REQUERIMENTO Nº

, DE 2017 - CRE

Nos termos do art. 93, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeremos a realização de audiência pública para tratar das
perspectivas e realidade do Oriente Médio, análises sobre o mundo árabe e as
ações extremistas de organizações terroristas e do Estado Islâmico.
Para tanto sugerimos a participação do jornalista e professor
universitário licenciado pela Universidade de Tel Aviv, Sr. Henrique
Cymerman Benarroch.
Sugerimos que também sejam convidados os integrantes da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara Federal (CREDN).
JUSTIFICATIVA
O profissional e acadêmico, de origem portuguesa, Henrique
Cymerman Benarroch, licenciou-se na Universidade de Tel Aviv em Ciências
Sociais e é Mestre em Ciências Políticas e Sociologia pela mesma instituição,
atuando em grandes veículos internacionais de comunicação e centros
acadêmicos. Suas consistentes avaliações foram conhecidas durante a visita da
comitiva de senadores e deputados brasileiros, a Israel e Autoridade Palestina
(Ramallah), no final de fevereiro deste ano, como parte do Project Interchange,
instituto educacional do Comitê Judaico Norte-Americano (AJC, na sigla em
inglês).
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e Ana Amélia (PP-RS), que subscrevem este requerimento, Humberto Costa
(PT-PE), Kátia Abreu (PMDB-TO), Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e os
deputados Eduardo Cury (PSDB-SP), Bruna Furlan (PSDB-SP) e Pedro Vilela
(PSDB-AL). Na oportunidade, os parlamentares conheceram o Centro
Tecnológico de Israel, a Escola de Educação para a Paz, programas de
irrigação, com reúso de água, e dessalinização da água do Mar Mediterrâneo,
além de terem se encontrado com representantes de Israel e da Autoridade
Palestina, autoridades do Poder Judiciário e dos partidos de oposição e
situação do Parlamento de Israel. Tais informações e dados são de importância
para o processo de paz, na região, estabelecido em 1993 com os Acordos de
Oslo. O compartilhamento de tais informações, com enfoque nas questões de
interesse global, sobretudo quanto à nova dinâmica do terrorismo em vários
países e a atuação do Estado Islâmico, são, portanto, indispensáveis para a
compreensão dos desafios globais e regionais, neste momento.
Sala da Comissão,

Senador Jorge Viana
(PT-AC)

Senadora Ana Amélia
(PP-RS)
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Participaram da referida comitiva os senadores Jorge Viana (PT-AC)

