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vNOT

Bom momento, Cacdista! 

Damos as boas-vindas a você para nossa edição de maio 
da Revista Curadoria IDEG. Aos nossos apoiadores e 
entusiastas, mantemos nossos agradecimentos pelas 
mensagens de apoio e pelas sugestões, fundamental para 
mantermos o projeto útil para os candidatos ao CACD.

Nesta edição, o professor de política internacional, 
Felipe Estre, traz orientações de como manter os estudos 
e a preparação em tempos turbulentos pela pandemia 
do corona vírus. 

Como de costume, trazemos o mais relevante do 
noticiário nacional e internacional, durante o mês de 
maio.

Para dar continuidade ao projeto de ajudar os cacdistas 
a entenderem a prova, seguimos com a análise sobre as 
fases do CACD, cujo objetivo é auxiliar os candidatos 
a compreenderem, e consequentemente, se prepararem 

CACDISTA
MENSAGEM AO

Equipe IDEG

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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lá, cacdista!

Na última parte de nossa série de colunas sobre o 
funcionamento das fases do CACD vamos abordar a 
tradicional 3a fase do CACD, que compreende as provas 
discursivas de História do Brasil, Geografia, Política 
Internacional, Economia, Direito e Francês/Espanhol. 

Apesar da alteração realizada no último CACD, em 
que as provas da então 3a fase foram agrupadas junto 
às provas de Português e Inglês, o funcionamento desta 
até então autônoma fase do CACD foram mantidos. O 
que será feito na coluna deste mês não será uma análise 
pormenorizada de cada prova pertencente a esta fase, 
dado que os professores possuem maior propriedade para 
analisar a fundo o funcionamento das provas discursivas 
de cada matéria, mas se fará uma análise do conjunto de 
provas que formam esta última etapa oficial do CACD. 
Dessa forma, será utilizado o termo 3a fase do CACD 
para agrupar o conjunto de provas apresentadas no início. 

É essencial que o candidato leia o edital do ano em 
que fará a prova, não partindo do pressuposto de que 

O nada 
mudou. O CACD costuma 
passar por alterações a cada concurso, algumas 
menores, outras significativas, que podem impactar 
de forma direta no resultado da prova, como mudança 
nas notas mínimas, critérios para eliminação 
do concurso e critérios para a aplicação de nota 
zero à prova ou ao exercício. Apesar de existirem 
análises sobre eventuais mudanças do edital e sobre 
o funcionamento das provas, é responsabilidade 
de cada candidato ler o edital da prova que fará.  

Da mesma forma que ocorre com a 2a fase do CACD, 
a 3a fase também possui uma barreira de pontuação 
mínima, porém, ao contrário do que ocorre com as provas 
de Inglês e Português, a pontuação mínima abrange o 
conjunto das seis provas. O candidato deverá obter pelo 
menos 360 pontos na somatória das 6 provas da 3a fase 
(60% da pontuação total possível) para não ser eliminado 
pelo critério de pontuação mínimo. O presente critério 
foi o responsável pelo maior número de eliminações das 
provas discursivas do ano de 2019: aproximadamente 

AS FASES DO CACD

As Provas de Terceira fase
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35% na ampla concorrência (54/154); 73% da 
concorrência por cotas (33/45) e 80% da concorrência 
para pessoas com necessidades especiais (8/10). 

As provas que formam esta fase possuem formatos 
distintos, porém podem ser divididas em: provas com 
duas questões de 90 linhas (30 pontos) e duas questões 
de 60 linhas (20 pontos), são as provas de História do 
Brasil e Política Internacional; provas com duas questões 
de 60 linhas (30 pontos) e duas questões de 40 linhas 
(20 pontos), são as provas de Geografia, Economia e 
Direito; e a prova de Francês/Espanhol, com uma 

tradução (25 pontos) e um resumo (25 pontos), em cada 
língua, totalizando 100 pontos cada uma das provas. 

Nos últimos anos, as provas da 3a fase ocorreram 
na semana seguinte às provas da 2a fase e foram 
realizadas em três dias (sexta, sábado e domingo) em 
dois períodos (manhã e tarde). A duração de cada 
prova desta fase é de 4 horas, independentemente do 
tamanho das questões, o que torna o controle do tempo 
essencial nas provas mais longas (História do Brasil e 
Política Internacional). Tradicionalmente a prova 
de Francês/Espanhol é a última prova a ser feita no 
concurso, demandando dos candidatos atenção especial 
para fazer uma prova com dois idiomas no último 
período de uma intensa maratona de provas e estudos. 

O período de realização entre a 1a fase e o início das 
provas discursivas reduziu-se ao longo dos anos, sendo 
que no último concurso foi pouco mais que 30 dias. 
O prazo exíguo de tempo pede que o candidato realize 
sua preparação de forma completa após construir a 
base teórica de seus estudos, combinando os estudos 
tanto para a fase objetiva da prova quanto para as 
fases discursivas do concurso. No atual formato da 
prova é muito difícil que o candidato se prepare de 
forma adequada para as provas discursivas apenas 
depois da realização da 1a fase, especialmente se ele 

nunca houver feito antes a fase discursiva do concurso. 

Neste curto período que separa a fase objetiva das 
fases discursivas, o candidato enfrentará um intenso 
período de estudos, exercícios, aulas, leituras e muito, 
muito estresse. Na medida do possível, é necessário 
combinar a rotina acelerada de preparação com 
formas de manutenção da saúde física e mental. A 
diferença entre os candidatos nas fases avançadas da 
preparação é marginal, aumentando a importância 
do equilíbrio emocional neste curto, porém 
intenso, período que antecede as provas discursivas. 

Tal fato é ainda mais importante durante o período 
de realização das provas discursivas. A percepção, por 
vezes equivocada, de um desempenho ruim em uma das 
provas discursivas pode levar a uma reação em cadeia 
nas demais provas, comprometendo o desempenho no 
conjunto (algo que também pode acontecer durante 
as provas objetivas). Os guias dos aprovados de cada 
ano demonstram sempre que é possível ser aprovado 
no CACD mesmo que você tenha feito uma questão 
ruim ou mesmo uma das provas esteja abaixo da 
média. O agregado das provas é o mais importante. 

Passado o longo período de preparação intensa entre o 
edital e o término das provas discursivas, o candidato 
agora pode descansar e torcer por um bom resultado, 
mas o concurso ainda não terminou. Ainda resta a fase 
não oficial do CACD, o período de recursos. 
 
Mas este é um assunto para a próxima edição!

Apesar de existirem análises sobre eventuais mudanças do 
edital e sobre o funcionamento das provas, é responsabilidade 

de cada candidato ler o edital da prova que fará. 

Henrique K. Kawanami
Bons Estudos!
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oje teremos uma conversa sobre a preparação 
nos tempos difíceis que estamos vivendo. 

Essas situações não podem nos fazer jogar a toalha 
nem perder o rumo, mas são necessários alguns 
ajustes. O que preparei para hoje é uma introdução 
sobre esse momento, como devemos nos adaptar; 
falar sobre demandas na nossa vida e como nos 
ajustamos de modo mais amplo, continuando 
com a preparação; e fazer recomendações práticas 
para estruturar a semana de vocês.

Como reagir a essa situação?
A preparação toma uma parcela considerável 
de nosso tempo, mas está integrada a outros 
aspectos de nossa vida. Embora a situação atual 
não seja agradável, precisamos nos adaptar a ela, 
o que exige uma estratégia que vai muito além da 
mudança de ambiente.
Em face a essa situação, precisamos buscar afinar 
nossa rede de segurança. Não só o ajuste mental 
das condições às quais somos submetidos, mas 
acertar certos cuidados que trarão paz, inclusive 
em termos de relacionamentos interpessoais. As 
reações a essa crise variam de pessoa para pessoa: 
algumas não conseguem estudar nada, enquanto 

outras percebem um 
aumento de produtividade. 
Não se preocupem e nem fiquem 
frustrados se não estiverem tendo a 
mesma produtividade que vocês esperavam 
ter, isso é absolutamente normal. Existe um momento 
de adaptação necessário.
Precisamos passar por uma modificação mental: a 
situação mudou e precisamos encontrar maneiras 
de lidar com ela. Isso está associado ao modo como 
reagimos nesse primeiro momento, ao respeito aos 
nossos limites e à atenção às nossas condições pessoais.
Sobre a preocupação se vai ter ou não concurso esse 
ano, a pior coisa é pautar a nossa preparação por boatos 
ou expectativas que podem ou não se realizar. Lembro-
me que 2013 foi o primeiro ano que não teve prova no 
primeiro semestre, e dois amigos meus que mantiveram 
o ritmo de estudos ao longo do ano foram aprovados 
justamente nessa prova. Eles mantiveram o foco, e o 
resultado veio. Mantenham o foco, os estudos, as 
leituras e os cursos nessa situação instável que vivemos.
Não existe receita para todo mundo ou regra. Existem 
alguns cuidados que devemos ter com a nossa saúde, 
nosso corpo e a nossa cabeça. As formas, porém, variam. 

O professor Felipe Estre escreveu esta matéria para te ajudar a entender 
este momento suis generis, e como não perder o foco nos estudos.

COMO DEVEMOS NOS ADAPTAR? 

COMO CONTINUAR COM A PREPARAÇÃO?

COMO NOS AJUSTARMOS ÀS 
DEMANDAS DA VIDA?

Algumas perguntas têm sido motivos 
de preocupação?

H



meia hora, você não pode pesquisar ou olhar nada fora 
dos estudos aos quais você se propôs. Estabeleçam uma 
meta factível e, se vocês recorrentemente cumprirem 
as metas, tentem ir aumentando. Recomendo começar 
em torno de 5h, e, se estiverem bem, aumentem na 
semana seguinte. Evitem, porém, estabelecer uma 
meta muito ambiciosa, que pode gerar ansiedade. 

Como lidar com o tempo se você também 
trabalha junto da preparação? 
O importante é montar sua rotina e ter regularidade, 
impedindo que o trabalho engula o processo de 
estudos.
O método GTD ou “getting things done” também 
pode ser muito útil. É uma forma de você tirar todas 
as preocupações na cabeça de vocês por meio de um 
app de tarefas: na segunda-feira, você estrutura a sua 
semana, faz o planejamento e vai ajustando de modo 
flexível. A divisão de tempo, contudo, depende de cada 
um. Para mim, por exemplo, o que funciona melhor 
é imergir em determinadas disciplinas por um dia ou 
uma semana. Outros funcionam melhor estudando 
várias disciplinas em um único dia. Você pode, então, 
estabelecer uma meta mista, com vários pomodoros 
específicos para leituras específicas. Façam sempre o 
registro do que estão fazendo e repliquem o que dá 
certo para vocês. Vocês devem ter um diário de estudos, 
com registro planejando o horário das coisas que vocês 
farão e o que vocês farão. Lembrem-se sempre que a 
produtividade varia a depender do dia. Alguns apps 
que podem ajudar vocês nesse sentido são Forest, 

Be Focused e Todoist. 
 
Nas fases avançadas da 
preparação, recomendo 
dividir o tempo entre 

revisão e refino. Quanto mais tempo passa, menos 
coisas novas para ler existem e o tempo de revisão 
passa a aumentar, o que é normal. Quando sai o 
edital, recomendo parar tudo para revisar – desde que 
já tenho concluído toda a preparação inicial, já tenha 
montado o material de base em todas as disciplinas. No 
primeiro ano de preparação, porém, não parem tudo 
para revisar quando tem a prova, continuem focando 
em completar a preparação de base. Vocês vão parar 
tudo para revisar o edital quando vocês já tiverem todo 
o edital bem coberto e consolidado. No primeiro ano, 
não encarem questões sobre matérias que vocês ainda 
não tiveram aulas. O ideal é, portanto, seguir essas 
três fases: consolidar; treinar e compreender a prova; 
revisar. Lembrem-se que não existe estratégia universal, 
vocês devem buscar o que funciona para vocês.

