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vNOT

Bom momento, Cacdista!

Damos as boas-vindas a você na nossa 3ª edição 
da Revista IDEG. Antes de mais nada gostaríamos 
de agradecer a todos que nos escreveram, 
compartilharam e contribuíram com dúvidas e 
sugestões nas edições anteriores.  A colaboração 
nos ajuda a melhorar e a tornar o material o mais 
útil possível para o Cacdista.
Nesta edição, como de costume, trazemos o mais 
relevante do noticiário nacional e internacional, 
além das principais notas à imprensa publicadas 
pelo MRE, durante o mês de fevereiro. E, como 
no mês de fevereiro, o processo de impeachment 
do presidente dos EUA, Donald Trump, foi uma 
das principais notícias no mundo, nosso professor 
de Direito Constitucional fez uma análise sobre o 
tema e os casos de impeachment no Brasil. 
Nesta edição trazemos também algumas novidades. 
Inauguramos uma seção com principais efemérides 
do mês, que podem ser úteis para a revisão para a 
prova; e a seção com a primeira das análises sobre 
as fases do CACD, cujo objetivo é auxiliar os 
candidatos a compreenderem, e consequentemente, 

CACDISTA
MENSAGEM AO

Equipe IDEG

se prepararem melhor, para cada fase 
específica. 
Além disso, trazemos dois materiais indicados 
pelos professores de idiomas para treino de 
interpretação e aumento de vocabulário, e 
como a prova poderia cobrar isso.

Agradecemos imensamente a todos que nos 
apoiam e confiam no nosso trabalho.

Bons estudos,
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 Saber como funciona o CACD é a primeira coisa que se deve aprender ao iniciar seus estudos, já que 
ler o edital é primordial para todo candidato. Enquanto o CACD 2020 não tem edital oficial, ler o último 
edital de 2019 é importante para conhecer as matérias que devem ser estudadas e a estrutura da prova 
que você, provavelmente, terá pela frente. Provavelmente? Sim, provavelmente, pois todo candidato que 
estuda faz algum tempo para o CACD já percebeu que a característica mais estável deste concurso é que ele 
sempre passa por mudanças, em especial a primeira fase do concurso, o antigo “teste de pré-seleção” (TPS). 
 O formato de questões objetivas apenas no formato C ou E é resultado do CACD 2014, o primeiro 
a ter questões apenas nesse formato. Em períodos anteriores, existiam questões de múltipla escolha, nas quais 
o candidato obtinha 1,0 por acertar a questão e, caso errasse, seria penalizado em -0,2. Neste mesmo ano, a 
primeira fase também teve o número de questões ampliado, de 65 para 73 questões. Se, por um lado, as disciplinas 
cobradas na primeira fase foram mantidas nos últimos anos, por outro lado, houve uma mudança nos pesos 
relativos das disciplinas na primeira fase a partir do ano de 2017. A partir desse ano, as disciplinas de Inglês 
(de 13 para 9) e Português (de 14 para 10) perderam questões na primeira fase, enquanto Economia (de 6 
para 8), História do Brasil (de 6 para 11) e Geografia (de 5 para 6) tiveram o número de questões aumentado. 
 Finalmente, o ano de 2019 teve a mudança de entidade organizadora, com a substituição do Cespe/

Cebraspe, tradicional organizador da prova nas últimas décadas, 
pelo Iades. A mudança mais sensível na primeira fase no CACD 
2019 foi a mudança no critério de penalização por itens errados. 
Até o CACD 2018, para cada item assinalado corretamente o 
candidato recebia (0,25) pontos e para cada item incorreto o 
candidato era penalizado em (-0,25). No CACD 2019, contudo, 
a penalização para itens marcados incorretamente foi reduzida 
para (-0,125) e a pontuação para itens corretos foi mantida nos 
tradicionais (0,25). Tal mudança, junto com o menor número de 
vagas para as fases discursivas, é um dos motivos para o aumento 
significativo da nota de corte do CACD 2019 em relação ao 
CACD2018 (Ampla: de 41,75 para 50,125; Autodeclaração 
negros: de 33,25 para 43,375; PNE: de 32 para 43,75). 
 Além do aumento significativo da nota de corte, a 
mudança na penalização também impactou na estratégia de prova 
dos candidatos, já que agora seriam necessários 2 itens marcados 
incorretamente para anular 1 item correto. Dessa   forma, candidatos 
com estratégias menos conservadoras tiveram vantagem relativa 
sobre candidatos que deixaram muitas questões em branco. 
 Não existe uma receita infalível para ser aprovado na 
primeira fase, devendo cada candidato determinar qual estratégia 
funciona melhor para seu nível de preparação e tolerância ao risco. 
Se mantida a estrutura de penalização em (-0,125), contudo, o 
“prêmio” de acertar um item sem ter certeza sobre sua correção/
incorreção é o dobro do que a punição de se errar o mesmo item. 
 A prova de primeira fase é realizada tradicionalmente aos 
domingos, em dois períodos de prova de 3 horas cada um. No 
período da manhã são realizadas as provas de português, política 

As fases do CACDA prova de primeira fase
As fases do CACD
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internacional, geografia e direito; já no período da tarde são realizadas as provas de inglês, história geral, 
história do Brasil e direito interno/internacional. Controle do tempo de prova é essencial nos dois períodos, 
mas especialmente no período da manhã, pois há grande número de textos na prova de português, sendo 7 
ou 8 textos para 10 questões em muitos anos. A prova do período vespertino, por sua vez, apresenta a maior 
parte das questões da prova (39 de 73), sendo importante manter o foco na prova que se está fazendo, não na 
expectativa de desempenho da prova da manhã que já terminou. Controle do tempo e prática de exercícios 
são importantes para lidar com a pressão dos minutos finais de prova somados ao preenchimento do gabarito. 
 Para a primeira fase do CACD é importante ter uma cobertura ampla das matérias do 
edital. Cobertura ampla não significa dominar com profundidade todos os pontos do edital, mas ter 

