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Bertha Lutz (1894-1976) foi uma cientista brasileira pioneira na luta pelos 
direitos das mulheres.

Embora não fosse diplomata, Bertha Lutz chefiou, a convite, a delegação do 
Brasil à Conferência de São Francisco, que, entre maio e junho de 1945, redigiu 
e adotou a Carta das Nações Unidas. Foi a única mulher da delegação brasileira 
e uma de um total de quatro mulheres delegadas na Conferência. Na ocasião, 
defendeu a igualdade entre homens e mulheres, consagrada no preâmbulo e no 
artigo 8 da Carta das Nações Unidas.

E mais:
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Ola, Cacdista!  
Damos as boas-vindas a você para nossa 
edição de marco da Revista Curadoria 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.  

Trazemos, como sempre, as notícias e as notas do 
MRE mais relevantes no mês para auxiliar os cacdistas 
na organização das atualidades cobradas na prova. 

Como março é o mês que marca a luta pelo direito à 
igualdade de gênero, não podemos deixar de ressaltar 
que é um orgulho imenso termos mulheres envolvidas 
em todos os aspectos da preparação ao CACD em 
nossa escola. Mulheres que trabalham todos os dias 
para possibilitar que outras mulheres conquistem seu 
sonho. Desde as que ficam mais em evidência, como 

CACDISTA
MENSAGEM AO

Equipe IDEG

as professoras, até as que por dentro fazem a 
escola funcionar, como na organização de 
cursos, na seleção de notícias e construção 
do podcast, no atendimento aos alunos, na 
nossa comunicação nas redes sociais etc.   

Para essa edição, convidamos três dessas 
mulheres para falarem sobre o tema, os 
anseios e as dificuldades diárias de quem 
estuda, trabalha e acredita em uma diplomacia 
com maior participação da mulher. 
Nossa intenção é que as 
mulheres falem por si mesmas. 
 
Agradecemos imensamente a todos que nos 
apoiam e confiam no nosso trabalho. 

Bons estudos,



A pandemia 
de COVID-19 

evidenciou o que todos já 
sabiam: via de regra, o tempo da mulher 

não pertence a ela, mas a toda a família. É a 
mulher quem cuida das crianças, dos idosos, 
dos doentes, das pessoas com necessidades 
especiais, além das tarefas domésticas e das 
atividades profissionais propriamente ditas. 
Parece impossível conciliar tudo isso com o 
CACD, mas há um número crescente de 

mulheres talentosas e determinadas 
que não aceitam abdicar dos 

seus sonhos.

Como bem 
se sabe, passar no 

CACD toma tempo, muito 
tempo; preferivelmente, tempo 

sem interrupções nem distrações, porque 
o estudo de qualidade exige concentração 
profunda. Seria compreensível que, nesse 
contexto, as mulheres desistissem; porém, não 
é isso que vem acontecendo nos ambientes 
de preparação para o concurso, muito pelo 
contrário. Por mais desalentadores que 

sejam os dados e os fatos, há 
motivos para entusiasmo 

e para celebração 

nesse 8 de março de 2021.
Entre os impactos devastadores da pandemia, 
registram-se os efeitos sobre a vida profissional 
e pessoal das mulheres.  Segundo estudos 
realizados no Brasil em 2020 , a produção 
científica de mulheres e mães foi gravemente 
afetada; o percentual de pesquisadoras que 
conseguiram manter a rotina acadêmica é 
inferior a 13%. Um estudo da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)   
mostrou que 84% das mães sentiram maior 

É UMA QUESTÃO
DE TEMPO!
PROF. MARIANA LIMA

A
REPRESENTATIVIDADE 
DE GÊNERO
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de candidatas e candidatos ao longo de anos de trabalho 
no IDEG, acredito que uma atualização desse estudo 
poderia chegar a resultados bem diferentes.

As listas de alunos nos cursos preparatórios indicam 
um interesse majoritariamente feminino, embora 
esses números não tenham se refletido no número de 
diplomatas aprovadas no CACD 2019 (três mulheres, 
em um total de 20 vagas), sequer no número de 
classificadas na primeira fase (43 mulheres, em um 
total de 209). Nada alentadores, os números; mas as 
mulheres não se deixam abalar. Aquelas que “bateram 
na trave” em 2019, por exemplo, têm o exemplo prévio 
de outras mulheres que, como elas, ficaram de fora da 
classificação por meros décimos e brilharam em edições 
seguintes do concurso. A próxima prova é a chance do 
gol da vitória, estilo rainha Marta.

A tripla jornada de trabalho, ainda mais pesada durante 
a pandemia, não detém a candidata mãe e engenheira, 
que resolve uma questão discursiva enquanto coordena 
um evento regional online, porque “ah, eu não queria 
perder o prazo, uai”. Nem a candidata mãe e médica 
em um hospital de um estado gravemente afetado 
pela pandemia, que resolve o simulado de idiomas 
literalmente frase a frase, nos intervalos entre os 
pacientes. Tampouco a candidata mãe e professora da 
rede pública, que faz cadernos manuscritos e assiste às 
aulas no celular, porque só tem um computador em 
casa e esse fica para as aulas online da filha pequena. 
Adaptabilidade, criatividade, eficiência, produtividade: 
porque ele é escasso, as mulheres descobrem como fazer 
o tempo render. 

É certo que os cursos online contribuíram imensamente 
para transformar em projeto o que costumava ser um 
sonho impossível para a mãe que trabalha e que mora 
longe dos centros tradicionais de preparação. Porém, 
tanta determinação tem raízes muito mais profundas, 
para além do acesso facilitado aos cursos. Nas palavras 
da Embaixadora Nirupama Menon Rao, “as mulheres 
têm uma predisposição para a diplomacia- está em 
nossa programação genética” .  Sabe aquela sensação de 
ter nascido para a carreira? Pois é.

Cada mulher que está estudando para o CACD deveria 
ler o discurso de Stella Kiriakides, Comissária europeia 

sobrecarga em cuidar dos filhos durante a pandemia. 

Além disso, 36% das mães deixaram de procurar 
emprego durante a pandemia. Soma-se a isso o aumento 
vertiginoso de casos de violência doméstica em todo 
o mundo, definido pelo New England Journal of 
Medecine  como “uma pandemia dentro da pandemia”.
Pois bem, nem assim as mulheres desistem de ser 
diplomatas. Nem aquela que, como as mulheres 
costumam fazer, largou tudo para cuidar da mãe que 
adoeceu; quando o tempo do luto passou, ela voltou. 
Nem aquela que, sobrecarregada após anos de tentativas, 
perguntou em um grupo se alguém conhecia uma mãe 
da ampla concorrência que tivesse sido aprovada nas 
mesmas condições que ela, que trabalha e cria o filho 
sem apoio do pai. A resposta é: ainda não, mas várias 

na mesma situação estão se preparando, é questão 
de tempo até a primeira conseguir; depois, virão 

outras.