Espaço adequado
Primeiramente, vocês precisam encarar a preparação 
como um trabalho. Vocês precisam ter responsabilidade, 
e o chefe de vocês é o edital. Tenham ele sempre perto 
para orientar seus estudos. É necessário um espaço de 
trabalho, que deve ter algumas características. Não é 
só um lugar onde vocês ficam, mas as condições estão 
controladas para criar um ambiente adequado que 

gere resultados. Dias ruins acontecem com todos, 
mas eles não podem ser muito frequentes. 

Tenham espaço reservado para os estudos 
do CACD se possível, ainda que seja 

um canto na sala ou no quarto 
que será reservado para isso. É 

importante ter rituais para 
começar e terminar os estudos. 
O que tenho feito durante a 
minha rotina: coloco alguma 
música para concentração 
ou clássica, o que me ajuda 
a entender que está na 
hora de trabalhar; uso de 
óleos essenciais, como o 
de alecrim que melhora a 
concentração; deixo o celular 

longe e só olho de tempos em 
tempos (não deixe o telefone 

perto para ter bons resultados), 
mantendo as notificações do 

celular desligadas; deixo tela inicial 
do celular limpa, com poucos apps para 

estudos, para evitar de perder o foco; troco de 
roupa para começar o 

dia, e novamente quanto o 
trabalho está finalizado.

Rotina e agenda
Como vocês estão muito tempo em casa, vocês 
precisam ter mais disciplina e uma rotina mais regrada. 
Criem uma agenda que vocês irão repetir todos os dias: 
busquem acordar sempre no mesmo horário, estudar 
no horário que vocês rendem mais (com um horário 
para começar e outro para terminar) e estabelecer 
um tempo limitado para as refeições. Mesmo se não 
estiver rendendo, tentem se manter nos estudos: se 
estiverem dificuldade em ver aula, tentem ler ou ouvir 
algum podcast. Lembrem-se que, se vocês prolongarem 
demais um dia, vocês terão dificuldade no dia seguinte 
em manter a rotina. Uma técnica que tem me ajudado a 
manterá a produtividade é o pomodoro: estudo de meia 
hora, com uma pausa pequena e, após quatro ciclos, um 
intervalo maior. Desse modo, vocês podem estabelecer 
uma meta de pomodoro por dia. Durante o período de 

“Não deixe o telefone perto para ter 
bons resultados”

7
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Acompanhamento do progresso
Fazer o acompanhamento da preparação é essencial, 
qualquer que seja sua fase atual de estudos. Fico assustado 
em ver que as pessoas não acompanham as leituras que 
fizeram, não fazem uma planilha de diagnóstico – o que 
mostra o quanto vocês já caminharam e o quanto ainda 
falta para completar o material de case. Você precisa 
saber o quanto já avançou. Um problema comum, 
por exemplo, é fichar um mesmo texto mais de uma 
vez. Tenham sempre o edital em mãos, para registrar 
se vocês já viram aula, quais são as leituras que vocês 
ainda devem fazer e quais efetivamente fizeram para 
fechar aquela parte do edital. Na quarentena, é bom 
ter esse registro também para lembrar que vocês estão 
avançando, para incentivar.

Outras orientações
Não fiquem sentados muitas horas por dia. Se usarem 
o Pomodoro, levantem-se, andem um pouco em casa, 
porque isso desperta o corpo para voltar aos estudos 
depois da pequena pausa. Nessas pequenas pausas, 
não percam o ritmo. Se vocês não morarem sozinhos, 
vocês veem que os familiares não têm limites. Muitas 
vezes ficamos frustrados que as pessoas não entendem 
o nossa rotina de estudos, por isso é importante 
vocês se comunicarem. Isso evita frustrações e ajuda 
a compreender espaços e limites. Tenham sempre um 
diário de estudo: se for necessário nesse momento, 
sentem-se e passem tudo para a planilha. Vocês precisam 
se organizar bem para encontrar o material que têm 
rapidamente.
Tenham um ritual para começar e terminar os 
estudos. Trocar de roupa, tomar banho, tomar um chá 
específico, ouvir uma música específica para iniciar e 
terminar o dia. Os rituais para iniciar e para terminar 
são importantes, especialmente quando vocês estão em 
casa. 
Não é possível dissociar a vida da preparação da vida 
em geral. Entre as recomendações, vocês precisam: 
cuidar bem da alimentação, que deve ocorrer em um 
horário específico, evitando alimentos que deixem 
cansado; bebam bastante líquido; façam exercícios 

(mesmo que rápidos); meditem; façam atividades para 
relaxar, façam algo que vocês gostem (cozinhar, ler, 
etc.) e  façam coisas para vocês (pequenos cuidados ou 
mimos são importantes); tenham claro quem é a rede 
de apoio de vocês (amigos, família, outras pessoas na 
preparação – e cortem pessoas que gerem ansiedade); 
fiquem sempre atentos aos sinais de stress (sono 
alterado, apetite alterado, comportamento irritadiço) 
e, se eles aparecerem, procurem mudar os hábitos ou 
procurem ajuda; mantenham a cabeça no lugar. Existe 
um app que se chama “habit daily tracker” que pode 
te ajudar nesse processo, mantendo um registro dos 
bons hábitos. Conheço muitas pessoas que tiveram 
depressão ou síndrome do pânico, esse é um concurso 
que seguramente tem desafios, mas atenção, disciplina 
e cuidado nos ajudam a superá-los. 

Felipe Estre
Professor de Política Internacional
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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 

El mundo que vaticinaba Greta Thunberg era cierto

Coll-Seck, ministra de Senegal y copresidenta 
de la comisión.
Fonte: https://elpais.com/elpais/2020/02/17/
planeta_futuro/1581965016_812656.html

Comentários do professor:
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! 
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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 

DISCURSIVAS

MA

CACD 2020

PROF.: MARIANA LI
FRANCÊS

LES DEUX IRLANDES: UNE RÉUNIFICATION EST-ELLE POSSIBLE ?

– 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.

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.
Fonte: https://www.iris-france.
org/144569-les-deux-irlandes-une-
reunification%e2%80%89est-elle-
possible%e2%80%89/

Comentários da professora:
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:

1. Selecione suas fontes. 
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.
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2. Faça da leitura uma atividade de 
pesquisa. 
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?

3. Use um bom dicionário monolíngue.
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.
Espero ter ajudado.
Abraços e bons estudos. 

Mariana Lima
Prof. de Francês
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AN inaugura exposição virtual A Marcha para o 
Oeste: a conquista do Brasil Central
A campanha Marcha para o Oeste, lançada pelo Governo de Getúlio 
Vargas em 1938, deu novo impulso à colonização do interior do 
Brasil. Gerenciada pela Fundação Brasil Central (FBC), órgão 
federal, a expedição Roncador-Xingu, teve início em 1943 e foi a 
principal frente da campanha Marcha para o Oeste. A Expedição 
tinha como meta alcançar a Serra do Roncador (Mato Grosso) e os 
rios formadores do Xingu, se tornando a via de entrada, no grande 
sertão, dos jovens paulistas e irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo 
Villas Boas, que ficariam mundialmente conhecidos como os 
grandes sertanistas brasileiros.
A Marcha para o Oeste criou vias de comunicação no interior do 
país, estradas, campos de  pouso; construiu cidades planejadas; 
conduziu migrações de populações; e, entre seus feitos mais 
conhecidos, abriu caminho para a construção da nova capital do 
país, Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960.
A exposição está dividida em 06 módulos:
Módulo 1: A expedição Roncador-Xingu: o desbravamento do 
grande sertão; Módulo 2: Os povos indígenas do Brasil Central; 
Módulo 3: 7 Ano 1000 d.C.: a floresta habitada, a arte da cerâmica 
tapajó; Módulo 4: As missões científicas de Helmut Sick; Módulo 
5: A colonização do Brasil Central; e Módulo 6: Inventando 
o futuro. Via Arquivo Nacional. Leia a matéria na íntegra:  
http://www.arquivonacional.gov.br/br/ultimas-noticias/2103-a-
marcha-para-o-oeste-a-conquista-do-brasil-central-1943-1976

Devises émergentes : des banques centrales actives 
pour contenir la pandémie financière
Os bancos centrais emergentes intervieram para apoiar suas moedas 
e mercados de títulos e limitar interrupções financeiras. Em alguns 
países como a Turquia, a luta para estabilizar a moeda está pagando 
um preço alto e parece fútil diante da crise global do coronavírus.
Les réserves de change des pays émergents ont reculé de près de 
2,8 % (170 milliards de dollars) en mars, leur deuxième plus forte 
baisse en 15 ans après octobre 2008 (-4,5 %). Elles ont vendu 
des obligations d’Etat américaines pour récupérer des dollars et 
alimenter leur système financier. Elles ont aussi soutenu leur devise 
attaquée, comme l’Arabie Saoudite, qui a puisé 25 milliards de 
dollars de son matelas de sécurité. La banque centrale du Brésil est 

intervenue massivement (3,6 milliards de dollars) ces trois derniers 
jours pour stopper la chute du real, qui a chuté de près de 29 % face 
au billet vert cette année. Via Les Echos. Leia a matéria na íntegra:  
http://www.arquivonacional.gov.br/br/ultimas-noticias/2103-a-
marcha-para-o-oeste-a-conquista-do-brasil-central-1943-1976

Bankrupt Lebanon’s turn to IMF is overdue
Um resgate é a única opção do país mediterrâneo 
para recuperar sua economia em queda.
After dithering and division, Lebanon’s government has concluded 
the only way it can refloat its sinking economy is by going to the 
IMF. That would be just in time. While it is a shopworn adage 
that countries cannot go bankrupt, Lebanon palpably has. It has 
accumulated losses at its central bank, Banque du Liban, which the 
government estimates at $44bn — about equal to annual economic 
output, though this is shrinking so fast nobody can be sure — 
while the government reckons the banking sector, the erstwhile 
jewel in Lebanon’s crown, has losses of $83bn. The crisis long 
predates the coronavirus pandemic. The economy began juddering 
to a halt last October, when a civic uprising brought down the 
then government of sectarian oligarchs and superannuated 
warlords. The spark was an obtuse tax on WhatsApp phone calls. 
The reason was rage at a governing class that has looted the state 
since the end of the 1975-1990 civil war. Put another way, 70 
per cent of the assets of a bloated banking system were lent to an 
insolvent and kleptocratic state, which last month defaulted on its 
foreign debt. It seems astonishing it was able to defy gravity for 
so long. But it is explicable in terms of BdL policies. The central 
bank’s governor since 1993, Riad Salameh, continued to attract 
dollars from Lebanon’s diaspora and around the Middle East by 
offering ruinously high exchange rates. He called this “financial 
engineering”. Some economists, including former central bankers, 
called it a Ponzi scheme. Via Financial Times. Leia a matéria na 
íntegra: https://www.ft.com/content/ae2484c4-8bc1-11ea-a01c-
a28a3e3fbd33

Coronavirus: el intercambio comercial con Brasil se desplomó 
44,7% en abril, el mayor retroceso en más de 10 años
En plena pandemia de coronavirus, el intercambio comercial entre 
las economías de Argentina y Brasil se desplomó un 44,7% durante 
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abril y es el mayor retroceso desde febrero de 2009.
El comercio bilateral totalizó US$ 1.016 millones en abril, mientras 
que en el mismo mes del año pasado había registrado US$ 1.836 
millones.
Según indicaron en un comunicado de la Cámara de Comercio, 
esta evolución corresponde a la disminución interanual, tanto 
de las exportaciones argentinas hacia Brasil (40,6%) como de las 
importaciones desde aquel destino (48,6%), que sumaron US$ 
539 millones y US$ 477 millones, respectivamente, de acuerdo a 
los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y 
Comercio Exterior de Brasil.
Por segundo mes consecutivo, el saldo comercial para Argentina 
arrojó un leve superávit de US$ 62 millones en abril, un incremento de 
31,9% en términos mensuales. Via Clarín.  Leia a matéria na íntegra:  
https://www.clarin.com/economia/coronavirus-intercambio-
comercial-brasil-desplomo-44-7-abril-mayor-retroceso-10-anos_0_
GWkXfi26v.html