conhecimento horizontal sobre a maior parte dos assuntos cobrados. Nesse sentido, é importante 
também avaliar cada item com “boa fé”, ou seja, não imaginar que o examinador escondeu em todas 
as questões “pegadinhas” ou “armadilhas” para eliminá-lo do certame. Outro ponto é avaliar a prova 
tendo em mente sempre o objetivo principal dela (escolher determinado número de candidatos para 
avançar para a fase discursiva). Prova de primeira fase não é local para discutir com a banca ou tentar 
provar qualquer tese que se tenha. É essencial, dessa forma, “pensar com a cabeça de examinador”, 
buscar entender o que o examinador quer avaliar com o item, se a redação do item está defensiva, 
se ele quer saber a regra ou a exceção. Para desenvolver tal aptidão, é preciso fazer exercícios que se 
encaixam no formato da prova, sendo as provas anteriores do CACD muito importantes nesse sentido. 
 A forma de estudo para a primeira fase deve ser integrada com os estudos para a fase 
discursiva, com cuidado especial de estudar de forma equilibrada todas as disciplinas. Estudar 
todas as disciplinas não significa estudar todas elas no mesmo dia ou na mesma semana, mas, sim, 
não negligenciar nenhuma matéria, em especial matérias em que os candidatos não costumam ter 
muita afinidade inicial, como economia ou direito. É possível estudar dias ou semanas disciplinas 
específicas, porém o resultado final deve ter algum equilíbrio, com horas similares dedicadas a 
todas as matérias em que se está fazendo aulas, especialmente no estágio inicial de estudo, ou 
com ênfase nas disciplinas de pior resultado na primeira fase, no caso de alunos mais avançados. 
  Não ser aprovado na primeira fase é uma realidade pela qual a esmagadora maioria dos candidatos 
já passou ou irá passar. A primeira fase do CACD é a barreira em que a maior parte dos candidatos será 
barrada, sendo essencial compreender como ela funciona, criar estratégias de prova que funcionam para 
você e aprender com os erros do passado, caso o candidato já tenha feito a prova ao menos uma vez. Foco, 
análise de resultados e adaptação a mudanças são importantes para lidar com as constantes mudanças da 
primeira fase do CACD e alcançar uma das vagas para a fase discursiva do certame. 

Henrique K. Kawanami
Bons estudos!

Não existe uma receita infalível para ser aprovado na 
primeira fase, devendo cada candidato determinar qual 
estratégia funciona melhor para seu nível de preparação 

e tolerância ao risco. 
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Em 1912, os foliões se esbaldaram. Naquele ano, o Brasil teve dois carnavais. A festa aconteceu seguindo o 
calendário regular em fevereiro, porém se repetiu em abril, em plena Páscoa, com outros cinco dias de folia.
O motivo: A morte de um herói nacional, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Ele, que era 
ministros das Relações Exteriores havia quase uma década, foi vítima de insuficiência renal e, aos 66 anos, faleceu 
em 10 de fevereiro, um sábado, quando faltava uma semana para iniciar a festa mais aguardada dos foliões.

O Brasil caiu em luto. No Rio de Janeiro, a capital da República, uma multidão chorosa fez fila em frente ao 
Palácio do Itamaraty para ver o cadáver do Barão e acompanhou o caixão até o Cemitério do Caju, onde o ministro 
foi enterrado com honras de chefe de Estado.

Dada a comoção generalizada, os clubes do país que organizavam bailes à fantasia, em especial os do Rio, acharam 
que seria desrespeitoso promover a esbórnia em pleno período de luto. Por isso, decidiram cancelar os bailes em 
cima da hora e remarcá-los para a semana da Páscoa.

O problema é que, para os foliões mais afoitos, um mês e meio seria uma espera longa e torturante demais. 
Quando chegou o sábado de Carnaval, eles concluíram que uma semana de luto por Rio Branco já tinha sido mais 
do que suficiente. Vestiram a fantasia e foram para as ruas munidos de confete, serpentina e lança-perfume (que só 
seria proibido em 1961, pelo presidente Jânio Quadros).

O Brasil já teve 2 carnavais no mesmo ano e, como se não fosse o bastante, 
o povo ainda queria mais. O primeiro foi em fevereiro e o segundo em 
abril. Mas por quê?

O Barão na História
Todo cacdista sabe da importância do Barão na história da diplomacia do Brasil, principalmente para a formação 
de fronteiras do país. Documentos históricos guardados no Arquivo do Senado mostram que, de fato, o Barão do 
Rio Branco tinha status de herói.

Em 1904, por exemplo, quando ele já era ministro, os senadores e deputados aprovaram um projeto de lei que 
lhe concedera uma pensão vitalícia de 2 contos de réis mensais pelo “reconhecimento aos incontáveis serviços 
prestados ao país”.
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De acordo com documentos do Arquivo do Senado, o senador Quintino Bocayuva (RJ) fez um discurso em maio 
de 1912 homenageando o recém-finado ministro das Relações Exteriores:
— Rio Branco foi durante sua vida e depois de sua morte a mais alta e a mais gloriosa representação da 
nacionalidade brasileira e um símbolo venerado do 
mais puro acendrado patriotismo. Seu nome ficou 
indelevelmente gravado no bronze de nossa história 
pátria.
Na Mensagem Presidencial que enviou ao Congresso 
na abertura do ano legislativo de 1912, também em 
maio, o marechal Hermes da Fonseca lamentou a 
perda.
“Todas as homenagens são devidas à memória do 
integrador do território pátrio. O meu governo a 
ele prestou, no momento dos seus funerais, toda as 
honras que podia, certo de que, por maiores que 
elas fossem, ainda seriam poucas em comparação aos 
excelsos serviços prestados ao país pelo incomparável 
extinto”, escreveu o presidente.
Meses depois, em dezembro, o Senado e a Câmara 
autorizaram o governo federal a gastar até 1,5 mil 

A morte do Barão

Um relatório de 1910, a respeito de um tratado entre o Brasil 
e o Uruguai, negociado pelo Barão, classificou o ministro 
de “legendário” e destacou o seu “tato delicadíssimo” nas 
negociações internacionais.

O grande feito do Barão Rio Branco foi ter concluído o traçado 
das fronteiras do Brasil, que na virada do século passado ainda 
tinha linhas nebulosas e pendentes. Antes de ser ministro, ainda 
como diplomata, ele atuara nas arbitragens internacionais que 
garantiram ao país o oeste de Santa Catarina (disputado com 
a Argentina), em 1895, e a área que compreende o Amapá, 
Roraima e o norte do Pará e do Amazonas (disputada com a 
França), em 1900.

