisional brasileiro é ineficaz na recuperação e reinserção social de
detentos, assim como contribui para o crescimento da criminalidade ao ser dominado por organizações como
as que motivaram a chacina de Manaus.
Este momento crítico requer um amplo debate sobre como articular o respeito aos direitos humanos com o
controle do crime organizado no sistema prisional brasileiro. Isso porque violações frequentes, incluindo tortura
e maus-tratos, bem como condições inadequadas e insalubres de encarceramento, têm contribuído para o
surgimento e fortalecimento de grupos organizados.
“A representação do UNODC reitera o compromisso de apoiar o Brasil na busca de soluções abrangentes e
multissetoriais para as questões relativas às drogas e ao sistema de justiça criminal.”
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Objetivos globais podem gerar novos negócios para empresas, diz Rede Brasil
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) significarão um novo
paradigma para as estratégias econômicas de empresas, governos e sociedade civil.
É o que afirma Denise Hills, vice-presidente e coordenadora do grupo de trabalho
para os ODS (GT ODS) da Rede Brasil do Pacto Global e superintendente de
sustentabilidade e negócios inclusivos do Itaú Unibanco.

Denise Hills é vice-presidente e coordenadora do grupo de trabalho para os objetivos globais da Rede Brasil do
Pacto Global e superintendente de sustentabilidade e negócios inclusivos do Itaú Unibanco. Foto: Rede Brasil
do Pacto Global/Fellipe Abreu