The Day After Tomorrow
When (and how) to end the COVID-19 lockdown has become 
the leading political question in every afflicted country. German 
Chancellor Angela Merkel has gone so far as to describe the 
increasingly intense debate as a collection of “discussion orgies.”
At the heart of the issue is the question of how to distribute the 
soaring economic and fiscal costs associated with the crisis. The 
closest historical analogy is to the twentieth century’s interwar 
period, which offered a crash course in navigating extreme fiscal 
circumstances. Via Project Syndicate. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-pandemic-
lesson-from-interwar-period-by-harold-james-2020-05

Desigualdade no Brasil tem leve queda em 2019, mas 
coronavírus deve reverter trajetória
RIO DE JANEIRO (Reuters) - A desigualdade no Brasil registrou 
ligeira queda em 2019 na comparação com o ano anterior, antes da 
pandemia de coronavírus afetar o país provavelmente revertendo 
essa trajetória e levando muitos brasileiros à pobreza no país, de 
acordo com o IBGE.
A queda na concentração de renda no Brasil só não foi maior por 
conta do Nordeste, região do país com elevados níveis e pobreza e 
a única a apresentar no ano passado crescimento no índice de Gini 
do rendimento médio mensal real domiciliar per capita.
O índice para o Brasil ficou em 0,543 em 2019, ante 0,545 em 
2018. Pela metodologia, quanto mais perto de 1 mais desigual é 
um país. Por outro lado, quanto mais perto de zero é o Gini de um 
país, menos desigual ele é. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN22I1YK-
OBRDN

Sánchez se asegura la prórroga de la alarma en un nuevo 
escenario político
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este 
miércoles al Congreso la aprobación de la cuarta prórroga del 
estado de alarma, un instrumento legal que el Ejecutivo considera 
imprescindible y sin alternativa para poder aplicar el plan de 
desescalada y vencer al coronavirus. Durante su intervención, 
Sánchez ha anunciado un homenaje público a las víctimas y que 
decretará luto oficial cuando “la mayor parte del país esté en la 
fase 1 de la desescalada”. En su reclamación de un nuevo apoyo 
“unas semanas más” al estado de alarma para garantizar la salud 
ha advertido a los partidos que se han desmarcado ahora de 
esa votación: “Levantar el estado de alarma ahora sería un gran 
error absoluto”. El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido con 
extrema dureza contra Sánchez, al que ha acusado de demandar 

poderes absolutos, pero ha avanzado que el voto de su partido será 
en esta ocasión la abstención.
El Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos 
contará finalmente con el apoyo confirmado a última hora de 
PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria, algo que le permitirá sacar 
adelante esta medida con cerca de 180 votos a favor. Los votos 
en contra sumarán apenas 78 escaños, lo de ERC, JuntsxCat, la 
CUP, Vox, Foro Asturias y probablemente Navarra Suma. Para que 
salga adelante la prórroga hace falta mayoría simple: más votos 
a favor que en contra. Via El País. Leia a matéria na íntegra:  
https://elpais.com/espana/politica/2020-05-06/pedro-sanchez-
pide-al-congreso-que-apruebe-la-cuarta-prorroga-del-estado-de-
alarma-en-directo.html

UE prevê “recessão de proporções históricas” devido a 
pandemia
A Comissão Europeia prevê uma “recessão de proporções 
históricas” devido à crise provocada pela pandemia do novo 
coronavírus. A economia da zona do euro deve cair 7,75% este 
ano, e a da União Europeia (UE) como um todo, 7,4%, segundo 
previsões macroeconômicas divulgadas pelo órgão nesta quarta-
feira (06/05).
Na Alemanha, a queda deverá ser 6,5%. Na França, 8,2%. O 
PIB da Itália deverá recuar 9,5% este ano, e o da Espanha, 9,4%, 
estima a Comissão. A Espanha é o segundo país do mundo com 
mais casos de covid-19, atrás apenas dos EUA, e vem seguido pela 
Itália. A França aparece em quinto lugar, e a Alemanha em sexto, 
segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.
A primeira projeção divulgada depois das medidas de isolamento 
social, ou lockdown, adotadas por vários países europeus prevê 
ainda que a taxa de desemprego na zona do euro, integrada por 19 
países, alcance 9,5% em 2020. Em 2019, ela foi de 7,5%.
Na área dos 27 Estados-membros da UE, o desemprego deverá 
passar de 6,7% em 2019 para 9% em 2020, devendo retroceder 
a 7,9% no ano seguinte. Os países particularmente vulneráveis 
são aqueles com grande número de trabalhadores informais e com 
forte dependência do turismo. Via DW. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.dw.com/pt-br/ue-prev%C3%AA-recess%C3%A3o-
de-propor%C3%A7%C3%B5es-hist%C3%B3ricas-devido-a-
pandemia/a-53349533

O que se sabe sobre a ‘invasão frustrada’ que terminou com a 
prisão de dois americanos na Venezuela
Uma operação “narcoterrorista” organizada com o apoio dos 
Estados Unidos e da Colômbia para desestabilizar o seu governo. 
Assim o presidente venezuelano Nicolás Maduro descreve uma 
“invasão marítima” denunciada por ele no domingo (03/05).
Maduro afirma que o ato foi “derrotado por uma sólida união 
cívico-militar de policiais da Venezuela”.
A suposta tentativa de ataque, que resultou em, ao menos, oito 
mortes e pela qual foram presas, ao menos, 16 pessoas, incluindo 
dois americanos, foi batizada por seus organizadores como 
“Operação Gedeón”.
Na noite de segunda-feira, Maduro anunciou na televisão estatal 
venezuelana sobre a suposta operação.
“Sabíamos tudo: o que eles falavam, o que estavam 
comendo, o que não estavam comendo, o que estavam 
bebendo e quem os financiava”, declarou o presidente 
venezuelano. Via BBC Brasil. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52467168

Iraq forms new government after six months of uncertainty
O novo PM Mustafa al-Kadhimi diz que o coronavírus e a 
responsabilidade pelas mortes de manifestantes serão prioridades.
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Iraq’s parliament has approved a new government, after six months 
without one, as parties squabbled until the last minute over cabinet 
seats in backroom deals.
Prime Minister Mustafa al-Kadhimi, Iraq’s intelligence chief and 
a former journalist, will head the government but will begin his 
term without a full cohort of ministers after several candidates 
were rejected, it was announced on Wednesday.
“We are going through a critical phase in our history. Iraq is facing 
so many challenges - in our security, economy, healthcare and even 
socially, but it is not bigger than our determination to stand up to 
these challenges,” Kadhimi said after the parliament vote. 
He said his priorities would be tackling the coronavirus pandemic and 
holding to account those who killed protesters in previous months 
of anti-government unrest. Via Aljazeera. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/government-confirmed-
iraq-months-uncertainty-200507013420664.html

Los bulos del Kremlin sobre una inminente guerra por 
Venezuela Medios pagados por Rusia alertan de una guerra con 
las fuerzas armadas de EE.UU.
En el universo paralelo de la desinformación en español financiada 
directamente por el Kremlin, hay una guerra en ciernes en el Caribe. 
Una serie de diarios digitales creados por Moscú han publicado 
informaciones dudosas como que «Rusia está lista para romper el 
bloqueo de Venezuela con sus buques de guerra» o que «las tropas 
rusas capturaron a mercenarios estadounidenses» en un frustrado 
intento de invasión ocurrido el domingo. Esas afirmaciones, poco 
creíbles, llegan después del éxito de la campaña de máxima presión 
de la Casa Blanca para cortar el suministro de petróleo venezolano 
a la empresa pública rusa Rosneft y después del despliegue en el 
Caribe de buques de guerra estadounidenses contra el narcotráfico 
procedente de Venezuela.
Tras una llamada el mes pasado entre Nicolás Maduro y el 
presidente ruso, Vladímir Putin, el sitio web Avia.pro, que según 
el ‘think tank’ The Atlantic Council recibe dinero del Kremlin, 
publicó una nota en la que alertaba de toda una campaña militar 
defensiva rusa frente a las cosas de Venezuela en caso de que EE.UU. 
procediera a un bloqueo naval. Dice la nota: «Como se desprende 
de datos proporcionados por las autoridades venezolanas, Rusia 
está dispuesta a proporcionar a la República Bolivariana apoyo 
y asistencia necesarios si EE.UU. quiere organizar un bloqueo 
marítimo de este país. Dada la lejanía de Rusia desde Venezuela, los 
expertos no excluyen que Moscú pueda enviar su flota a la región, 
además, estamos hablando no solo de buques de guerra, sino 
también de submarinos». Via ABC. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.abc.es/internacional/abci-bulos-kremlin-sobre-
inminente-guerra-venezuela-202005062106_noticia.html

Postura da Argentina torna futuro do Mercosul uma incógnita, 
dizem especialistas
O Mercosul terá nesta quinta-feira (07) uma reunião por 
vídeoconferência entre os coordenadores de cada país do bloco 
para tentarem uma solução à proposta argentina de continuar 
nas negociações com outros países, mas num ritmo lento. Brasil, 
Paraguai e Uruguai podem buscar brecha na normativa do bloco 
para afastar a Argentina que prefere não avançar agora em acordos 
de livre comércio com Coreia do Sul, Canadá, Singapura e Líbano.
O Mercosul quer definir se continua, daqui para frente, sem a 
Argentina nas negociações com outros países ou se continua com a 
Argentina, mas com Brasil, Paraguai e Uruguai a fecharem acordos 
de livre comércio aos quais a Argentina só se somaria anos depois, 
e com maior proteção à sua indústria.
Esse esquema de duas velocidades, uma acelerada para Brasil, 
Paraguai e Uruguai, e outra lenta para a Argentina foi o 

mecanismo que a própria Argentina propôs, na semana passada, 
depois de ter anunciado, uma semana antes, que abandonava 
as negociações comerciais. Via RFI. Leia a matéria na íntegra:  
http://www.rfi.fr/br/am%C3%A9ricas/20200507-postura-da-
argentina-torna-futuro-do-mercosul-uma-inc%C3%B3gnita-dizem-
especialistas

Nota 60: Intervenção do Ministro Ernesto Araújo por ocasião 
da reunião informal do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas relativa aos 75 anos do fim da 2ª Guerra Mundial – 8 
de maio de 2020
Obrigado senhor presidente, prezados colegas e amigos,
Começo congratulando o ministro Urmas Reinsalu da Estônia 
por organizar esta reunião, no dia que marca o 75º aniversário do 
fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e no momento em 
que enfrentamos, talvez, o maior desafio à comunidade das nações 
desde aqueles dias trágicos.
Por que se lutou a Segunda Guerra Mundial? As pessoas lutaram 
pela dignidade humana, contra o racismo e contra o antissemitismo. 
E as pessoas lutaram por liberdade. Não devemos nos esquecer 
disto. Liberdade não vem de graça. Liberdade requer disposição 
permanente para lutar, para protegê-la e promovê-la. Esperemos 
nunca mais precisar lutar pela liberdade em guerras totais como 
aquela, embora devamos lutar pela liberdade todos os dias.
Aqui, hoje, celebramos a paz – a Paz que vem da luta, a luta justa e 
necessária. Muitos milhões de indivíduos derramaram seu sangue 
pela liberdade naquele momento, dentre os quais muitos brasileiros, 
visto que o Brasil teve importante participação no esforço de guerra, 
enviando 25.000 soldados para lutar na Itália com os Aliados 
contra as forças nazistas. Ter ajudado a liberar a Itália e, portanto, a 
Europa da tirania nazifascista talvez seja o maior orgulho do Brasil. 
Via Ministério das Relações Exteriores. Leia a matéria na íntegra:  
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21531-
intervencao-do-ministro-ernesto-araujo-por-ocasiao-da-reuniao-
informal-do-conselho-de-seguranca-das-nacoes-unidas-relativa-aos-
75-anos-do-fim-da-2-guerra-mundial-8-de-maio-de-2020

Sailors killed after Iran missile ‘accidentally’ strikes own ship
At least 19 sailors have been killed and 15 wounded after an Iranian 
missile fired during a training exercise in the Gulf of Oman struck 
a support vessel near its target, Iran’s army said.
The friendly fire incident happened on Sunday near the port of 
Jask, about 1,270 kilometres (790 miles) southeast of Tehran 
on the Gulf of Oman, a statement on the army’s website 
said on Monday. Via Al Jazeera. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/iran-missile-accidentally-
strikes-ship-kills-sailor-200511040707503.html