Graças ao sucesso nas duas missões, Paranhos tornou-se ministro 
das Relações Exteriores em 1902 e logo veio outro êxito: em 
1903, após intensas negociações, assinou com a Bolívia o Tratado 
de Petrópolis, que incorporou o Acre ao território nacional.
De acordo com o historiador e diplomata Luís Cláudio 
Villafañe G. Santos, autor da biografia Juca Paranhos, o Barão 
do Rio Branco (editora Companhia das Letras), não é exagero 
considerá-lo herói:

— Se juntarmos todas as áreas que Rio Branco ganhou para o Brasil, teremos um território equivalente a toda a 
Região Sul mais o estado de Pernambuco. Isso não é pouca coisa. Além disso, é preciso lembrar que, na disputa 
com os franceses, o pleito deles era chegar até o Rio Amazonas. Foi graças a Rio Branco que isso não aconteceu.

Dado o seu prestígio, ele foi convidado pelos caciques políticos de São Paulo para concorrer à Presidência da 
República em 1910, mas não aceitou. Em seu lugar, entrou Ruy Barbosa, que foi derrotado pelo marechal Hermes 
da Fonseca.
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Passada a Quaresma, veio a segunda rodada de festejos. No 
Carnaval bônus, a gandaia foi mais diversificada do que no 
primeiro Carnaval. Os foliões puderam se divertir tanto nas 
guerras de confetes nas ruas quanto nos bailes de máscaras nos 
clubes.A multidão voltou a se reunir na Avenida Central, então 
rebatizada pela prefeitura de Avenida Rio Branco.

A ideia de adiar o Carnaval por causa da morte de Rio Branco 
não funcionou e ainda virou tema de marchinhas da época. Nos 
festejos derradeiros de 1912, um grupo de cariocas gaiatos saiu 
com a seguinte marchinha zombeteira: “Com a morte do barão, / 
tivemos dois Carnavá. / Ai, que bom, / ai, que gostoso / se morresse o marechá”.
O raciocínio era bem simples: na hipótese do presidente morrer, 1912 teria três Carnavais.

E o carnaval?

Matéria de RICARDO WESTIN, com adaptações.
Fonte: Poder360

contos de réis na construção de um monumento em homenagem ao ministro.

Charges de 1912 criticam brasileiros que caíram na folia apenas uma semana depois da morte do Barão do Rio Branco
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efemérides
FEVEREIRO

O conflito armado (1753-1756) envolveu as tribos Guarani das missōes jesuíticas contra as 
tropas espanholas e portuguesas. Em 1754, os jesuítas entregaram o controle das missões, 
entretanto os guaranis, liderados por Sepé Tiaraju, recusaram-se a cumprir a ordem de 
mudança. A princípio, os esforços feitos pelo exército espanhol para remover vigorosamente 
os guarani das missões falharam, estendendo o conflito na região da La Plata. Em 10 de 
fevereiro de 1756, uma força combinada de 3000 soldados espanhóis e portugueses lutaram 
contra os guaranis na Batalha de Caiboaté. Na sequência da batalha, o exército conjunto 
espanhol-português ocupou as sete missões.

A Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu entre os dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro 
Municipal de São Paulo deu início ao movimento modernista no Brasil. No evento, os artistas 
se reuniram para debaterem a influência da cultura estrangeira, principalmente das vanguardas 
europeias, na formação da arte nacional que se renovava naquele momento. Buscavam-se 
mudanças nos estereótipos culturais, não só a mera repetição dos padrões europeus, mas sua 
absorção e adaptação a uma manifestação cultural propriamente nacional. A semana de arte 
moderna contribuiu para o surgimento de uma pluralidade de ideias e mudanças na cultura 
do país, não só na literatura, mas em outras esferas, como na música por exemplo.

No dia 24 de fevereiro comemora-se a conquista do voto feminino no Brasil. Essa data foi 
definida pela Lei nº 13.086, promulgada pela presidenta Dilma em 2014, como o Dia da 
Conquista do Voto Feminino no Brasil, a ser comemorado anualmente. A data carrega em 
sua história a luta para garantir às mulheres o direito de voto. A instituição do voto feminino 
se deu-se com a assinatura do decreto-lei 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, pelo então 
Presidente Getúlio Vargas.

Em 1891 foi promulgada a segunda constituição do país, que passa a se chamar Estados Unidos 
do Brasil, a qual foi resultado do movimento político militar que derrubou o Império em 
1889. Dentre as principais mudanças, a nova constituição adotou o modelo liberal, inspirada 
na organização política norte-americana, aboliu as principais instituições monárquicas, como 
o Poder moderador, o conselho de Estado e o Senado Vitalício, e introduziu o sistema de 
governo presidencialista. A constituição de 1891 consolidou a transição da monarquia para 
a república.

Em 28/02/1845 era celebrado um acordo que pôs fim a Revolução Farroupilha. A rebelião 
gaúcha iniciada em 1835 levou à declaração de independência em relação ao império e ao 
estabelecimento da república Rio-Grandense.
Entre os demais movimentos ocorridos no período regencial, a Revolução Farroupilha pode 
ser considerada a mais complexa por envolver questões não somente de política interna como 
internacional no subsistema platino. O fim da revolução e a vitória do governo central foram 
fundamental para a manutenção da monarquia naquele momento.

10 de fevereiro de 1756 - Guerra dos Sete Povos das Missões.

De 11 a 18 de fevereiro de 1922 -  Semana de Arte Moderna.

24 e fevereiro de 1932 - Instituição do voto secreto e feminino.

24 de fevereiro de 1891 -  Promulgada a Segunda Constituição do Brasil.

28 de fevereiro de 1845: Paz de Poncho Verde – Fim da Guerra dos Farrapos.



Diplomata, aprovado no CACD 2017. 
Mestre em História, Política e Bens Culturais (FGV). 
Especialista em Relações Internacionais (UnB). Graduado em 
Direito na Universidade Federal Fluminense.

Imagem: Impeachment do Presidente Fernando Collor. Fonte: Google Imagens.

Professor Direito Interno - IDEG

Em 5 de fevereiro de 2020, o presidente norte-americano, Donald 
Trump, foi absolvido pelo Senado no processo de impeachment. O 
procedimento evidenciou a diferença de opiniões – e de apoio político 
– entre a Câmara (que condenou o presidente) e o Senado (que o 
absolveu), fenômeno inerente ao processo político republicano e 
democrático.

