
Curadoria

Veja também nesta edição:

Prof. Pedro Sloboda: formação 
acadêmica e conhecimento de Prova
A fase dos Recursos no CACD

Conheça o projeto: Travessia CACD
Saiu o edital CACD 2020

5 perguntas importantes sobre 
os recursos para o TPS

Conheça o projeto do 
professor Marcello Bolzan que 

utiliza a sua bagagem de mais 
de uma década de experiência na 

preparação ao CACD para auxiliar 
candidatos que estão começando.



vNOT

2

ÍNDICE
02  MENSAGEM
04  PROF. PEDRO SLOBODA

16  NOTÍCIAS DO MÊS

IDEG CURADORIA SIGA-NOS

CONVERSE COM A GENTE

@cursoideg

atendimento@ideg.com.br

@cursoideg
ELIZEU OLIVEIRA

MARIANA JARDIM

Edição e diagramação

Supervisão e aprovação

ideg.com.br

12  RECURSOS PARA A 1ª FASE

06  PROJETO TRAVESSIA

10  PROF. MARIANA LIMA

14  OS RECURSOS PARA A 3ª FASE

09  INFORMAÇÕES CACD 2020



3

vNOT

Bom momento, Cacdista!   
Damos as boas-vindas a você para nossa a edição de 
junho da Revista IDEG. 
Mantemos os agradecimentos aos nossos apoiadores, 
por acreditarem no nosso trabalho e nos ajudarem 
na construção de uma proposta que ajude os 
candidatos no seu caminho até a aprovação. 

Nesta edição, como de costume, trazemos 
o mais relevante do noticiário nacional e 
internacional, além das principais notas à 
imprensa publicadas pelo MRE durante o período. 

Trazemos neste mês uma matéria sobre nosso 
professor de Direito Internacional Pedro 
Sloboda que, reunindo formação acadêmica e 
conhecimento de prova, prepara candidatos de 
forma pragmática para bons resultados no CACD. 

Também neste mês nosso professor Marcello 
Bolzan fala sobre o projeto Travessia CACD, uma 

CACDISTA
MENSAGEM AO

Equipe IDEG

iniciativa de orientação em grupo, feita pelo 
próprio professor, que auxilia os alunos a 
definirem a melhor rota rumo à aprovação. 
Seguimos com a análise sobre as fases do 
CACD, cujo objetivo é auxiliar os candidatos 
a compreenderem, e consequentemente, se 
prepararem melhor, para cada fase específica.  

Além disso trazemos material indicado 
pela professora de francês para 
treino de interpretação, aumento 
de vocabulário  e aplicação pratica. 
Agradecemos imensamente a todos que 
nos apoiam e confiam no nosso trabalho.  
Bons estudos,
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AS QUESTÕES COBRADAS NAS PROVAS DOS ANOS 
2017, 2018 E 2019 FORAM ASSUNTOS DOS CURSOS 

DISCURSIVOS DO PROF. PEDRO SLOBODA.

No curso de terceira fase de 2017, o professor Sloboda circulou um texto entre 
os alunos intitulado “A Responsabilidade Internacional do Estado não depende 
de Dano”. De sua autoria, o texto  analisava os trabalhos da Comissão de Direito 
Internacional sobre responsabilidade internacional do Estado, o disciplinamento 
da questão pelo direito internacional geral e a questão do dano no direito da 
responsabilidade. Semanas depois, na prova, uma questão que parecia retirada 
do texto. Houve quem lesse a indicação do professor na véspera ou até no dia da 
prova e fosse aprovado no concurso em razão disso. Afinal, a questão foi a mais 
difícil da prova de direito e um dos grandes diferenciais de toda a terceira fase.

2017
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CONHEÇA OS CURSOS OFERECIDOS PELO 
PROF. PEDRO SLOBODA EM NOSSO SITE:

Em 2018, o Sloboda perguntou, no curso de terceira fase, se o depositário de um tratado 
poderia recusar um instrumento de ratificação que contivesse uma reserva, e ministrou 
uma aula sobre o tema. Na prova, seria cobrada uma questão que trazia um caso 
hipotético: exatamente a de um depositário que se recusava a receber um instrumento 
de ratificação que continha uma reserva. Mais uma vez, era a questão mais difícil da 
prova de direito e girava inteiramente em torno do tema.

Em 2019 não foi diferente. A primeira aula do curso de questões discursivas foi inteira 
sobre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, previstos no artigo 
4º da Constituição. Cada um dos 10 princípios foi identificado e comentado. Na 
prova, uma questão solicitava que o candidato identificasse cada um dos 10 princípios 
e discorresse sobre eles.

Portanto, na hora de estudar para o CACD é importante ter em mente que o professor precisa conhecer a prova e 
a banca e, mais do que isso, ter a capacidade de análise da conjuntura.

O professor Pedro M. Sloboda tem especialização, mestrado, doutorado e docência universitária, ou seja, é o mais 
capacitado professor de Direito Internacional do mercado.

2018

2019

www.ideg.com.br
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e 3,5 anos. Por essa razão, então, não recomendamos 
contratar todas as matérias, mas matérias individuais.
A importância do curso teórico:
 Uma dúvida muito recorrente é: em que 
momento do estudo eu preciso de um curso teórico? A 
resposta é dupla. 
 Quem está começando, precisa inevitavelmente 
de um estudo teórico. Na verdade, isso ocorre porque 
o CACD tem uma característica bastante diferente 

de outros concursos: de 
um lado, a maior parte dos 
concursos públicos não 
possui um viés acadêmico 
forte; de outro, no CACD 
existe uma aproximação (não 
total) do viés acadêmico, o 
que torna o estudo perigoso, 
uma vez que as bibliografias 
utilizadas são muito amplas 
e se modificam. Não dá para 

afirmar que os mesmos livros que foram exigidos na 
prova de 2019 venham a ser exigidos na prova de 2020. 
Como não existe mais a publicação dos antigos guias de 
estudo da FUNAG, onde se colocavam as referências 
bibliográficas e a concorrência se torna cada vez mais 
intensa ao longo do tempo, é preciso ter uma amplitude 
acadêmica na referência bibliográfica mais intensa, o 
que pode ser percebido no concurso dos últimos quatro 

lá, pessoal! Tudo bem? 
Aqui é o professor e coordenado do curso 
IDEG,  Marcello Bolzan. Todo mundo em 

home office, estudando. Na verdade, é um excelente 
momento, um bom tempo para se colocar tudo em dia, 
para aprofundar os estudos para a carreira diplomática. 
Hoje, tenho em minhas mãos a oportunidade de falar 
sobre a ferramenta mais importante para o CACD: o 
curso teórico. 
 Uma coisa é 
você assistir as aulas 
de um curso teórico 
ou ler a bibliografia 
sem um método. 
Outra bem diferente é 
associar o trabalho de 
ver a aula ou ler a um 
método reconhecido 
e estruturado. É 
i n d i s p e n s á v e l , 
portanto, buscar gerar maior eficiência ao fazer um 
curso teórico, ganhando tempo ao longo da preparação. 
E hoje vamos falar sobre a proposta pedagógica que lhe 
dará as ferramentas para esse maior aproveitamento. 
 Antes de tudo, porém, é preciso lembrar algo: 
a proposta pedagógica do IDEG é baseada no médio 
prazo. Com base em todas as competências exigidas 
pela prova, pensamos em uma preparação entre 2,5 

 O

“Uma dúvida muito recorrente 
é: em que momento eu preciso de 

um curso teórico?”
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anos, sobretudo nas fases discursivas e nas matérias de 
Direito Internacional, História e Economia. Para quem 
está começando, então, o estudo teórico é fundamental, 
porque é a única coisa que vai te aproximar da banca. 
Essa é a proposta pedagógica do IDEG, reconhecida 
pelo mercado e pelos aprovados dos últimos anos.
 Para quem não está começando a estudar e já 
se encontra em estágios intermediário ou avançado da 
preparação, também é necessário recorrer a um curso 
teórico, seja para aprofundar a matéria, seja para corrigir 
e garantir os desvios ocorridos ao longo do tempo de 
estudo. Frequentemente, as pessoas começam a estudar 
de determinada forma e logo percebem que ela não 
é suficiente e, a partir daí, começam a buscar formas 
de complementar o que já estudaram. Eu sempre digo 
que a melhor forma, nesse caso, é com o curso teórico, 
porque você organiza seu pensamento e aprofunda o 
que é mais importante. Nesses casos, você deverá medir 
a sua necessidade de conteúdo e, com o apoio da melhor 
qualidade, carga horária e estrutura pedagógica, você 
irá evoluir nesse processo. 
 No meu curso teórico atual, por exemplo, uma 
boa parte dos meus alunos já foram para a fase avançada 
do concurso. Alguns mais de uma vez participaram das 
fases discursivas. Nessa fase da preparação mais avançada, 
certamente os 
exercícios discursivos 
são importantíssimos 
também para 
diagnosticar algumas 
falhas ou restrições 
de repertório, porém, 
os cursos teóricos é 
que farão com que 
essas lacunas sejam 
supridas. Por isso, 
é fundamental que 
alunos e alunas não 
substituam o curso 
teórico por cursos 
de exercícios. Essas 
modalidades são 
complementares e não substitutas. Nunca pense que 
você ganhará grande repertório por meio de exercícios 
discursivos ou objetivos. Na verdade, o que constrói 
o conhecimento é o curso teórico, onde você molda, 
de fato, a sua estrutura de argumento, para questões 
discursivas ou objetivas, seja no estilo IADES ou 

CESPE.
 Como obter o máximo do curso teórico? 
Um fato óbvio é que o curso ou aula teórico agrega 
conhecimento fundamental que se tornará uma base 
sobre a qual todo o seu estudo se estruturará, desde 
o início até sua aprovação. A importância dessa base 
pode ser constatada pelo que praticamente todos (as) 
aprovados (as) nos últimos cinco anos comentam. E 
tenho a sorte de conhecer senão todos e todas, a maioria 
dos aprovados dos últimos dez anos de CACD. 
 Mas como, então, agregar esse conhecimento 
tão fundamental a partir do curso teórico? Não existe 
um método perfeito para isso, mas é importante você 
conhecer quatro ferramentas básicas para operacionalizar 
esse processo. Certamente, vão lhe ajudar muito.
 Em um primeiro momento, obviamente, você 
irá assistir a aula. Contudo, é importante deixar claro 
que essa fase não é estática ou rígida. É diferente, por 
exemplo, de assistir a um episódio do Netflix, quando 
você fica passivo ao conteúdo – apenas visualiza aquilo 
que é falado - e rapidamente se esquece do que foi 
tratado. Na realidade, para seus estudos, você precisa 
adotar uma conduta proativa, ou seja, se habituar a 
formalizar tudo o que o docente falou.
 Aí entra a segunda fase, quando você deve 

construir um resumo da 
aula que foi assistida. Estou 
convencido de que a melhor 
forma para essa construção 
é adotar a estratégia dos 
“pontos motivacionais”. 
Esses pontos são perguntas 
que você deverá responder 
sobre o que foi falado em 
cada pequena parte da 
aula.  Tomemos uma aula 
de microeconomia como 
exemplo. Suponha que eu 
tenha gastando 25 minutos 
para lhe explicar elasticidade-
preço da demanda. Você 
deverá criar um ponto de 

motivação, ou seja, uma pergunta sobre aquilo que foi 
ensinado e sobre a qual você irá escrever um parágrafo 
de, aproximadamente, quinze a vinte linhas. 
 Repare que a construção desses pontos de 
motivação em que você faz as perguntas e escreve uma 
resposta breve sobre o que foi falado é indutivo. A 

Ao montar o seu resumo ou 
caderno, você também está 

interagindo com o professor. 
Essa é uma interação até mais 
profunda do que tirar dúvidas 
nas aulas ao vivo do IDEG ou 

nos nossos grupos de Whatsapp, 
porque você vai profundar a sua 

interação com a matéria. 
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que não se comprem “flashcards” ou mapas mentais. 
Além disso, é muito perigoso estudar por referências 
bibliográficas erradas – que infelizmente são indicadas 
de forma indiscriminada - ou por materiais de outras 
pessoas com erros que podem gerar complicações. 
 A quarta etapa é criar uma dinâmica de revisão. 
Sempre que você for fazer uma nova aula, recomendo 
que você leia o resumo (e, ao longo do tempo, os 
“flashcards”, “bullet points” ou mapas mentais) de 
uma ou duas aulas anteriores até mesmo porque novos 
conteúdos sempre exigem conhecimentos pregressos. 
Todo o material que você consolida deve ser vivo: 
quanto mais você interagir, maior a sua capacidade de 
construção. 
 Ao fazer isso, você estabelece as quatro 
ferramentas do curso teórico: visualização da aula, 
construção do resumo por pontos de motivação de 
escrita, construção dos materiais de revisão e dinâmica 
de revisão em que você retoma os documentos criados. 
Com a bibliografia é a mesma coisa: ela demanda o 
mesmo movimento: ler, resumir, material de revisão e 
dinâmica de revisão constante. 
 Como conectar as aulas com a bibliografia? 
Pela aula, você deve estabelecer as referências de leitura 
(e não o contrário!). As leituras são um complemento 
indispensável à aula e, por isso, é importante que sejam 
feitas no tempo certo e bem orientadas. Repare que a 
construção do curso teórico independe dos exercícios, 
no que se refere à sua consolidação e à sua estruturação. 
 Você não precisa de exercício para ver curso 
teórico, mas de técnica para assistir às aulas e compor 
seu repertório. Isso fará toda a diferença. 

Obrigado e até a próxima, pessoal.

partir desse momento, seu estudo teórico deixa de ser 
passivo para ser ativo e, nesse processo, você produzirá 
seu próprio conteúdo e criará sistematizações que 
funcionarão para a sua melhor compreensão. Esse 
processo é importante por vários motivos: você perde 
o medo e a insegurança da matéria e constrói uma 
linguagem técnica. Em matérias como Direito Interno e 
Internacional e Economia a linguagem técnica é muito 
importante em uma escrita de segunda fase.
 Você terá em seu caderno de estudo a forma 
como você entende a matéria e não copiará o meu 
modo de entender a matéria. Quando ensino um 
conteúdo, passo a forma como eu o entendi. Usando 
os pontos motivadores, você dará um passo além. Não 
mais aprenderá a economia pelos meus olhos, mas sim, 
pelo seu olhar a partir daquilo que lhe ensinei. E isso é 
se tornar ativo na aprendizagem. Não se preocupe. No 
meu curso teórico, eu criarei os pontos de motivação 
para você. Basta escrever sobre eles, conforme você 
assiste às aulas.  Eu monto, no mínimo, uns 10 pontos 
de motivação, a depender do conteúdo.
 Ao montar o seu resumo ou caderno, você 
também está interagindo com o professor. Essa é 
uma interação até mais profunda do que tirar dúvidas 
nas aulas ao vivo do IDEG ou nos nossos grupos de 
Whatsapp, porque você vai profundar a sua interação 
com a matéria. 
 Mas, atenção, esse resumo ou caderno não será 
o seu material de revisão!
 A terceira etapa implica a construção dessa 
dinâmica de revisão. Para cumpri-la, existem muitas 
ferramentas. A partir do resumo que já está com as 
suas palavras, com a sua compreensão, você constrói 
um material de revisão por meio de “flashcards”, 
“bullet points” ou mapas mentais. O primeiro refere-
se a uma estrutura de baralho para gerar uma revisão 
mais automática. Eu, pessoalmente, prefiro a segunda, 
quando você pega o resumo e constrói tópicos que 
depois servirão como revisão, sempre lembrando que 
momentos antes da prova você não conseguirá ler o 
resumo inteiro, por isso precisa do material de revisão.  
 Um grande erro que as pessoas estão cometendo, 
atualmente, é construir esses instrumentos diretamente 
a partir da aula dada ou da referência bibliográfica, sem 
passar pelo filtro criado pelos pontos de motivação, o que 
tornaria o resultado da utilização desses instrumentos de 
revisão ainda maior do que o próprio resumo. Por essa 
razão, preciso fazer algumas advertências. Recomendo Marcello Bolzan

Professor e Coordenador do curso IDEG



Período de inscrição: 06/07 a 09/08
Valor da inscrição: R$ 224,00
Remuneração inicial: R$ 19.199,06
Inscrição: www.iades.com.br

Vagas:
Ampla Concorrência

18
PCD

2
Negros

5
Total

25

Português
Inglês 

Disciplinas cobradas: Datas:
27/09
28/09

Resultado provisório: 13/10 

2ª fase:

Ampla Concorrência
187

PCD
13

Negros
50

Total
250

História do Brasil
Geografia
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MAPROF.: MARIANA LI
FRANCÊS

A fonte do texto é o IRIS (Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques), um think tank francês, 
riquíssimo em textos de atualidade relevantes para a 
prova que costumam ser bem mais curtos do que os do 
Le Monde diplomatique e mais profundos que artigos 
de jornal em ger
al.
Prontinho!  Aí vai uma amostra do tipo de material de 
estudo que você vai ter nos cursos de Discursivas de 
Francês do IDEG, do nível iniciante ao nível avançado. 