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) significarão um novo paradigma para as estratégias
econômicas de empresas, governos e sociedade civil. É o que afirma Denise Hills, vice-presidente e
coordenadora do grupo de trabalho para os ODS (GT ODS) da Rede Brasil do Pacto Global e superintendente
de sustentabilidade e negócios inclusivos do Itaú Unibanco.
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Em entrevista, ela comenta a realização do estudo “Integração dos ODS na estratégia empresarial:
contribuições do Comitê Brasileiro do Pacto Global para a Agenda 2030”, que já teve uma prévia apresentada
durante o Fórum Pacto Global, em novembro no ano passado, e será lançado na íntegra em março.
Rede Brasil: O que motivou o desenvolvimento desse estudo?
Hills: O propósito do estudo é promover a Agenda 2030 no Brasil para engajamento e sensibilização de alta
liderança de empresas privadas, além de posicionar a Rede Brasil do Pacto Global como principal elo entre as
empresas e os objetivos das Nações Unidas. Por meio do estudo, pretendemos buscar e identificar o
andamento dos passos recomendados pelo SDG Compass (o guia dos ODS para as empresas), além de
conhecer os esforços das empresas do Comitê Brasileiro do Pacto Global frente aos 17 objetivos.
Rede Brasil: Por que o GT ODS do Pacto Global definiu que esse era um passo importante?
Hills: Por meio dos workshops, reuniões e eventos que realizamos e participamos, escutamos de algumas
empresas as dificuldades e desafios encontrados na implementação do SDG Compass, que foi traduzido e
publicado pela Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e a Global Reporting Initiative (GRI). Por esse motivo, realizar o
estudo é uma maneira de ter uma foto no primeiro ano dessa agenda e a partir dela cada empresa poderá, em
sua realidade empresarial, desenvolver cronograma, planos de ação e prioridades para seu andamento, além
de acompanhar a evolução da implementação no futuro. Importante frisar que os ODS representam um grande
desafio, mas também uma excelente oportunidade de alavancar novos negócios e projetos.
Rede Brasil: Qual a importância do alinhamento das ações da Rede Brasil com os ODS?
Hills: A implantação da Agenda 2030 e o alcance dos ODS é um tema que precisa estar integrado entre os
diversos atores. Quanto mais próximos estiverem da agenda pública, mais a sociedade civil e o setor privado
conseguirão cumprir os objetivos. A Rede Brasil do Pacto Global vem impulsionando diversas empresas e
outras organizações no país a adotarem a cidadania empresarial como padrão para a gestão de seus
negócios e na intensificação deste movimento onde ele já se encontra de certa forma consolidado. No entanto,
a nova Agenda 2030 da ONU convida as organizações a não só repensarem sua atuação, como a ampliarem,
fortalecerem e investirem no alcance dos ODS para que dessa forma os pilares de sucesso dos negócios
sejam sustentáveis.
Rede Brasil: No dia 25 de setembro de 2016 completou um ano de lançamento dos ODS. De lá para cá,
o estudo reflete o tempo de implementação dos ODS de alguma maneira? De que forma?
Hills: Sim, o produto final desse estudo trará uma visão da trajetória das empresas do Comitê Brasileiro do
Pacto Global (CBPG) desde que a Agenda 2030 iniciou e será uma forma de alavancar empresas que de certa
forma ainda não iniciaram essa conversa bem como fortalecer o compromisso com o desenvolvimento
sustentável daquelas que iniciaram a integração do tema à estratégia e governança de suas instituições.
Rede Brasil: Quais os principais obstáculos para as empresas diante da Agenda 2030?
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Hills: O principal obstáculo é que, por se tratar de um assunto relativamente novo para a atividade empresarial,
ter uma agenda com objetivos e metas em escala global requer que a companhia leia, interprete e aproxime
os direcionadores dela para a realidade econômica e produtiva, sem perder de vista a forma como conduz os
negócios, ou seja, aproximar da melhor forma possível sua estratégia em direção ao cumprimento dos ODS
visando ao desenvolvimento sustentável do mundo.
Rede Brasil: Qual a principal contribuição da Agenda 2030?
Hills: O novo padrão de desenvolvimento estabelecido pela Agenda 2030 direcionará e impulsionará a forma
como as empresas, governos e sociedade civil fazem e criam suas estratégias econômicas. A partir dela,
descobriremos novas oportunidades de crescimento e fortalecimento da colaboração mundial como também
será reforçada a necessidade de redução dos impactos ambientais e sociais, tendo a inovação como principal
aliado para resolução de desafios em busca do desenvolvimento sustentável.
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Projeto de inclusão digital - Velho ? Quem ?
O projeto Velho? Quem? Iniciou-se em 2016 no bairro da Ilha do Governador, no Rio de
Janeiro. Criado pelo pós-graduado em gestão Rogério Nunes da Silva, tem como missão a inclusão
digital para pessoa na terceira idade, pois estamos vivendo uma revolução no processo de
comunicação, onde principalmente, as pessoas da terceira idade não conseguem acompanhar tais
mudanças, resultando na exclusão social e fragmentação dos níveis sociais e intelectuais da
sociedade moderna.
O projeto Velho? Quem? tem como missão integrar digitalmente, através do uso das
ferramentas digitais de comunicação (smartphones), a pessoa na terceira idade, não necessitando
que o mesmo apresente qualquer habilidade no uso de smartphones ou conhecimento das
ferramentais de comunicação digitais, pois o projeto possui uma didática adaptada para a pessoa
da terceira idade (acima de 60 anos) para suprir as possíveis limitações de conhecimento que
venha apresentar, de tal forma, que pessoas que nunca usaram um smartphone poderão participar
do projeto.
As aulas são ministradas apenas 1 vez na semana com duração média de 1:30 hrs por aula.
O projeto não tem custo de mensalidade, apenas investimento na aquisição do material
didático oferecido pelo curso na primeira aula para cada aluno que venha participar.
Para se inscrever e participar das aulas basta comparecer no dia e horário do curso no dia e
horário planejado.
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Devido a alta procura de pessoas na terceira idade pelo curso, foi criada a ONG CEASIG (
Centro de Estudos e Ações Solidárias da Ilha do Governador ) que busca recursos para criação de
uma sede própria que ofereça um maior amparo didático e intelectual para a pessoa na terceira
idade, com visão para atuação futura em todo Brasil.
Rogério Nunes da Silva – Fundador do projeto Velho ? Quem ? para inclusão digital da pessoa na
terceira idade.
(21)99805-5445 - email: rogerionsilva@terra.com.br

Genivaldo da Silva Presidente da AMARP-FAA Alto Comissário de Direitos Humanos da WPO fazendo a entrega dos
Diplomas Alto Comissário de Direitos Humanos – Benfeitor da Humanidade e Amigo das Forças Armadas a este
brilhante homem no centro da foto Rogério Silva Evangélico que hoje dedica totalmente seu tempo a este projeto
glorioso que ocupa e reintegra a sociedade a Terceira Idade...Parabéns Rogério
Genivaldo da Silva President of AMARP.-FAA Acting High Commissioner for Human Rights of the WPO making the
delivery of Diplomas High Commissioner of Human Rights - benefactor of mankind and friend of armed forces to
this brilliant man at the center of the photo Rogério Silva of the Gospel that today is dedicated completely to this
glorious design that occupies and returns to the society the Third Age...Congratulations Rogério
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