Mulheres incríveis, inteligentes, determinadas, 
de uma “perseverança que nem sei mais 
se é teimosia”, nas palavras de uma jovem 
candidata, estão estudando, com uma 
dedicação que entusiasma. Mulheres de 
todas as regiões do Brasil, de todas as 
idades, da jovem que acabou de entrar na 
faculdade à profissional que tem uma carreira 

de prestígio, passando pelas trabalhadoras 
da linha de frente durante a pandemia, pelas 

professoras de idiomas que dão aulas para custear 
a preparação e pela jovem concursada que, apesar 

do salário equivalente, diz que “não gastou o sonho”. 
Essas mulheres são o futuro da representatividade na 
carreira diplomática do Brasil.

Na obra de referência de Viviane Balbino, Diplomata, 
substantivo comum de dois gêneros: um estudo sobre 
a presença das mulheres na diplomacia brasileira , 
publicada pela FUNAG em 2011, a autora aponta razões 
para o baixo percentual de aprovação de mulheres nos 
concursos para as carreiras do Ministério das Relações 
exteriores.  Destacam-se o “interesse majoritariamente 
masculino pelo concurso” (p. 181), a “dupla jornada de 
trabalho da mulher” (p. 182) e mesmo “uma possível 
falta de firmeza de propósito das mulheres que tentam 
o CACD” (p. 183). Pelo convívio com várias centenas 
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para a saúde e segurança alimentar, no evento Women 
in Diplomacy . Ela lembra que, 400 anos antes da era 
cristã, Aristófanes escreveu Lisístrata, peça em que retrata 
três mulheres que se unem para acabar com a Guerra 
do Peloponeso (sim, aquela da obra de Tucídides). São 
mulheres “de habilidade diplomática excepcional, que 
unem os fios da trama da sociedade para negociar a 
paz e tecer o tecido das nações”. É a mesma lógica que 
deu origem à adoção pelo Conselho de Segurança das 
Nações Unidas da histórica Resolução 1325/2000 sobre 
mulheres, paz e segurança. As resistências e argumentos 
contrários foram refutados por vários estudos que 
comprovam  a relação direta entre a maior eficiência 
nos processos de paz e a participação de mulheres 
nos processos de negociação e de construção da paz 
duradoura. 

Sim, passar no CACD é difícil e toma tempo, coisa que 
as mulheres não costumam ter de sobra. Mesmo assim, 
a quantidade de mulheres que querem ser diplomatas, 
que estão investindo seu talento, sua energia e seu tempo 
nesse sonho, há de atingir a massa crítica necessária para 
mudar os paradigmas, as estatísticas e a composição do 
corpo diplomático brasileiro. É uma questão de tempo.
Queiram muito ser diplomatas, porque o lugar 
das mulheres é nos próximos volumes da História 
do Pensamento Diplomático Brasileiro , como 
formuladoras e protagonistas da diplomacia nacional, 
para que o substantivo “diplomata” represente de fato 
os dois gêneros.

Mariana Lima
Prof. de Francês
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Maria José de Castro Rebello Mendes foi não 
somente a primeira diplomata brasileira, como, 
também, a primeira mulher a prestar o concurso no 
país. Nilo Peçanha, ministro das Relações Exteriores 
(1917-1918), permitiu a inscrição e o ingresso da 
recém-aprovada. Sua fala à época, ilustra, ainda hoje, as 
adversidades que as mulheres precisam enfrentar para 
o acesso e para sua atuação na carreira: Não sei se as 
mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, 
onde tantos atributos de discrição e competência são 
exigidos, (…) e se a requerente está aparelhada para 
disputar um lugar nessa Secretaria de Estado (…) 
Melhor seria, certamente, para o seu prestígio, que 
continuassem a direção do lar, tais são os desenganos da 
vida pública, mas não há como recusar a sua aspiração, 
desde que disso careçam e que fiquem provadas suas 
aptidões. 

As autoras Cockles e Steiner (2017) atribuem a 
desigualdade de acesso à carreira diplomática à 
divisão sexual do trabalho e à socialização dos papeis 
de gênero. Barreiras anteriores ao processo de seleção 
interferem na participação de mulheres em profissões 
e posições socialmente vistas como masculinas: o 
sentimento de não-pertença e as baixas expectativas 
de sucesso desencorajam a candidatura feminina. 
Mulheres enfrentam dificuldades relacionadas ao custo 

familiar para investimento na diplomacia, como a alta 
correlação entre a progressão na carreira e divórcios 
ou a instabilidade das remoções, e relacionadas ao 
socialmente aceito, como o estigma da perda da 
feminilidade (COCKLES; STEINER, 2017).  

Conforme reportagem de 2018 do jornal El País, a 
presença de mulheres na diplomacia brasileira tem dois 
desafios principais e relacionados: as pequenas taxas 
de aprovação no Concurso de Admissão à Carreira 
Diplomática (CACD) e, consequentemente, baixa 
presença nos postos de chefia na hierarquia do Ministério 
das Relações Exteriores. Porém, se dermos um passo 
atrás na análise, veremos que a própria presença das 
mulheres no mercado de trabalho apresenta obstáculos 
que precisam urgentemente ser superados. Por exemplo, 
conforme o Relatório Especial COVID-19 nº 9, da 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), em 2020, a taxa de participação das mulheres 
da região no mercado de trabalho foi de 46% e a taxa de 
desocupação foi de 12%, cenário agravado em relação 
ao ano anterior, por conta da pandemia de COVID-19.
 
A falta de investimentos na economia do cuidado torna 
a presença feminina na diplomacia e em qualquer 
outra área muito mais difícil, pois são as mulheres que 
carregam a carga mental e física da sustentabilidade da 

Desigualdade e a
entre

Esperança
MULHERES NA DIPLOMACIA

Pedagoga Raquel Medeiros
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vida. Elas são responsáveis pelo cuidado com os filhos, 
pela organização familiar, pelo trabalho doméstico e por 
outras atividades invisíveis e não remuneradas, mas que 
são sustentáculos sociais. 
 
Quando atuantes no mercado de 
trabalho, além de receber menos que 
os homens para os mesmos cargos 
(muitas vezes com maior formação), 
são elas que também estão nas 
profissões e atividades de cuidado. 
Um exemplo é que as mulheres da 
América Latina e do Caribe são a 
linha de frente da pandemia: são 
73,2% das pessoas empregadas 
no setor de saúde e tiveram que 
enfrentar condições de trabalho 
extremas, com extensas jornadas de 
trabalho, segundo dados da CEPAL. 
Também são elas que mais correm 
risco de sofrerem os efeitos negativos 
em termos de renda e emprego 
quando ocorrem mudanças nos setores onde estão 
empregadas ou mesmo porque precisam se ausentar do 
trabalho para ficar com os filhos.
 