Tenha certeza: com uma boa preparação, é possível 
chegar confiante à prova de francês da segunda fase do 
CACD.

 
“Dans l’alimentaire aussi, la Chine devient 
une puissance normative mondiale”

La sino-mondialisation ne va pas s’arrêter avec la crise 
du Covid-19. Dans la diplomatie économique de la 
Chine, le sujet des normes participe au rayonnement 
de la puissance. C’est un maillon essentiel dans le 
déploiement des stratégies internationales du pays à 
long terme. Les technologies et l’intelligence artificielle 
sont fréquemment citées. Le normatif est également un 
déterminant majeur dans l’initiative des Routes de la 
soie. N’oublions pas l’alimentation. Trois dynamiques 
méritent l’attention.

La première se situe dans la conquête d’influence au 
sein des enceintes internationales. En devenant membre 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
en 2001, la Chine cherche depuis à se conformer aux 
règles existantes car elle bénéficie ainsi du statut de 
pays émergent, un avantage qui protège ses entreprises 
d’Etat. Mais l’évolution de son poids économique 
l’amène aussi parfois à vouloir changer des règles ou à 
les redéfinir.

En 2019, la Chine obtient le poste de directeur général 
de la FAO, au détriment de la candidate européenne. 
Elle entend peser sur les travaux du Codex alimentarius, 
organe qui gère et compile toutes les normes et les lignes 
directrices pour le commerce international de produits 
alimentaires. Chahutée pour sa mauvaise réputation 

E aí, como vão seus 
estudos de francês para 

o CACD?

É bem possível que você esteja 
pensando algo como “puxa vida, lá 

vem mais um texto recomendado que eu 
não vou ter tempo de ler, já estou com minhas 

notícias de jornal em francês bem atrasadas...” 

Na verdade, eu não recomendaria leitura passiva 
como estudo para o CACD em matéria nenhuma. 

Em francês então, se o tempo gasto com leituras não 
servir para cultivar competências úteis no momento 
da prova, termina sendo mais uma daquelas atividades 
que consomem muito tempo, com poucos resultados 
concretos. Leituras de jornal, em particular, são 
perfeitas para a preparação para o CACD... de 
2011, último ano em que tivemos uma prova de 
francês inteiramente baseada em artigos de jornal.  

- “Ah, mas no meu caso não é leitura passiva, eu 
aproveito para alimentar meu banco de palavras”. 

Bem, vamos conversar um pouco sobre isso. Minha 
pergunta é: como você usa seu banco de palavras?  

Se o seu banco de palavras é prático, enxuto, ilustrado 
com exemplos de uso, uma fonte de referência de 
palavras e expressões que você aprecia e sabe usar muito 
bem, o material que você mais gosta de usar sempre que 
vai escrever em francês, parabéns! É esse o objetivo da 
elaboração de um banco de palavras.
Se o seu banco de palavras é apenas alimentado e nunca 
usado como referência, se ele é pouco prático para 
consulta (por exemplo: listas ou  fichas  de palavras 
em ordem  alfabética), se ele tem muitas palavras 
rebuscadas, de uso literário ou que você não sabe usar 
muito bem, cabe a pergunta: será que esse material vai 
ser útil para a sua terceira fase?
Por esses motivos, em vez de mais uma indicação de 
leitura passiva, o que proponho hoje é um fichamento 
direcionado de vocabulário: explore os campos 
semânticos da normatização multilateral e/ou das 
tecnologias de pagamento digital neste texto do IRIS. 
Pense na aplicação prática que você poderá fazer desse 
material, organizado por campo semântico e não por 
ordem alfabética. 
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en matière de sécurité sanitaire des aliments, la Chine 
entend peu à peu renverser la tendance en pesant 
davantage sur ces travaux.

Si elle est capable d’orienter des pratiques, des mesures 
et des modes de production redéfinissant la qualité 
des produits alimentaires et les relations économiques, 
pourquoi s’en priver ? N’est-ce pas les attributs de la 
puissance que de faire, faire faire ou empêcher de faire ?

La seconde dynamique à suivre concerne le commerce 
numérique. La Chine s’agite dans tous les sens. Du côté 
des fabricants d’appareils téléphoniques (Xuawei ou 
Xiaomi) qui combinent leur solution avec les géants du 
commerce en ligne (Alibaba ou JD.com), pour offrir 
aux consommateurs la possibilité d’acheter en un seul 
clic depuis des smartphones et des réseaux sociaux. Avec 
plus d’un milliard d’utilisateurs chacun sur cette zone 
asiatique, Alipay (du conglomérat Alibaba) et Wechat 
pay (du conglomérat Tencent) imposent de plus en 
plus le paiement à la chinoise, sans paiement bancaire 
ni carte bancaire, pour les transactions hors de Chine (y 
compris pour les touristes chinois à l’étranger).

Ces activités échappent au système bancaire classique 
et stimulent l’essor du e-commerce. La Chine agit aussi 
sur le plan logistique en soutenant des initiatives entre 
les grandes sociétés de négoce agricole, dont Cofco. 
Depuis 2018, ce mastodonte chinois contribue au 
développement de Covantis, une plateforme visant à 
standardiser et digitaliser les opérations de commerce 
international de produits agricoles et alimentaires en 
recourant à la blockchain .

Comme la crise de la Covid-19 accélère les besoins en 
dématérialisation des échanges, la Chine en profite pour 
promouvoir, au sein de l’Organisation internationale 
de la normalisation (ISO),  une nouvelle norme sur la 
livraison de produits alimentaires sans contact. Enfin, la 
Chine vient de tester en avril sa propre monnaie digitale 
dans quatre grandes villes du pays. Pékin se lance dans 
une bataille économique et normative frontale avec 
Washington à travers un tel outil : le yuan numérique 
pour contrer le roi dollar et proposer une alternative au 
système de paiements bancaires internationaux Swift.

La troisième dynamique est géostratégique. Bien 
qu’elle ait profité depuis trois décennies de l’ouverture 
commerciale planétaire pour retrouver son rang et 
construire sa sécurité alimentaire, la Chine mesure le vent 
qui souffle en faveur d’une plus grande régionalisation 
de la mondialisation. Elle fera donc probablement le 
choix prioritaire de l’Asie et de ses immenses marchés 
pour y imposer sa domination économique et ses 
normes commerciales.

La Chine misera aussi sur l’Afrique et sans doute encore 
sur l’Amérique latine, deux continents indispensables 
qui lui fournissent matières premières et produits 
agricoles, mais qui sont aussi des terrains d’expression de 
la puissance normative chinoise, à travers les dispositifs 
servant aux investissements directs étrangers et au 

développement 
d’infrastructures. 
P l u s i e u r s 
organisations non-
g o u v e r n e m e n t a l e s 
chinoises, qui sont en réalité 
sous tutelle du pouvoir central 
à Pékin, se font les chantres de 
cette nouvelle normalisation.

La Chine sera-t-elle tentée, à l’instar des 
États-Unis, de sanctionner celles et ceux qui 
demain ne se conformeront pas à ses propres 
règles?

La montée des préoccupations en matière de 
responsabilité sociale et environnementale n’a pas 
non plus laissé Pékin insensible. Non sans raison, elle 
cherche aujourd’hui à positionner ses propres agences 
de notation pour évaluer les performances économiques 
d’un certain nombre de partenaires, Etats comme 
entreprises, car la prolifération de normes émanant du 
secteur privé progresse aussi ces dernières années.

Le droit et les règles américaines ont longtemps orchestré 
les jeux d’alliance et les relations géoéconomiques sur la 
scène internationale. Cela est toujours vrai, mais pour 
combien de temps encore ? Avons-nous suffisamment 
conscience que de nouvelles formes de normalisation 
des affaires mondiales émanent désormais de Chine ? 
N’est-ce pas là un sous-jacent essentiel dans la rivalité 
qui se dessine entre Washington et Pékin ? Faut-il 
s’attendre à ce que deux systèmes normatifs coexistent 
prochainement, avec celui d’un monde occidental qui 
s’accroche aux derniers bastions de sa puissance, et celui 
d’un monde façonné par la Chine? La Chine sera-t-elle 
tentée, à l’instar des États-Unis, de sanctionner ceux qui 
demain ne se conformeront pas à ses propres règles ? 
Peut-elle s’appuyer sur l’Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS) pour cultiver sa stratégie et entraîner 
ses États membres, dont la Russie, dans ce sillage sino-
normatif ?

Pour les Européens, et donc la France, impossible 
d’ignorer ces perspectives. Partenaires ou rivaux parfois, 
il sera surtout nécessaire de composer avec la puissance 
chinoise. D’ailleurs, faire valoir les normes de sécurité 
sanitaire occidentales en Chine restera utile, compte 
tenu des attentes des consommateurs de ce pays. Pour 
coopérer avec la Chine, il est bon de savoir négocier et 
donc de connaître ses intérêts. Ni rejet ni naïveté : il va 
falloir bien doser dans nos cuisines avec la Chine.
12 juin 2020. Interview de Sébastien Abis
 
https://www.iris-france.org/147915-dans-lalimentaire-aussi-la-
chine-devient-une-puissance-normative-mondiale/

Mariana Lima  
Espero ter ajudado. 

Abraços e bons estudos, até a próxima!
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VALE A PENA 
PREPARAR 
RECURSOS PARA O 
TPS?  
Vale muito a pena! Seja qual for o seu 
desempenho, você sempre tem algo a 
ganhar com sua participação. Existem 

várias maneiras de encarar a fase recursal do TPS: 
 - Como uma batalha por aqueles poucos 
pontos-ou décimos- que separam sua nota da nota de 
corte estimada (isto é, a nota mínima para classificação 
para a segunda fase);
 - Como uma negociação com a banca em 
relação ao que foi cobrado em prova e à maneira como 
esse conteúdo foi cobrado;
 - Como uma oportunidade de conhecer 
melhor a prova, participando dos debates 
com professores e colegas e comparando sua 
percepção dos resultados com a dos demais. 

 Em todos os casos, a fase recursal oferece a 
chance de ocupar sua mente e seu tempo de modo 
construtivo em um momento em que você estará 
particularmente vulnerável à ansiedade. Além disso, 
retornar à prova logo após a aplicação para elaborar 
os recursos é uma das formas de estudo aplicado mais 
intensas que existem! Certamente será útil para aprender 
mais sobre como funciona realmente o TPS.

COMO 
PREPARAR 

RECURSOS PARA 
O TPS?

 É bom reservar todo seu 
tempo e preparar sua mente para a 
fase recursal, que será bem intensa 
e passará muito rápido. Teste sua senha ANTES da 
abertura da fase recursal e, se houver qualquer problema, 
entre em contato com a banca.
 Os recursos são interpostos exclusivamente pela 
plataforma da banca examinadora (IADES, no CACD 
2020), dentro do prazo limite, que costuma ser muito 
breve. Confira o prazo ( menos de 48 horas) no edital 
de 2020: 
 - 5.6 Recursos contra o gabarito oficial 
preliminar da prova objetiva da Primeira Fase 5.6.1 O 
gabarito oficial preliminar da prova objetiva da Primeira 
Fase será divulgado no endereço eletrônico http://www.
iades.com.br, na data provável de 30 de agosto de 2020, 
após as 22 horas. 
 - 5.6.2 O candidato que desejar interpor 
recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova 
objetiva da Primeira Fase disporá do período provável 
compreendido entre as 8 horas de 31 de agosto de 2020 
e as 23 horas e 59 minutos de 1 de setembro de 2020 e 
deverá seguir as instruções do item 12 deste edital.

 É muito importante acompanhar os 
comentários dos professores e os debates com os colegas 
para subsidiar seus recursos, montar as justificativas, 
escolher a bibliografia para validar seu pedido, mas 
não se esqueça de que você deve reescrever sua 
solicitação. Recursos idênticos (Ctrl C + Ctrl V) serão 
automaticamente indeferidos.
 Como nas fases discursivas, é fundamental 
elaborar seus recursos em um arquivo de texto e 
não diretamente no campo da plataforma da banca 
organizadora. Existe o risco de erros de salvamento de 
página e falhas tecnológicas diversas. Além disso, esse 
arquivo poderá ser útil para referência futura e para 
registro das respostas aos recursos deferidos. 

TODO RECURSO 
DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADO 
E/OU BASEADO NA 
“JURISPRUDÊNCIA 
DA BANCA” SERÁ 

5 PERGUNTAS 
SOBRE OS 
RECURSOS 
PARA O TPS

1
Agora que foi dada a largada do CACD 
2020, vamos aproveitar para pensar desde já 
na fase recursal a partir de cinco perguntas 
frequentes.

2

3
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DEFERIDO?
 A verdade é que não; mas é imperativo que você 
não se deixe influenciar por isso na hora de preparar 
seus recursos.
 Em primeiro lugar, não apenas a correção e 
fundamentação do recurso importam; o volume de 
recursos recebidos também é fundamental. Quanto 
maior a quantidade de recursos recebidos para um 
determinado item, maior é a chance de que a banca 
examinadora reconsidere o gabarito.
 Além disso, a “jurisprudência da banca”, 
embora não confira direitos adquiridos propriamente 
ditos, cria uma “expectativa de direito”, que pode e 
deve ser invocada na hora de elaborar seus recursos. É 
por esse motivo que é fundamental participar dessa fase 
para entender o que pode funcionar nessa negciação.   
 Enfim, todos – candidatos, professores, 
diplomatas- têm histórias sobre algum item que estava 
manifestamente errado e não foi anulado de jeito 
nenhum, sobre outro que estava correto e foi anulado 
de maneira inexplicável.
 Tudo isso faz parte do jogo, é inevitável.  As 
imperfeições existem, a banca erra, não apenas no 
CACD mas em todo e qualquer concurso público, no 
Brasil e em outros países.
 Mesmo assim, é melhor que exista um concurso 
públicov de amplo acesso para a careira diplomática. 
Com todos os problemas e falhas, a vantagem ainda é a 
isonomia. Ou você preferiria o antigo processo seletivo 
baseado em entrevistas, que excluía sumariamente quem 
não tivesse fluência oral em todos os idiomas cobrados 
pela prova? 

QUEM SERÁ 
BENEFICIADO/A 
SE O RECURSO 
QUE IMPETREI 
FOR DEFERIDO?
Ao contrário do que acontece nas 

fases discursivas, todos os candidatos terão suas notas 
alteradas pelas mudanças decorrentes dos recursos, 
tanto os autores dos recursos quanto aqueles que nem 
chegaram a recorrer. Mais uma vez, vejamos o que diz 
o edital de 2020:
 - 5.6.3 Se do exame de recursos resultar anulação 
de questão e (ou) de item integrante da prova objetiva, 
a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 - 5.6.4 Se houver alteração do gabarito oficial 
preliminar de questão ou de item integrante da prova 

objetiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido.
 Na prática, isso significa que sua nota estará 
sujeita a modificações até o gabarito definitivo.

PRONTO, ENVIEI 
MEUS PEDIDOS 
DE RECURSO. E 

AGORA?
 Agora, continue atento/a 
às publicações no site da banca 
examinadora e às projeções da nota de corte e prepare 
seu coração para eventuais reviravoltas.
 Os resultados dos recursos podem fazer com 
que você perca pontos, se questões que você tiver 
acertado tiverem o gabarito revertido ou anulado (caso 
em que a pontuação positiva anterior deixará de ser uma 
vantagem em relação aos demais). Você ganhará pontos 
se as questões que você tiver errado tiverem o gabarito 
revertido ou anulado. Confira o edital de 2020:
 - 5.5 A nota em cada item do tipo CERTO 
ou ERRADO de cada questão, feita com base nas 
marcações da folha de respostas, será igual a: a) 
0,25 ponto, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; 
b) 0,125 ponto negativo, caso a resposta do candidato 
esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo 
da prova; e c) 0,00 caso não haja marcação ou caso haja 
marcação dupla
 Isso significa que talvez seja melhor não 
programar logo aquelas férias, nem cantar vitória antes 
do tempo. Não é possível prever de que forma o gabarito 
final afetará seu resultado. Pode acontecer que alguém 
que precisava apenas de 0,25 pontos fique de fora da 
classificação para a próxima fase e que alguém que 
precisava de improváveis 3 ou mesmo 4 pontos consiga 
se classificar, como já aconteceu várias vezes. Da mesma 
forma, também é possível “cair” na classificação.
 Em todos os casos, é fundamental preservar o 
equilíbrio e a serenidade diante do resultado definitivo. 
A hora de conferir o gabarito final costuma ser um 
momento delicado, procure se preparar para ele de 
modo a não se desequilibrar demais e manter o sangue 
frio e a perspectiva de seu projeto de ser diplomata. 
Afinal, seja ele qual for, você vai continuar os estudos; a 
questão será o ajuste do foco.
 Boa preparação e boa prova no dia 30/08 (data 
provável) !

4

5

Mariana Lima  
Espero ter ajudado. 