Coronavírus: ‘Países vão ter que se endividar para salvar o 
emprego e a vida das pessoas’, diz presidente do BID
A pandemia do novo coronavírus escancarou para o mundo 
os dramas da desigualdade social na América Latina, a região 
mais desigual do planeta. A avaliação é do presidente do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, 
em entrevista exclusiva à BBC News Brasil.
Os males da covid-19 mostraram ainda as falhas do sistema de 
saúde e a dependência de produtos de saúde fabricados em outros 
países e continentes, disse Moreno, falando de Washington, nos 
Estados Unidos, onde está a sede da instituição multilateral.
Na sua visão, os países deverão se endividar e gastar para preservar 
empregos e vidas. Via BBC Brasil. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52567527
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Do que se fala quando se fala em imprimir dinheiro
Diante de crise causada pela pandemia do novo coronavírus, 
alguns economistas vêm defendendo a emissão de moeda 
pelo Banco Central. O ‘Nexo’ conversou com dois professores 
para entender o debate. Via Nexo. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/10/Do-que-se-fala-
quando-se-fala-em-imprimir-dinheiro

Europa inicia reabertura gradual após alívio da pandemia
Vários países europeus deram início nesta segunda-feira (11/05) 
ao relaxamento das medidas de confinamento e isolamento social, 
enquanto os governos estão sob forte pressão para a reabertura de 
suas economias em meio à pandemia de covid-19 que já matou 
mais de 280 mil pessoas em todo o mundo.
O Reino Unido delineou um plano para o alívio das restrições, 
enquanto Espanha, França e Alemanha deram início a um 
relaxamento gradual das medidas de prevenção.
Já a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, propôs 
aos países do bloco a prorrogação do fechamento das fronteiras 
externas até 15 de junho. Via DW. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.dw.com/pt-br/europa-inicia-reabertura-gradual-
ap%C3%B3s-al%C3%ADvio-da-pandemia/a-53392189

Tropas etíopes admitem ter abatido aeronave queniana
Avião de bandeira queniana foi abatido quando aterrissava no sul 
da Somália. Cinco pessoas morreram no incidente, na passada 
segunda-feira (04.05). Motivo teria sido falha na comunicação.
A aeronave, uma Embraer 120 da companhia aérea queniana 
African Express carregando suprimentos para conter os efeitos 
do coronavírus, caiu perto do aeroporto, na cidade de Bardale na 
segunda-feira (04.05).
Segundo o comandante etíope Alemu Ayene, citado pela rádio 
“Dalsan”, eles não tinham informações de que o avião civil iria 
pousar em Berdele e não tinham como se comunicar com ele.
Um relatório da Missão da União Africana na Somália (AMISOM) 
divulgado por um deputado somali na última noite também 
revelou que tropas etíopes de fora daquele contingente dispararam 
contra a aeronave.
“O incidente foi provocado por tropas etíopes não pertencentes à 
AMISOM, o que exigirá colaboração mútua em uma investigação 
conjunta entre Somália, Etiópia e Quênia para entender o que 
aconteceu”, diz o relatório divulgado nesta sexta-feira (08.05) 
pela força militar conjunta. Via DW. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.dw.com/pt-002/tropas-et%C3%ADopes-admitem-ter-
abatido-aeronave-queniana/a-53381056

L’Afghanistan : des dizaines de civils tués dans des attaques 
contre un hôpital et des funérailles
L’Afghanistan a été secoué mardi matin par deux attaques majeures, 
l’une contre un hôpital à Kaboul et l’autre ayant visé des funérailles 
dans l’est, provoquant au total la mort d’au moins 37 personnes.
“Les terroristes ont tué 13 personnes innocentes, dont deux 
nouveau-nés”, dans l’attaque de l’hôpital par trois hommes armés, 
a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur, ajoutant que 
“le bilan inclut aussi des mères et des infirmières” et que plus de 
100 autres personnes, dont trois étrangers, avaient été secourues.
Ces attaques interviennent à un moment où l’Afghanistan fait 
face à de nombreux défis, dont l’intensification de l’offensive des 
talibans contre les forces gouvernementales et la propagation du 
coronavirus.
Des membres des forces afghanes ont été vus évacuant 
des nouveau-nés près de l’hôpital public qui abrite dans 
la capitale une unité de soins maternels soutenue par des 
travailleurs étrangers de l’ONG Médecins sans frontières, qui 

a confirmé l’attaque. Via AFP. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.afp.com/fr/infos/334/lafghanistan-des-dizaines-de-civils-
tues-dans-des-attaques-contre-un-hopital-et-des-funerailles-doc-
1rf0ms3

A Perfect Storm for Venezuela
Preços do petróleo e cuidados de saúde em ruínas ameaçam o 
controle de Maduro sobre o poder.
A  little insistence from Washington used to go a long way in 
Latin America. In 1954, for instance, the CIA and the U.S. State 
Department backed a coup against Guatemalan President Jacobo 
Árbenz—an episode memorably fictionalized in the Peruvian writer 
Mario Vargas Llosa’s novel Fierce Times. The U.S. ambassador to 
Guatemala—a fanatical anticommunist who combines “threats 
and an outstanding capacity for intrigue”—urges the country’s 
military chiefs to avert a U.S. invasion by restoring “democracy.” 
Pale faced and sheepish, the commanders soon install a more 
palatable leader in Árbenz’s place.
Washington has been reusing fragments of this playbook 
in Venezuela since early 2019, but with little success. The 
administration of U.S. President Donald Trump has thrown its 
support behind efforts to split the armed forces, plotted with 
supposed turncoats in the Venezuelan government, and imposed 
fearsome economic sanctions on Caracas. In January 2019, 
then National Security Adviser John Bolton invited Venezuelan 
President Nicolás Maduro to occupy “a nice beach somewhere 
far from Venezuela.” Two months later, Trump warned that top 
U.S. officials were urging him to “get into a war” to topple the 
Venezuelan strongman. But Maduro and his ruling clique have 
held on despite the sanctions, diplomatic boycotts, and threats of 
military intervention.
Now, in the midst of a global pandemic, the ground beneath the 
Venezuelan leader and the opposition that seeks to remove him has 
given way. Although Venezuela has reported relatively few cases 
of COVID-19, the disease caused by the novel coronavirus, the 
contagion has had an immense effect on the country’s economy. 
Collapsing commodity prices have made it impossible for 
Maduro’s government to earn a profit from oil sales, which were 
once its chief source of revenue. Meanwhile, broken refineries and 
crippling U.S. sanctions mean that the country with the largest 
oil reserves in the world now has regular food and fuel shortages.
Via Foreign Affairs. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/2020-05-11/
perfect-storm-venezuela

‘Brasil está voltando ao Mapa da Fome’, diz chefe de agência 
da ONU
Com a pandemia do novo coronavírus e seus efeitos econômicos, 
o Brasil caminha para voltar ao Mapa da Fome. É o que alerta 
o economista Daniel Balaban, chefe do escritório brasileiro do 
Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sigla em inglês), a 
maior agência humanitária da Organização das Nações Unidas. 
Ele afirma que a pandemia pode levar cerca de 130 milhões de 
pessoas no mundo para a extrema pobreza e dobrar o número de 
habitantes com fome crônica - aquelas que não têm alimentos 
suficiente no final do dia. 
No Brasil, a estimativa é de que cerca de 5,4 milhões de pessoas - 
o tamanho de um país como a Noruega - passem para a extrema 
pobreza por conta da pandemia. O total chegaria a quase 14,7 
milhões de pessoas até o fim de 2020, ou cerca de 7% da população, 
segundo estudos do Banco Mundial. 
“O Brasil saiu do Mapa da Fome em 2014, mas agora está 
caminhando a passos largos para voltar”, disse em entrevista ao 
Estado o representante da organização de assistência alimentar 
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com atuação em mais de 80 países. Só entram no mapa nações 
com mais de 5% da população em pobreza extrema, levando em 
conta anos anteriores. Via Estadão. Leia a matéria na íntegra:  
https: / / internacional.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-
esta-voltando-ao-mapa-da-fome-diz-chefe-de-agencia-da-
onu,70003299359

The Myth of Henry Kissinger
Nixon’s Secretary of State was a far less remarkable 
figure than his supporters, his critics—and he himself—
believed. Via New Yorker. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.newyorker.com/magazine/2020/05/18/the-myth-of-
henry-kissinger

É necessário reorganizar Mercosul para trazer Argentina de 
volta ao jogo, diz Mourão
SÃO PAULO (Reuters) - O vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, defendeu nesta quarta-feira a necessidade de 
reorganizar o Mercosul para trazer a Argentina de volta à mesa de 
negociações, depois de o país vizinho anunciar no mês passado 
que deixará de participar das conversas em andamento para futuros 
acordos comerciais do bloco.
Em transmissão online com a Câmara de Comércio Árabe-
Brasileira, Mourão defendeu ainda que o governo do 
presidente Jair Bolsonaro não pode abandonar os esforços 
feitos por gestões anteriores de integração com os países do 
Mercosul, bloco formado por, além de Brasil e Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22P2F9-OBRTP

Epicentro da covid-19 na América do Sul, Brasil é visto como 
“grande ameaça” por países vizinhos
As descoordenadas medidas de isolamento adotadas pelos dirigentes 
brasileiros para fazer frente à covid-19, que contribuíram, segundo 
especialistas, para o aumento de casos no país, têm colocado em 
estado de alerta as autoridades dos países vizinhos, mais bem-
sucedidos no combate à epidemia. Nesta semana, o presidente do 
Paraguai, Mario Abdo Benítez, afirmou que o Brasil é “uma grande 
ameaça” à segurança sanitária de seu país devido aos altos índices 
de contágio pelo novo coronavírus. Os dois vizinhos compartilham 
700 km de uma fronteira que está fechada desde meados de março.
“Com o que o Brasil vive hoje, sequer passa pela nossa cabeça abrir a 
fronteira. O Brasil é, talvez, o lugar onde o coronavírus tenha maior 
expansão no mundo, e isso é uma grande ameaça ao nosso país.” 
O presidente argentino, Alberto Fernández, também externou a 
mesma preocupação e afirmou a uma rádio que o Brasil representa 
uma ameaça à América do Sul: “É um risco muito grande. Há 
uma grande quantidade de caminhões de carga que saem de São 
Paulo, que é um dos lugares mais infectados do Brasil. Por isso eu 
digo que não entendo quando se fala com tanta irresponsabilidade, 
não entendo”, afirmou. Via El País.  Leia a matéria na íntegra:  
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-12/epicentro-da-covid-19-
na-america-do-sul-brasil-e-visto-como-grande-ameaca-por-paises-
vizinhos.html

Coronavírus: o que é a regra 10-4 proposta por pesquisadores 
para reabrir a economia durante a pandemia de covid-19
Muitos países estão lentamente suspendendo as duras medidas 
restritivas que tiveram que impor para combater a covid-19. Em 
alguns casos, como Espanha e Itália, dois dos países mais afetados 
pela atual pandemia, foi imposto o fechamento total da economia.
Mas em outros que estão reabrindo suas economias, houve um 
recrudescimento no número de casos de coronavírus. É o caso, por 
exemplo, da Coreia do Sul, que teve que fechar novamente bares e 

boates, e da Alemanha.
Mas manter a economia fechada para evitar o contágio também 
pode ter um efeito devastador sobre países e pessoas.
Para resolver esse dilema, um grupo de cientistas do 
Instituto Weizmann, em Israel, propõe um modelo 
cíclico, de 10 dias de quarentena e 4 dias úteis — batizado 
de 10-4. Via BBC Brasil. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52650569