Na história republicana do Brasil, quatro presidentes da República 
foram destituídos do cargo por decisão do Poder Legislativo em 
processos de impeachment: Carlos Luz (1955); Café Filho (1955); 
Fernando Collor (1992); e Dilma Rousseff (2016). O processo de 
impeachment está regulado pelos artigos 85 e 86 da Constituição 
Federal e pela Lei 1.079/1950, que especifica os crimes de 
responsabilidade e regula o processo de julgamento.

Qualquer acusação contra o Presidente da República relativa a suposta 
prática de crime de responsabilidade (art. 85) deve ser encaminhada 
à Câmara dos Deputados, responsável pelo juízo de admissibilidade 
da acusação (art. 51, I). A instauração de processo contra o Presidente 
exige autorização de 2/3 dos membros da Câmara, sem a qual a 
acusação será arquivada. 

Uma vez autorizada pela Câmara, a acusação é encaminhada ao Senado 
Federal, a quem compete, também, realizar um juízo de admissibilidade 
(por maioria simples, conforme decidiu o STF na ADPF 378). Em 
caso de admissão, cabe ao Senado julgar o Presidente (art. 52, I). Após 
a instauração do processo pelo Senado, o Presidente da República fica 
suspenso de suas funções (art. 86, par. 1º, inciso II), devendo o cargo 
ser assumindo pelo substituto imediato (artigos 79 e 80). Após as 
fases de negociação e deliberação, O Senado Federal tem competência 
para aplicar, em desfavor do Presidente da República, as penalidades 
de perda do cargo e de inabilitação, por oito anos, para o exercício 
de função pública, sempre mediante maioria de 2/3 dos votos de 
seus membros (art. 52, p.u.). Se a maioria de 2/3 não for atingida, o 
Presidente será absolvido.

O Presidente da República, durante a vigência do mandato, poderá ser 
responsabilizado apenas por atos praticados no exercício de suas funções 
(art. 86, par. 4º), de modo que eventuais acusações por atos particulares 
– não afetos ao exercício do cargo presidencial – ou praticados antes do 
mandato presidencial não serão considerados pelo Congresso Nacional.

Crime de 
responsabilidade
e Impeachment.

Philippe Raposo

10



11

Que tal treinar as línguas estrangeiras?
Em cada edição da Curadoria Ideg traremos matérias de línguas 
e orientações dos nossos professores para lhe ajudar a conquistar 
excelentes notas na 2ª fase do cacd.
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DISCURSIVAS
CACD 2020

PROF.: TIAGO MIRANDA
ESPANHOL

El mundo que vaticinaba Greta Thunberg era cierto
“Quiero que actúes como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque lo está”. Así de duro 
fue el discurso de Greta Thunberg en el foro económico de Davos en enero de 2019, 
pero también es la representación más certera del momento que el mundo atraviesa. 
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el informe ¿Qué futuro les espera 
a los niños del mundo?, presentado este miércoles por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Unicef y The Lancet. El estudio revela que la salud y el futuro de todos 
los niños y los adolescentes del mundo se encuentran en peligro inmediato a causa de 
la degradación ecológica y el cambio climático, por lo que ningún país les garantiza un 
desarrollo adecuado.
El informe calcula que alrededor de 250 millones de menores de cinco años de países de 
ingresos bajos y medios corren el riesgo de no alcanzar un desarrollo adecuado. “Lo más 
preocupante es que todos los del mundo se enfrentan ahora a las amenazas del cambio 
climático”, asegura Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y copresidenta 
de la comisión que ha llevado a cabo el estudio. “Más de 2.000 millones de personas viven 
en países donde el progreso se ve obstaculizado por las crisis humanitarias, los conflictos 
y los desastres naturales, que se relacionan cada vez más con el cambio climático”, ha 
dicho Awa Coll-Seck, ministra de Senegal y copresidenta de la comisión.

Construir um vocabulário rico e abrangente é necessário durante a preparação para a 
prova de língua espanhola. Não há outro caminho para esse objetivo que fuja de leituras 
diárias dos mais diversos assuntos. A prova tem passado por um processo de transição, 
se antes tínhamos textos em sua grande maioria literários, a ultima prova apresenta o 
novo cenário de textos informativos. Essa escolha permite ao aluno uma maior clareza 
em um dos momentos cruciais da formulação do resumo, a definição do tema. Textos 
informativos costumam abordar suas teses logo nas primeiras frases e a partir daí 
construir seus argumentos. Essa também deve ser a estratégia do candidato, delimitar 
a voz, o tema, argumentar e fazer a conclusão, tudo isso baseado nos argumentos do 
excerto principal.  No texto acima, como seria sua introdução? Qual seria sua tese para o 
resumo? Fique ligado no @IDEG que traremos sempre dicas sobre a prova de espanhol 
e suas particularidades! 

Orientação do professor

Leia o texto na íntegra:  
https://elpais.com/elpais/2020/02/17/planeta_futuro/1581965016_812656.html
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DISCURSIVAS

MA

CACD 2020

PROF.: MARIANA LI
FRANCÊS

LES DEUX IRLANDES : UNE RÉUNIFICATION EST-ELLE POSSIBLE ?
Après la percée historique du Sinn Féin, parti nationaliste, au parlement irlandais lors 
des élections législatives du 8 février 2020, l’enjeu d’une réunification avec l’Irlande du 
Nord se pose. À ce sujet, la présidente du parti a d’ailleurs demandé un référendum dans 
les cinq ans au sein de la République d’Irlande, et a invité Londres « à s’y préparer ». 
Dans le cadre du Brexit, quel avenir pour la question nord-irlandaise ? Le point de vue 
d’Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.

Suite aux évènements du Brexit, un référendum sur l’indépendance de l’Irlande du 
Nord est-il envisageable et a-t-il des chances d’aboutir ?

Lors du référendum en 2016, les résultats du vote en Irlande du Nord ont été 
majoritairement en faveur du maintien au sein de l’Union européenne. Environ 56 % 
des votants nord-irlandais ont voté pour rester dans l’UE, ce qui n’est pas aussi élevé 
qu’en Écosse et ses 62 %. Cela contraste en tout cas avec les résultats au niveau national, 
où le Brexit l’a emporté mais avec une marge étroite. Ces résultats s’expliquent en grande 
partie par l’importance du commerce avec la République d’Irlande dans l’économie 
nord-irlandaise.

Les dernières élections générales de 2017 et 2019 ont par ailleurs vu une montée en 
puissance des nationalistes du Sinn Féin, et jamais l’écart entre le parti unioniste, le DUP 
– parti pro Brexit, et le parti nationaliste n’a été aussi faible.