Abraços e bons estudos, até a próxima!
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s recursos das fases discursivas passaram também 
por modificações em seus prazos e períodos nos 

últimos 5 anos. No formato da última fase discursiva 
do CACD (2019), o candidato recebeu suas provas de 
idiomas (Português, Inglês, Espanhol e Francês) com 
os critérios de correção representados por siglas e o 
cálculo de penalidades era diferente para cada matéria 
e, em alguns casos, para cada questão. Para melhor 
compreender o malabarismo de siglas e pontuações, 
recomenda-se que o candidato verifique o edital do 
CACD2019 que têm maiores informações sobre o 
tema.
 Já as demais provas discursivas, apresentaram 
a divisão de notas de acordo com 10 quesitos de 
pontuação proporcional a da questão (cada quesito 
valendo 2 pontos ou 3 pontos de acordo com a 
pontuação total – 20 ou 30 pontos). A iniciativa de 
divisão em quesitos respondeu a um pleito antigo dos 
candidatos por mais clareza e objetividade nos critérios 
de correção das provas discursivas, que durante muito 
tempo contavam apenas com a nota total da questão e 
não existiam padrões oficiais de resposta.
 No último CACD, o candidato dispôs de pouco 
mais de 2 dias para a elaboração de seus recursos junto à 
banca organizada pelo IADES. 
 O candidato deve elaborar recursos contestando 
a nota concedida de acordo com o quesito, o que, por 
um lado, facilitou a argumentação direcionada para a 
alteração da nota, e, por outro, aumentou a quantidade 

de recursos que tinham que ser elaborados pelos 
candidatos. Ao contrário do que ocorre na fase objetiva, 
a fase discursiva demanda que o candidato entre com 
um recurso individual para que sua nota seja aumentada 
e, para tanto, a própria resposta do candidato é a base 
que ele deve utilizar para fazer seu recurso, dado que 
não adianta solicitar pontos com argumentos de vasta 
bibliografia se a resposta não tiver o mínimo indício de 
que o tema foi abordado.
 Neste período, o auxílio de professores na 
indicação sobre quais pontos o candidato deveria 
questionar a banca sobre sua nota é importante para 
direcionar energias na elaboração de seus recursos, 
pois mesmo com a ajuda para a escrita de recursos, o 
candidato rapidamente perceberá a dificuldade de todo 
o processo.
 Aconselha-se o candidato a, ao elaborar seus 
recursos, que o faça em um editor de texto e não 
diretamente no campo da entidade organizadora. 
Dessa forma, o candidato pode realizar mais facilmente 
alterações que achar pertinentes ao texto do recurso 
e, especialmente, evitar que seu trabalho todo seja 
perdido em virtude de erros de salvamento de página 
e outras falhas tecnológicas. Outro conselho é que 
se salve os recursos elaborados também no editor de 
texto, algo que o CACD2019 mostrou ser precaução 
necessária, dado que foi necessária nova correção das 
provas discursivas em virtude da identificação numeral 
dos candidatos na folha de respostas, sendo aberto 

AS FASES DO CACDOs Recursos
O
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novo período recursal. O candidato que salvou seus 
recursos conseguiu aproveitar os mesmos caso não 
tiver ocorrido alterações da nota dos quesitos que ele 
elaborou recursos da primeira vez e, assim, concentrar-
se em novos recursos para quesitos que tenham passado 
por alterações na nova correção.
 A importância dos recursos na fase discursiva, 
uma fase com 800 pontos em disputa, fica clara ao 
se observar a diferença entre os candidatos aprovados 
e aqueles imediatamente fora do número de vagas 
(CACD2017: 1,37; CACD2018: 0,22; CACD2019: 
0,12).
 Serão dias longos, estressantes e provavelmente 

pouco dormidos. Porém, como demonstra a diferença 
apontada acima, é essencial que o candidato elabore 
recursos, seja com o objetivo de entrar no número de 
vagas, seja para evitar sair dele. Terminados os recursos, 
começa oficialmente o período de férias até o resultado 
final, que pode ser o fim da travessia chamada CACD 
com a aprovação do candidato ou o sinal de que a 
jornada ainda não terminou. Neste caso, fica a certeza 
de que o próximo CACD contará com um navegador 
mais hábil e experiente, como lembra Hemmingway 
em O velho e o Mar: “Every day is a new day. It is better 
to be lucky. But I would rather be exact. Then when 
luck comes you are ready.”

Bons Estudos!  
Henrique K. Kawanami

Os Recursos
“É essencial que o candidato 
elabore recursos, seja com o 

objetivo de entrar no número 
de vagas, seja para evitar sair 

dele.”
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Perdas e ganhos: o acordo do Brasil para a vacina da 
covid-19
Ministério da Saúde anunciou investimento de quase R$ 
700 milhões para fabricação no Brasil de imunizante que 
ainda está em fase de testes em humanos.
O Ministério da Saúde anunciou no sábado (27) uma 
parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, 
para a produção no Brasil de uma vacina ainda em fase 
de testes contra o novo coronavírus. O imunizante, 
desenvolvido pela instituição de pesquisa britânica e 
pelo laboratório AstraZeneca, é considerado pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde) o “mais avançado” em 
termos de desenvolvimento.
No Brasil, serão produzidas, segundo o acordo, 30,4 
milhões de doses da vacina pela Bio-Manguinhos, 
laboratório da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), ligada 
ao Ministério da Saúde. A previsão é de que o primeiro 
lote fique pronto em dezembro, e o segundo, em janeiro. 
Depois que a eficácia do imunizante for comprovada, o 
país produzirá mais 70 milhões de doses, totalizando mais 
de 100 milhões.
O acordo prevê compartilhamento de tecnologia entre as 
instituições. Parte do investimento será feito também para a 
modernização do parque tecnológico da Bio-Manguinhos, 
no Rio de Janeiro.
Ao jornal O Globo a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade 
Lima, reconheceu na segunda-feira (29) os riscos do 
acordo, mas justificou sua necessidade devido às vidas que 
estão sendo perdidas no SUS (Sistema Único de Saúde) 
pelo coronavírus e pela “baixa capacidade de atendimento 
à população”. Via Nexo jornal. https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2020/06/29/Perdas-e-ganhos-o-acordo-do-Brasil-para-a-vacina-
da-covid-19

El rey belga condena por primera vez los abusos de la 
colonización del Congo
Felipe de Bélgica, en un gesto insólito, lamenta “los actos 
de violencia y crueldad” cometidos durante el periodo 
colonial.
Las réplicas del movimiento Black Lives Matter se siguen 

reproduciendo en Bélgica. Tras la protesta callejera y los 
ataques contra los símbolos de la brutal colonización del 
Congo, la más alta institución del Estado se ha internado 
este martes en la memoria más controvertida de Bélgica 
con un gesto inédito. En una carta al presidente congoleño 
Félix Tshisekedi, el rey Felipe ha asumido por primera vez 
parte de la deuda histórica contraída por su antepasado 
Leopoldo II, al que se responsabiliza de la muerte de unos 
10 millones de congoleños durante su periodo como 
dueño absoluto del país africano (1885-1908).
“Se cometieron actos de violencia y crueldad que pesan 
todavía en nuestra memoria colectiva”, dice la misiva. 
“Quisiera expresar mi más profundo pesar por estas heridas 
del pasado, cuyo dolor se reaviva hoy por la discriminación 
aún demasiado presente en nuestras sociedades”, continúa. 
En el texto no aparece la palabra “perdón”, una vieja 
reclamación de algunas organizaciones sociales, pero el 
mensaje de Palacio sigue la senda de reparaciones en la 
que se ha adentrado el país en los últimos tiempos. En 
el verano de 2018 se bautizó una plaza de Bruselas con el 
nombre del héroe de la independencia congoleña, Patrice 
Lumumba, y a finales de aquel año se reabrió el museo de 
África tras una larga reforma para dotarlo de una mirada 
crítica hacia el pasado.
La fecha elegida por el rey Felipe para entonar el mea 
culpa no es casual. Este martes se cumplen 60 años de la 
independencia del Congo, un aniversario redondo con 
motivo del cual el monarca belga había sido invitado a 
acudir a los actos de conmemoración en el país africano, 
pero el viaje fue finalmente suspendido debido a la 
pandemia. Via El País. https://elpais.com/internacional/2020-06-30/
el-rey-belga-condena-por-primera-vez-los-abusos-de-la-colonizacion-del-
congo.html

Israel weighs the future of the West Bank lk of 
annexation shows how badly the peace process has 
failed.
FAR FROM being a show of strength, it smacked of 
desperation. On June 22nd thousands of Palestinians held 
a protest in Jericho against a possible Israeli annexation 
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of parts of the occupied West Bank. They were joined, 
unusually, by diplomats from across the globe: Britain 
and Russia, Jordan and Japan. The United Nations envoy, 
Nickolay Mladenov, made a speech. After months of 
public warnings and quiet pressure, the world’s collective 
diplomatic clout perched on plastic chairs beneath the 
beating summer sun.On July 1st Israel’s cabinet can start 
to discuss annexation. The date is less a deadline than a 
starting-point laid down in the coalition agreement signed 
in April by Binyamin Netanyahu, the prime minister, and 
his governing partners. Israel could decide to annex a large 
swathe of territory or annex nothing at all, or—as seems 
likely—do something betwixt the two.
If it does anything, it will happen over widespread 
objections. Some of Mr Netanyahu’s partners are hesitant. 
The public, although split on the wisdom of annexation, 
mostly thinks it a distraction from the covid-19 pandemic 
and a likely recession. Democrats in America oppose the 
move. So do many European allies. Friendly Arab states 
warn that it would threaten ties with Israel. Even some 
Israeli settlers are opposed (albeit for different reasons). 
And then there are the Palestinians themselves, once again 
bystanders in their own drama.
Israel has already annexed East Jerusalem and the Golan 
Heights, two other territories captured in 1967—but not 
the West Bank, home to 3m Palestinians who see it as 
the heart of their future state, and 430,000 Israeli settlers. 
(Another 230,000 settlers live in East Jerusalem.) The West 
Bank’s status has long been regarded as a question for a 
final peace agreement between Israel and the Palestinians.
Via The Economist. https://www.economist.com/middle-east-and-
africa/2020/06/27/israel-weighs-the-future-of-the-west-bank

Déforestation : le Groupe Casino mis en cause au Brésil 
et en Colombie
Selon un rapport de l’ONG Envol vert, l’entreprise, qui 
met en avant une image de distributeur responsable, ne 
contrôle pas suffisamment l’origine de la viande de bœuf 
qu’il commercialise sur place.
Les images de l’Amazonie en flammes, en août 2019, ont 
ému le monde entier. L’histoire de cet écosystème unique 
sacrifié au profit d’intérêts fonciers a beau se dérouler outre-
Atlantique, elle est reliée à un groupe français de la grande 
distribution, Casino, selon le rapport d’Envol vert qui 
doit être publié mardi 30 juin. Cette association française 
est allée épauler des organisations d’Amérique du Sud, 
entre autres des journalistes et des chercheurs du collectif 
Reporter Brasil, qui ont enquêté sur place pendant un an.
Bois, soja, cacao, huile de palme constituent les principales 
causes de la déforestation galopante sur la planète. Au 
Brésil, qui en est le champion du monde, c’est le bœuf, 
élevé principalement pour sa viande, qui en est le premier 
responsable. L’Institut national de recherches spatiales 
(INPE) constate que l’Amazonie a perdu 10 123 kilomètres 
carrés en 2019, 44 % de plus qu’en 2018, et la dévastation 
s’accélère en 2020. La destruction des savanes du Cerrado 
va bon train aussi.
Dans ces deux hauts lieux de la biodiversité planétaire, 
les feux de forêt, dont la saison démarre ces jours-ci, ont 
augmenté de 71 % en 2019 par rapport à l’année précédente. 
Une fois les bois de valeur exploités, les troupeaux gagnent 
ainsi de nouvelles pâtures, qu’ils occupent de manière 

particulièrement extensive : 1,31 tête à l’hectare (ha) en 
moyenne au Brésil, 0,6 en Colombie. Leur expansion 
est spectaculaire en Colombie, depuis la signature de la 
paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC) en 2016, et au Brésil, deuxième exportateur 
mondial, qui comptait 158 millions de bêtes en 1994, 214 
millions aujourd’hui. Via Le Monde Diplomatique. https://www.
lemonde.fr/planete/article/2020/06/30/deforestation-les-pratiques-du-
groupe-casino-au-bresil-et-en-colombie-mises-en-cause_6044657_3244.
html

WHO warns coronavirus pandemic is speeding up 
as countries ease lockdown rules: ‘The worst is yet to 
come’
The coronavirus pandemic is accelerating around the 
world as many countries that reopened their economies 
see a resurgence in Covid-19 cases, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director-general of the World Health 
Organization, said Monday.
“Although many countries have made some progress, 
globally, the pandemic is actually speeding up,” he said 
during a virtual news conference from the agency’s Geneva 
headquarters. “We all want this to be over. We all want 
to get on with our lives, but the hard reality is that this 
is not even close to being over.” Via CNBC. https://www.cnbc.
com/2020/06/29/who-warns-coronavirus-pandemic-is-speeding-up-as-
countries-ease-lockdown-rules.html

País entrou em recessão no 1º tri, diz comitê da FGV
BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil entrou em recessão no 
primeiro trimestre do ano após um ciclo de expansão 
que durou 12 trimestres, de acordo com diagnóstico do 
Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace), da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgado nesta segunda-
feira.
Diferentemente da métrica utilizada por alguns 
economistas de que uma recessão técnica ocorre quando 
há dois trimestres consecutivos de retração do Produto 
Interno Bruto (PIB), o Codace adota uma análise 
mais ampla de dados. Via Reuters. https://br.reuters.com/article/
businessNews/idBRKBN2402OJ-OBRBS

Sob Bolsonaro e Fernandez, Brasil e Argentina vivem 
maior afastamento em 35 anos
Os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández 
completaram mais de seis meses sem se falar desde que 
o argentino assumiu a Presidência do país, em 10 de 
dezembro passado. A ausência de diálogo marca um jejum 
inédito entre líderes dos dois países em cerca de 35 anos, 
desde a retomada da democracia no Brasil (1985) e na 
Argentina (1983).
Estudiosos sobre a relação bilateral ressaltam, porém, que 
“a retórica agressiva” é uma novidade desde o século 19, 
quando o Brasil e a Argentina começaram a se aproximar 
depois de terem deixado de ser colônias de Portugal e 
da Espanha, respectivamente. Via BBC. https://www.bbc.com/
portuguese/internacional-53215350

Resistência a acordo com Mercosul cresce na União 
Europeia
A Alemanha assume no próximo dia 1º de julho a 
presidência semestral do Conselho da União Europeia. E 
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associações civis dão sinais de que vão aumentar a pressão 
contra um acordo comercial com o Mercosul, do qual o 
país da chanceler federal Angela Merkel é um dos maiores 
defensores.
Na semana passada, cinco organizações ambientais e de 
direitos humanos europeias apresentaram um pedido ao 
ombudsman da União Europeia (UE) para que o processo 
de ratificação do acordo fosse interrompido. Além disso, 
mais de 60 ONGs chamaram a um protesto diante da sede 
do governo em Berlim para esta segunda-feira (29/06).
A Alemanha não esconde que quer, o mais rápido 
possível, um acordo comercial com Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. Merkel tornou isso público em várias 
ocasiões. O Ministério do Exterior em Berlim espera 
que o entendimento alcançado em 2019 possa progredir 
logo para a ratificação. Via DW. https://www.dw.com/pt-br/  
resist%C3%AAncia-a-acordo-com-mercosul-cresce-na-uni%C3%A3o-
europeia/a-53980904

Importação de soja do Brasil pela China tem máxima 
de 2 anos em maio
PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) - As importações 
chinesas de soja do principal fornecedor, o Brasil, 
atingiram em maio o nível mais alto em dois anos, de 
acordo com dados alfandegários divulgados nesta sexta-
feira, com a China demonstrando grande apetite por uma 
safra brasileira recorde neste ano.
A China, o maior importador mundial de soja, trouxe 8,86 
milhões de toneladas de soja brasileira no mês passado, 
o maior volume desde maio de 2018 e 41% a mais do 
que as 6,3 milhões de toneladas vistas no mesmo período 
de 2019, mostraram dados da Administração Geral das 
Alfândegas. Via Reuters. https://br.reuters.com/article/businessNews/
idBRKBN23X1JD-OBRBS

Como o debate sobre reparações pela escravidão voltou 
a ganhar força nos EUA
Desde que em 1865, ao fim da Guerra Civil americana, 
um general da União prometeu “40 acres e uma mula” às 
famílias negras que haviam sido escravizadas nos Estados 
Unidos, a questão de reparações financeiras pela escravidão 
é debatida no país.
A ordem emitida pelo general William Sherman em 
janeiro daquele ano previa que 400 mil acres de terras 
confiscadas dos confederados fossem redistribuídos entre 
os ex-escravos, recém libertos, em lotes de 40 acres por 
família. Eles também teriam direito a uma mula.
A promessa nunca foi cumprida, e o breve período da 
Reconstrução, em que houve iniciativas para garantir 
direitos iguais à população negra, fracassou e foi seguido 
por décadas de segregação e terror racial, que agravaram 
ainda mais a desigualdade econômica entre americanos 
negros e brancos. Via BBC. https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-53190231