The Death of the Central Bank Myth
Durante décadas, a política monetária tem sido tratada como 
técnica, não política. A pandemia acabou com essa ilusão para 
sempre.
In Europe, a ruling by the German Constitutional Court that 
the European Central Bank (ECB) failed to adequately justify 
a program of asset purchases it began in 2015 is convulsing 
the political and financial scene. Some suggest it could lead to 
the unraveling of the euro. It may be difficult at first glance to 
understand why. Yes, the purchases were huge—more than 2 
trillion euros of government debt. But they were made years ago. 
And the points made by the court are arcane. So how could a 
matter like this assume such importance?
The legal clash in Europe matters not only because the ECB is 
the second-most important central bank in the world and not 
only because global financial stability hinges on the stability of 
the eurozone. It also brings to the surface what ought to be a basic 
question of modern government: What is the proper role of central 
banks? What is the political basis for their actions? Who, if anyone, 
should oversee central banks?
As the COVID-19 financial shock has reaffirmed, central banks 
are the first responders of economic policy. They hold the reins of 
the global economy. But unlike national Treasuries that act from 
above by way of taxing and government spending, the central 
banks are in the market. Whereas the Treasuries have budgets 
limited by parliamentary or congressional vote, the firepower of 
the central bank is essentially limitless. Money created by central 
banks only shows up on their balance sheets, not in the debt of the 
state. Central banks don’t need to raise taxes or find buyers of their 
debt. This gives them huge power.
How this power is wielded and under what regime of justification 
defines the limits of economic policy. The paradigm of modern 
central banking that is being debated in the spartan court room in 
the German town of Karlsruhe was set half a century ago amid the 
turbulence of inflation and political instability of the 1970s. In recent 
years, it has come under increasing stress. The role of central banks has 
massively expanded. Via Foreign Policy. Leia a matéria na íntegra:  
https://foreignpolicy.com/2020/05/13/european-central-bank-myth-
monetary-policy-german-court-ruling/

Taiwan says WHO has ‘forgotten’ neutrality by barring island
The World Health Organization (WHO) has “forgotten” its 
professionalism and neutrality in locking Taiwan out of the body 
for political reasons, Taiwan Vice President Chen Chien-jen said 
on Thursday.
Taiwan says China and the WHO have conspired for political 
purposes to keep it out of key meetings, that the WHO has 
not responded to requests for coronavirus information and has 
misreported the number of its infections.
The WHO and China have strongly dispute the accusations, 
saying Taiwan has been given all the help it needed, but that only 
China, which claims democratic Taiwan as one of its provinces, 
has the right to fully represent it in the WHO.
Chen, a U.S.-trained epidemiologist, said the WHO had been 
putting politics above health.
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Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-taiwan/
taiwan-says-who-has-forgotten-neutrality-by-barring-island-
idUSKBN22Q1DV

Governo Bolsonaro fecha embaixadas na África e no Caribe 
criadas por Lula
Em decreto publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU) 
e assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seu 
ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sete embaixadas 
brasileiras foram fechadas na África e no Caribe. No continente 
africano, as representações brasileiras nas cidades de Freetown 
(Serra Leoa) e Monróvia (Libéria) foram fechadas e tiveram seus 
serviços deslocados para a embaixada do Brasil em Acra (Gana).
Já no Caribe, as embaixadas localizadas nas cidades de Saint 
George’s (Granada), Roseau (Dominica), Basseterre (São Cristóvão 
e Névis), Kingstown (São Vicente e Granadinas) e Saint John 
(Antígua e Barbuda) deixaram de existir e tiveram suas funções 
acumuladas na representação brasileira em Bridgetown (Barbados).
Via Uol Notícias. Leia a matéria na íntegra:  
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/14/
bolsonaro-ernesto-araujo-fecha-embaixadas-africa-caribe.htm

Roberto Azevêdo anuncia saída da direção da OMC
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Roberto Azevêdo, anunciou nesta  quinta-feira, em entrevista à 
Bloomberg, sua saída antecipada da entidade mais de um ano antes 
do final de seu mandato. A decisão chega num momento em que 
o mecanismo da agência para resolver disputas comerciais entre 
países foi paralisado.
Azevêdo disse que sua decisão de deixar o cargo é a melhor maneira 
de evitar mais caos na entidade, que já foi prejudicada pelos ataques 
do presidente Donald Trump e pelo início de uma recessão global 
com a pandemia de coronavírus.
“Estou indo embora porque, francamente, acho que é a melhor 
coisa para mim, minha família e a organização”, disse o Azevêdo 
à Bloomberg News, acrescentando que o tempo foi um fator 
importante na sua decisão. “Não estamos fazendo nada agora -- 
sem negociações, tudo está parado. Não há nada acontecendo em 
termos de trabalho regular”.
O brasileiro disse que seria melhor renunciar mais cedo, a 
fim de evitar uma situação em que o processo de seleção 
de seu sucessor ofusque a próxima conferência ministerial 
da OMC. Via O Globo. Leia a matéria na íntegra:  
https://oglobo.globo.com/economia/roberto-azevedo-anuncia-saida-
da-direcao-da-omc-24426096

Em conversa com Mourão, embaixadores europeus cobram 
resposta ao desmatamento
O vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), atendeu, por 
videoconferência, nessa quinta-feira (14), 29 representantes de 
países europeus e o próprio embaixador da União Europeia (UE) 
no Brasil, Ignacio Ibáñez, para um diálogo sobre o aumento 
no desmatamento ilegal da Amazônia. O vice, que coordena o 
Conselho da Amazônia criado no início deste ano, foi cobrado 
por embaixadores estrangeiros sobre o aumento nos índices de 
desmatamento em plena pandemia do novo coronavírus.
De acordo com a consultoria Eurasia Group, os alertas de 
desmatamento no mês de abril, emitidos pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), subiram 51% com relação ao mesmo 
período do ano passado.
Diplomatas ouvidos pela CNN relataram que a reunião também 
abordou as relações entre Brasil e União Europeia, o acordo UE-
Mercosul, a proteção do meio ambiente e a pandemia da Covid-19. 

Há duas semanas, o Itamaraty não deu resposta ao convite 
feito pela União Europeia e outros países europeus para que 
o Brasil se juntasse à aliança global para o combate ao novo 
coronavírus. Ao todo, a iniciativa captou € 7,4 bilhões, 
mas não contou com a participação brasileira e nem dos 
Estados Unidos. Via CNN Brasil. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/05/15/em-conversa-
com-mourao-embaixadores-europeus-cobram-resposta-ao-
desmatamento

O que é deflação. E por que ela pode ser pior que inflação
Índice de preços de abril tem a maior queda mensal em mais de 
duas décadas. O ‘Nexo’ conversou com economistas para entender 
se o cenário de 2020 será deflacionário no Brasil
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 
mostrou que houve uma queda nos preços no Brasil em abril de 
2020. O dado foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) na sexta-feira (8).
“-0,31%” foi a variação dos preços em abril de 2020, conforme 
medido no IPCA
O número mostrou a maior retração mensal no IPCA desde agosto 
de 1998. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses também é 
a menor em mais de 21 anos.
O que é o IPCA?
O IPCA é um dos principais índices de inflação do 
Brasil. Ele é usado no Sistema de Metas de Inflação, 
principal mecanismo de controle de preços do governo 
brasileiro. Via Nexo Jornal. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/13/O-que-
%C3%A9-defla%C3%A7%C3%A3o.-E-por-que-ela-pode-ser-pior-
que-infla%C3%A7%C3%A3o

As China pushes back on virus, Europe wakes to ‘Wolf Warrior’ 
diplomacy
Earlier this month, Europe’s ambassador in Beijing submitted 
to Chinese censorship. Seeking to mark an anniversary of the 
European Union’s relations with China on May 6, he and the EU’s 
27 ambassadors co-wrote an opinion piece titled “EU-China ties 
vital amid global crisis,” for publication on embassy websites and 
in China Daily, an English-language newspaper controlled by the 
state.
“The outbreak of the coronavirus in China, and its subsequent 
spread to the rest of the world over the past three months,” said the 
carefully orchestrated piece, had “temporarily side-tracked” plans 
for meetings.
But in the China Daily version, the reference to the virus starting 
in China was deleted.
The change emerged as the article appeared on EU embassy 
websites, causing alarm among representatives of member 
states. Diplomats said the ambassador, French diplomat Nicolas 
Chapuis, had not consulted his bosses in Brussels or his fellow 
envoys about the change. He had, the EU executive said on 
May 7, unilaterally decided to accept it, with “considerable 
reluctance.” Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-china-
insig/as-china-pushes-back-on-virus-europe-wakes-to-wolf-warrior-
diplomacy-idUSKBN22Q2EZ?utm_source=reddit.com

State Responsibility and COVID-19: Bringing China to the 
International Court of Justice?
There is still scientific uncertainty about several aspects of the 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2). However, it is uncontroversial that the original epidemic 
quickly turned into pandemic, that the World Health Organization 
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declared in March 2020, due to the virus capacity of easy and fast 
transmission from person to person.
This article stems from a wider research to determine, in the 
light of public international law, the possibility to hold States 
accountable for the various issues related to the pandemic. In 
particular the post analyses whether international law provides any 
mechanism to hold China accountable, if proven that it has not 
taken the necessary precautions to prevent the spread of the new 
Coronavirus.
The analysis is focused on investigating how China might have 
violated the 2005 WHO International Health Regulations, and 
the WHO Constitution itself, the latter being the instrument that 
opens the door to the jurisdiction of the International Court of 
Justice. Via International Law Blog. Leia a matéria na íntegra:  
https://internationallaw.blog/2020/05/15/state-responsibility-and-
covid-19-bringing-china-to-the-international-court-of-justice/

Gobierno conciliador: avanza con la deuda y reflota el consejo 
económico
El Gobierno sabe que un default complicará aún más la salida de 
la recesión pospandemia. Pero, aun así, en el equipo económico 
ya descuentan que la Argentina entrará en default técnico a partir 
del viernes, que es cuando vence el plazo para pagar los US$503 
millones correspondientes a los cupones de los bonos globales 
2021, 2026 y 2046, que originalmente debieron cancelarse el 22 
de abril pasado. La idea, de todas maneras, es seguir negociando. 
Nadie, afirman, tiene incentivos para retirarse de la mesa de 
negociaciones. En cualquier caso, el escenario más optimista, de 
una Argentina buscando una salida rápida y ordenada de la deuda, 
no se dará.
En el equipo que conduce Martín Guzmán comenzaron a preparar 
el terreno del relato, aunque sea para atemperar el impacto en el 
mercado. “Lo antes que alcancemos un acuerdo, mejor -admite 
a LA NACION el representante argentino ante el FMI, Sergio 
Chodos-, pero no nos volvamos locos con la fecha del 22. Hay 
que dejar de asociar el incumplimiento técnico con lo que sucedió 
en 2001. Lo importante es generar una mesa de diálogo”, afirmó 
el fin de semana. Via la Nación. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.lanacion.com.ar/economia/gobierno-conciliador-avanza-
con-la-deuda-y-reflota-el-consejo-economico-nid2366494

Chefe do FMI adverte que recuperação econômica global 
completa é improvável em 2021
WASHINGTON (Reuters) - A economia global levará muito 
mais tempo para se recuperar totalmente do choque causado pelo 
novo coronavírus do que o inicialmente esperado, disse a chefe 
do Fundo Monetário Internacional, ao mesmo tempo em que 
enfatizou o perigo do protecionismo.
A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse que o 
Fundo deve rever para baixo sua previsão de uma contração de 3% 
no PIB em 2020, com apenas uma recuperação parcial esperada 
para o próximo ano, em vez da alta de 5,8% inicialmente projetada.
Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22U22A-
OBRBS

Cinco potenciais crises internacionais para além da pandemia 
de coronavírus
No meio de uma pandemia que virou o mundo de cabeça para 
baixo, há muitas outras coisas relevantes acontecendo no planeta 
das quais é difícil dar conta.
Mesmo os conflitos internacionais — existentes ou potenciais — 
mais sérios podem ficar mais de lado neste momento. Em alguns 
casos, a crise global na saúde pode inclusive agravar a situação.