A situação se agrava quando falamos de mulheres 
afrodescendentes. As inúmeras formas de discriminação 
históricas e atuais mostram que esse grupo precisa de 
políticas e recursos para sua autonomia física, econômica 
e de tomada de decisões – para que sejam efetivamente 
sujeitos de direitos. Isso se reflete na carreira diplomática: 
a primeira diplomata negra foi Mônica de Menezes 
Campos, aprovada em 1978, sessenta anos após Maria 
Rebello Mendes. Também não há estudos nem notícias 
sobre o acesso de mulheres indígenas ou trans à carreira 
diplomática.

O acesso das mulheres à carreira diplomática faz parte 
de um quadro de desigualdade muito mais amplo: a 
desigualdade de gênero. Iniciativas voltadas ao concurso 
são bem-vindas e urgentes, mas pensar em igualdade 
requer pensar em políticas públicas, projetos e ações que 
garantam às mulheres oportunidades justas de acesso ao 
estudo, ao mercado de trabalho, às decisões políticas, 
à justiça e a outros instrumentos que as permitam ter 
autonomia. Dessa forma, o avanço na igualdade de 

gênero também irá atingir o Itamaraty.

Para saber mais:
CEPAL. Informe especial COVID-19 nº 9: A economia 

econômica das mulheres na recuperação sustentável e com 

igualdade. CEPAL, fev/2021. Disponível em https://www.cepal.

org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-

recuperacion-sostenible-igualdad. Acesso em 30 mar. 2021.

CLEAVER, Vitória. Ascensão das mulheres na diplomacia brasileira: 

os desafios de uma causa que está longe do fim. El País, 19 out. 

2018. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/19/

politica/1539948524_550151.html. Acesso em 30 mar. 2021.

COCKLES, Mariana; STEINER, Andrea Quirino. As mulheres 

na carreira diplomática brasileira: considerações sobre admissão, 

hierarquia e ascensão profissional. Monções: Revista de Relações 

Internacionais da UFGD, Dourados, v. 6, n. 11, jan./jun., 2017, 

p. 250-280.

Campanha do Itamaraty que busca destacar a importância do protagonismo da mulher na diplomacia

Pedagoga Raquel Medeiros



Imagine-se no ponto de largada de uma corrida. Ao 
seu lado estão os demais competidores, cada um em seu 
espaço delimitado. O sinal toca e vocês começam a correr 
em direção a linha da chegada. Enquanto os demais 
competidores, homens, correm uma linha desobstruída 
até o objetivo; você, mulher, tem de enfrentar os 
obstáculos que estão no seu caminho. E não são poucos: 
o ‘relógio biológico’ está gritando para as solteiras; para 
as casadas, são os filhos que demandam atenção; para 
ambas, pesam as compras, as tarefas domésticas, cuidar 
dos pais, e, depois de tudo isso, se der tempo, estudar.

Achou esse um cenário exagerado? Então você deve 
ser homem e ninguém lhe pergunta ou lhe pressiona 
sobre quando você formará família e terá filhos, se você 
lembrou das compras ou da roupa. Porque natural para 
homens é ter ambições profissionais e atingir metas 

de trabalho. Há quem diga que nós, mulheres, temos 
instinto materno que vem de brinde com nosso útero 
e mamas, e, por isso, nossa vocação é cuidar, amar, 
parir, não estudar ou trabalhar. Mas essa verdade não é 
para todas. Existem as mulheres que querem ser mães, 
existem as que não, existem as que querem trabalhar e 
estudar, existem as que querem formar família e cuidar. 
E existem as mulheres que querem TUDO ISSO junto 
e é direito delas, é direito NOSSO.  E está tudo bem, 
desde que isso seja uma decisão que cada uma tomou 
considerando o que cada uma quis e julgou ser o melhor 
para si.

Pois bem, eu decido que estudar, formar a minha 
capacidade intelectual, capacitar-me e ser a melhor 
profissional que eu posso ser é meu objetivo e invisto 
nele com todo o meu ser. Até tenho apoio da minha 
família, que acredita, como eu, que cabe a mim decidir 
os rumos do meu futuro.

Novos obstáculos se impõem. Eu, como aluna, questiono 
o professor para aprofundar meus estudos e ter melhor 
compreensão dos temas, sou educada e até gentil. Sinais 
claros que permitem que ele “dê em cima de mim”, 
certo? Eu, como profissional (no caso, professora), sou 
atenciosa, me esmero para responder meus alunos, mas 
sou constantemente questionada, afinal, como jovem 
e mulher que sou, não posso saber realmente do que 
estou falando, assim, é lógico que estejam liberados 
comportamentos que jamais seriam dirigidos aos meus 
colegas homens, certo?

Cris Huffel

Ser
mulher é
lutar e 
vencer
todos os 
dias.
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Errado e errado. Às vezes uma ou duas lágrimas 
caem e eu me pergunto até quando terei que me 
provar diariamente, como mulher, como aluna, como 
concurseira, como professora, como tantas outras coisas 
mais. 

Às vezes eu me questiono como é tão difícil perceber que 
homens e mulheres têm perspectivas diferentes e por 
isso é tão importante que as opiniões de ambos sejam 
ouvidas. Não entende como isso possa ser verdade? 
Um homem sozinho em um ambiente com 10 ou 20 
mulheres está num harém, uma mulher sozinha em um 
ambiente fechado com o mesmo número de homens 
está de costas para a parede, preferencialmente bem 
perto da saída mais próxima. 

Acredite, eu sei. Eu já tive medo e já estive nesse ambiente 
fechado. Eu já fui assediada pelo meu professor, pelo 
meu colega de estudos e pelo meu amigo. Eu já fui 
desacreditada em minha capacidade profissional por ser 
uma mulher e por ser jovem.

Março é o não mais tão aclamado mês da mulher. Antes 
festejado com flores, bombons e homenagens vazias, 
hoje é época de reflexão, como essas que eu trago para 
vocês. Hoje, em março, refletimos sobre os desafios, 
sobretudo de bom que já conquistamos – e foi mesmo 
muita coisa -, mas, principalmente sobre tudo o que 
ainda podemos conquistar e mudar. Ainda queremos os 
bombos e as flores, mas acompanhados de mais espaço 
de fala, de mais acesso, de mais direitos e de muito 
RESPEITO. 

Como mulheres, eu quero olhar para a profissão que eu 
sonho exercer – a de diplomata – e ver outras mulheres, 
como que que já estão lá. Eu quero olhar mais Marias 
José de Castro Rebello Mendes e Irenes Vide Galas dentre 
tantas muitas outras. Como mulher, eu quero olhar em 
volta, na profissão que exerço agora e ver mais Marianas 
Limas, Selenes Candian e Raquéis Medeiros. Quero ver 
mais Marianas Jardims e Lucis Moraes fazendo a roda 
das empresas girarem. Quero ver mulheres por todos 
os lados, inspirando outras mulheres, mostrando a cada 
uma de nós que não é fácil, mas nós chegaremos na 
linha de chegada. Quero ver mais mulheres apoiando a 
mulheres como esta empresa faz e que hoje tem a  quase 
igualdade de mulheres e homens colaboradores. 