Do not assume US still aspires to be a world leader, 
Merkel warns
The rest of the world can no longer take it for granted 
that the US still aspires to be a global leader and needs 
to readjust its priorities accordingly, Angela Merkel has 
warned.
“We grew up in the certain knowledge that the United States 

wanted to be a world power,” the German chancellor said 
in an interview with a group of six European newspapers, 
including the Guardian.
“Should the US now wish to withdraw from that role of its 
own free will, we would have to reflect on that very deeply.” 
Via The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/
do-not-assume-us-still-aspires-to-be-world-leader-merkel-warns

Carta da ONU faz 75 anos sob fogo
Quando os representantes de 50 Estados assinaram a 
chamada Carta das Nações Unidas, mal haviam deixado 
para trás os horrores da Segunda Guerra. Hoje, ideais como 
o multilateralismo vivem talvez sua maior prova.
Foi um discurso controverso. Uma rejeição explícita à 
comunidade internacional. “O futuro não pertence aos 
globalistas. O futuro pertence aos patriotas”, disse Donald 
Trump diante da Organização das Nações Unidas (ONU) 
em setembro do ano passado. Segundo o presidente dos 
Estados Unidos, líderes sábios colocam o bem-estar de seu 
próprio país em primeiro lugar.
A promoção explícita de uma política de America First 
(EUA em primeiro lugar) revelou mais uma vez que as 
prioridades de Trump são tudo menos congruentes com 
os ideais da ONU. Isso já havia sido antecipado por um 
de seus tuítes em dezembro de 2016. Via DW. https://www.
dw.com/pt-br/carta-da-onu-faz-75-anos-sob-fogo/a-53952919

Nota 67: Acordo sobre o Livre Comércio de Veículos 
Pesados entre Brasil e México – Nota Conjunta do 
Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da 
Economia
Brasil e México chegaram, em 25 de junho, a um acordo 
político acerca do Sétimo Protocolo Adicional ao Apêndice 
II do Acordo de Complementação Econômica Nº 55 
(ACE 55), o qual estabelece o livre comércio de veículos 
pesados (caminhões e ônibus) e suas autopeças entre os 
dois países. A conclusão da negociação, que ocorre em 
meio a uma conjuntura econômica mundial complexa em 
virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
ressalta o compromisso de Brasil e México em ampliar e 
fortalecer o comércio bilateral.
Pelo novo instrumento, o comércio de veículos pesados 
será desgravado progressivamente, sendo a margem de 
preferência de 20% a partir de 1º de julho de 2020 ou 
da data de sua entrada em vigor, de 40% a partir de 1º 
de julho 2021, de 70% a partir de 1º de julho de 2020, 
alcançando a liberalização total em 1º de julho de 2023. 
No caso das autopeças de veículos pesados, o livre comércio 
terá início imediato, já a partir de 1º de julho de 2020 ou 
da data de entrada em vigor do protocolo. Via Ministério 
das Relações Extetiores. http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-
a-imprensa/21574-acordo-sobre-o-livre-comercio-de-veiculos-
pesados-entre-brasil-e-mexico-nota-conjunta-do-ministerio-das-
relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia

Coreia do Sul e EUA se comprometem a defender a 
paz, 70 anos após Guerra da Coreia
Coreia do Sul e Estados Unidos reafirmaram, nesta quinta-
feira (25), seu compromisso de defender “a paz conquistada 
com muito esforço” na dividida península, por ocasião do 
70º aniversário do início da Guerra da Coreia.
As forças norte-coreanas invadiram o sul em 25 de junho 



19

de 1950, deflagrando um conflito sangrento que causou 
milhões de mortes, civis em sua maioria.
Os combates cessaram três anos depois, graças a um 
armistício que nunca foi seguido por um tratado de 
paz. Isso significa que, tecnicamente, as duas partes da 
península dividida pela Zona Desmilitarizada (DMZ) 
ainda estão em guerra.
Setenta anos depois de a Guerra da Coreia começar, 
as perspectivas de um tratado de paz para encerrar 
oficialmente o conflito parecem distantes como sempre, 
e as duas Coreias realizaram comemorações discretas em 
um momento de tensão acentuada na península. Via AFP e 
Reuters. https://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/37283/Coreia-do-Sul-
e-EUA-se-comprometem-a-defender-a-paz--70-anos-apos-Guerra-da-
Coreia/

EU receives one-third of global asylum applications in 
2019
In 2019, applications for asylum in EU+ countries rose 
by 11% to 738 425, followed by a 16% increase recorded 
in the first two months of 2020. While the COVID-19 
emergency has led to a recent 87% drop in applications, 
EASO expects the overall increasing trend to resume.
On 25 June 2020, the European Asylum Support Office 
(EASO) published its annual flagship EASO Asylum 
Report. It presents a comprehensive overview of the latest 
key developments in asylum data, policy, practice and 
legislation.
The Report finds that 2019 was the first time since 2015 
that applications increased on an annual basis, in part due 
to a sharp rise in applicants from Venezuela (+103% over 
2018) and Colombia (+214% over 2018). Some EU+ 
countries – such as Cyprus, France, Greece, Malta and 
Spain – received more asylum applications in 2019 than 
during the so-called migration crisis in 2015 and 2016.
Via EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE. https://www.
easo.europa.eu/news-events/eu-receives-one-third-global-asylum-
applications-2019

Presidente do Kosovo é indiciado por crimes de guerra 
e contra a humanidade.
O Tribunal Especial de Haia indiciou nesta quarta-feira 
(24) o presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, e o ex-chefe 
de Inteligência da guerrilha kosovar e atual dirigente do 
Partido Democrático do Kosovo (PDK), Kadria Veseli, 
por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos 
durante a guerra contra a Sérvia, no fim dos anos 1990.
Thaçi e seu braço direito, Veseli, são acusados de ter 
mandado executar uma centena de pessoas, entre 
elas opositores albaneses, sérvios e ciganos. Em um 
comunicado, o Tribunal precisa que a decisão é “fruto 
de uma longa investigação” e que pode “provar todas as 
acusações”.
Eleito presidente em 2016, Thaçi foi um dos chefes 
do Exército de Liberação do Kosovo (ELK) durante a 
insurreição de 1998-2000 contra as forças de Belgrado, na 
ex-província sérvia.
Thaçi e Veseli também são acusados de ter feito uma 
campanha clandestina para invalidar a lei que criou 
os Tribunais especializados para o Kosovo e impedir o 
trabalho da Justiça.
Criados em 2015 após a dissolução do Tribunal 

Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, os Tribunais 
especializados dependem do direito kosovar, mas são 
compostos por juízes internacionais e financiados pela 
União Europeia. Via RFI. http://www.rfi.fr/br/europa/20200624-
presidente-do-kosovo-%C3%A9-indiciado-por-crimes-de-guerra-e-
contra-a-humanidade

Tribunal Penal Internacional acusa Administração 
Trump de coacção
O presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), Chile 
Eboe-Osuji, condenou os Estados Unidos pela tentativa 
contínua de interromper a investigação sobre crimes de 
guerra no Afeganistão. O tribunal acusa a Administração 
Trump de agir ilegalmente, ameaçando uma ofensiva 
económica e legal contra a instituição.
Chile Eboe-Osuji disse que as sanções anunciadas pelo 
secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, no início 
de junho foram uma tentativa de coerção contra o direito 
internacional e o direito interno dos EUA e dos outros 
países.
“Isso é ilegal. Em qualquer democracia liberal, ou mesmo 
em democracias não tão liberais, (...) é contra a lei coagir 
um tribunal para ter justiça da maneira que se deseja”, 
afirmou em comunicado o presidente do TPI. “E, mesmo 
nos EUA, a lei proíbe essa forma de conduta”. Eboe-Osuji 
garante que o Tribunal Penal Internacional não se descarta 
do papel de defender a justiça, apesar das críticas dos EUA.
Via RTP. https://www.rtp.pt/noticias/mundo/tribunal-penal-
internacional-acusa-administracao-trump-de-coaccao_n1239690

Nuvem de gafanhotos: o que se sabe até agora sobre a 
infestação que pode chegar ao Brasil
Insetos se deslocam pela Argentina e destino mais provável 
até o momento é o Uruguai. Gafanhotos não fazem mal ao 
ser humano e nem são vetores de doenças. Controle deve 
ser feito e indicado pelas autoridades.
A nuvem de gafanhotos que se desloca pela Argentina e 
se aproxima do Brasil e do Uruguai chegou ao território 
argentino no último fim de semana e, desde então, há 
monitoramento de autoridades e produtores do país 
vizinho para avaliar estragos e para qual direção os insetos 
vão seguir.
Diante do risco, o governo brasileiro já prepara um plano 
de ação para controlar a nuvem de gafanhotos, que pode 
causar prejuízos a lavouras e pastagens.
De onde surgiu a nuvem? Por que ela se forma? Que 
estragos causaram na Argentina? Onde está agora e pode 
chegar ao Brasil? Como se mata tantos gafanhotos? Como 
o Brasil está se preparando para a chegada da nuvem?
Via G1. https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/06/25/
nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-a-infestacao-que-
pode-chegar-ao-brasil.ghtml

Nuvem de poeira do Saara pode mudar a cor do céu no 
Ceará, diz Funceme
Fundação Cearense de Meteorologia diz que os impactos 
no Ceará devem ser fracos e que não há previsão para 
chegada.
A nuvem de poeira do deserto da Saara pode alterar 
a coloração do céu caso chegue ao Ceará, segundo a 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 
(Funceme). A nuvem ‘Godzilla’ é uma massa de ar seco e 
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com poeira do deserto africano, que viaja 10 mil km para 
chegar à América.
A Funceme explica que os impactos no Ceará devem 
ser fracos, devido à localidade. Em Fortaleza, que está 
na ‘periferia’ da pluma, as consequências não devem ser 
intensas.
A mudança na cor do céu para tons mais alaranjados, 
causada pela barreira de visibilidade, pode ocorrer ao 
amanhecer ou no pôr do sol. A alteração de coloração é 
um impacto simples e também pode acontecer com outros 
tipos de nuvem, conforme a Funceme.
“O fenômeno é comum. A camada da ‘nuvem de poeira 
Godzilla’ geralmente tem entre três e cinco quilômetros 
de espessura e se encontra a uma altura de um a dois 
quilômetros na atmosfera”, analisa e Funceme. Via G1.
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/06/25/nuvem-de-poeira-do-
saara-pode-mudar-a-cor-do-ceu-no-ceara-se-chegar-ao-estado.ghtml

BC anuncia novo pacote de medidas para destravar até 
R$272 bi em crédito
BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central anunciou 
nesta terça-feira uma série de medidas para incentivar 
as instituições financeiras a concederem até 272 bilhões 
de reais em novos empréstimos, mirando especialmente 
o direcionamento a empresas de menor porte, que têm 
ficado desassistidas em meio à grave crise econômica 
instaurada com a pandemia de coronavírus. Via Reuters
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN23U35P-OBRBS

IMF says decline in global growth worse than forecast 
The International Monetary Fund has lowered its global 
growth forecast for this year and next in the wake of the 
coronavirus pandemic.
It now predicts a decline of almost 5% in 2020, substantially 
worse than its forecast only 10 weeks ago in April.
The UK economy is expected to contract more than 10% 
this year, followed by a partial recovery in 2021.
That would be one of the most severe declines, although 
not as deep as forecast for Italy, France or Spain.
The IMF’s managing director, Kristalina Georgieva, had 
already warned that the April forecast had been overtaken 
by events, and that the likely path of the global economy 
was looking worse. Via BBC. https://www.bbc.com/news/
business-53164304

UE emitiu uma ordem de expulsão contra imigrantes 
brasileiros por hora
A cada dia, mais de 22 brasileiros vivendo no Europa 
receberam ordens de deixar o continente em 2019. Os 
dados são da Frontex, a agência de fronteiras da UE e que 
destaca um aumento de 37% de expulsões relativas aos 
brasileiros em apenas um ano.
A alta entre 2018 e 2019 foi a maior entre as principais 
nacionalidades. Via UOL. https://noticias.uol.com.br/colunas/
jamil-chade/2020/06/24/ue-emitiu-uma-ordem-de-expulsao-contra-
imigrantes-brasileiros-por-hora.htm

O que é a ‘nuvem de poeira Godzilla’, que viaja 10 mil 
km do Saara para as Américas
Uma gigantesca mancha opaca encobre há dias parte do 
Oceano Atlântico. Nas imagens capturadas por satélites, 
uma nuvem marrom que vai da África até o Caribe cobre 

os tradicionais azul e branco vistos por satélite.
Esse é um sinal inequívoco de que uma nuvem de ar 
do Saara — uma massa de ar muito seco e com poeira 
do deserto africano — se move em direção às Américas. 
Alguns especialistas chamam ela de “nuvem de poeira 
Godzilla”. Se trata de um fenômeno recorrente a cada ano, 
mas que parece ter se intensificado em 2020.
No Caribe, os efeitos já são sentidos. Em vários países 
existe a recomendação para que os cidadãos usem máscaras 
e evitem atividades ao ar livre, dada a alta concentração de 
partículas no ar.
Navios também foram advertidos sobre a baixa visibilidade 
para navegação. Via BBC. https://www.bbc.com/portuguese/
geral-53153779

Nuvem de gafanhotos chega à Argentina e se aproxima 
do Brasil
Produtores e técnicos do governo monitoram a presença 
dos insetos, que, juntos, podem consumir em um dia a 
quantidade de pasto equivalente a 2 mil vacas ou 350 mil 
pessoas.
Produtores rurais e funcionários do governo da Argentina 
estão monitorando a entrada de uma nuvem de gafanhotos 
no país. Os insetos vieram do Paraguai e, por lá, destruíram 
lavouras de milho (veja mais abaixo). Agora, a praga avança 
na parte do território argentino que faz fronteira com o 
Brasil e com o Uruguai.
Segundo projeção do país vizinho, os insetos podem 
chegar ao oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
oferecendo riscos às lavouras desses estados.
O engenheiro agrônomo da Emater de Uruguaiana (RS), 
Daniel da Costa Soares, disse ao G1 que a situação é nova 
tanto para produtores quanto para profissionais da área. 
“Ainda não temos muita certeza do que vai acontecer, se 
eles vão entrar aqui ou não, mas já estamos conversando 
com produtores sobre o assunto”, diz.
A orientação da Emater é que os produtores façam o 
monitoramento constante das lavouras. Via Portal G1.
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/06/23/nuvem-
de-gafanhotos-chega-a-argentina-e-se-aproxima-do-brasil.ghtml

Global leadership is missing in action
Setenta e cinco anos atrás, os líderes do mundo projetaram 
a paz enquanto lutavam na guerra. Os líderes de hoje 
precisam fazer algo semelhante, diz Daniel Franklin.
A FEW WEEKS after Japan’s attack on Pearl Harbour, 
Winston Churchill was a guest at the White House. 
President Franklin Roosevelt was so eager to tell him he 
had come up with a name for what would become a new 
world security organisation that, the story goes, he hurried 
into Churchill’s bedroom, to find the prime minister 
naked save for a bathrobe. What is striking about the 
origins of the “United Nations”, Roosevelt’s choice, is not 
this unorthodox manner of communication (a modern 
American president might have tweeted his idea) but that, 
in the midst of war, statesmen were already planning for 
the peace.
On the economic front, this led to the creation, in 1944 
at Bretton Woods in New Hampshire, of the World 
Bank and the International Monetary Fund (IMF). On 
the security side, plans for the UN were fleshed out at 
Dumbarton Oaks in Washington, DC, agreed to in 
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outline by Churchill, Roosevelt and Stalin at Yalta in the 
Crimea and finalised at a conference in San Francisco 
after Roosevelt’s death. “Oh what a great day this can 
be in history,” proclaimed President Harry Truman at 
the concluding session on June 26th 1945, when the 
founding charter was signed. Countries had put aside their 
differences “in one unshakable unity of determination—
to find a way to end wars.”
Euphoria soon gave way to frustration as the cold war set 
in. Yet, as the new organisation’s second secretary-general, 
Dag Hammarskjold, observed, the UN “was not created 
to take mankind to heaven but to save humanity from 
hell”. For 75 years there have been no world wars (though 
too many smaller ones). Unlike its precursor, the League of 
Nations, the UN has proved resilient. Its membership has 
grown from 51 countries to 193, through decolonisation 
and the break-up of the Soviet empire. It sits at the centre 
of a rules-based world order, and its activities and those of 
its specialised agencies span almost every aspect of life.
Via The Economist. https://www.economist.com/special-
report/2020/06/18/global-leadership-is-missing-in-action

A preocupação de cientistas com recorde histórico de calor no 
Círculo Ártico
As temperaturas no Círculo Polar Ártico provavelmente 
atingiram no sábado a maior temperatura já registrada na 
história, com escaldantes 38 graus na cidade siberiana de 
Verkhoyansk, na Rússia.
O recorde ainda precisa ser confirmado, mas ele parece ser 
18 graus maior do que a média de máximas para o mês de 
junho.
Verões quentes não são incomuns no Círculo Polar Ártico, 
mas os últimos meses têm tido temperaturas altas fora do 
normal.
O Ártico parece estar se aquecendo duas vezes mais rápido 
que a média global.
Verkhoyansk, que abriga cerca de 1,3 mil pessoas, está 
dentro do Círculo Polar Ártico, em um lugar remoto na 
Sibéria. O local tem temperaturas extremas, que podem ir 
de uma média de -42 graus em janeiro a uma média de 20 
graus na estação quente.
Este ano, uma onda de calor persistente está preocupando 
os meteorologistas. Em março, abril e maio, o serviço de 
meteorologia Copernicus Climate Change noticiou que a 
temperatura média esteve 10 graus acima do normal.
Via BBC News. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53155417

O que pode acontecer com Weintraub pela ida calculada 
aos EUA
Suspeitas apontam que ex-titular da Educação teria 
conseguido entrar no país ainda com o título de ministro 
de Estado. Legislação americana não admite quem ‘distorce 
intencionalmente um fato’ no momento da imigração.
Segundo decreto do presidente Donald Trump, está 
suspensa a possibilidade de entrada nos Estados Unidos 
de “estrangeiros que estiveram fisicamente presentes na 
República Federativa do Brasil durante o período de 14 
dias antes de sua entrada ou tentativa de entrada” no país.
No entanto, a proibição não se aplica a estrangeiro que 
queira entrar nos Estados Unidos valendo-se de vistos 
concedidos a “funcionário de um governo estrangeiro ou 
familiar imediato de um funcionário”.