Por exemplo, alguns governos estão se aproveitando do foco no 
coronavírus para tocar ambições de longa data.
São situações que, como o vírus, também têm potencial para 
afetar o mundo todo. Via BBC. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52685743

Brasil supera Itália e Espanha em número de infectados
O Brasil registrou neste sábado (16/05) 816 novas mortes nas 
últimas 24 horas em decorrência do novo coronavírus, segundo 
dados do Ministério da Saúde, somando um total de 15.633 
óbitos. Assim, o número de óbitos diários se mantém acima de 
800 pelo terceiro dia seguido, tendo ultrapassado a marca dos 15 
mil em apenas dois meses, desde o registro da primeira morte pela 
pandemia, em 16 de março.
Os casos confirmados de covid-19 chegam a 233.142 (14.919 
infecções registradas nas últimas 24 horas). O país passa Itália 
(cerca de 225 mil) e Espanha (cerca de 230 mil), se tornando o 
quarto no mundo em infectados pelo coronavírus, de acordo com 
monitoramento da universidade americana Johns Hopkins.
Segundo o levantamento, o Brasil só está atrás de Reino Unido (mais 
de 244 mil casos confirmados), Rússia (mais de 281 mil) e Estados 
Unidos (mais de 1,47 milhão). Via DW. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.dw.com/pt-br/brasil-supera-it%C3%A1lia-e-espanha-
em-n%C3%BAmero-de-infectados/a-53471452

Proposta assinada pelo Brasil defende que OMS passe por 
investigação
Nesta segunda-feira, o governo do Brasil e de outros 60 países do 
mundo vão colocar à votação uma resolução que pedirá a abertura 
de uma investigação “imparcial e independente” da resposta dada 
pela OMS à pandemia.
A agência de Saúde realiza sua assembleia anual, com a participação 
de chefes-de-estado e ministros de todos os 194 países. O evento, 
virtual, deve ser marcado por duras críticas contra a OMS e ataques 
mútuos entre governos. Via UOL. Leia a matéria na íntegra:  
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/18/
proposta-assinada-pelo-brasil-defende-que-oms-passe-por-exame-
independente.htm

La crise sanitaire a causé une baisse d’émissions de CO2 sans 
précédent depuis la seconde guerre mondiale
Entre 1º de janeiro e 30 de abril, as emissões de carbono diminuíram 
9% em relação a 2019. Um recuo provavelmente temporário, pois 
não está ligado a transformações estruturais.
La crise du Covid-19 a eu un effet « extrême » sur les émissions 
mondiales de CO2. Selon la manière dont la relance économique 
se fera, celles-ci devraient baisser d’environ 4 % à 7 % sur l’année 
2020, par rapport à 2019, soit la plus forte diminution annuelle 
enregistrée depuis la seconde guerre mondiale, d’après une étude 
publiée dans Nature Climate Change, mardi 19 mai. Reste que 
pour le Global Carbon Project, un consortium international 
de scientifiques à l’origine de ces travaux, ce décrochage n’est 
probablement pas durable dans la mesure où il n’est pas lié à des 
transformations socio-économiques structurelles.
En réduisant drastiquement l’activité économique mondiale 
et en entraînant un confinement dans de nombreux pays, le 
SARS-CoV-2 a provoqué une baisse de 8,6 % des émissions 
de CO2 d’origine fossile, sur la période allant du 1er janvier 
au 30 avril, par rapport à la même période en 2019, soit plus 
d’un milliard de tonnes évitées. Au plus fort du confinement, 
le 7 avril, les rejets carbonés journaliers ont même baissé de 17 
% par rapport à la moyenne de 2019 – corrigée des variables 
saisonnières. Via Le Monde. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/05/19/la-crise-sanitaire-
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a-fait-chuter-les-emissions-de-co2_6040161_1652612.html

Libya: GNA recaptures towns near Tunisia border from Haftar
Libya’s UN-recognised government retakes two towns after 
recapturing strategic al-Watiya airbase on Monday.
Forces allied with Libya’s internationally-recognised Government 
of National Accord (GNA) say they have recaptured two towns 
near the Tunisian border from eastern-based renegade military 
commander Khalifa Haftar’s forces.
“Our heroic forces have entered the towns of Bader and Tiji amid 
welcome from their residents,” the media office of the Burkan 
Al-Ghadab (Volcano of Rage) Operation, the government-
led counteroffensive launched last April, said in a statement on 
Facebook on Tuesday.
On Monday, forces allied to the GNA retook the strategic al-
Watiya airbase south of the capital, Tripoli. The base had been 
under Haftar’s control since 2014.
Analysts say losing the base, one of the main strongholds for 
Haftar’s forces in western Libya, is a significant blow to Haftar’s 
year-long campaign to seize the capital from the GNA.
After losing control of the base, Ahmed al-Mesmari, the spokesperson 
for Haftar’s Libyan National Army (LNA) said on Tuesday Libya’s 
eastern-based forces had withdrawn from some embattled areas 
of the capital Tripoli. Via Aljazeera. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/libya-gna-recaptures-
towns-tunisia-border-haftar-200519093703915.html

Chefe do Banco Mundial diz estar frustrado com credores 
privados sobre alívio da dívida para países.
O presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, disse 
nesta terça-feira que está frustrado com a relutância dos credores 
privados em participar de um programa de alívio da dívida para os 
países mais pobres do mundo, e acredita que alguns países estão se 
preocupando demais com sua própria avaliação de crédito.
Malpass disse a repórteres em uma teleconferência que 14 países 
pobres aceitaram ofertas de suspensão de pagamentos de dívidas 
bilaterais oficiais, e outros 23 devem pedir tolerância. Alguns dos 
países mais pobres do mundo estão relutantes em buscar alívio 
da dívida sob o programa apoiado pelo G20 por preocupação, 
pois isso pode prejudicar suas classificações de crédito e acesso 
futuro ao mercado. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/05/19/banco-
mundial-forneceu-ajuda-por-coronavirus-a-100-paises-diz-malpass.
htm?cmpid=copiaecola

A Economia nos Tempos de COVID-19
Os países da América Latina e do Caribe já vivenciaram vários 
choques negativos graves ao longo de sua história, incluindo 
quedas acentuadas nos preços de commodities, agravamento 
drástico de suas condições financeiras e grandes desastres naturais. 
O ambiente externo atual da região tem muito em comum com 
esse histórico, o que significa que a experiência anterior será muito 
valiosa. No entanto, a epidemia Covid-19 introduz uma nova 
dimensão à crise, pois as medidas necessárias para conter o surto 
também levam a um grande choque de oferta.
Países em toda a região têm tentado gerenciar o equilíbrio entre 
custos sanitários e custos econômicos. Atingir o equilíbrio “correto” 
requer uma avaliação dos impactos sanitários e econômicos das 
medidas que podem ser adotadas para conter a propagação da 
epidemia. Tais medidas incluem desde quarentenas e isolamentos 
populacionais em nível nacional até iniciativas de distanciamento 
social dirigidas a grupos populacionais vulneráveis, tais como 
idosos, ou a locais específicos.
Foi elaborada, para este relatório, uma estimativa do 

impacto de medidas gerais e específicas no número de casos 
da epidemia Covid-19 com base em dados diários de 25 
países. Via Banco Mundial. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/publication/latin-
america-brazil-economy-coronavirus-pandemic-covid-19

Promotor pede que suspeito de genocídio de Ruanda fique sob 
custódia da ONU
HAIA (Reuters) - Investigadores internacionais de crimes de 
guerra solicitaram que Felicien Kabuga, suspeito do genocídio de 
Ruanda, preso no fim de semana, seja transferido para custódia da 
Organização das Nações Unidas (ONU) para julgamento, disse 
um promotor nesta quarta-feira.
Felicien Kabuga, de 84 anos, foi detido no subúrbio de 
Paris no sábado, depois de ficar foragido durante um 
quarto de século. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22W296-
OBRWD

Quarentena evita um bilhão de toneladas de carbono na 
atmosfera. Emissão de poluentes caiu 17% no mundo; no 
Brasil, queda chegou a 25% em 20 de março, mas regrediu a 
8% no fim de abril.
A designer Andrea Micherif vive com a família em Xangai, na 
China, há cerca de quatro anos. Com a chegada da pandemia, 
passou os últimos meses sob a rígida quarentena chinesa. Uma 
das primeiras mudanças que ela pôde perceber em decorrência do 
isolamento aconteceu no céu. “O céu ficou absolutamente azul, 
um azul Maldivas. A gente passou a ouvir os pássaros”, disse ela 
em depoimento ao podcast Foro de Teresina, no começo de abril. 
Relatos semelhantes foram feitos em vários países. Essa percepção 
visual agora é sustentada por evidências científicas: estudo 
publicado hoje na revista Nature Climate Change mostra que, no 
começo de abril, as emissões diárias de dióxido de carbono (CO2) 
na atmosfera caíram 17% no mundo todo, na comparação com a 
média diária de 2019. Foi o menor volume de emissões registrado 
desde 2006. No acumulado dos primeiros quatro meses de 2020, 
houve 1 bilhão de toneladas de CO2 a menos sendo lançado na 
atmosfera. O dióxido de carbono é um dos principais fatores que 
causam o aquecimento global. Via Piauí. Leia a matéria na íntegra:  
https://piaui.folha.uol.com.br/pandemia-evita-um-bilhao-de-
toneladas-de-carbono-na-atmosfera/

Magnitude da crise empurra vários bancos centrais latino-
americanos para território desconhecido
Colômbia e Chile adotam programas modestos de injeção de 
liquidez através da compra de dívida. Brasil já tem autorização do 
Congresso para fazer o mesmo. Não se comparam em volume aos 
da Europa e EUA, mas são uma opção contra os efeitos da crise 
provocada pelo coronavírus
Duas letras (QE) que salvaram os Estados Unidos e a Europa 
da paralisia total na grande crise financeira de uma década atrás 
começam a ser pronunciadas nos últimos dias em algumas capitais 
latino-americanas. O avanço de uma crise econômica que se 
prevê especialmente intensa nos países emergentes está forçando 
vários órgãos emissores de divisas da região a ensaiarem uma 
fórmula inédita nestas latitudes: a injeção de liquidez, através 
de compras de dívida pública ou privada para assegurar o bom 
funcionamento dos mercados e reduzir o custo de financiamento 
de Governos e empresas. Entre os grandes países da região, a 
Colômbia e o Chile foram os primeiros a quebrar o gelo “o 
primeiro comprando títulos públicos e privados, e o segundo 
apenas adquirindo papéis privados”, abrindo um caminho 
inexplorado na região. Via El País. Leia a matéria na íntegra:  
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https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-19/magnitude-da-crise-
empurra-varios-bancos-centrais-latino-americanos-para-territorio-
desconhecido.html

Trump bombardeou resolução proposta por Brasil por acesso 
à vacina
O governo americano se dissocia de trechos de uma 
resolução aprovada nesta terça-feira na OMS, que estabelece 
o compromisso dos governos a garantir acesso à vacina e 
tratamento contra o coronavírus. O documento havia sido 
apoiado pelo governo brasileiro e UE, e foi negociador 
diretamente pela embaixadora do Brasil na OMS, Maria 
Nazareth Farani Azevedo. Via UOL. Leia a matéria na íntegra:  
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/19/oms-
aprova-resolucao-que-estabelece-acesso-a-vacina.htm

US Approves Sale of Heavy Weight Torpedoes for Taiwan
A venda possível tem um valor estimado de US $ 180 milhões.
The United States approved a possible sale of heavy weight 
torpedoes to Taiwan, the U.S. Defense Security Cooperation 
Agency (DSCA) announced in a statement. According to DSCA, 
the U.S. Department of State approved a possible Foreign Military 
Sale of 18 MK-48 Mod 6 Advanced Technology Heavy Weight 
Torpedoes for Taiwan in a deal estimated to cost $180 million. 
The announcement did not mark the finalization of a sale, but the 
approval of a potential sale. If finalized, the sale would mark the 
first U.S. arms sale to Taiwan in 2020.
According to DSCA, the specific components included as 
part of the sale would be 18 MK-48 Mod 6 AT HWT units, 
spare parts, support and test equipment, and other assorted 
materials. “U.S. Government and contractor engineering, 
technical and logistics support services; and other related 
elements of logistics support” are also included as part of the 
possible package. Via The Diplomat. Leia a matéria na íntegra:  
https://thediplomat.com/2020/05/us-approves-sale-of-heavy-weight-
torpedoes-for-taiwan/

Ao contrário do resto do mundo, emissões de gases-estufa do 
Brasil devem crescer em 2020
Enquanto a retração da economia por causa do coronavírus deve 
derrubar em 6% as emissões globais do gases que provocam o 
aquecimento global; no Brasil a estimativa é que podem subir até 
20% por causa da alta do desmatamento da Amazônia.
Diferentemente do resto do mundo, que deve ter uma redução nas 
emissões de gases de estufa neste ano diante da recessão provocada 
pela pandemia de covid-19, o Brasil provavelmente vai registrar 
um aumento na liberação dos gases que provocam o aquecimento 
global.
Análise feita pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (Seeg) do Observatório do Clima estima que a 
alta pode ser entre 10% e 20% neste ano, em relação aos dados 
de 2018, porque o País está mantendo em ritmo acelerado 
a sua principal fonte de gás-estufa, o desmatamento. Para as 
emissões globais, a expectativa é de queda em torno de 6% por 
causa da diminuição da atividade industrial e do consumo de 
combustíveis fósseis. Via Estadão. Leia a matéria na íntegra:  
https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/ao-
contrario-do-resto-do-mundo-emissoes-de-gases-estufa-do-brasil-
devem-crescer-em-2020/

A ponte naval entre Irã e Venezuela que dribla a pressão dos 
EUA
Envio de cinco petroleiros iranianos para parceiros venezuelanos 
pode elevar a tensão política e militar na região do Caribe.