La situation doit aussi être mise en perspective avec les élections anticipées en République 
d’Irlande qui viennent d’avoir lieu et où le Sinn Féin est arrivé en tête. Parmi les conditions 
de sa participation au gouvernement, le parti a demandé l’organisation d’un référendum 
sur la réunification d’ici à 2025. La question de la réunification est plus consensuelle en 
République d’Irlande qu’en Irlande du Nord, mais seul le Sinn Féin porte un message 
volontariste sur l’objectif de réunification des deux Irlandes.

Cependant, les risques d’aboutissements d’un référendum à court ou à moyen terme et 
donc d’une réunification sont assez faibles. D’une part, le soutien à une réunification est 
encore trop minoritaire en Irlande du Nord (malgré une hausse notable du soutien à une 
telle hypothèse dans les enquêtes d’opinion). Et, d’autre part, il existe de trop grandes 
incertitudes sur la forme que pourrait prendre cette réunification.
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Cependant, si les résultats du Sinn Féin ont été bons autant en Irlande du Nord 
qu’en République d’Irlande, ils ne doivent pas être surinterprétés sur la question de la 
réunification. Les bons résultats du parti en République d’Irlande lors des élections du 8 
février s’expliquent notamment à cause du nombre de candidats présentés, et sur le fait 
que sa campagne portait avant tout sur les préoccupations sociales, en particulier sur les 
questions de coût du logement, de politiques d’austérité et de défense du système de santé. 
À noter que les élus du Sinn Féin au Parlement européen siègent au sein du groupe GUE/
NGL, apparentée à la gauche radicale.

Quelles ont été les réactions européennes face à la poussée du Sinn Féin et ses velléités 
de référendum pour une possible réunification des deux Irlandes ?

Comme pour la question écossaise, les réactions européennes sont très prudentes. Il n’y a 
donc pas de réaction officielle ni du côté européen ni du côté des États membres, car la 
question de la réunification est très sensible politiquement. Au-delà du Royaume-Uni, cela 
renvoie beaucoup d’États unitaires aux problématiques de séparatisme ou de régionalisme 
qu’ils pouvaient rencontrer dans certaines de leurs régions : la Catalogne en Espagne, le 
nationalisme flamand en Belgique, la Corse en France… Les Européens sont donc assez 
mal à l’aise sur cette question. Il faut voir si ces questions ne vont pas évoluer maintenant 
que le Royaume-Uni est un État tiers, notamment pour prendre en compte au mieux les 
intérêts de la République d’Irlande dans ce contexte.

Dans le cadre du Brexit, comment sera réglée l’épineuse question de la frontière nord-
irlandaise ?

La question irlandaise a été l’une des pierres d’achoppement lors des négociations autour 
du Brexit, car la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signifierait que la frontière 
de l’UE se placerait entre les deux Irlandes. Si une frontière fixe et dure devait être rétablie, 
les accords du Vendredi saint de 1998 — qui avaient mis fin au conflit nord-irlandais qui 
durait depuis la fin des années 1960 — seraient mis à mal. Une solution mixte a donc 
été trouvée et prévoit que l’Irlande du Nord reste dans le même espace douanier que le 
Royaume-Uni, mais va continuer à appliquer toute une partie du droit européen, et ce 
même après la période de transition. Il faudra voir comment cette situation, qui crée une 
sorte de frontière entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans la mer d’Irlande, va 
être gérée.

Un élément du protocole sur l’Irlande, en particulier, peut interroger quant à la pérennité 
de cette solution : la procédure de consentement qui est prévue par l’accord de retrait. 
Cette procédure prévoit que les autorités nord-irlandaises auront la possibilité de voter et 
de choisir à majorité simple s’ils souhaitent continuer à utiliser le droit européen ou non, 
tous les quatre ans. Cette procédure de consentement peut créer un facteur d’instabilité 
supplémentaire, mais aussi devenir un facteur facilitant la réunification des deux Irlandes.

 20 février 2020
 Le point de vue d’Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.

Leia o texto na íntegra:  
https://www.iris-france.org/144569-les-deux-irlandes-une-reunification%e2%80%89est-
elle-possible%e2%80%89/
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Ler em francês é útil para a preparação para o CACD? A resposta é: depende.
Depende do que você lê, depende do seu grau de engajamento na leitura, depende dos 
aplicativos que você consulta . Depende, principalmente, de se o tempo gasto com 
leituras realmente vai servir para cultivar competências úteis no momento da prova. Em 
vários casos, termina sendo mais uma daquelas atividades que consomem muito tempo, 
com poucos resultados concretos.
Para aproveitar melhor suas leituras em francês, três dicas:

Leituras de jornal são perfeitas para a preparação para o CACD...de 2011, útimo ano 
em que tivemos uma prova de francês inteiramente baseada em texto de jornal. Veja que 
o Le Monde diplomatique, fonte dos textos dos resumos das provas de 2017, 2018 e 
2019, não é um jornal, é uma revista crítica que publica ensaios, análises e dossiers de 
atualidade. O texto selecionado é do Institut Français de Recherches Stratégiques, think 
tank especializado em análise geopolítica e estratégica, um bom exemplo de fonte útil 
para os estudos.

Mais importante que a informação contida no texto é a oportunidade de reforçar as 
competências cobradas em prova. Por exemplo: como está seu domínio dos pronomes e 
adjetivos demonstrativos? Você saberia explicar o uso de CE, CELA e CES no segundo e 
no sétimo parágrafos, ou encontrar o referente de CETTE em cada ocorrência do último 
parágrafo?

O costume de traduzir palavra a palavra com a ajuda de ferramentas de tradução 
automática é altamente prejudicial para a preparação, verdadeira garantia de perda de 
tempo e aquisição de vícios. Recomendo a consulta constante ao Larousse para repertoriar 
sinônimos, antônimos, expressões idiomáticas e exemplos de uso, para além da definição 
da palavra consultada.
Não tem mistério: com uma preparação sólida, é possível chegar confiante à prova de 
francês da segunda fase do CACD.