Como Milton Santos, quero deixar para trás a fábula do 
sutiã queimado, a perversidade das milhares de mães de 
família que sustentam suas famílias sozinhas e quero ver 
a fábula: um espaço em que nós, mulheres, possamos 
nos colocar com naturalidade, porque podemos, porque 
queremos e porque merecemos. 

A fábula ainda está distante, mas cada mulher que 
engrossa as fileiras da diplomacia, das profissionais de 
sucesso, das empreendedoras é um caminho aberto para 
que as demais possam trilhar. Cada 8 de março é uma 
data para refletir e semente para despertar uma pequena 
mudança. Cada mulher que conquista é uma inspiração 
e um aprendizado para chegar lá. Eu posso, porque 
outras puderam antes de mim.

Cada mulher que empunha sua caneta e a coloca em 
contato com seu caderno para estudar é mais uma 
que desafia o relógio biológico, os filhos, as compras, 
as tarefas domésticas, as críticas em busca da liberdade 
de escolher ser. Que a cada 8 de março, mais de nós 
possamos escolher, possamos olhar para os lados e ver 
mulheres como nós, tal como nós, nos preparando 
para trilhar o nosso caminho, apesar das adversidades 
e também com elas, pois elas também ensinam muito 
sobre o que precisamos desconstruir e deixar para trás.

Cris Huffel
Prof. de Espanhol
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As questões de gênero podem ser cobradas na prova do CACD no âmbito das 
teorias das Relações, conhecimentos sobre a teoria feminista, ou cobrar do 
candidato pontos relacionados às atualidades do tema como tratados, convenções 
ou acordos internacionais que tratam sobre questões relacionadas a gênero e/ou o 
Brasil faze parte.

Sobre as teorias feministas os trabalhos abaixo 
podem ser usados como referencias gerais sobre o 
assunto:
Tickner, J. Ann, “Gender in International Relations”, 
Columbia University Press 1992.
RUIZ, Tricia. “Feminist Theory and International 
Relations: The Feminist Challenge to Realism and 
Liberalism”, California State University, 2005. 

Sobre acordos e tratados sobre o tema:
No âmbito da ONU:
Comitê sobre Eliminação da Discriminação contra 
Mulheres (CEDAW) , convenção e protocolos:
 - Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher
- Protocolo Facultativo à Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher 
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/
uploads/2013/03/convencao_cedaw.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
committee.htm

No âmbito da OEA:
Convenção de Belém do Pará - Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher 
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.belem.do.para.htm

Bons estudos!

Como o tema
NA PROVA

pode ser cobrado?
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AMÉRICA LATINA

Polémica. Sube la tensión entre la Argentina y Ecuador por 
una frase de Alberto Fernández
El Presidente se refirió a Lenín Moreno, quien echó a su 
vicepresidente, Jorge Glas, mientras era investigado por el 
escándalo de corrupción
El lunes pasado el presidente Alberto Fernández brindó 
una entrevista televisiva que indagó en la relación con su 
vicepresidenta, Cristina Kirchner, y con el objetivo de borrar 
dudas y descartar las versiones que indican que ambos 
funcionarios no tienen un buen vínculo dijo una frase que 
desató el malestar en el gobierno de Ecuador: “Yo no soy Lenín 
Moreno”.
Así, con esas cinco palabras, el mandatario argentino aludió 
su par ecuatoriano, quien ganó las elecciones hace cuatro años 
apoyado por el exmandatario Rafael Correa pero luego, al 
asumir el cargo, lo abandonó y se distanció de su figura, lo que 
para muchos fue entendido como una traición. Y quien además 
a tres meses de llegar al poder echó a su vicepresidente, Jorge 
Glas, mientras era investigado por el escándalo de corrupción 
vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.
“Yo no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me 
conocen. Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo. 
Tenemos miradas diferentes en algunas cosas, pero acá llegué 
con Cristina y de acá me voy con Cristina”, agregó el mandatario 
en diálogo con C5N y causó un revuelo que hace unas horas 
llevó a Ecuador a tomar una decisión.
El país llamó a consultas a su embajador en la Argentina, 
Juan José Vásconez, para realizar un “análisis exhaustivo de las 
relaciones”, según anunció la cancillería ecuatoriana tras una 
“enérgica protesta” de Quito ante los dichos de Fernández.
“El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al 
Embajador del Ecuador en la Argentina Juan José Vásconez, con 
el objeto de proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones 
de Ecuador con el gobierno del presidente Alberto Fernández 
e impartirle las instrucciones correspondientes”, señaló el 
comunicado.
Esta no es la primera tensión que se registra entre la Argentina 
y Ecuador. En octubre de 2017, durante la gestión de Mauricio 
Macri, el gobierno de Moreno expresó su “rechazo y disgusto” 
por las expresiones consideradas ofensivas del entonces 
embajador argentino en Quito, Luis Alfredo Juez, en contra 
de los ecuatorianos al decir en una ocasión que se cambió de 
ropa para evitar comentarios de que se había convertido en un 
“mugriento” por haber agarrado “hábitos ecuatorianos”.
Via La Nación.
Leia a matéria na íntegra: https://www.lanacion.com.ar/politica/
polemica-sube-la-tension-entre-la-argentina-y-ecuador-por-una-
frase-de-alberto-fernandez-nid11032021/

México e Bolívia promovem frente para evitar intervenções 
da OEA em política interna
A principal declaração de intenções deixada pela visita oficial 

ao México do presidente boliviano, Luis Arce, nesta quarta-
feira, foi uma mensagem de valorização da soberania nacional. 
Seu Governo e o de seu anfitrião, Andrés Manuel López 
Obrador, assinaram um documento de 23 pontos com medidas 
de cooperação sanitária, econômica e diplomática. Entre elas 
figura uma iniciativa especialmente significativa por sua carga 
política na região. Os dois países decidiram impulsionar uma 
frente para limitar a margem de ação das missões eleitorais 
da Organização de Estados Americanos (OEA) e assim evitar 
o que veem como intervenções do organismo multilateral em 
questões de política interna dos países membros.
O documento afirma que o México e a Bolívia “concordam 
quanto à importância de promover o caráter exclusivamente 
técnico, objetivo e imparcial das missões de observação eleitoral 
da Organização dos Estados Americanos (OEA)”. López 
Obrador e Arce pedem que essas delegações, que costumam 
fiscalizar as eleições na maioria dos países da América Latina, 
“se atenham aos princípios de não intervenção, respeito à 
autodeterminação, diálogo, negociação, busca por consensos 
e solução pacífica de controvérsias, considerando prioritária a 
construção de um multilateralismo que favoreça o bem-estar 
das pessoas e a dignidade dos povos”.
“Do mesmo modo, coincidiram na necessidade de que a 
Secretaria Geral da OEA se limite a atuar dentro de seu próprio 
marco institucional e a se abster de intervir nos assuntos 
internos dos Estados membros”, prossegue o texto do acordo. 
“O México exortou a OEA a respeitar a vontade do povo 
boliviano e a democracia. Ambos os países concordaram em 
não tolerar ingerências em assuntos internos dos países.”
Via El País.
Leia a matéria na íntegra:
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-25/mexico-e-
bolivia-promovem-frente-para-evitar-intervencoes-da-oea-em-
politica-interna.html

Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, na 
Cúpula do Mercosul por ocasião dos 30 anos do Tratado de 
Assunção (videoconferência) - Palácio do Planalto

É com satisfação que tomo parte nesta solenidade, que marca os 
30 anos da assinatura do Tratado de Assunção.
Estamos reunidos em momento difícil e repleto de desafios, que 
devemos encarar como uma oportunidade de aprendizado para 
fortalecer nossa união em torno de princípios elevados, como a 
liberdade e a democracia.
Reafirmo minha solidariedade às famílias e meu profundo pesar 
pela perda de vidas e pelo sofrimento que a pandemia tem 
causado aos nossos povos.
Participamos deste encontro em seguimento à decisão tomada 
por nossos países há três décadas, que resolveram somar 
esforços em favor da consolidação de governos democráticos, 
da ampliação do comércio, do investimento e da cooperação na 
nossa região, além da melhor inserção de nossas economias nos 
mercados internacionais.
Essa fórmula obteve bons resultados. Consolidamos regimes 
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políticos baseados em eleições diretas e na soberania do povo. 
A abertura comercial multiplicou o intercâmbio entre nossos 
países. Houve crescimento e ganho em bem-estar de nossas 
populações.
Entretanto, é evidente que o bloco ainda precisa recuperar 
participação relevante nos fluxos comerciais e econômicos entre 
os Estados-membros.
Defendemos a modernização do bloco, com a atualização da 
Tarifa Externa Comum como parte central do processo de 
recuperação de nosso dinamismo.
Por esse motivo, o Brasil gostaria de destacar a importância da 
reunião extraordinária que nossos ministros vão realizar em 
abril para tomar decisões sobre a agenda e modalidades das 
negociações externas do Mercosul e em matéria de revisão da 
Tarifa Externa Comum, como proposto pelo Brasil.
Também consideramos que há amplo espaço para aprofundar a 
integração regional a partir da redução de barreiras não-tarifárias 
e da incorporação de setores ainda à margem do comércio intra-
bloco.
Precisamos fazer parte da quarta revolução industrial, ocupar 
o espaço que nos cabe no mundo das grandes correntes 
econômicas internacionais. Para isso, devemos redobrar esforços 
nas negociações externas.
Queremos rapidez e resultados significativos. Concentramos 
nosso empenho em atrair investimentos externos que gerem 
emprego e renda. Desejamos que nossas economias participem 
cada vez mais das novas cadeias regionais e mundiais de valor, 
em especial neste momento, quando precisamos superar com 
urgência os enormes danos causados pela pandemia.
No âmbito do Mercosul, também queremos aprimorar as regras 
que valorizem o ambiente de negócios. Precisamos superar as 
lacunas nos setores automotivo e açucareiro; e alinhar as normas 
vigentes às melhores práticas e padrões internacionais.
Em respeito à concepção original do Mercosul, precisamos 
dar exemplo com resultados concretos, com emprego e renda 
para nossos cidadãos, com apoio a nossos empresários e com 
mercadorias mais baratas e de qualidade à disposição de 
todos os consumidores. Desejamos que os resultados reflitam 
as premissas de liberdade política e econômica expressas no 
Tratado de Assunção.
Para levar adiante a agenda de modernização do Mercosul, 
é preciso compromisso e espírito de cooperação entre os 
membros. Diferenças de perspectivas que existam entre nós, de 
natureza política ou econômica, não devem afetar o andamento 
do projeto de integração, desde que respeitados os princípios 
que balizam o bloco.
Entendemos que a regra do consenso não pode ser transformada 
em instrumento de veto ou de freio permanente. O princípio 
da flexibilidade está inscrito no próprio Tratado de Assunção. 
O Brasil deseja contar com o apoio dos demais membros do 
bloco para seguir ampliando a rede de negociações comerciais 
extrarregionais, de modo a contribuir para a rápida retomada do 
crescimento e impulsionar um novo ciclo virtuoso do Mercosul.
Muito obrigado!
Via Palácio do Planalto
Leia na íntegra em: 
https: / /www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/
di scursos /2021/discurso-do-pres idente-da-republica-jair-
bolsonaro-na-cupula-do-mercosul-por-ocasiao-dos-30-anos-do-
tratado-de-assuncao-videoconferencia-palacio-do-planalto