O decreto de Trump sobre a entrada de estrangeiros nos 
Estados Unidos durante a pandemia dispõe também sobre 
a deportação do território americano de quem descumprir 
as normas para entrar ou permanecer no país.
Caberá às autoridades americanas decidirem se entrar 
nos Estados Unidos com visto de ministro de Estado às 
vésperas de uma exoneração — e tendo consciência disso 
— configura “fraude ou distorção intencional de um fato 
material”, como tem sido defendido por especialistas 
em imigração. Via Nexo Jornal. https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2020/06/23/O-que-pode-acontecer-com-Weintraub-pela-ida-
calculada-aos-EUA

Terremoto no México deixa ao menos 1 morto; alerta 
de tsunami é emitido para América Central
O terremoto de 7,5 graus na escala Richter registrado no 
centro e o sul do México nesta terça-feira, 23, causou pelo 
menos uma morte no município de Crucecita, localizado 
no Estado de Oaxaca e epicentro do tremor. 
Autoridades dos Estados Unidos emitiram um alerta de 
tsunami para as costas do sul do México, Guatemala, El 
Salvador e Honduras após o registro do forte tremor.  
O Serviço Sismológico Nacional (SMN) do México disse 
que o terremoto teve magnitude 7,5, localizado a 12 
quilômetros a sudeste de Crucecita, enquanto o Serviço 
Geológico Nacional dos EUA calculou uma magnitude 
7,4.
O governador de Oaxaca, Alejandro Murat, informou 
que uma pessoa morreu e outra ficou ferida no 
desmoronamento de um edifício no Estado. Um hospital 
da região dedicado ao atendimento de pacientes com 
covid-19, doença causada pelo coronavírus, sofreu danos 
estruturais devido ao terremoto e precisou ser esvaziado
O alerta emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do 
Pacífico abrange um raio de mil quilômetros ao redor do 
epicentro do terremoto.  O centro informou que “ondas 
perigosas” de até três metros podem atingir qualquer 
lugar a menos de 1.000 quilômetros nas próximas horas. 
Lembrou ainda que ondas mais altas que o normal são 
esperadas ao longo da costa sul do México. Ondas acima 
do normal também são esperadas no Equador, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá 
e Peru, segundo o instituto. Via Estadão. https://internacional.
estadao.com.br/noticias/geral,america-central-tem-alerta-de-tsunami-
apos-terremoto-no-mexico,70003342209

Como a inflação, mesmo baixa, afeta os mais pobres
Pesquisa do Ipea mostra que variação dos preços em 2020 
tem pesado contra famílias que ganham menos. Via Nexo.
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/21/Como-a-
infla%C3%A7%C3%A3o-mesmo-baixa-afeta-os-mais-pobres

América não vê a saída para o drama da pandemia
A emergência sanitária atinge agora com mais força uma 
região profundamente desigual, que registra quase metade 
dos casos.
Em março, a América observava o avanço do coronavírus 
no mundo com preocupação desigual. Enquanto a Europa 
já estava sobrecarregada pela pandemia, na outra margem 
do Atlântico eram tomadas as primeiras medidas sem ter 
um horizonte claro. Depois de Milão e Madri chegaram 
Nova York, São Paulo e Guayaquil. Hoje os papéis se 
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inverteram, embora a incerteza sobre o desfecho continue 
a mesma. A única certeza é que a emergência sanitária está 
longe do fim e não atingiu seu pico. E a América é agora o 
epicentro do vírus, enquanto começam a se registrar novos 
surtos na Ásia e em alguns países europeus. Os dados mais 
recentes indicam que a Índia é uma potencial bomba-
relógio. Via El País https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-06-21/
america-nao-ve-a-saida-para-o-drama-da-pandemia.html

Poland in the middle: Its push for US troops may 
alienate Germany and Russia
Poland finds itself in a bind. For the past two years, Warsaw 
has lobbied Washington for an increase in American troop 
presence on its territory. It now appears likely that it will 
get at least some of what it wants, but that could be at 
the expense of America’s presence in Germany. Should 
that happen, Warsaw would find itself at odds with its 
economically powerful neighbor, a circumstance that — 
given the tragic history of German-Polish relations — the 
Polish government wishes to avoid.
Not surprisingly, Polish Prime Minister Mateusz 
Morawiecki made clear, “It is not [Poland’s] intention 
to achieve this goal [of a force increase] at the expense of 
reducing the American contingent in Germany.” Via The 
Hill. https://thehill.com/opinion/national-security/503321-poland-in-
the-middle-its-push-for-us-troops-may-alienate-germany

Coronavirus may change Nordic friendships forever
STOCKHOLM — When Finland shut its border with 
Sweden to stop the spread of coronavirus, it felt to Swedish 
lawmaker Ida Karkiainen like a throwback to the Cold 
War.
Years of integration between her northern Sweden home 
town of Haparanda and the conjoined Finnish town of 
Tornio were frozen at a stroke as fences were put up to 
split the community along an international border that 
residents had long worked to erase. Via Politico EU.
https://www.politico.eu/article/sweden-finland-norway-denmark-
coronavirus-may-change-nordic-friendships-forever/

Mandato de Weintraub no Banco Mundial vai até 30 
de outubro e pode ser renovado
Ex-ministro da educação foi indicado pelo governo 
brasileiro ao posto de diretor-executivo; nunca uma 
candidatura brasileira foi contestada.
O mandato de diretor executivo do conselho administrativo 
do Banco Mundial vai até 31 outubro. Depois disso, o 
governo brasileiro precisa renovar a indicação para o cargo, 
que segue novamente para a aprovação dos demais países 
do qual o Brasil faz parte. O processo é considerado uma 
formalidade.
Por ter diploma de economista e ter feito carreira no 
mercado financeiro, o ex-ministro da educação Abraham 
Weintraub foi indicado pelo governo brasileiro ao posto 
de diretor-executivo do Banco Mundial para um grupo 
de países acionistas do qual o Brasil faz parte junto com 
Colômbia, Equador, Filipinas, Haiti, Panamá, República 
Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobag.
Nunca uma candidatura brasileira foi contestada e, 
portanto, a expectativa é que a nomeação do ex-ministro 
da Educação Abraham Weintraub, que chegou ao banco 
nesta semana, seja aprovada. Via Folha de SP. https://www1.

folha.uol.com.br/mercado/2020/06/mandato-de-weintraub-no-banco-
mundial-vai-ate-30-de-outubro-e-pode-ser-renovado.shtml

U.N. vote deals Trudeau embarrassing defeat on world 
stage
Não foi nem perto, pois a Noruega e a Irlanda venceram 
o Canadá por assentos não permanentes na mesa do 
Conselho de Segurança.
Prime Minister Justin Trudeau’s bid to get Canada back 
on the United Nations Security Council was dashed 
Wednesday, dealing the staunch defender of global 
institutions a decisive and embarrassing loss.
India, Mexico, Norway and Ireland won temporary 
seats on the United Nations Security Council — the 
organization’s most powerful forum — for 2021-2022. 
The Security Council election, which takes place in 
regional brackets, saw Canada suffer its second loss in 
as many attempts, beaten in the first round of voting by 
much smaller Norway and Ireland.
Canada will now likely have to wait until the 2030s to 
win a seat at the Security Council table — a three-decade 
absence. Of the Security Council’s 15 members, five are 
permanent — belonging to China, the United States, 
Russia, the United Kingdom and France — while 10 
seats rotate every two years based on elections like that 
conducted Wednesday. Via Politico. https://www.politico.com/
news/2020/06/17/un-vote-deals-trudeau-embarrassing-defeat-on-world-
stage-326617

Putin uses WW2 anniversary to push idea of Russian-
backed summit to stabilise world
President Vladimir Putin has called on the leaders of the 
five permanent members of the U.N. Security Council to 
make good on an agreement to hold a face-to-face summit 
to try to tackle the world’s problems as soon as possible.
Putin made the appeal in an article in English published late 
on Thursday in American international affairs magazine 
The National Interest in which he examined the events of 
World War Two ahead of a Red Square parade next week 
to mark the 75th anniversary of the Soviet victory over 
Nazi Germany.
“Today, as in 1945, it is important to demonstrate political 
will and discuss the future together,” wrote Putin.
He proposed such a summit in January and the four other 
permanent members of the U.N. Security Council - the 
United States, China, France and Britain - gave their 
agreement in principle. Via Reuters. https://www.reuters.com/
article/us-russia-putin-article/putin-uses-ww2-anniversary-to-push-idea-
of-russian-backed-summit-to-stabilise-world-idUSKBN23Q24S

Lagarde advierte a los líderes europeos de que el peor 
golpe está por llegar con una subida del desempleo
La presidenta del BCE apremia a los jefes de Estado y de 
Gobierno a adoptar un plan de recuperación “amplio, 
rápido, flexible y firmemente anclado en reformas”.
Los Veintisiete han arrancado esta mañana las negociaciones 
para un plan para relanzar la economía europea. Los socios 
de la UE han debatido por primera vez sobre la propuesta 
elaborada por la Comisión Europea, que contempla 
destinar 750.000 millones a la recuperación económica. 
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der 
Leyen, ha urgido a los líderes a aprovechar la cumbre, que 
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ha acabado con el compromiso de seguir hablando, para 
lograr avances. “No podemos permitirnos ningún retraso”, 
ha apremiado. Ya en la cumbre, la presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha avisado de 
que el peor golpe para el mercado laboral está todavía por 
llegar: la tasa de paro escalará a nivel comunitario hasta el 
10%, desde el 6,6% de abril, y se cebará sobre todo entre los 
jóvenes. Según fuentes comunitarias, Lagarde ha pedido a 
los jefes de Estado y de Gobierno un plan “amplio, rápido, 
flexible y firmemente anclado en reformas económicas”.
La reunión por videoconferencia de este viernes es un 
punto de partida para negociar el fondo de recuperación 
y el Marco Financiero Plurianual para los próximos siete 
años. Fuentes diplomáticas esperan que se pongan sobre 
la mesa todas las dudas y discrepancias expresadas en los 
encuentros y llamadas bilaterales en las últimas semanas. 
Los cuatro halcones (Países Bajos, Suecia, Dinamarca y 
Austria) cuestionan el tamaño, la cantidad de subvenciones 
(dos tercios del plan, el resto son préstamos) y piden que 
a cambio de esos recursos los países beneficiarios lleven a 
cabo reformas. Los países del sur, por su lado, quieren ver 
un desembolso más rápido de los fondos y evitar que se 
impongan duras condiciones para su acceso. Via El País.
https://elpais.com/economia/2020-06-19/von-der-leyen-urge-a-los-
lideres-europeos-a-avanzar-en-el-plan-de-recuperacion-no-podemos-
permitirnos-ningun-retraso.html

North Korea’s Kim stokes tensions with eye on 
distracted Trump
North Korea has been ramping up tensions with South 
Korea in recent weeks, but the campaign seems aimed at 
making a renewed push for sanctions relief by recapturing 
the attention of a U.S. administration that is distracted by 
domestic issues.
North Korea blew up a joint liaison office on its side of 
the border last week, declared an end to dialogue with 
South Korea and threatened military action. After three 
historic meetings with North Korean leader Kim Jong Un 
failed to lead to a denuclearisation deal, U.S. President 
Donald Trump’s attention is fixed elsewhere, including 
the coronavirus epidemic, anti-racism protests and the 
November presidential election.
Kim, however, is facing real-world consequences for the 
failed talks, with North Korea’s sanctions-hit economy 
further strained by a border lockdown imposed to prevent 
a coronavirus outbreak, potentially threatening his support 
base among the elites and military. Via Reuters. https://www.
reuters.com/article/us-northkorea-usa-kimjongun-analysis/north-koreas-
kim-stokes-tensions-with-eye-on-distracted-trump-idUSKBN23Q1BX

ONU e empresas globais discutem formas de promover 
uma recuperação econômica sustentável
Nesta segunda-feira (15), o Pacto Global deu as boas-
vindas a milhares de líderes mundiais que se reuniram 
virtualmente no 20º Leaders Summit. O evento, que 
celebra os 20 anos do Pacto Global, teve quase 26 
horas seguidas de discussões sobre como promover uma 
recuperação econômica mais sustentável.
Na abertura, o secretário-geral da ONU fez uma chamada 
às empresas para que cumpram o seu papel em mundo 
que exige mais responsabilidades: “Enquanto grandes 
decisões estão sendo tomadas sobre nosso futuro, as 

empresas precisam lidar com os riscos ambientais, sociais 
e de governança de forma holística, e ir além da maneira 
usual de fazer negócios”, afirmou António Guterres.
A chanceler alemã, Angela Merkel; os presidentes de 
Botswana, Colômbia, Costa Rita e Etiópia; o ex-vice-
presidente dos Estados Unidos, Al Gore; o Enviado 
Especial de Finanças Climáticas da ONU, Mark Carney, 
e o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, são alguns 
dos líderes mundiais que participaram da conferência.
Os painéis também contaram com grandes nomes do 
mundo empresarial, como o vice-presidente do conselho 
do Pacto Global, Paul Polman, e o CEO da Schneider, 
Jean-Pascal Tricoire. Via Nações Unidas Brasil. https://nacoesunidas.
org/onu-e-empresas-globais-discutem-formas-de-promover-uma-
recuperacao-economica-sustentavel

UE propõe novas regras para barrar empresa estrangeira 
que recebe subsídio em país de origem
Há mais de um ano, autoridades do bloco defendem 
medidas para conter ‘concorrência desleal’; chinesas são 
maiores alvos, mas regra pode afetar empresas de todas 
regiões .
A União Europeia propôs nesta quarta-feira (17) novas 
regras para tentar coibir a concorrência desleal de empresas 
estrangeiras que recebem subsídios em seus países de 
origem.
“Se você tem um clube noturno e quer evitar problemas, 
pode checar os convidados na entrada ou verificar como 
eles estão se comportando lá dentro. E pode fazer as duas 
coisas”, disse a comissária Margrethe Vestager, responsável 
por concorrência no bloco, ao apresentar dois dos três 
blocos de medidas.
O primeiro exige que empresas estrangeiras que já atuam 
na UE declarem voluntariamente que recebem subsídios 
de seus governos, o que levará a uma avaliação sobre se essa 
ajuda estatal distorce ou não a concorrência.
Segundo a comissária, o bloco vai avaliar os impactos 
negativos e positivos dos subsídios: “Há casos em que o 
subsídio tem consequências positivas; pode ampliar o 
número de empregos, aumentar a inovação tecnológica ou 
reduzir a degradação ambiental”.
Se os custos superarem os benefícios, serão impostas 
medidas compensatórias, como a obrigação de vender 
ativos ou compartilhar benefícios (infraestrutura, por 
exemplo). Empresas que não autodeclararem os subsídios 
serão punidas se o bloco verificar que elas recebem ajuda.
Via Folha de São Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/
europa-quer-dificultar-invasao-de-campeoes-nacionais-estrangeiros.shtml

Qual é o alcance dos juros baixos na pandemia
Banco Central corta taxa básica a 2,25% ao ano. O ‘Nexo’ 
conversou com economistas para entender o tamanho do 
efeito que a medida pode ter.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central 
anunciou na quarta-feira (17) um corte de 0,75 ponto 
percentual na meta da taxa básica de juros brasileira. O 
novo patamar de 2,25% ao ano é o mais baixo desde o 
início do regime de metas da inflação, em 1999.
O corte de juros é uma ferramenta comumente usada 
como forma de estímulo econômico. Em 2020, na crise 
da pandemia do novo coronavírus, bancos centrais de 
diferentes países optaram por reduzir as taxas de juros de 
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suas respectivas economias, como tentativa de combater 
ou amenizar a retração econômica. Via Nexo Jornal.
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/17/Qual-%C3%A9-o-
alcance-dos-juros-baixos-na-pandemia