Orientação do professor

1. Selecione suas fontes.

2. Faça da leitura uma atividade de pesquisa.

3. Use um bom dicionário monolíngue.
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RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS
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POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA

Itamaraty elogia plano de Trump para o Oriente Médio: ‘Contempla aspirações de palestinos e de 
israelenses’ - O GLOBO 
https://oglobo.globo.com/mundo/itamaraty-elogia-plano-de-trump-para-oriente-medio-contempla-aspiracoes-de-palestinos-de-
israelenses-24218050

Ernesto Araújo garante que isenção de vistos para chineses é fato consumado - O GLOBO 
https://oglobo.globo.com/economia/ernesto-araujo-garante-que-isencao-de-vistos-para-chineses-fato-consumado-24212401

Itamaraty autoriza a abertura da Agência Consular da Itália no ES - FOLHA VITÓRIA 
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/01/2020/itamaraty-autoriza-a-abertura-da-agencia-consular-da-italia-no-es

Como será a conferência sobre paz no Oriente Médio sediada no Brasil - GAZETA DO POVO 
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/processo-de-varsovia-conferencia-paz-oriente-medio-brasil/

Nos EUA, Araújo lançará Aliança pela Liberdade Religiosa - O GLOBO 
https://oglobo.globo.com/mundo/chanceler-de-bolsonaro-embarca-nesta-quarta-para-lancar-nos-eua-alianca-pela-liberdade-
religiosa-24228981

EUA retiram Brasil da lista de nações em desenvolvimento e restringem benefícios comerciais ao país  
FOLHA DE SP 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/eua-retiram-brasil-da-lista-de-nacoes-em-desenvolvimento-e-restringe-beneficios-comerciais-
ao-pais.shtml

Reino Unido convida Brasil para discutir relação comercial - VALOR ECONÔMICO 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/eua-retiram-brasil-da-lista-de-nacoes-em-desenvolvimento-e-restringe-beneficios-comerciais-
ao-pais.shtml

Brasil ofrece al Paraguay formar parte de su Centro de Inteligencia - LA NACIÓN 
https://www.lanacion.com.py/destacado_edicion_impresa/2020/02/04/brasil-ofrece-al-paraguay-formar-parte-de-su-centro-de-inteligencia/

Por unanimidade, parlamento regional belga vota contra acordo com Mercosul - UOL 
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/02/06/por-unanimidade-parlamento-regional-belga-vota-contra-acordo-com-mercosul.htm

Aliança pela Liberdade Religiosa une Trump e Bolsonaro - GAZETA DO POVO 
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/principios-da-alianca-pela-liberdade-religiosa/
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Hungary, Brazil Reject Global Migration Compact as Basis for Reference, says FM Szijjártó 
HUNGARY TODAY 
https://hungarytoday.hu/hungary-brazil-reject-global-migration-compact-as-basis-for-reference-says-fm-szijjarto/

Alinhado aos Estados Unidos, Brasil apoia reeleição de Luis Almagro na OEA - GAUCHAZH
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/02/alinhado-aos-estados-unidos-brasil-apoia-reeleicao-de-luis-almagro-na-oea-
ck6b6ydet05wy01ploujy11x1.html

Alemanha ditará ritmo do acordo entre UE e Mercosul - VALOR ECONÔMICO
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/10/alemanha-ditara-ritmo-do-acordo-entre-ue-e-mercosul.ghtml 

Prioridade é reaproximação com Brasil, diz chanceler argentino - VALOR ECONÔMICO
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/11/prioridade-e-reaproximacao-com-brasil-diz-chanceler-argentino.ghtml

Chanceler argentino tenta aproximação em Brasília - O GLOBO
https://oglobo.globo.com/mundo/agenda-de-chanceler-argentino-em-brasilia-inclui-encontros-com-bolsonaro-araujo-24243822

Ernesto vai aos EUA em lançamento da Aliança de Promoção da Liberdade Religiosa - ESTADO DE SP.
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,ernesto-vai-aos-eua-em-lancamento-da-alianca-de-promocao-da-liberdade-
religiosa,70003185853

Ministro Ernesto Araújo fala sobre os desafios de 2020 - TERÇA LIVRE
https://www.youtube.com/watch?v=4osJOAQFKAw

Aprovado em comissão, Nestor Forster diz que deportação de brasileiros dos EUA é ‘questão pontual’ 
ESTADO DE SP.
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,aprovado-em-comissao-nestor-forster-diz-que-deportacao-de-brasileiros-dos-eua-e-questao-
pontual,70003196588

Negociação para livre comércio com a Coreia avança e preocupa indústria - O GLOBO
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/negociacao-para-livre-comercio-com-coreia-avanca-e-preocupa-industria.html

Brazil’s humane refugee policies: Good ideas can travel north - THE CONVERSATION
https://theconversation.com/brazils-humane-refugee-policies-good-ideas-can-travel-north-130749

‘Quer proteger a Amazônia? Compre mais do Brasil’ - O GLOBO
https://oglobo.globo.com/mundo/quer-proteger-amazonia-compre-mais-do-brasil-diz-escolhido-por-bolsonaro-para-embaixada-nos-
eua-24258400

Guatemala y Brasil plantearán ideas para emitir un acuerdo de inversión bilateral - PUBLINEWS
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/02/19/brasil-y-guatemala-plantearan-acuerdo.html

Guinada do Itamaraty põe em risco os interesses do país - O GLOBO
https://oglobo.globo.com/opiniao/guinada-do-itamaraty-poe-em-risco-os-interesses-do-pais-24265533

“En nuestros países la lucha contra la corrupción no retrocederá” - EL PERUANO
http://www.elperuano.pe/noticia-en-nuestros-paises-lucha-contra-corrupcion-no-retrocedera-90298.aspx

Brazil, South Africa to collaborate in fields of Bioenergy, Bioelectricity and Biofuels - ESI-AFRICA
https://www.esi-africa.com/regional-news/brics/brazil-south-africa-to-collaborate-in-fields-of-bioenergy-bioelectricity-and-biofuels/

Nos EUA, Eduardo Bolsonaro vai a encontro pró-Trump e deputadas de esquerda se reúnem com equipe 
de Sanders - O GLOBO
https://oglobo.globo.com/mundo/nos-eua-eduardo-bolsonaro-vai-encontro-pro-trump-deputadas-de-esquerda-se-reunem-com-equipe-de-
sanders-24273715
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O novo acordo norte-americano - O ESTADO DE SP. 
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,o-novo-acordo-norte-americano,70003180896

Manchado na história, Trump sai triunfante de julgamento - O ESTADO DE SP. 
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,o-novo-acordo-norte-americano,70003180896

Em discurso do Estado da União, Trump exalta economia e rivaliza com presidente da Câmara
FOLHA DE SP.
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/02/em-discurso-anual-trump-exalta-economia-e-rivaliza-com-presidente-da-camara.shtml