ARGENTINA

A crise perpétua da Argentina
A atividade econômica na Argentina desabou durante o ano 
fatídico de 2020. Os dados oficiais marcam uma contração 
de 10%, a mais grave do continente ao lado da do Peru se a 
catástrofe venezuelana não for considerada. Em 2002, quando 
a Argentina colapsou, a queda foi só um pouco maior: 10,9%. 
A inflação é muito elevada (38,5% nos últimos doze meses e 
aumentando), a moeda não para de desvalorizar, as reservas do 
Banco Central não chegam a 3 bilhões de dólares (16 bilhões 
de reais) e quatro em cada dez argentinos vivem na pobreza. O 
quadro macroeconômico é muito alarmante.
A Argentina, entretanto, está acostumada à quebra e à 
recuperação. E ao declínio relativo. Desde 1921, há exatamente 
um século, quando era um dos países mais ricos do mundo (seu 
Produto Interno Bruto per capita equivalia à época ao da França 
e da Alemanha), experimentou uma inflação média de 105% 
anual e se viu obrigada a mudar cinco vezes de moeda: peso 
moeda nacional até 1969, peso lei  até 1983, peso argentino 
até 1985, austral até 1991 e o peso atual. Desde 1980 suspendeu 
cinco vezes os pagamentos de sua dívida externa (nenhum país 
no mundo iguala essa marca de calote) e é, hoje, o principal 
devedor do Fundo Monetário Internacional (FMI),  com 44 
bilhões de dólares (246 bilhões de reais) a devolver.
Em dezembro de 2019, quando o peronista Alberto Fernández 
assumiu a presidência, as coisas estavam ruins. A Argentina havia 
caído novamente na suspensão de pagamentos e estava há três 
anos em recessão. Nessa época, poucas semanas depois, veio a 
pandemia. O ministro da Economia, Martín Guzmán, precisou 
batalhar em duas frentes. Por um lado, renegociou em longas 
sessões remotas a dívida com os credores privados e conseguiu 
um adiamento dos pagamentos e uma sensível diminuição dos 
juros. Isso significou um respiro. Agora tenta fazer com que o 
FMI também concorde em estender a devolução de seu crédito.
A outra frente parecia ainda mais complexa: como subsidiar 
empresas e pessoas afetadas pela paralisação do coronavírus? 
Sem acesso aos mercados de crédito, Martín Guzmán precisou 
recorrer à pura fabricação de dinheiro. O Banco Central emitiu 
durante 2020 mais de 1,2 trilhão de pesos ―747 milhões de 
reais― (trouxeram máquinas de impressão do Brasil e da Espanha 
porque as duas fábricas argentinas de moeda já trabalhavam 24 
horas por dia), com o risco de que a inflação se agravasse. Como 
parece estar acontecendo. Em janeiro, os preços subiram 4%.
O mercado interno é um dos pontos essenciais da dificuldade 
argentina para manter um crescimento contínuo, e explica em 
parte a formidável pressão inflacionista: sua economia está pouco 
conectada com o comércio internacional. Uma comparação com 
o Chile, um país com 19 milhões de habitantes contra os 44 
milhões da Argentina, basta para refletir o fenômeno. O Chile 
exporta um valor próximo a 70 bilhões de dólares (391 bilhões 
de reais) e suas importações beiram os 59 bilhões (330 bilhões de 
reais); a Argentina exporta pouco mais de 60 bilhões de dólares 
(335 bilhões de reais), basicamente grãos e carne, e importa 
uma quantidade semelhante. O empresário Galfione se permite 
brincar: “Veja como o país será rico, resiste aos argentinos”. Em 
1984, quando a Argentina saía de sua ditadura mais tétrica, 
o prêmio Nobel da Economia Paul Samuelson (1915-2009) 
expressou sem brincadeira uma ideia parecida: “A Argentina é o 
clássico exemplo de uma economia cujo estancamento relativo 
não parece ser consequência do clima, das divisões raciais, da 
pobreza malthusiana e do atraso tecnológico. É sua sociedade, 
não sua economia, que parece estar doente”.
Via El País
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Leia matéria na íntegra em: https://brasil.elpais.com/
economia/2021-03-01/a-crise-perpetua-da-argentina.html
25/03/2021

Tras la salida de la Argentina del Grupo de Lima, EE.UU. 
dijo que la crisis de Venezuela requiere de una “solución 
negociada”
Luego de que la Argentina anunciara su decisión de dejar el 
Grupo de Lima con un guiño al régimen de Nicolás Maduro, 
el gobierno de Joe Biden dijo que Estados Unidos cree que 
debe haber una “solución negociada” en Venezuela, reiteró que 
debe haber elecciones “libres y justas”, y planteó que espera 
“fortalecer la coordinación” con sus socios internacionales que 
estén comprometidos con la democracia en busca de una salida 
a la crisis en el país caribeño.
“Estados Unidos cree que debe haber una solución negociada 
a la crisis precipitada por Maduro. Debe haber elecciones 
presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela. 
Esperamos fortalecer la coordinación con socios internacionales 
comprometidos con un futuro pacífico y democrático en 
Venezuela”, indicó ante una consulta de LA NACION un 
vocero del Departamento del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado.
En un comunicado muy crítico de la tarea que han realizado los 
países que integran el frente, el gobierno de Alberto Fernández 
se quejó de que “las acciones que ha venido impulsando el 
Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno 
de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”. 
El Grupo de Lima cuenta además con el apoyo del secretario 
General de la Organización de Estados Americanos, Luis 
Almagro, quien está enfrentado con el gobierno de Alberto 
Fernández.
El impacto de la salida del Grupo de Lima fue relativizado 
desde el Gobierno, donde buscaron restarle trascendencia a la 
decisión, al indicar que “no mueve el amperímetro” en la relación 
bilateral con Estados Unidos, no cambia la postura oficial sobre 
las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de 
Maduro, y tampoco enturbia el futuro de las negociaciones con 
el FMI. Fuentes oficiales afirman de hecho que la Argentina 
ahora está mejor posicionada, luego de la asunción de Biden, 
para buscar “una salida democrática” en Venezuela, y denostaron 
al Grupo de Lima por la falta de avances para poner punto final 
a la crisis que azota al país caribeño.
Alberto Fernández ha optado por enfocarse en el Grupo de 
Puebla y en la búsqueda de un diálogo a través del llamado 
Grupo de Contacto, integrado por la Unión Europea y con el 
apoyo de España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Países Bajos, Suecia, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa 
Rica. Los partidarios de la nueva estrategia, a la cual el gobierno 
de Biden pareció darle un guiño, apuntan a la falta de avances 
que provocaron la seguidilla de sanciones impuestas por la 
Casa Blanca de Donald Trump. Los críticos, por el contrario, 
sostienen que Maduro utilizara cualquier canal de diálogo para 
enquistarse en el poder y dilatar cualquier posibilidad de que 
haya elecciones libres y justas.
Via La Nacion.
Leia a matéria na íntegra: https://www.lanacion.com.ar/politica/
tras-la-salida-de-la-argentina-del-grupo-de-lima-eeuu-dijo-que-
la-crisis-de-venezuela-requiere-de-nid24032021/
26/03/2021