Brexit: Germany urges EU to plan for possible ‘no deal 
2.0’
Germany is urging the EU to draw up contingency plans 
for Brexit “no deal 2.0”, warning in an internal document 
that member states should not accede to British plans for a 
swift summer trade and security deal “at any price”.
Despite the most recent mood music around the 
negotiations being positive, there remain major sticking 
points to resolve and time is short after Boris Johnson 
confirmed that the transition period would not be 
extended.
The prime minister has said he believes a deal can be 
secured over the summer, but according to a leaked 
document obtained by Reuters the German government 
has earmarked September as the key month. Via The 
Guardian. https://www.theguardian.com/politics/2020/jun/17/brexit-
germany-urges-eu-to-plan-for-possible-no-deal-20

U.S. Mulls Controversial Foreign Aid Shake-up
Efforts are underway in Washington to revamp U.S. 
foreign aid in the wake of the coronavirus.
Proposals from both the White House and the Senate 
would shift billions of dollars in foreign assistance, 
consolidate control over U.S. humanitarian aid in the 
State Department and — according to one former top aid 
official — undermine the lifesaving work of USAID.
The U.S. is by far the largest donor to global health and 
development programs around the world. Leaders in 
Washington want to leverage the billions of dollars in 
aid various U.S. government agencies spend each year in 
low- and middle-income countries to make it more likely 
that the next emerging disease is discovered and contained 
before it poses a threat to Americans. The idea is that along 
with building up health systems in developing countries, 
the U.S. would push for disease surveillance networks in 
these places.
Andrew Natsios, who led USAID from 2001 to 2006 
under George W. Bush, strongly objects to some of the 
ideas being floated in the latest initiatives.
Under a plan from the White House called the President’s 
Response to Outbreaks or PRO, international global 
health programs now run by USAID would be shifted 
to a new unit in the State Department. Via NPR. https://
www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/06/17/878507540/u-s-mulls-
controversial-foreign-aid-shake-up

Kenya vs. Djibouti: Who will represent Africa on the 
UN Security Council?
Africa usually speaks with one voice when it comes to 
electing representatives on the world stage. So why is a 
diplomatic tussle looming ahead of Wednesday’s UN 
Security Council election in New York?
From Kenya’s perspective, it seemed like they already had 
it in the bag: In a secret ballot in February, the member 
states of the African Union (AU) nominated Kenya to take 
one of three African non-permanent seats on the United 
Nations (UN) Security Council, which will become vacant 

in January 2021.
With 37 votes to 13, the race to become South Africa’s 
successor was clearly against Kenya’s contender, Djibouti. 
But then the AU’s headquarters in Addis Ababa received a 
letter from Djibouti.
The small French and Arabic-speaking country in the 
Horn of Africa demanded that the AU reconsider its 
decision. According to Djibouti’s ambassador to the UN, 
the AU’s support for Kenya is against the rules. During 
the vote, concerns were raised that if Djibouti were to 
be elected, then Africa would be represented by three 
francophone countries in 2021, with Niger and Tunisia 
filling the other two African seats. Via DW. https://www.
dw.com/en/kenya-vs-djibouti-who-will-represent-africa-on-the-un-
security-council/a-53758935

Will Cairo succeed in stopping Ethiopian control over 
Nile waters?
CAIRO — Amid tension and anticipation, technical 
negotiation sessions have occurred daily since June 9 — 
between the irrigation ministers of Egypt, Sudan and 
Ethiopia, and three observers representing the United 
States, the European Union and South Africa — following 
a Sudanese initiative to resume negotiations to reach a 
comprehensive agreement that would determine the rules 
of filling and operating the Grand Ethiopian Renaissance 
Dam (GERD).
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed spoke in front of 
the Ethiopian parliament June 8 ahead of the meetings, 
stressing that “the decision to fill the GERD reservoir is 
irreversible.” The Ethiopian government already specified 
July as the starting date for water storage in the dam’s 
reservoir without waiting for Sudan and Egypt’s approval.
Via Al-Monitor. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/
e g y p t - r e s u m e - t a l k s - n i l e - d a m - e t h i o p i a - s u d a n - f i l l i n g .
html#ixzz6PdbFrq00

Nota 63: Comunicado do Grupo de Lima
Os Governos de Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, 
Peru, Santa Lúcia e Venezuela, membros do Grupo 
de Lima, rechaçam e desconhecem a designação ilegal 
dos membros do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) 
da Venezuela em decorrência de sentença do Tribunal 
Supremo de Justiça, que viola abertamente a Constituição 
venezuelana e solapa as garantias mínimas necessárias para 
qualquer processo eleitoral e o retorno da democracia na 
Venezuela.
Recordam que a nomeação dos membros do CNE é de 
competência da Assembleia Nacional, órgão legítimo e 
democraticamente eleito, de acordo com a Constituição 
da República Bolivariana da Venezuela.
Reafirmam o entendimento de que somente com a 
realização de eleições parlamentares e presidenciais 
livres, justas e críveis, com um CNE independente e 
um Tribunal Supremo imparcial, bem como com plena 
liberdade de imprensa e participação política de todos os 
venezuelanos, estarão asseguradas as condições necessárias 
para a superação da crise venezuelana.
Reiteram, de acordo com a XVIII Reunião Ministerial do 
Grupo de Lima, realizada no Canadá, que continuarão 
a buscar consensos junto a outros atores internacionais 
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de forma a mobilizar uma resposta da comunidade 
internacional que contribua para a urgente restauração da 
democracia e do Estado de Direito na Venezuela. 16 de 
junho de 2020. Via Ministério das Relações Exteriores.
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21562-
comunicado-do-grupo-de-lima-9

Coreia do Norte explode escritório diplomático que 
mantinha com Coreia do Sul
Prédio de quatro andares foi destruído; espaço estava vazio 
desde janeiro por conta do coronavírus .
A Coreia do Norte explodiu nesta terça (16) um escritório 
dedicado a facilitar as relações com a Coreia do Sul. O 
espaço, que ficava perto da fronteira entre os dois países, 
no lado norte, funcionava na prática como uma espécie de 
embaixada.
O escritório, na cidade de Kaesong, estava fechado desde 
janeiro por causa da crise do coronavírus e foi “destruído 
tragicamente com uma explosão terrível”, segundo a 
agência estatal norte-coreana KCNA.
O ataque teria sido uma resposta ao lançamento de 
panfletos contra o governo norte-coreano, organizado 
por opositores que fugiram para o sul. A ditadura de Kim 
Jong-Un chama esses desertores de “escória humana”.
Segundo a KCNA, o escritório foi destruído para forçar “a 
escória humana, e aqueles que abrigaram a escória, a pagar 
por seus crimes”.
Grupos de norte-coreanos que deixaram o país buscam 
lançar panfletos, comida, notas de US$ 1, mini rádios e 
pen drives com notícias e programas de TV sul-coreanos 
geralmente usando balões, para cruzar a fronteira pelo ar, 
ou em garrafas lançadas ao rio. Via Folha de SP. https://www1.
folha.uol.com.br/mundo/2020/06/coreia-do-norte-explode-escritorio-
diplomatico-que-mantinha-com-a-coreia-do-sul.shtml

India-China clash: 20 Indian troops killed in Ladakh 
fighting
At least 20 Indian soldiers were killed in a clash with 
Chinese forces in Ladakh in the disputed Kashmir region, 
Indian officials say.
The incident follows rising tensions, and is the first deadly 
clash in the border area in at least 45 years.
The Indian army initially said three of its soldiers had been 
killed, adding that both sides suffered casualties.
But later on Tuesday, officials said a number of critically 
injured soldiers had died of their wounds.
India’s external affairs ministry accused China of breaking 
an agreement struck the previous week to respect the Line 
of Actual Control (LAC) in the Galwan Valley.
What have both sides said about the incident?
Early on Tuesday the Indian army said three of its soldiers, 
including an officer, had died in a clash in the area.
Later in the day, it released a statement saying the two sides 
had disengaged.
It added that “17 Indian troops who were critically injured 
in the line of duty” and died from their injuries, taking the 
“total that were killed in action to 20”.
China did not confirm any casualties, but accused India in 
turn of crossing the border onto the Chinese side.
Chinese foreign ministry spokesman Zhao Lijian said India 
had crossed the border twice on Monday, “provoking and 
attacking Chinese personnel, resulting in serious physical 

confrontation between border forces on the two sides”, 
AFP news agency reported. Via BBC News. https://www.bbc.com/
news/world-asia-53061476

Como e por que Trump ataca os tribunais internacionais?
Presidente americano colocou a América em primeiro 
lugar e combateu o multilateralismo. Estratégia pode levá-
lo a reeleição ou isolar EUA do resto do mundo.
Os tribunais internacionais nasceram após a Segunda 
Guerra Mundial, na esteira da criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Para o processo de paz dar 
certo, entendeu-se que seria necessário promover relações 
multilaterais entre os países – em conselhos onde os 
conflitos pudessem ser analisados e discutidos por várias 
nações. O sistema nunca foi perfeito e inúmeras guerras 
regionais aconteceram desde então. Mas a chegada de 
Donald Trump ao poder significou um golpe duro no 
modelo multilateral. 
Na última semana, Trump impôs sanções econômicas e 
estendeu a proibição de vistos para membros do Tribunal 
Penal Internacional (TPI) . As medidas foram tomadas 
após a corte ter anunciado que irá abrir uma investigação 
sobre os crimes contra a humanidade que os Estados 
Unidos poderiam ter cometido durante a Guerra do 
Afeganistão, entre os anos de 2003 e 2014. O TPI acusa o 
exército americano e a CIA de serem responsáveis por mais 
de 88 casos de tortura e estupro em prisões do país asiático. 
Em resposta, a Casa Branca acusou o TPI de ser partidário.  
“Estamos preocupados porque nações adversárias estão 
manipulando e encorajando essas acusações no Tribunal 
Penal Internacional contra os Estados Unidos”, declarou o 
governo em nota.
As acusações levaram a uma onda de indignação. O 
Tribunal reiterou a imparcialidade e classificou as sanções 
econômicas como “sem precedentes”. “Um ataque contra 
o TPI também representa um ataque contra os interesses 
das vítimas de crimes de atrocidade, que para muitas delas 
o Tribunal representa a última esperança de justiça”, afirma 
a nota.
Já o representante da França na ONU, o embaixador 
Nicolas de Rivière, reafirmou o apoio do país à Corte.  
Alemanha, Suíça, Irlanda, Bélgica e Áustria seguiram 
na mesma linha. Até o ministro das Relações Exteriores 
do Reino Unido, principal aliado dos Estados Unidos, 
Dominic Raab, afirmou que o país “apoia fortemente o 
papel do Tribunal Penal Internacional em acabar com a 
impunidade”, mas se posicionou favoravelmente à uma 
reforma do Tribunal, um ponto defendido por Trump. 
Via Veja. https://veja.abril.com.br/mundo/como-e-por-que-trump-ataca-
os-tribunais-internacionais/

France defends colonial-era statues in the face of anti-
racism protests
French President Emmanuel Macron has resisted calls to 
take down statues with links to colonialism and slavery, 
vowing not to erase history. For activists, the monuments 
are a symbol of France’s brutal colonial past.
Advertising
“The republic will erase no trace or names of its history, 
(...) it will overturn no statue,” Macron said in a televised 
address on Sunday, resisting pressure from anti-racism 
activists to tear down statues considered offensive.
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“We must instead lucidly look together at our history, all 
our memory,” he argued, referring to France’s colonial 
relationship with Africa.
The debate over monuments to controversial figures of the 
past has been thrust into the limelight by George Floyd’s 
death in the US. Via RFI. http://www.rfi.fr/en/france/20200616-
france-defends-colonial-era-statues-face-anti-racism-protests-macron-floyd

Trump to halve US troops in key NATO ally Germany
President Donald Trump said Monday he will halve 
the number of US troops in Germany because Berlin is 
“delinquent” in contributions to NATO and treats the 
United States “badly” on trade.
Trump told reporters there are 52,000 US soldiers 
stationed in Germany and he will bring this to 25,000.
“It’s a tremendous cost to the United States,” he said. 
“So we’re removing a number down to, we’re putting the 
number down to 25,000 soldiers.”
Trump’s numbers were misleading because there are only 
between 34,000 and 35,000 US soldiers permanently 
stationed in Germany, according to the Pentagon. Rotation 
of units means the overall number can only temporarily 
top 50,000.
However, the US president’s message to Germany, Europe 
and the US-led NATO alliance was loud and clear.
US troops have been stationed in the geopolitically vital 
country since the end of World War II, forming the bulk 
of NATO’s conventional defense against the Soviet Union 
during the Cold War. Via AFP. https://www.afp.com/en/news/3954/
trump-halve-us-troops-key-nato-ally-germany-doc-1ti3ba2

UE reabre fronteiras internas, mas se blinda do resto 
do mundo
As fronteiras da União Europeia foram reabertas nesta 
segunda-feira (15/06), após três meses de fechamentos 
forçados pela pandemia de covid-19, iniciados no mês de 
março. Algumas restrições, porém, ainda permanecem no 
bloco, que seguirá fechado para visitantes de países onde o 
vírus está fora de controle, como Brasil e Estados Unidos.
Os controles de fronteira foram removidos pela maior 
parte dos países, puxados por Alemanha, Bélgica e França. 
A Itália, um dos países mais atingidos pelo coronavírus no 
continente, já havia tomado essa decisão há duas semanas.
A abertura foi adotada pelos Estados-membros da 
União Europeia (UE) e os países que integram o espaço 
Schengen, a zona de livre-movimentação, mas não estão 
no bloco, como Islândia e Suíça. Via DW. https://www.
dw.com/pt-br/ue-reabre-fronteiras-internas-mas-se-blinda-do-resto-do-
mundo/a-53808624

Prisão do testa de ferro de Maduro inquieta o chavismo 
e dificulta ainda mais as relações com Washington
Caracas declara o empresário Alex Saab, preso na sexta-
feira em Cabo Verde, como agente do Governo com 
imunidade diplomática.
Além das sanções econômicas dos Estados Unidos e o cerco 
diplomático imposto a Nicolás Maduro, o golpe mais duro 
recebido pelo líder chavista recentemente foi a captura 
de seu suposto testa-de-ferro Alex Naím Saab Morán. O 
empresário colombiano, naturalizado venezuelano nos 
últimos dois anos, foi preso na sexta-feira por autoridades 
de Cabo Verde, a pedido da Interpol, quando aterrisou para 

reabastecer um avião privado a caminho do Irã. O homem 
viveu nas sombras durante anos apesar de ser considerado 
o principal empreiteiro do Governo venezuelano. A reação 
de Caracas à prisão mostra a importância de um homem 
como Saab à estabilidade do chavismo. Via El País. https://
brasil.elpais.com/internacional/2020-06-15/prisao-do-testa-de-ferro-de-
maduro-inquieta-o-chavismo-e-dificulta-ainda-mais-as-relacoes-com-
washington.html

Prisão do testa de ferro de Maduro inquieta o chavismo 
e dificulta ainda mais as relações com Washington
Caracas declara o empresário Alex Saab, preso na sexta-
feira em Cabo Verde, como agente do Governo com 
imunidade diplomática.
Além das sanções econômicas dos Estados Unidos e o cerco 
diplomático imposto a Nicolás Maduro, o golpe mais duro 
recebido pelo líder chavista recentemente foi a captura 
de seu suposto testa-de-ferro Alex Naím Saab Morán. O 
empresário colombiano, naturalizado venezuelano nos 
últimos dois anos, foi preso na sexta-feira por autoridades 
de Cabo Verde, a pedido da Interpol, quando aterrisou para 
reabastecer um avião privado a caminho do Irã. O homem 
viveu nas sombras durante anos apesar de ser considerado 
o principal empreiteiro do Governo venezuelano. A reação 
de Caracas à prisão mostra a importância de um homem 
como Saab à estabilidade do chavismo. Via El País. https://
brasil.elpais.com/internacional/2020-06-15/prisao-do-testa-de-ferro-de-
maduro-inquieta-o-chavismo-e-dificulta-ainda-mais-as-relacoes-com-
washington.html

Líder sul-coreano faz apelo à Coreia do Norte para 
manter acordos de paz e retomar diálogo
SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Moon 
Jae-in, exortou a Coreia do Norte nesta segunda-feira 
a evitar elevar a tensão e retomar o diálogo depois de 
ameaças divulgadas pela mídia estatal de Pyongyang sobre 
o rompimento de relações e ações militares.
O aumento recente da tensão entre os vizinhos causou 
o temor de uma provocação militar norte-coreana 
e representou mais um revés em meio às conversas 
travadas para conter os programas nuclear e de mísseis de 
Pyongyang. Via Reuters. https://br.reuters.com/article/worldNews/
idBRKBN23M1S9-OBRWD