No Iowa caucus results spark Democrat frustration; Trump gloats - REUTERS
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/02/em-discurso-anual-trump-exalta-economia-e-rivaliza-com-presidente-da-camara.shtml

A Plea to Save the Last Nuclear Arms Treaty - NY TIMES
https://www.nytimes.com/2020/02/10/opinion/albright-ivanov-nuclear-treaty.html

Para Rubens Ricupero, Brasil deve explorar de forma estruturada relações com a China e a Ásia
VALOR ECONÔMICO 
https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2020/02/21/para-rubens-ricupero-brasil-deve-explorar-de-forma-estruturada-relacoes-com-a-china-e-a-
asia.ghtml

Trump está certo sobre a China em 3 temas - GAZETA DO POVO
https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2020/02/21/para-rubens-ricupero-brasil-deve-explorar-de-forma-estruturada-relacoes-com-a-china-e-a-
asia.ghtml

America’s nightmare - THE ECONOMIST
https://www.economist.com/leaders/2020/02/27/bernie-sanders-nominee

Trump exalta relação com Bolsonaro e dispara: “Make Brazil Great Again” - CONEXÃO POLÍTICA
https://conexaopolitica.com.br/ultimas/trump-exalta-relacao-com-bolsonaro/

MEIO AMBIENTE

A Amazônia não é uma questão regional - O ESTADO DE SP.
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,o-conselho-da-amazonia,70003182742

Boris Johnson promises urgent climate action after stinging criticism - THE GUARDIAN
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/04/boris-johnson-promises-urgent-climate-action-after-stinging-criticism

Antarctic temperature rises above 20C for first time on record - THE GUARDIAN
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/13/antarctic-temperature-rises-above-20c-first-time-record

How Bolsonaro’s risky bet on China in the Amazon could backfire - FRANCE 24H
https://www.france24.com/en/20200209-brazil-s-military-elite-sees-france-as-country-s-biggest-threat-leaked-report-reveals

A guerra das águas - O ESTADO DE SP.
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-guerra-das-aguas,70003190722

Conselho da Amazônia: Uma Nova Velha Novidade - CORREIO BRAZILIENSE
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/02/21/internas_opiniao,829431/artigo-conselho-da-amazonia-uma-nova-
velha-novidade.shtml

O valor da conservação ambiental - GAZETA DO POVO 
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-valor-da-conservacao-ambiental/amp/

Brazil, US ‘’rolling back’’ on climate: UN rights chief - AFP-INDIA
https://www.outlookindia.com/newsscroll/brazil-us-rolling-back-on-climate-un-rights-chief/1745960

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
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Coronavírus testa dependência mundial da China - O ESTADO DE SP.
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,surto-de-coronavirus-testa-a-dependencia-do-mundo-da-china,70003177389

Trump and Modi are united by a violent nationalism -THE GUARDIAN
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/24/trump-modi-citizenship-politics-fascism

Epicentro do coronavírus tem 242 mortes e 15.000 infectados em um dia após mudança no diagnóstico 
EL PAÍS 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-02-13/apos-mudanca-no-diagnostico-epicentro-do-coronavirus-registra-242-mortes-e-15000-
afetados-em-um-so-dia.html

Acuerdo bilateral automotor con Brasil será firmado el martes 11 de febrero - ABC COLOR
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/01/31/acuerdo-bilateral-automotor-con-brasil-sera-firmado-el-martes-11-de-febrero/

Buenos Aires se rende aos credores e pagará dívida para evitar moratória - EL PAÍS
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-02-05/buenos-aires-se-rende-aos-credores-e-pagara-divida-para-evitar-moratoria.html

Canada hosts Lima Group meeting to find solutions to Venezuela crisis - THE CANADIAN PRESS
https://www.cp24.com/news/canada-hosts-lima-group-meeting-to-find-solutions-to-venezuela-crisis-1.4819932

1º dia de placa Mercosul tem queixas  - O ESTADO DE SP. 
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,primeiro-dia-de-placa-padrao-mercosul-tem-queixas,70003181137

Con la economía en la mira, Europa se acerca al Mercosur tras el Brexit - SPUTNIK
https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202002031090341671-con-la-economia-en-la-mira-europa-se-acerca-al-mercosur-tras-el-
brexit/ 

Brasil redesenha parcerias na América Central - VALOR ECONÔMICO
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/21/brasil-redesenha-parcerias-na-america-central.ghtml

Buscan elevar el perfil del Parlasur luego de años de parálisis - LA NACIÓN
https://www.lanacion.com.ar/politica/buscan-elevar-el-perfil-del-parlasur-luego-de-anos-de-paralisis-nid2336674

Lacalle Pou aproxima Uruguai do Brasil sem alinhamento automático - VALOR ECONÔMICO
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/28/lacalle-pou-aproxima-uruguai-do-brasil-sem-alinhamento-automatico.ghtml

ORIENTE MÉDIO

Autoridade Palestina corta relações com Israel e Estados Unidos - REUTERS
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1ZV3TL-OBRTP

L’Iran mobilise contre le plan Trump - Le Figaro 
https://www.lefigaro.fr/international/l-iran-mobilise-contre-le-plan-de-paix-de-donald-trump-20200130

Divergência entre sauditas e russo adia fim da reunião da Opep - VALOR ECONÔMICO
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/02/06/divergencia-entre-sauditas-e-russo-adia-fim-da-reuniao-da-opep.ghtml

Erdogan denuncia “traição” - CORREIO BRAZILIENSE
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/01/31/interna_internacional,1118396/erdogan-denuncia-traicao-de-alguns-paises-
arabes-apos-divulgacao-do.shtml

A New Nuclear Deal Won’t Secure the Middle East - FOREIGN AFFAIRS
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-07/new-nuclear-deal-wont-secure-middle-east
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“Brexit Day”: Reino Unido se desliga oficialmente da União Europeia - CARTA CAPITAL
https://www.cartacapital.com.br/mundo/brexit-day-reino-unido-se-desliga-oficialmente-da-uniao-europeia/

Brasil terá 2ª maior delegação em evento antineoliberal do papa - CARTA CAPITAL
https://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-tera-2a-maior-delegacao-em-evento-antineoliberal-do-papa/

« Pour une vraie grève générale, il faut beaucoup plus de secteurs » : une 9e journée de manifestations 
contre la réforme des retraites - LE MONDE
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/06/neuvieme-journee-de-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites_6028616_823448.html