O governo venezuelano anunciou na quarta-feira (20) a 
mobilização de uma esquadra de navios de guerra para escoltar a 
chegada de cinco petroleiros provenientes do Irã.
A ponte naval de abastecimento sela uma parceria entre dois dos 
maiores antagonistas dos EUA no cenário internacional. Por isso, 
tem o poder de elevar a tensão política e militar numa região de 
interesse imediato do Brasil, que possui 2.200 km de fronteira seca 
com a Venezuela.
Os americanos despacharam no início de maio uma frota de navios 
de guerra, aviões de vigilância e forças especiais para a região do 
Caribe. O despacho foi feito a pretexto de combater o tráfico 
internacional de drogas. A medida foi tomada dias depois do 
anúncio de um prêmio de US$ 15 milhões por informações que 
levassem à captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, 
acusado pelos EUA de envolvimento com narcotráfico.
Os petroleiros iranianos – Fortune, Forest, Petunia, Faxon e Clavel 
– cruzaram o Canal de Suez, no Egito, na primeira quinzena de 
maio, transportando um total de 1,5 milhão de barris de petróleo. A 
atracação na Venezuela está prevista para o início do mês de junho. 
A rota passa inevitavelmente pela zona marítima internacional onde 
se encontram as forças americanas. A escolta naval venezuelana 
terá início assim que os petroleiros entrarem na zona marítima 
exclusiva da Venezuela. Via Nexo Jornal. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/21/A-ponte-naval-
entre-Ir%C3%A3-e-Venezuela-que-dribla-a-press%C3%A3o-dos-
EUA

China iron ore futures sustain rally on Brazil supply concerns
Dalian iron ore futures rose for a sixth straight session on 
Wednesday, hitting $100 a tonne, as concerns over supply from 
Brazil and China’s strong appetite for the steelmaking raw material 
pushed spot prices to an eight-month high.
The Dalian Commodity Exchange’s most-traded September iron 
ore contract rose 2.3% to 714 yuan ($100.56) a tonne.
Benchmark spot 62% iron ore bound for China, the world’s top 
steel producer, climbed to $97.20 a tonne on Tuesday, the highest 
since Sept. 16, SteelHome consultancy data showed. SH-CCN-
IRNOR62
The Singapore Exchange’s front-month June 
contract, however, dropped 0.7% to $92.58 a 
tonne. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://in.reuters.com/article/asia-ironore/china-iron-ore-futures-
sustain-rally-on-brazil-supply-concerns-idINL4N2D201A

Argentina assume “default suave” e prorroga negociações com 
credores até 2 de junho
O Governo da Argentina anunciou na noite desta quinta-feira 
que prorrogará até 2 de junho sua oferta de troca de bônus da 
dívida, o que na prática significa que deixará de pagar uma parcela 
de 503 milhões de dólares (2,79 bilhões de reais), colocando a 
dívida externa do país sul-americano em default ― em português, 
um calote técnico. Isso porque será um default suave. Os credores 
não parecem interessados em ir aos tribunais enquanto houver a 
possibilidade de um acordo. Via El País. Leia a matéria na íntegra:  
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-22/argentina-
assume-default-suave-e-prorroga-negociacoes-com-credores-ate-2-de-
junho.html

Pakistan plane crash: Dozens die as jet hits homes in Karachi
A Pakistan International Airlines Airbus A320 flying from Lahore 
has crashed in the densely populated Model Colony residential 
area of Karachi.
Flight PK8303, carrying 91 passengers and eight crew, was trying 
to land at Jinnah International Airport.
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Provincial health officials confirmed at least 37 fatalities, but a far 
higher death toll is feared. At least three passengers survived.
The pilot had reported a loss of engine power and subsequently 
issued a mayday. Via BBC. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.bbc.com/news/world-asia-52766904

Alemanha quer impedir Trump de deixar acordo Open Skies
A Alemanha pediu nesta quinta-feira (21/05) aos Estados Unidos 
que reconsiderem a decisão de se retirar do tratado internacional 
Open Skies (céus abertos) e instou a Rússia a respeitar suas 
obrigações no acordo.
O ministro alemão do Exterior, Heiko Maas, disse que vai se 
empenhar para que o governo do presidente Donald Trump 
reveja sua decisão e destacou que França, Polônia e Reino 
Unido repetidamente explicaram aos Estados Unidos que as 
dificuldades de aplicação por Moscou, nos últimos anos, não 
justificam uma retirada. Via DW. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-quer-impedir-trump-de-deixar-
acordo-open-skies/a-53530247

EUA exigem revisão imediata de reação da OMS à pandemia e 
reformas
GENEBRA (Reuters) - Os Estados Unidos pediram à Organização 
Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira que comece a investigar 
imediatamente a fonte do novo coronavírus, além de sua própria 
reação à pandemia.
O presidente norte-americano, Donald Trump, que acusou 
a agência de ser “chinocêntrica”, ameaçou na segunda-feira 
em uma carta divulgada no Twitter ao diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, suspender permanentemente 
o financiamento de seu país se a OMS não se comprometer 
com melhorias dentro de 30 dias e reconsiderar a filiação 
dos EUA. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22Y23W-
OBRWD

Global markets fall as China moves to tighten control over 
Hong Kong
Fears that moves by China to tighten its political control over 
Hong Kong will lead to heightened tensions between Beijing and 
Washington have prompted a sharp sell-off on global markets.
With investors already anxious about the economic damage 
caused by the Covid-19 pandemic, the crackdown on 
dissent in Hong Kong caused shares to fall in both Asia 
and Europe. Via The Guardian. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.theguardian.com/business/2020/may/22/global-markets-
fall-as-china-moves-to-tighten-control-over-hong-kong

France and Germany Show the Way Forward in the COVID-19 
Crisis
For a time, it looked as though the crisis surrounding the coronavirus 
could deliver a fatal blow to the European Union. But on Monday, 
Paris and Berlin announced a new fund. There is still plenty of 
opposition to overcome. Via Der Spiegel. Leia a matéria na íntegra:  
h t t p s : / / w w w . s p i e g e l . d e / c o n s e n t - a -
?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%
2Feurope%2Ffrance-and-germany-show-the-way-forward-in-the-
corona-crisis-a-89aa5aac-5cba-429f-b982-37772161bb7f

Campos Neto destaca cautela recomendada na política 
monetária, abre dados de crédito
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou 
nesta segunda-feira que é recomendada cautela na condução da 
política monetária no país, e que a dívida pública alta é importante 

fator de risco, apontando que houve aumento nos juros de 5 anos 
especialmente para os países de dívida mais elevada —Brasil e 
África do Sul.
Em apresentação divulgada pelo BC, Campos Neto divulgou 
que a prorrogação de operações de crédito no âmbito da 
renegociação de dívidas junto a bancos chegou a 535,7 
bilhões de reais no período de 16 de março a 15 de maio, 
tendo como pano de fundo a crise provocada pela pandemia 
do coronavírus. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2311E6-
OBRBS

Postura frente à pandemia piora imagem do Brasil no exterior 
e afasta investidores
“Estes são os túmulos de abril. Vejo um funeral a cada dez minutos, 
e este é só o começo.”
A descrição de um cemitério em São Paulo com caixões de vítimas 
do novo coronavírus feita na semana passada foi apenas uma 
dentre as várias vezes que repórteres das maiores emissoras de 
TV dos Estados Unidos abordaram a gravidade da pandemia no 
Brasil. A imagem de caixões e de hospitais se tornou corriqueira 
na imprensa estrangeira depois que o país rompeu a marca de 
mais de mil mortes diárias. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, puxada pelo Brasil, a América do Sul é agora o novo 
epicentro da covid-19. Via UOL. Leia a matéria na íntegra:  
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/25/
postura-frente-a-pandemia-piora-imagem-do-pais-no-exterior-e-
afasta-investidores.htm3

Estados Unidos suspendem a entrada de pessoas vindas do 
Brasil por causa do coronavírus
Os Estados Unidos proibiram neste domingo a entrada de 
viajantes do Brasil por causa do risco de acelerarem a propagação 
do coronavírus em seu território. A medida foi tomada no dia em 
que o Brasil se tornou oficialmente o segundo país do mundo com 
mais os casos confirmados da covid-19, atrás apenas dos Estados 
Unidos. O veto ao Brasil se soma aos que já estão em vigor para 
viajantes da China, Irã, União Europeia e Reino Unido.
O presidente Donald Trump já havia anunciado na terça-feira que 
estava “estudando” um possível veto, depois que o Brasil registrou 
seu maior número de mortes em um único dia e deu provas de que se 
tornou um dos pontos quentes da pandemia no mundo. “Estamos 
considerando isso. Espero que não tenhamos um problema”, disse 
Trump na Casa Branca. “Não quero que pessoas venham aqui e 
infectem nosso povo. E também não quero que fiquem doentes 
lá. Estamos ajudando o Brasil com respiradores. O Brasil tem 
problemas, sem dúvida.” Via El País. Leia a matéria na íntegra:  
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-25/estados-unidos-
suspendem-a-entrada-de-pessoas-vindas-do-brasil-por-causa-do-
coronavirus.html

Pandemia deixará ‘cicatrizes’ no comércio global, diz brasileiro 
diretor-geral da OMC
O diretor-geral da Organização Mundial de Comércio 
(OMC), o diplomata brasileiro Roberto Azevêdo, diz que a 
pandemia de coronavírus pode levar os países à “tentação” 
de buscar autossuficiência em setores considerados essenciais 
em um primeiro momento. Depois, no entanto, ele diz que 
a redução das trocas internacionais não será vista como uma 
boa resposta. Via BBC Brasil. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52754077

Burundi election commission says Ndayishimiye new president
A votação pretende dar início à primeira transferência democrática 
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de poder em 58 anos de independência.
Burundi’s election commission declared the governing party’s 
candidate, Evariste Ndayishimiye, the winner of the country’s 
presidential election amid accusations of rigging by the leading 
opposition challenger.
Ndayishimiye, a retired army general, won 68.72 percent of 
the votes in last week’s ballot, while Agathon Rwasa, the main 
opposition leader, received 24.19 percent, the commission said on 
Monday. There was a turnout of 88 percent.
Since Ndayishimiye received more than 50 percent of the vote, 
he avoided a runoff. Via Aljazeera. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/hold-burundi-election-
commission-ndayishimiye-president-200525102926893.html