‘Isolamento dentro do isolamento’: como vivem os 
brasileiros na Antártida, o único continente sem 
coronavírus
Um grupo de 16 militares da Marinha do Brasil — 
15 homens e uma mulher — permanecem em um 
“isolamento dentro do isolamento” na Antártida, o único 
continente do mundo onde não há casos confirmados do 
novo coronavírus.
Eles moram e trabalham na nova Estação Antártica 
Comandante Ferraz desde sua reinauguração, em janeiro 
deste ano, após um incêndio que destruiu parcialmente a 
estrutura anterior e causou a morte de dois militares em 
2012.
E, agora, por causa da pandemia de covid-19, também já 
não podem mais se encontrar com integrantes de outras 
bases, como a Estação Polonesa Henryk Arctowski, a mais 
próxima da brasileira, distante cerca de dez quilômetros. 
Visitas turísticas também foram vetadas. Via BBC. https://
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www.bbc.com/portuguese/internacional-53001378

Que papel o Brasil tem na OMS. E qual a consequência 
de deixá-la.
País tem longa história com organização que passou a ser 
alvo de críticas do Bolsonaro na pandemia. Na esteira 
de Trump, presidente brasileiro ameaça deixar entidade. 
Via Nexo. https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/14/Que-
papel-o-Brasil-tem-na-OMS.-E-qual-a-consequ%C3%AAncia-de-
deix%C3%A1-la

SP anuncia parceria para testar vacina contra a 
covid-19, que pode estar disponível em um ano
Estado fez acordo com laboratório chinês e, por meio do 
Instituto Butantan, fará teste com 9.000 voluntários. Ao 
final, poderá produzir a imunização para distribuir no 
Brasil.
O Governador de São Paulo, João Doria, anunciou 
nesta quinta-feira um acordo entre o Instituto Butantan 
e um laboratório chinês para a testagem em fase final 
de uma vacina contra o coronavírus. De acordo com 
ele, a expectativa é que ela esteja disponível em junho 
do próximo ano, caso os resultados sejam satisfatórios. 
A partir de então, seria distribuída no Sistema Único de 
Saúde (SUS) de todo o país.
O acordo assinado na tarde de quarta-feira com o 
laboratório Sinovac Biotech permite, de acordo com o 
governador, a transferência de tecnologia para a produção 
em larga escala da vacina no país. Ou seja, o Instituto 
Butantan, ligado ao Governo de São Paulo, poderá, além 
de realizar os estudos clínicos, produzir a imunização 
diretamente no Brasil, sem precisar importá-la no futuro.
Em troca, o Instituto será responsável pelos testes em larga 
escala em voluntários humanos. Segundo o governador, 
eles começam em três semanas e terão a participação 
de 9.000 pessoas em todo o Brasil. “É uma das vacinas 
em desenvolvimento em estágio mais desenvolvidos do 
mundo”, afirma Dimas Covas, diretor do Butantan. Além 
dela, há outros 100 estudos sendo realizados no mundo na 
busca de um antídoto contra a covid-19, sendo dez deles 
em fases mais avançadas. Além deste, da Sinovac Biotech 
em parceria com o Butantan, conhecida como Coronavac, 
há outro da Universidade de Oxford com quem o Governo 
federal anunciou parceria na semana passada, também para 
a última fase da testagem em 2.000 voluntários do país —
os resultados finais desta análise estão previstos para agosto 
de 2021. Via El País. https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-11/sp-
anuncia-parceria-para-testar-vacina-contra-a-covid-19-que-pode-estar-
disponivel-em-um-ano.html

Comissão Europeia pede reabertura das fronteiras 
internas da UE a partir de 15 de junho
O órgão executivo da UE quer que viajantes de terceiros 
países comecem a chegar em 1º de julho. Brasil e demais 
países onde doença não foi controlada ficam de fora da 
lista.
A União Europeia se tornou um quebra-cabeça complexo 
para o viajante nesta fase de desescalada das medidas 
restritivas. Países como a Itália abriram as fronteiras a todos 
os cidadãos do espaço Schengen. Outros, como a Áustria, 
o fizeram apenas para alguns de seus vizinhos. E um 
terceiro grupo, em que a Espanha está incluída, ainda não 

removeu as travas para ninguém. A Comissão Europeia, 
órgão executivo da UE, quer acabar com essa anomalia e 
acredita que não há razão para esperar mais: “A Comissão 
incentiva fortemente os países membros que ainda não 
puseram fim aos controles nas fronteiras internas a que 
permitam a livre circulação a partir de 15 de junho”, pede 
o relatório apresentado nesta quinta-feira pela Comissão, 
em Bruxelas.
A Comissária para o Interior, Ylva Johansson, se expressou 
sem rodeios. “Recomendamos que as fronteiras internas 
sejam abertas o mais rápido possível”, disse ela, de modo 
taxativo. No caso de países de fora do bloco, Bruxelas quer 
que seja elaborada uma lista comum de Estados livres 
de restrições, e faz um chamado à mobilidade gradual, 
começando em 1 de julho com os Bálcãs ocidentais 
(Albânia, Bósnia-Herzegóvina, Kosovo, Montenegro, 
Macedônia do Norte e Sérvia). A escolha se deve ao vínculo 
especial com a região, da qual alguns países são candidatos 
à adesão à UE, mas também por razões de saúde, pois 
foram golpeados com menos virulência pela Covid-19.
Via El País. https://brasil.elpais.com/internacional/2020-06-11/comissao-
europeia-pede-reabertura-das-fronteiras-internas-da-ue-a-partir-de-15-
de-junho.html

Coreia do Norte critica EUA e anuncia que vai reforçar 
programa nuclear
Ministro das Relações Exteriores do país, Ri Son-gwon, 
disse que seu país não vê qualquer melhora nos laços 
bilaterais e questionou se o ‘aperto de mão’ entre Trump e 
Kim Jong-un deve ser mantido.
A Coreia do Norte disse nesta sexta-feira, 12, que vai 
reforçar seu programa nuclear em resposta ao que ela 
considera como promessas não cumpridas pelos Estados 
Unidos, após dois anos de aproximação diplomática.
No segundo aniversário da cúpula de Cingapura, a 
primeira realizada pelos chefes de governo dos dois países, 
o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri 
Son-gwon, fez a “ameaça” em comunicado divulgado pela 
agência de notícias estatal KCNA.
“O objetivo estratégico infalível da RPDC (República 
Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país) é 
criar uma força mais confiável para lidar com as ameaças 
militares de longo prazo dos EUA”, disse.
Son-gwon afirmou ainda que “a esperança de uma 
melhora nas relações entre a RPDC e os EUA”, que era 
muito grande aos olhos do mundo há dois anos, “agora se 
transformou em desespero”.
A Coreia do Norte tem endurecido sua posição em relação 
aos EUA e a Coreia do Sul após o fracasso da cúpula de 
desnuclearização de Hanói, na qual Washington considerou 
insuficiente a proposta de desarmamento do regime 
liderado por Kim Jong-un. Via Estadão. https://internacional.
estadao.com.br/noticias/geral,coreia-do-norte-critica-estados-unidos-e-
anuncia-que-vai-reforcar-programa-nuclear,70003331867

“Inferno verde”: Há 85 anos, terminava a Guerra do 
Chaco. Poeira, pouca água e muito calor. 
Se há um lugar inóspito no mundo, ele fica no local onde 
Paraguai e Bolívia travaram a Guerra do Chaco.
“Inóspito”. Pode procurar: na maior parte dos textos 
que falam da Guerra do Chaco entre Paraguai e Bolívia 
(1932-1935), a palavra vai aparecer na primeira frase, no 
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primeiro parágrafo ou no primeiro capítulo — geralmente 
comentando como é difícil achar um local mais inóspito 
para se travar uma guerra.
O Chaco paraguaio já foi nada carinhosamente chamado 
de inferno verde, uma região meio floresta, meio deserto, 
meio cerrado, reunindo tudo de ruim que esses ambientes 
apresentam. Tem árvores altas e arbustos espinhosos que 
impediram a movimentação das tropas, é verde, mas tem 
pouquíssima água, tem poeira e calor; muito, muito calor. 
Está localizado a leste do rio Paraguai.
Quando o avião de transporte C-212 da Força Aérea 
paraguaia sobrevoava a região, a impressão é de que nada 
parecia muito diferente ou fora do comum. Mas quando 
a tripulação abre a porta para os passageiros descerem no 
antigo quartel-general em Isla Poí, parece que alguém 
abriu a portinhola de uma caldeira. O bafo de ar quente 
invade o avião, criando uma imediata vontade de descer 
— literalmente, da frigideira para o fogo. Via Aventuras na 
História. https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/
historia-guerra-chaco-inferno-verde.phtml

OCDE prevê contração de 6% da economia mundial
A economia global deve sofrer uma retração de pelo menos 
6% em 2020, com perda de rendimentos sem precedentes 
e uma “incerteza extraordinária” gerada pelas medidas para 
conter a pandemia de covid-19, afirmou a Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) nesta quarta-feira (10/06).
A crise gerada pelo coronavírus gerou a pior recessão global 
em quase um século, segundo a entidade. Se houver uma 
segunda onda da doença, a produção econômica mundial 
irá recuar 7,6%, afirmou.
Se o vírus for contido, o Produto Interno Bruto (PIB) 
global deverá subir 5,2% em 2021. No caso de uma 
segunda onda, a recuperação deverá ser de 2,8%, segundo 
a análise.
Já a economia do Brasil deverá se contrair em 7,4% este 
ano, podendo chegar a 9,1% de queda caso ocorra uma 
nova onda da pandemia de covid-19. Caso o Brasil não 
registre um novo surto, a OCDE estima que haverá uma 
recuperação progressiva e parcial da economia, que em 
2021 cresceria 4,2%. Caso haja uma segunda onda, o 
aumento no ano que vem seria de 2,4%. Via DW. https://
www.dw.com/pt-br/ocde-prev%C3%AA-contra%C3%A7%C3%A3o-
de-6-da-economia-mundial/a-53762870

Brexit: EU may veto UK trade deal lacking safeguards, 
leaked report reveals
The European parliament could veto any trade deal 
between the UK and the European Union that lacks 
“robust” safeguards to ensure fair competition and strong 
standards on the environment and workers’ rights, 
according to a leaked document.
A draft resolution, seen by the Guardian, which will be put 
to a vote on Friday, underlines the implicit threat to block 
the EU-UK trade deal. Urging the British government to 
“revise its negotiation position”, the text states that a level 
playing field is the “necessary condition for the European 
parliament to give its consent to a trade agreement with 
the UK”. Via The Guardian. https://www.theguardian.com/politics/2020/
jun/10/brexit-eu-may-veto-uk-trade-deal-lacking-safeguards-leaked-report-reveals
Julio Berdegué, da FAO: “Podemos ter um retrocesso 

histórico na luta contra a fome na América Latina”
O mexicano Julio Berdegué (Mazatlán, 1957) faz contas 
e se mostra preocupado. “A América Latina e o Caribe 
representam 8,5% da população mundial e temos 17% 
dos contagiados oficiais [pela covid-19] em 2 de junho. 
Dos mortos, quase 14%. Os números são superiores ao 
que gostaríamos de ver”, afirma o subdiretor-geral da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), com sede em Santiago. Em 
conversa por telefone —pois a capital chilena está sob 
quarentena total desde 15 de maio—, Berdegué avalia 
que “as consequências econômicas e sociais, com foco 
na alimentação, são muito graves”. Via El País. https://brasil.
elpais.com/sociedade/2020-06-09/julio-berdegue-representante-da-fao-
podemos-ter-um-retrocesso-historico-na-luta-contra-a-fome-na-america-
latina.html

U.N. Chief: Security Council Gridlock Blocks Effective 
Coronavirus Response
The coronavirus pandemic set a new record this weekend: 
More than 136,000 new cases around the world were 
reported on Sunday, the highest number in a single day.
The statistic comes from the United Nations, the global 
body the world often turns to in a crisis.
“If the pandemic represents something, it is a demonstration 
of our fragility. Something that you can only see in a 
microscope has put us on our knees,” U.N. Secretary-
General António Guterres said during an interview with 
All Things Considered. “And that humility should lead us 
to solidarity and unity.”
Instead, he says, there was no unity in the strategy to fight 
the pandemic. “Each country went its own way, with the 
epicenter moving from country to country.”
The U.N. can distribute aid and help governments shape 
their coronavirus responses. But it has limited tools to 
force a country to, say, follow guidelines from the World 
Health Organization, a U.N. agency.
And gridlock in the U.N. Security Council — which can 
pass enforceable resolutions — has stalled any real action.
Via NPR. https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-
updates/2020/06/09/873060941/u-n-chief-security-council-gridlock-
blocks-effective-coronavirus-response

Libya’s war: Erdogan says ‘agreements’ reached with 
Trump
O presidente turco diz que pode haver uma ‘nova era’ no 
conflito líbio após uma ligação telefônica com seu colega 
americano.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan said “some 
agreements” have been reached with his US counterpart 
Donald Trump that could herald a “new era” in the conflict 
in Libya.
Turkey supports the internationally recognised government 
of Fayez al-Sarraj, whose forces have in recent weeks driven 
back an assault on the capital, Tripoli, by the forces of 
renegade commander Khalifa Haftar.
While the US officially supports Libya’s UN-recognised 
Government of National Accord (GNA), Haftar is 
supported by Washington’s allies - Egypt, the United Arab 
Emirates (UAE), France, and Saudi Arabia - as well as 
Russia.
“After our call this evening, there could be a new era 
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between the US and Turkey regarding the (Libya) process,” 
Erdogan told state broadcaster TRT on Monday.
“We reached some agreements during our call”, he said, 
and alluded to a “possible step” the two countries could 
take together, but offered no details.
A White House statement said Trump and Erdogan 
discussed the war in the North African country, as well as 
Syria and the wider eastern Mediterranean region, but gave 
no details. Via Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/06/
erdogan-agreements-reached-trump-libya-200609055232569.htm

Iran says it will execute man convicted of spying on 
Soleimani for CIA
An Iranian who spied for U.S. and Israeli intelligence 
on slain Revolutionary Guards commander Qassem 
Soleimani has been sentenced to death, Iran said on 
Tuesday, adding the case was not linked to Soleimani’s 
killing earlier this year.
On Jan. 3, a U.S. drone strike in Iraq killed Soleimani, 
leader of the Revolutionary Guards’ Quds Force. 
Washington blamed Soleimani for masterminding attacks 
by Iran-aligned militias on U.S. forces in the region.
“Mahmoud Mousavi-Majd, one of the spies for the CIA and 
the Mossad, has been sentenced to death ... He had shared 
information about the whereabouts of martyr Soleimani 
with our enemies,” judiciary spokesman Gholamhossein 
Esmaili said in a televised news conference.
“He passed on security information to the Israeli and 
American intelligence agencies about Iran’s armed forces, 
particularly the Guards,” Esmaili said. Via Reuters.  https://
www.reuters.com/article/us-iran-usa-execution/iran-says-it-will-execute-
man-convicted-of-spying-on-soleimani-for-cia-idUSKBN23G0SL

Após reunião ministerial, Bolsonaro diz que OMS 
parece partido político e ameaça deixar organização
Após reunião ministerial nesta terça-feira, 9, o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a criticar a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) ao dizer que a entidade internacional “parece 
mais um partido político”. Ele disse que, após a pandemia, 
o Brasil deve avaliar a permanência na organização, 
composta por 194 Estados-membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU).
Bolsonaro falou sobre o tema ao ser questionado por 
jornalistas, na saída do Palácio da Alvorada, sobre o fato 
de que não há comprovação sobre o nível de transmissão 
do vírus por pessoas assintomáticas. Na segunda-feira, 8, 
a diretora técnica da entidade, Maria Van Kerkhove, disse 
que a transmissão por pacientes sem sintomas era “muito 
rara”, e o presidente usou a fala para defender a flexibilização 
da quarentena nesta terça. No entanto, a organização fez 
uma retificação e afirmou que a transmissão da covid-19 
está, sim, ocorrendo a partir de casos assintomáticos da 
doença, mas ainda não há conclusões sobre a proporção.
“Temos de ser realistas, nós sabemos que não tem 
comprovação de nada. Até a hidroxicloroquina não tem 
comprovação. A OMS voltou atrás, desaconselhou estudos 
e depois voltou atrás. OMS é uma organização que está 
titubeando, parece mais um partido político.”, disse o 
presidente.
Segundo ele, o Brasil vai pensar, depois da pandemia, 
se continua como integrante da OMS. “O Brasil vai 
pensar nisso depois que acabar a pandemia, a gente vai 

pensar seriamente se sai ou não, porque não transmite 
confiabilidade. Muita gente perdeu a vida porque ficou 
em casa, muita gente sente dor no peito e não foi para 
o hospital por medo do vírus e acabou enfartando e 
morrendo.” Via Estadão. https://internacional.estadao.com.br/noticias/
geral,apos-reuniao-ministerial-bolsonaro-diz-que-oms-parece-partido-
politico-e-ameaca-deixar-organizacao,70003329547