Sudan’s rulers are to hand over ex-President Omar al-Bashir to the International Criminal Court - BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-51462613

UE : Paris impose ses thèses sur l’élargissement - LIBERATION
https://www.liberation.fr/planete/2020/02/09/ue-paris-impose-ses-theses-sur-l-elargissement_1777833

Reino Unido apresenta plano que dificulta imigração pós-Brexit - ESTADO DE SP.
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,reino-unido-apresenta-plano-que-dificulta-imigracao-pos-brexit,70003202397

Coronavirus May Sideswipe Chile, Peru and Brazil Economies, Leave Mexico Unscathed
THE NEW YORK TIMES
https://www.nytimes.com/reuters/2020/02/20/world/americas/20reuters-latam-economy-coronavirus-analysis.html

Face à la Chine, le monde occidental se disloque - LE FIGARO
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-la-chine-le-monde-occidental-se-disloque-20200221

É pior elogiar Cuba ou Arábia Saudita? - O GLOBO 
https://blogs.oglobo.globo.com/guga-chacra/post/e-pior-elogiar-cuba-ou-arabia-saudita.html

47 países nos cinco continentes têm relatos - EXAME
https://exame.abril.com.br/mundo/ha-casos-do-novo-coronavirus-em-47-paises-dos-cinco-continentes/

Juros globais ajudam o Brasil  - O ESTADO DE SP. 
https://oglobo.globo.com/mundo/itamaraty-elogia-plano-de-trump-para-oriente-medio-contempla-aspiracoes-de-palestinos-de-
israelenses-24218050

Idlib poderá se tornar a maior história de horror do século 21 - O ESTADO DE SP.
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,analise-idlib-podera-se-tornar-a-maior-historia-de-horror-do-seculo-21-,70003203671

A revolução que derrubou o regime de dinastias monárquicas há 41 anos foi um triunfo das massas
CARTA CAPITAL
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,analise-idlib-podera-se-tornar-a-maior-historia-de-horror-do-seculo-21-,70003203671

The war in Syria - THE OBSERVER
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/09/the-observer-view-on-the-war-in-syria

Iraq turns to China’s ‘Belt and Road,’ challenging U.S. dominance in Middle East
THE WASHINGTON TIMES
https://www.washingtontimes.com/news/2020/feb/9/iraq-turns-china-belt-and-road-boosting-beijing-cl/

Tudo o que você precisa saber para entender a próxima eleição em Israel  - GAZETA DO POVO
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/filipe-figueiredo/terceira-eleicao-israel-em-um-ano/amp/
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Nota nº 17 - 29 de janeiro de 2020
Plano de paz e prosperidade do Presidente Trump para solucionar o conflito israelense-palestino
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21270-plano-de-paz-e-prosperidade-do-presidente-trump-para-solucionar-o-conflito-israelense-palestino

Nota nº 19 - 2 de fevereiro de 2020
Repatriação dos brasileiros que se encontram em Wuhan/Hubei, China, em decorrência da epidemia de coronavírus
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21276-repatriacao-dos-brasileiros-que-se-encontram-em-wuhan-hubei-china-em-
decorrencia-da-epidemia-de-coronavirus-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-defesa

Nota nº 20 - 3 de fevereiro de 2020
Visita de trabalho do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia, Jacek Czaputowicz
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21283-visita-de-trabalho-do-ministro-dos-negocios-estrangeiros-da-polonia-jacek-
czaputowicz-4-de-fevereiro-de-2020

Nota nº 21 - 4 de fevereiro de 2020
Reunião do Grupo de Trabalho do “Processo de Varsóvia” sobre questões humanitárias e de refugiados
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21284-reuniao-do-grupo-de-trabalho-do-processo-de-varsovia-sobre-questoes-
humanitarias-e-de-refugiados-brasilia-4-a-6-de-fevereiro-de-2020

Nota nº 22 - 4 de fevereiro de 2020
Declaração Conjunta Brasil-Polônia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21287-declaracao-conjunta-brasil-polonia-4-de-fevereiro-de-2020

Nota nº 24 - 8 de fevereiro de 2020
Repatriação de cidadãos brasileiros em decorrência do surto de coronavírus na China. Agradecimentos aos 
governos da China, Polônia e Espanha.
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21298-repatriacao-de-cidadaos-brasileiros-em-decorrencia-do-surto-de-coronavirus-na-
china-agradecimentos-aos-governos-da-china-polonia-e-espanha

Nota nº 27 - 11 de fevereiro de 2020
Assinatura Do Acordo De Complementação Econômica Nº 74 E Do Acordo Automotivo Entre O Brasil E O Paraguai
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21310-assinatura-do-acordo-de-complementacao-economica-n-74-e-do-acordo-
automotivo-entre-o-brasil-e-o-paraguai-nota-conjunta-entre-o-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-o-ministerio-da-economia

Nota nº 32 - 21 de fevereiro de 2020
Levantamento da suspensão das exportações de carne bovina in natura do Brasil pelos Estados Unidos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21398-levantamento-da-suspensao-das-exportacoes-de-carne-bovina-in-natura-do-
brasil-pelos-estados-unidos

Acordo entre EUA e China deve reduzir exportações do agronegócio brasileiro 
O ESTADO DE SP
https://oglobo.globo.com/economia/ernesto-araujo-garante-que-isencao-de-vistos-para-chineses-fato-consumado-24212401

Após dois anos de alta, produção industrial fecha 2019 com queda de 1,1%, aponta IBGE 
VALOR ECONÔMICO 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/04/apos-dois-anos-de-alta-producao-industrial-fecha-2019-com-baixa-de-11percent-aponta-ibge.ghtml

Copom indica o fim de um ciclo - NEXO JORNAL
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,copom-indica-o-fim-de-um-ciclo,70003188410

Brasil pode retaliar a Indonésia - VALOR ECONÔMICO
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/02/07/brasil-pode-retaliar-a-indonesia.ghtml

Brasil será el principal productor y exportador de soja del mundo en 2020 - EL PAÍS
https://rurales.elpais.com.uy/agricultura/brasil-sera-el-principal-productor-y-exportador-de-soja-del-mundo-en-2020

NOTAS MRE



22

SIGA-NOS

CONVERSE COM A GENTE

@cursoideg

contato@ideg.com.br

@cursoideg
ideg.com.br