Why We Should Worry About China and India’s Border 
Skirmishes
Três décadas atrás, os dois países chegaram a um entendimento de 
não lutar. Mas Pequim agora é um poder muito mais forte.
Tensions between India and China are not new. The two 
countries—which share the world’s longest unmarked border—
fought a full-fledged war in 1962 and have since engaged in 
several small skirmishes. Not since 1975 has a bullet been fired 
across their shared border. As a result, the theory that Sino-Indian 
clashes are flashes in the pan and unlikely to lead to more extensive 
fighting has become a widely held consensus. Recent events, 
however, suggest that escalations are highly possible. Both sides 
have substantial—and growing—military deployments along a 
mostly disputed border. And for more than a decade, the People’s 
Liberation Army (PLA) has been testing India’s military readiness 
and political resolve along several strategic areas. Peace can no 
longer be taken for granted.
The most recent clashes took place earlier this month. On May 5, 
Indian and Chinese soldiers clashed near the Pangong Tso lake in 
Ladakh. It is believed that the skirmish took place because the PLA 
had objected to Indian military patrols in the area. Most of these 
clashes apparently stem from differing assessments of the location 
of the so-called Line of Actual Control—the de facto international 
border. And then on May 9, at an altitude of 15,000 feet, in the 
Naku La region near Tibet, soldiers from both sides came to blows 
and threw stones at each other mostly in efforts to induce the 
Indian troops to move back from the areas they were patrolling. No 
arms were used but several dozen soldiers were injured, including a 
senior Indian officer who was required to be airlifted to a hospital.
Via Foreign Policy. Leia a matéria na íntegra:  
https://foreignpolicy.com/2020/05/23/india-china-border-skirmishes/

Africa’s oil producers eye energy independence after Covid-19
A queda dos preços do petróleo, exacerbada pela pandemia de 
coronavírus, deixou os produtores de petróleo e gás da África 
olhando para o fundo do barril. As energias renováveis   poderiam 
oferecer uma saída.
Months before Covid-19 triggered a historic oil price crash, there 
were signs that the market was already in ill-health.
In December 2019, Nigeria’s environment minister warned that 
the days of fossil fuels were numbered amid worries about climate 
change, which had spooked investors.
Then a brawl between Saudi Arabia and Russia in March saw oil 
prices tumble to around $20 per barrel, forcing Africa’s largest oil 
producer Nigeria, and others, to sell at a loss.
When Covid-19 broke out, it hammered global demand 
for transport, stopping people and goods from travelling. 
This dealt a further blow to African economies heavily 
reliant on oil. Via RFI. Leia a matéria na íntegra:  
http://www.rfi.fr/en/africa/20200525-africa-oil-producers-eye-

energy-independence-after-covid-19-china

Pelo segundo ano, militar brasileira recebe prêmio de igualdade 
de gênero da ONU
Comandante que atuou na República Centro-Africana divide 
distinção com indiana.
Uma comandante brasileira e uma major indiana foram escolhidas 
para receber o Prêmio de Defensoras Militares da Igualdade de 
Gênero da Nações Unidas de 2019.
A comandante brasileira Carla Monteiro de Castro Araújo, que 
atua na Missão Multidimensional Integrada de Estabilização na 
República Centro-Africana (Minusca), irá levar o prêmio ao lado 
da major indiana Suman Gawani, que serviu a organização no 
Sudão do Sul.
Criada em 2016, a premiação visa reconhecer o esforço de um 
militar em promover os princípios da resolução 1.325 da ONU. O 
texto reconhece que mulheres sofrem os impactos de um conflito 
de forma diferente dos homens e define que é necessário reforçar o 
papel feminino na tomada de decisções relacionadas à prevenção e à 
resolução de conflitos. Via Folha  de  S. Paulo.  Leia a matéria na íntegra:  
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/pelo-segundo-ano-
militar-brasileira-recebe-premio-de-igualdade-de-genero-da-onu.
shtml

Nota 61: Centenário do estabelecimento das relações 
diplomáticas Brasil – Polônia
Os presidentes do Brasil e da Polônia, Jair Bolsonaro e Andrzej 
Duda, em conversa telefônica, congratularam-se pelo centenário 
do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. 
Na ocasião, confirmaram o desejo de aprofundar a cooperação 
bilateral em prol da prosperidade de seus povos e do fortalecimento 
da posição internacional de ambos os países.
Há 100 anos, a formalização do relacionamento bilateral reforçava 
os laços de amizade que uniam os povos das duas nações. A 
partir das últimas décadas do século XIX, fluxos sucessivos de 
imigrantes poloneses já chegavam ao Brasil, aportando significativa 
contribuição ao desenvolvimento do País e dando origem à segunda 
maior comunidade de descendentes de poloneses no mundo. Via 
Ministério das Relações Exteriores. Leia a matéria na íntegra:  
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21541-nota-
conjunta-centenario-do-estabelecimento-das-relacoes-diplomaticas-
brasil-polonia

Américas sofrerão maior perda de empregos por causa da 
Covid-19, diz OIT
GENEBRA (Reuters) - As Américas serão as maiores vítimas 
mundiais dos cerca de 305 milhões de empregos perdidos durante 
a pandemia de Covid-19 entre abril e junho, disse a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) nesta quarta-feira.
O surto também ameaça gestar uma “geração isolamento” de 
jovens forçados a correr para se atualizarem no mercado de trabalho 
durante ao menos 10 anos, disse a entidade sediada em Genebra.
O relatório não mudou a estimativa de perda de empregos 
no segundo trimestre feita um mês atrás, que é calculada em 
termos de horas de trabalho em comparação com um valor de 
referência pré-pandemia. Via Reuters. Leia a matéria na íntegra:  
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2332D0-
OBRBS

Cloroquina contra coronavírus: por que OMS decidiu 
interromper testes com remédio em pacientes com covid-19
Em meio à polêmica sobre o uso da hidroxicloroquina para tratar 
pacientes com coronavírus, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) decidiu suspender os estudos com a droga.
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Mas por quê?
Segundo a organização, o objetivo é reavaliar sua segurança antes 
de retomar as pesquisas.
A decisão ocorre depois de a revista científica Lancet ter publicado 
pesquisa com 96 mil pessoas internadas com coronavírus em 
671 hospitais de seis continentes mostrando que o uso de 
hidroxicloroquina e cloroquina estava ligado a um risco maior de 
arritmia e de morte.
Cientistas de universidades como Harvard (EUA) e Heart Center 
(Suíça), responsáveis pelo estudo, também constataram que não 
houve benefício no uso das drogas após o diagnóstico de covid-19.
Via BBC Brasil. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.bbc.com/portuguese/geral-52806209

Bioma mais ameaçado do Brasil, Mata Atlântica vive alta do 
desmatamento
O ritmo de destruição da Mata Atlântica voltou a subir após ter 
sido registrada a menor taxa de desmatamento das últimas três 
décadas. Entre 2018 e 2019, o bioma perdeu 145 quilômetros 
quadrados, um aumento de quase 30% em comparação com o 
período anterior, segundo levantamento divulgado pela Fundação 
SOS Mata Atlântica nesta terça-feira (27/05).
Os números de desmatamento do bioma vinham caindo 
desde 2016, e entre 2017 e 2018, 113 quilômetros quadrados 
foram devastados, a menor área registrada desde 1985, quando 
começaram os registros da SOS Mata Atlântica.
O bioma é considerado o mais ameaçado do país. De sua área 
original de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, espalhados por 
17 estados e que cobria grande parte da costa, restam apenas 12%.
Via DW Brasil. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.dw.com/pt-br/bioma-mais-amea%C3%A7ado-
do-brasil-mata-atl%C3%A2ntica-vive-alta-do-
desmatamento/a-53582491

Bruxelas aprova o maior plano de recuperação da história da 
União Europeia: 750 bilhões de euros
Um passo histórico que dispara os alarmes em alguns países 
do norte da União Europeia, ao mesmo tempo em que alenta 
esperanças para os do sul. A Comissão Europeia aprovou nesta 
quarta-feira um plano de recuperação econômica contra a 
pandemia num valor de 750 bilhões de euros (4,42 trilhões 
de reais). Dessa quantia, 500 bilhões de euros correspondem 
a subsídios a fundo perdido, e os outros 250 bilhões de 
euros a empréstimos. Via El País. Leia a matéria na íntegra:  
https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-27/bruxelas-aprova-o-
maior-plano-de-recuperacao-da-historia-da-uniao-europeia-750-
bilhoes-de-euros.html

Comunidade internacional promete mais de 2,5 bilhões de 
euros aos países que acolhem refugiados venezuelanos
Fundos visam melhorar as condições de vida de mais de cinco 
milhões de migrantes .
Com a pandemia se propagando desenfreadamente pela América 
Latina, novo epicentro do coronavírus, a situação dos mais 
de cinco milhões de migrantes venezuelanos espalhados pelos 
países vizinhos se agravou. Diante disso, líderes de 40 países 
e organizações como a Comissão Europeia, as Nações Unidas e 
instituições financeiras uniram forças para lançar um pacote de 
ajuda aos países de acolhida do êxodo. Como resultado desse 
esforço, mais de 2,5 bilhões de euros (14,7 bilhões de reais) foram 
arrecadados até a tarde desta terça-feira na conferência de doadores 
organizada pela União Europeia e pela Espanha. Apesar da grande 
soma prometida, a maior parte dessa ajuda é oferecida na forma 
de empréstimos. Apenas 595 milhões de euros (3,5 bilhões de 

reais) são desembolsos diretos dos países. O restante é outro tipo 
de apoio financeiro.
Entre os aportes, destaca-se o dos Estados Unidos, que contribuirão 
com mais de 200 milhões de dólares (1,1 bilhão de reais). A 
Espanha desembolsará 50 milhões de euros (294 milhões de reais) 
em três anos, anunciou a chanceler Arancha González Laya.
Os países vizinhos da Venezuela acumulam problemas 
justamente quando tentavam reduzir o impacto da chegada em 
massa de imigrantes. Colômbia, Peru, Equador, Chile e Brasil, 
os principais destinos, enfrentam uma virulenta emergência 
sanitária que põe sob pressão a capacidade de seus sistemas 
de saúde e educação para atender os recém-chegados. “A 
assistência humanitária é urgentemente necessária. Durante 
muito tempo, os países que acolhem refugiados fizeram isso com 
pouca ajuda. Agora temos uma grande oportunidade de fazer 
diferença e mobilizar recursos adicionais”, afirmou no início 
da conferência o alto comissário da ONU para os Refugiados, 
Filippo Grandi. Via EL País.  Leia a matéria na íntegra:  
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-26/comunidade-
internacional-promete-mais-de-25-bilhoes-de-euros-aos-paises-que-
acolhem-refugiados-venezuelanos.html

Cerco a Hong Kong é maior desafio da China ao Ocidente 
desde 1989
Pequim aprova lei de segurança sobre território, e Estados Unidos 
prometem retaliação.
A China do líder Xi Jinping lançou nesta quinta (28) o maior desafio 
político ao Ocidente desde que decidiu massacrar estudantes que 
pediam democracia no país na praçaa da Paz Celestial, em 1989.
A ditadura comunista aprovou a lei de segurança nacional para 
estrangular a oposição a Pequim em Hong Kong, a antiga colônia 
britânica que lhe serve de centro financeiro desde a devolução de 
1997, como estava previsto desde a semana passada.
No massacre de quase 31 anos atrás, a abertura econômica 
promovida pelo líder Deng Xiaoping começava a colocar a 
China no caminho para virar segunda maior economia do 
mundo, mas a liberalidade levou milhares a exigir contrapartida 
política. Via Folha de S.Paulo. Leia a matéria na íntegra:  
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/cerco-a-hong-kong-
e-maior-desafio-da-china-ao-ocidente-desde-1989.shtml

George Floyd Protests in Minneapolis: Live Updates
As lojas foram incendiadas e os policiais dispararam balas de gás 
lacrimogêneo e borracha quando uma onda de protestos irrompeu 
em South Minneapolis.
A wave of protests erupted across South Minneapolis overnight 
and into Thursday, with the police firing tear gas and rubber 
bullets as people set buildings on fire and looted stores days after 
George Floyd, an African-American man, died in police custody.
Ash was falling Thursday morning at a shopping center 
on Lake Street, where the recently renovated Target had 
been defaced and looted. A nearly completed apartment 
development across the street had been burned to its concrete 
lower floor. Other commercial structures were also badly 
damaged. Via The New York Times. Leia a matéria na íntegra:  
https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/minneapolis-protests-
george-floyd.html

Até o próximo mês, pessoal!
Equipe IDEG.
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