Figura do brasileiro cordial muda e mostra intolerância, 
diz Lilia Schwarcz
A temperatura das ruas brasileiras pode subir em meio à 
polarização política e a incitação à intolerância, que vêm 
se intensificando desde o período eleitoral de 2018. Se em 
2019 e parte deste ano as manifestações populares foram 
quase exclusivas do lado que defende o presidente Jair 
Bolsonaro, o último fim de semana mostrou o rosto de 
outros personagens.
“Em 2018, os brasileiros já não desfilavam mais na mesma 
avenida e mostraram um país muito dividido. Construiu-
se um antipetismo muito exagerado. Desde então, foram 
os manifestantes favoráveis a Bolsonaro que ocuparam as 
ruas”, afirmou a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz 
na Live do Valor desta sexta-feira. “Tenho medo do que 
pode acontecer com manifestantes nas ruas em polos tão 
opostos.”
Neste fim de semana, várias manifestações em favor e 
contra o governo estão marcadas pelo país.
Lilia diz que, quando escreveu “Sobre o Autoritarismo 
Brasileiro”, livro lançado em maio de 2019, o capítulo 
que mais a surpreendeu foi sobre intolerância. ”Essa 
representação pública do brasileiro cordial no conceito de 
Sérgio Buarque de Holanda está mudando. Os brasileiros 
mais fortemente mostram traços de intolerância, de 
gênero, religiosa, racial. Ao mesmo tempo, cresceu a 
polarização política.” Via Valor Econômico. https://valor.globo.com/
live/noticia/2020/06/05/figura-do-brasileiro-cordial-muda-e-mostra-
intolerancia-diz-lilia-schwarcz.ghtml

China Says Debt Payments Paused for 77 Nations After 
G-20 Deal
The Chinese government said it has agreed to delay debt 
repayments for low-income countries, as part of the Group 
of 20 nations debt relief program.
The country has suspended debt repayments from 77 
developing countries and regions, Ma Zhaoxu, Vice 
Minister of Foreign Affairs, said at a State Council briefing 
Sunday in Beijing. In April, the G-20 agreed to provide 
temporary debt relief to the world’s poorest nations, with 
the moratorium starting May 1. Via Bloomberg. https://www.
bloomberg.com/news/articles/2020-06-08/china-says-debt-payments-
paused-for-77-nations-after-g-20-deal

Nova Zelândia se declara livre do coronavírus
A Nova Zelândia removeu todas as medidas restritivas 
impostas no país após a última paciente com covid-19 
receber alta, informou nesta segunda-feira (08/06) a 
primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.
Apesar de manter rigidez nos controles de fronteira, 
medidas como distanciamento social e limites de reuniões 
públicas não são mais necessárias. “Estamos confiantes de 
que eliminamos, por ora, as transmissões do vírus”, disse 
a primeira-ministra em pronunciamento transmitido pela 
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televisão. Via DW. https://www.dw.com/pt-br/nova-zel%C3%A2ndia-
se-declara-livre-do-coronav%C3%ADrus/a-53725794

OMS diz esperar que comunicação do Brasil sobre 
Covid-19 seja “consistente e transparente”
(Reuters) - A Organização Mundial da Saúde espera que 
o Brasil seja “consistente e transparente” nas informações 
sobre a situação da pandemia de Covid-19 no país, afirmou 
nesta segunda-feira o chefe do programa de emergências da 
OMS, Mike Ryan, após o Ministério da Saúde modificar a 
forma de divulgar os números de casos e mortes.
“É muito importante que as mensagens sobre transparência 
e compartilhamento de informação sejam consistentes e 
que possamos confiar em nossos parceiros no Brasil para 
nos fornecer informações, mas, ainda mais importante, 
para a população, os cidadãos”, disse Ryan em entrevista 
a jornalistas via videoconferência. Via Reuters. https://br.reuters.
com/article/topNews/idBRKBN23F24P-OBRTP

Banco Mundial diz que coronavírus levará a contração 
global de 5,2% em 2020
WASHINGTON (Reuters) - O coronavírus fará com que 
a produção econômica global contraia 5,2% em 2020, 
disse o Banco Mundial nesta segunda-feira, alertando que 
sua previsão será revisada para baixo se a incerteza sobre a 
pandemia e as paralisações das empresas persistirem por 
mais tempo.
Em seu relatório Perspectivas Econômicas Globais, o 
Banco Mundial disse que as economias avançadas devem 
encolher 7,0% em 2020, enquanto as emergentes sofrerão 
um recuo de 2,5%, as primeiras desde que os dados 
agregados foram disponibilizados em 1960. Via Reuters.
https://br.reuters.com/article/idBRKBN23F21C-OBRTP

UK diplomats fear end of special relationship if Trump 
re-elected
The UK’s special relationship with the US may end if 
Donald Trump wins a second term, some of the UK’s most 
senior retired diplomats and Conservative foreign policy 
specialists have said. They also say that if the Democrat Joe 
Biden wins, Washington may view the EU rather than the 
UK as its primary partner.
The anxious assessment of what is at stake for Britain in 
the US presidential election in November has been made 
on and off the record in a variety of seminars over the past 
month, and underlines concerns at Trump’s performance 
during the coronavirus pandemic. It also reflects diplomatic 
outreach to the UK by Biden’s chief foreign policy adviser, 
Antony Blinken
UK diplomats have instead been looking to form a broader 
alternative alliance of democracies that dilutes dependence 
on the US. Via The Guardian. https://www.theguardian.com/
politics/2020/jun/08/uk-diplomats-fear-end-of-special-relationship-if-
trump-re-elected

OMS reitera alerta contra flexibilização de isolamento 
sem queda em novos casos de Covid-19
GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) reiterou nesta sexta-feira alerta contra 
o afrouxamento das medidas de distanciamento social 
determinadas para conter o avanço do coronavírus sem 
que haja uma comprovada redução no número de novos 

casos da doença, em resposta a questionamento sobre 
recentes reaberturas de negócios e atividades no Brasil.
“Como já dissemos anteriormente, existem seis grandes 
critérios que estabelecemos para afrouxar as quarententas, 
e um deles é idealmente ter a transmissão em queda”, disse 
a porta-voz da OMS Margaret Harris quando questionada 
se a decisão de reabrir negócios no Brasil ocorre no 
momento certo, uma vez que o país tem registrado 
aumentos seguidos nos números de novas vítimas fatais 
da Covid-19. Via Reuters. https://br.reuters.com/article/domesticNews/
idBRKBN23C2CJ-OBRDN

Russian Power Plant Spills Thousands Of Tons Of Oil 
Into Arctic Region
Russian President Vladimir Putin has declared a state of 
emergency after a giant diesel fuel spill in a remote Arctic 
region 1,800 miles from Moscow.
After the accident Friday at a power plant owned by 
Norilsk Nickel, one of Russia’s largest mining companies, 
Putin skewered officials for their sluggish response.
“Why did government agencies find out about this only 
after two days? Are we going to find out about emergencies 
from social media now?” Putin asked a Norilsk Nickel 
manager during a teleconference on Wednesday.
Via NPR. https://www.npr.org/2020/06/04/869936256/russian-power-
plant-spills-thousands-of-tons-of-oil-into-arctic-region

Holanda rejeita acordo entre Mercosul e União 
Europeia citando questão ambiental
Quase um ano depois da assinatura do acordo de livre-
comércio entre os blocos, ele ainda não foi ratificado.
A maioria dos deputados do parlamento holandês aprovou 
ontem moção contra a ratificação do acordo comercial do 
Mercosul com a União Europeia (UE), anunciado no ano 
passado. A questão ambiental, relacionada à agricultura 
no Mercosul, foi o argumento central para o voto dos 
holandeses. Para os parlamentares, o acordo comercial não 
deve se concretizar.
Quase um ano depois da assinatura do acordo de livre-
comércio entre os blocos, ele ainda não foi ratificado. 
A moção adotada pelo parlamento da Holanda foi 
apresentada pelos ecologistas do Partido pelos Animais 
(grupo verde europeu) e pede ao governo do país que se 
oponha ao tratado nas instâncias europeias.
A decisão foi comemorada pelos verdes europeus. 
O vice-presidente da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural no Parlamento Europeu, o 
eurodeputado português Francisco Guerreiro, do partido 
Pessoas, Animais Natureza (PAN), disse ao Estadão 
acompanhar a política ambiental do presidente Jair 
Bolsonaro para a Amazônia e que a preocupação com o 
desmatamento na região é um dos motivos pelos quais seu 
grupo defende a não ratificação do acordo pela UE.
Via InfoMoney. https://www.infomoney.com.br/economia/holanda-
rejeita-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia-citando-questao-
ambiental/

Morte de George Floyd: as semelhanças entre 2020 e o 
histórico ano de 1968 nos EUA
Manifestações populares pacíficas e outras violentas 
tomam as ruas de dezenas de cidades nos Estados 
Unidos e, poucos meses antes da eleição presidencial, 
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o candidato republicano diz falar em nome “da lei e da 
ordem” e representar a “maioria silenciosa” que condena os 
distúrbios. Parece 2020, mas é 1968.
Até 25 de maio desse ano, quando o policial branco Derek 
Chauvin ajoelhou-se por mais de oito minutos sobre o 
pescoço de George Floyd, um homem negro de 46 anos, 
desarmado, algemado e com o rosto no chão, matando-o 
por asfixia, as manifestações de 1968 eram o maior levante 
popular na memória recente dos americanos.
Na última semana, no entanto, conforme as cenas da morte 
de Floyd viralizavam na internet, em meio ao luto por mais 
de 105 mil vidas perdidas na pandemia de coronavírus e o 
desespero pelos mais de 30 milhões de postos de trabalho 
fechados em uma recessão comparável à Grande Depressão 
de 1929, a indignação e a revolta levaram às ruas milhões 
de pessoas, em mais de 140 cidades, em quase todos os 50 
Estados americanos.
“Toda vez que há uma morte por violência policial, há 
protestos. Agora, a percepção de que os negros morrem 
mais na pandemia, que perdem mais seus empregos na 
crise, somado ao assassinato de George Floyd, tocou um 
nervo. A escala da frustração coletiva que vemos hoje só 
é comparável ao que vimos na década de 1960”, afirmou 
à BBC News Brasil a historiadora da Universidade de 
Michigan Heather Thompson, especialista em movimento 
negro e violência policial.
Durante os anos 1950 e 1960, o movimento negro se 
articulou sob lideranças como Martin Luther King Jr. e 
Malcom X para lutar por bandeiras como os direitos civis e 
o fim da segregação racial nos Estados Unidos, oficial pelo 
menos desde o fim da escravidão, em 1865. Em 1964, 
uma lei passou a proibir que brancos e negros fossem 
separados em escolas ou no transporte públicos. E, em 
1965, os Estados Unidos aboliram restrições ao direito ao 
voto, como contribuição fiscal ou nível de escolaridade, 
que na prática impediam a participação política da 
população negra. Via BBC. https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-52904253

US UN Ambassador Pushes Back on Chinese South 
China Sea Claims
A nota evocou a decisão de 12 de julho de 2016 por um 
tribunal internacional sobre direitos marítimos no Mar da 
China Meridional.
In a significant step to push back on China’s maritime 
claims in the South China Sea at multilateral forums, the 
United States has challenged Beijing’s claims at the United 
Nations.
On Monday, the U.S. Mission to the United Nations 
formally submitted a note verbale — a diplomatic 
communication — to the office of the UN Secretary-
General’s office arguing that China’s maritime claims in 
the disputed South China Sea were “inconsistent with 
international law.”
The U.S. note verbale was in response to December 2019 
communications by China responding to a submission 
by the Malaysian government to the Commission on 
the Limits of the Continental Shelf, seeking an extended 
continental shelf in the South China Sea. Via The Diplomat. 
https://thediplomat.com/2020/06/us-un-ambassador-pushes-back-on-
chinese-south-china-sea-claims/
Derramamento de petróleo na Sibéria leva Putin a 

declarar estado de emergência
Um grande derramamento de petróleo na Sibéria levou 
o presidente russo Vladimir Putin a declarar estado de 
emergência e repreender publicamente as autoridades 
locais pelo que ele disse ser uma resposta ruim e lenta.
Um tanque de combustível em uma usina perdeu pressão 
no dia 29 de maio em Norilsk - acima do Círculo Polar 
Ártico, no centro-norte da Rússia - ocasionando o 
vazamento de pelo menos 20 mil toneladas de petróleo, 
ou mais de 635 mil galões.
Os funcionários da estação tentaram conter o vazamento 
por conta própria e não relataram o incidente aos serviços 
de emergência por dois dias, disse o chefe do Ministério 
de Situações de Emergência, Evgeny Zinichev, durante 
uma reunião televisionada nacionalmente quarta-feira, 
3, presidida por Putin. Via Estadão. https://internacional.estadao.
com.br/noticias/geral,derramamento-de-petroleo-na-siberia-leva-putin-a-
declarar-estado-de-emergencia,70003324601

Canada’s Trudeau rejects inviting Russia to G7 summit
Canadian Prime Minister Justin Trudeau on Monday 
rejected Russia’s participation in a coming summit of the 
G7 nations, despite host US President Donald Trump 
wanting to invite Moscow.
“Russia was excluded from the G7 after it invaded Crimea 
a number of years ago,” Trudeau told reporters.
“Its continued disrespect and flaunting of international 
rules and norms is why it remains outside of the G7 and 
will continue to remain out,” he added.
On Saturday Trump said he would postpone the planned 
June summit of leaders from the United States, Germany, 
Britain, Canada, France, Italy and Japan after German 
Chancellor Angela Merkel said she would not be coming, 
citing the coronavirus pandemic. Via AFP. https://www.afp.com/
en/news/3954/canadas-trudeau-rejects-inviting-russia-g7-summit-doc-
1so64n2

Coronavírus: como foram controladas as pandemias de 
Sars e Mers (e no que elas se diferenciam da atual)
Antes que o SARS-CoV-2 causasse a atual pandemia de 
covid-19, outros dois coronavírus que circulavam em 
animais passaram a infectar humanos e se espalharam 
rapidamente, anunciando o perigo dessa família de vírus.
Mas as epidemias de síndrome respiratória aguda grave 
(Sars, na sigla em inglês) e síndrome respiratória do 
Oriente Médio (Mers) se comportaram de maneira 
radicalmente diferente. Via BBC. https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-52815216

O fim do monopólio russo no espaço
EUA estão retomando as viagens espaciais tripuladas com 
naves americanas após quase uma década contando com a 
ajuda russa para chegar à ISS. A era da cooperação espacial 
entre Moscou e Washington está perto do fim.
Nos últimos nove anos, só a Rússia era capaz de transportar 
astronautas até a Estação Espacial Internacional (ISS). 
Porém essa era de domínio russo chegou ao fim no sábado 
(30/05), quando o foguete americano Falcon 9 lançou 
dois astronautas ao espaço sideral, a bordo da cápsula 
Crew Dragon. Via DW. https://www.dw.com/pt-br/o-fim-do-
monop%C3%B3lio-russo-no-espa%C3%A7o/a-53640017
Nota 62: Declaração Conjunta dos Governos da 
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República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos 
da América relativa à Cooperação em Saúde
O povo brasileiro e o povo norte-americano solidarizam-se 
na luta contra o coronavírus. Hoje, como demonstração 
dessa solidariedade, anunciamos que o governo dos EUA 
entregou dois milhões de doses de hidroxicloroquina 
(HCQ) para a população do Brasil. Os Estados Unidos 
também enviarão em breve 1000 ventiladores para o Brasil.
A HCQ será usada como profilático para ajudar a defender 
enfermeiros, médicos e profissionais de saúde do Brasil 
contra o vírus. Ela também será utilizada no tratamento 
de brasileiros infectados.
Além disso, como continuação da colaboração de longa 
data dos dois países em questões de saúde, também estamos 
anunciando um esforço de pesquisa conjunto Brasil-
Estados Unidos, que incluirá testes clínicos controlados 
randomizados. Esses testes ajudarão em avaliações 
adicionais sobre a segurança e a eficácia da HCQ tanto 
para a profilaxia quanto para o tratamento precoce do 
coronavírus.
Seguindo adiante, o Brasil e os Estados Unidos continuarão 
em estreita coordenação na luta compartilhada contra a 
pandemia do coronavírus e na resposta regional em curso 
para salvaguardar a saúde pública, limitar ainda mais a 
disseminação do coronavírus, avançar no desenvolvimento 
inicial de uma vacina e salvar vidas. Tendo o Presidente 
Bolsonaro e o Presidente Trump conversado duas vezes 
desde março, os dois países estão bem posicionados para 
continuar seu trabalho conjunto no enfrentamento da 
pandemia do coronavírus, bem como em outros assuntos 
de importância estratégica. Via Ministério das Relações Exteriores. 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21544-declaracao-
conjunta-dos-governos-da-republica-federativa-do-brasil-e-dos-estados-
unidos-da-america-relativa-a-cooperacao-em-saude-2

Até o próximo mês, pessoal!
Equipe IDEG.
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