Argentina a Uruguay en la cumbre Mercosur: “Si es un 

lastre, lo más fácil es abandonar el barco”
El presidente Fernández responde al reclamo de Lacalle Pou por 
una mayor flexibilización de las negociaciones bilaterales por 
fuera del bloque.
Ha habido chispas entre los socios del Mercosur. Lo que debía ser 
una celebración sin estridencias por los 30 años del tratado del 
bloque que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay ha 
derivado en un intercambio de reproches entre los presidentes. 
La mecha la encendió Luis Lacalle Pou. En un encendido 
discurso, que sus socios siguieron por videoconferencia, el 
uruguayo consideró a Mercosur un “lastre” a las necesidades 
de apertura comercial de su país. “No debe ser un lastre, no 
estamos dispuestos a que sea un corsé en el cual nuestro país 
no se pueda mover, por eso hemos hablado de flexibilización”, 
dijo. El argentino Alberto Fernández recibió el recado, porque 
es su país quien con más energía se opone a que los miembros 
puedan negociar acuerdos por fuera del bloque. Sin diplomacia, 
invitó a su par uruguayo a “abandonar el barco” si consideraba 
que “la carga” de Mercosur es demasiado pesada.
Los reclamos de todos los miembros, salvo Argentina, para 
poder negociar acuerdos con otros países al margen de 
Mercosur son antiguos. Uruguay, y en menor medida Paraguay, 
han llevado la voz cantante de la protesta. Mientras Argentina 
y Brasil acaparan la mayor parte del comercio intrazona y 
lideran las negociaciones con terceros países, los dos socios más 
pequeños consideran que no reciben los beneficios esperados. 
Lacalle Pou lo dijo claramente en la reunión de este viernes: 
“Vamos a proponer formalmente que se discuta el tema de la 
flexibilización, necesitamos que el Mercosur tome una decisión 
al respecto. Después de 30 años, cuando el mundo se mueve 
muy rápido, hay que actuar. Uruguay necesita avanzar”. Según 
las reglas que rigen en el bloque, cualquier acuerdo comercial 
debe sumar la firma de todos los socios. Lacalle Pou habló de 
lastre y corsé. Fernández lo invitó a bajarse de la nave. “Pido 
disculpas, no queremos ser una carga para nadie. Si esta carga 
pesa, lo mejor es abandonar del barco. Terminemos con esas 
ideas, no queremos ser lastre de nadie. Para mí es un honor 
formar parte del Mercosur”.
El brasileño Jair Bolsonaro no escuchó la respuesta de Fernández 
a Lacalle Pou, porque se levantó de su asiento apenas terminó 
su discurso, como había anticipado por cuestiones de agenda 
a los organizadores, según confirmaron desde la presidencia 
argentina. Bolsonaro habló corto y centrado en aspectos 
económicos. Cuando Brasil supera las 300.000 muertes por la 
pandemia y al día siguiente de que se contabilizaran por primera 
vez 100.000 contagios en 24 horas, el mandatario apareció en 
cámara con mascarilla, que se ha quitado al tomar la palabra. 
En el último año ha prescindido a menudo de la protección. 
Junto a él, el ministro de Exteriores, el de nuevo cuestionado 
Ernesto Araujo, además del titular de Economía, Paulo Guedes.
Menos beligerante que su par uruguayo, Bolsonaro ha 
reclamado una bajada de la tarifa externa común (que hoy está 
14% promedio), una mejora del ambiente de negocios y que el 
consenso necesario para aprobar cambios estructurales no sea en 
la práctica un veto. También ha hecho caso omiso a la propuesta 
lanzada minutos antes por el argentino Fernández para que 
Mercosur cree un observatorio de la calidad democrática y otro 
centrado en el medio ambiente. Precisamente, dos de los flancos 
en los que el ultraderechista es más cuestionado dentro y fuera 
de su país desde que asumió el poder hace más de dos años.
El canciller argentino, Felipe Solá, negó que los observatorios 
sean un disparo por elevación a Brasil, y prefirió concentrarse 
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en los reclamos hacia una mayor flexibilización y la bajada del 
arancel externo común, visto por el resto de los socios como 
una barrera al comercio. “Es una idea presente tal vez más 
fuerte en Uruguay”, dijo al término de la cumbre. “Una idea 
es que baje el arancel para esperar inversiones y la otra es hacer 
convenios y que esos convenios nos obliguen a bajar una parte 
de la lista [de aranceles]. Nosotros proponemos que no hay 
que bajarlos antes, decimos que hay que bajarlos después de 
negociar. Si los bajo antes, no tengo nada para poner en la mesa 
de negociaciones”, dijo.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: https://elpais.com/economia/2021-03-26/
argentina-a-uruguay-en-la-cumbre-mercosur-si-es-un-lastre-lo-
mas-facil-es-abandonar-el-barco.html

BOLÍVIA

Justiça impõe 4 meses de prisão preventiva para Jeanine 
Áñez
A justiça da Bolívia determinou quatro meses de prisão 
preventiva para a ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez, que 
foi detida por suspeita de ter conspirado pela renúncia do ex-
presidente Evo Morales em 2019. O Ministério Público havia 
pedido seis meses.
“Me enviam para quatro meses de detenção para esperar o 
julgamento por um ‘golpe’ que nunca aconteceu”, afirmou 
Áñez em uma rede social no domingo (14), após ouvir a 
decisão da juíza Regina Santa Cruz. “Peço à Bolívia que tenha 
fé e esperança. Um dia, com todos, construiremos uma Bolívia 
melhor”.
A ex-presidente de 53 anos foi detida em sua casa no sábado 
(13), na cidade de Trinidad, capital do departamento de Beni 
(a 600 km ao nordeste de La Paz). Ela estava escondida dentro 
do baú de uma cama box.
O Ministério Público justificou o pedido de detenção da ex-
presidente pela suspeita de conspiração para executar um “golpe 
de Estado” contra Morales, que renunciou em novembro de 
2019 em meio a grandes distúrbios sociais após a sua reeleição.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/mundo/
noticia/2021/03/15/justica-impoe-4-meses-de-prisao-preventiva-
para-jeanine-anez.ghtml

PARAGUAI

Crise política por má gestão da pandemia se acirra no 
Paraguai
O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou na 
noite de sábado (06/03) uma série de mudanças em seu gabinete 
de ministros, numa tentativa de aplacar a ira dos manifestantes, 
que há dias vão às ruas de Assunção protestar contra a má gestão 
da pandemia no país.
Foram demitidos os chefes dos ministérios da Saúde, Mulher, 
Educação e do Gabinete Civil. Novas mudanças, segundo o 
presidente, não estão descartadas. Mas no momento parece 
improvável que a iniciativa do governo baste para acalmar os 
protestos: já no sábado, milhares de pessoas voltaram às ruas, 
pedindo a renúncia de Benítez.
Com recorde de infecções, leitos de UTI lotados e um sistema 
de saúde à beira do colapso, o Paraguai, que chegou a ser 

elogiado por sua gestão da crise, também enfrenta falta de 
medicamentos para tratar pacientes de covid-19. A vacinação, 
além disso, avança lentamente: estima-se que apenas 0,1% da 
população foi imunizada.
Outra decepção entre os cidadãos do Paraguai é o atraso na 
chegada das vacinas, que por enquanto estão limitadas às 4 mil 
doses do imunizante russo Sputnik V que já foram administradas 
- apenas a profissionais da saúde.
Com uma população de 7 milhões de habitantes, o Paraguai 
registrou mais de 160 mil casos de covid-19 e 3.200 mortes 
em decorrência da doença desde o início da pandemia do novo 
coronavírus.
Novos protestos
Após os confrontos de sexta-feira, a noite de sábado para 
domingo prometia terminar sem novos episódios de violência, 
mas, já na madrugada, a Polícia Nacional paraguaia reprimiu 
com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo um 
grupo de manifestantes que lançou pedras contra os agentes de 
segurança, desta vez em frente à residência presidencial.
Um grupo de aproximadamente 200 manifestantes se deslocou 
até a residência oficial depois de passar a noite no centro de 
Assunção numa marcha que convocou milhares de pessoas 
a exigirem a renúncia do presidente paraguaio, acusado de 
ser o principal responsável pela falta de material médico, de 
medicamentos e de vacinas contra a covid-19.
Ao chegarem à residência presidencial, os manifestantes 
encontraram uma barreira de agentes policiais que os impediu 
de continuar. A tensão transformou-se em confronto, e oito 
pessoas foram presas.
A noite de protestos começou com uma marcha em frente ao 
Parlamento, no mesmo ponto onde, 24 horas antes, uma pessoa 
morreu e 26 ficaram feridas, entre manifestantes e policiais, 
devido aos violentos confrontos.
O protesto foi convocado através das redes sociais sem siglas 
partidárias. Sob bandeiras do Paraguai e palavras de ordem, a 
nova marcha avançou do Palácio Legislativo ao Panteão dos 
Heróis, passando antes pela sede do Partido Colorado aos qual 
pertence o Presidente.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/crise-
po l%C3%ADt i ca -po r -m%C3%A1-g e s t%C3%A3o-da -
pandemia-se-acirra-no-paraguai/a-56798346

Covid-19: o colapso de saúde que levou multidões 
às ruas e ameaça presidente do Paraguai
Os paraguaios completaram na segunda-feira (08/03) quatro 
dias seguidos de protestos contra a falta de medicamentos e 
de insumos para o atendimento às vítimas de coronavírus e 
contra o governo do presidente Mario Abdo Benítez. A crise 
dos últimos dias já derrubou o ministro da Saúde e deu início 
a movimentações de congressistas paraguaios para realizar o 
impeachment do presidente.
Abdo Benítez, que tomou posse em 2018 e no ano seguinte 
quase perdeu o cargo, voltou a estar na mira da oposição, de sua 
própria sigla (o Partido Colorado) e das ruas.
Deputados do opositor Partido Liberal Radical Autentico 
(PLRA) anunciaram que entrarão, nesta terça-feira, na Câmara 
dos Deputados, com pedido de julgamento político do 
presidente para que ele seja afastado.
A nova crise política ocorre quando o país registra uma escalada 
de casos de coronavírus. Dos menos de cem casos diários que 
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chegou a registrar, o vizinho do Brasil passou a ter cerca de 1,5 
mil notificações da doença. A situação do sistema de saúde nesta 
etapa da pandemia, um ano após o registro do primeiro caso de 
covid-19, foi a “gota d’água”, dizem analistas paraguaios, para 
a insatisfação popular.
As manifestações incluem pessoal de saúde, familiares de vítimas 
de covid-19 e opositores do governo.
Via BBC.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
56327481?at_medium=custom7&at_campaign=64&at_
custom3=BBC+Brasil&at_custom2=twitter&at_
custom4=D6D59A02-80EE-11EB-916C-88AA96E8478F&at_
custom1=%5Bpost+type%5D

Paraguai atinge 100% na ocupação de UTIs Covid; reflexo 
pode ser visto em hospitais de Mato Grosso do Sul
O Paraguai atingiu 100% na ocupação das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) destinada à pacientes com Covid-19. A 
lotação nos leitos no país vizinho de Mato Grosso do Sul, tem 
apresentado reflexo em hospitais de cidades fronteiriças ao país.
Em Ponta Porã (MS), a 326 km de Campo Grande, que 
também é município vizinho de Pedro Juan Caballero (PY), 
cidade paraguaia, cerca de 20% dos leitos Covid do Hospital 
Regional da cidade são ocupados por paraguaios que têm dupla 
cidadania, de acordo com a instituição.
Na cidade sul-mato-grossense que faz divisa com o Paraguai, os 
chamados “brasiguaios”, que são as pessoas que possuem dupla 
nacionalidade, podem atravessar apenas uma rua para recorrer 
ao atendimento de Saúde em Mato Grosso do Sul. De acordo 
com os dados da prefeitura de Ponta Porã (MS), 30% dos 
paraguaios que vivem em Pedro Juan Caballero (PY) também 
possuem documentos brasileiros, assim possibilitando a busca 
de atendimentos de saúde no Brasil.
Diante dos dados da prefeitura de Ponta Porã (MS), especialistas 
temem pela sobrecarga no Sistema de Saúde (SUS) de Mato 
Grosso do Sul. Nesse domingo (21), pela primeira vez durante 
toda a pandemia, o Ministério da Saúde do Paraguai anunciou 
a lotação máxima nos leitos de UTI Covid-19.
Conforme as informações do Ministério da Saúde paraguaio, 
todos os 650 leitos públicos e privados do país vizinho estão 
ocupados, incluindo o das cidades fronteiriças ao Brasil. Em 
Ponta Porã (MS), são 30 leitos de UTI Covid, que também 
estão com lotação em 100%.
Via G1.
Leia a matéria na íntegra:
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/03/22/
paraguai-atinge-100percent-na-ocupacao-de-utis-covid-reflexo-
pode-ser-visto-em-hospitais-de-mato-grosso-do-sul.ghtml

VENEZUELA

Chavismo e oposição chegam a acordo político para compra 
de vacinas na Venezuela
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a oposição 
venezuelana firmaram um delicado acordo político para que o 
país tenha acesso a um maciço programa de vacinação contra 
a covid-19 com a assistência de organizações internacionais. O 
pacto prevê que os recursos dos ativos retidos no exterior pelas 
sanções contra o regime chavista sejam destinados ao acesso 

à chamada plataforma Covax, promovida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Os recursos liberados, em disputa 
entre as partes, permitirão a compra de 12 milhões de doses 
de vacina para cerca de seis milhões de pessoas. Trata-se, em 
princípio, da vacina patenteada pelo laboratório AstraZeneca, 
cuja aplicação foi temporariamente suspensa em alguns países 
por precaução diante de efeitos colaterais.
A notícia foi bem recebida pela opinião pública, inclusive pelos 
setores críticos que Guaidó tem nas fileiras da oposição, que há 
muito clamam pelo estabelecimento de mecanismos de diálogo 
que rompam o absurdo da polarização política que determina a 
vida do país. A quebra do Estado petrolífero e o isolamento do 
Governo de Maduro fizeram com que muitas pessoas temessem 
pelo prolongamento indefinido dos estragos da pandemia na 
Venezuela.
A Mesa Técnica, equipe que estabeleceu as condições do 
acordo, foi composta por líderes políticos da oposição, 
sociedades médicas e acadêmicas venezuelanas, representantes 
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), da Unicef 
e do Ministério do Poder Popular para a Saúde de Maduro. 
A consolidação e o desenvolvimento dessa equipe de trabalho 
aconteceram em meio a enormes dificuldades e condições 
prévias. O anúncio do acordo foi feito pelo próprio Guaidó 
e por uma comissão da Assembleia Nacional eleita em 2015, 
com maioria da oposição —as únicas instâncias reconhecidas 
pelos Estados Unidos—, que continuam rejeitando Maduro 
e a eleição do Parlamento chavista, e que hoje operam em 
condições de semiclandestinidade.
Via El País
Leia na íntegra em: https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-03-21/chavismo-e-oposicao-chegam-a-
acordo-politico-para-compra-de-vacinas-na-venezuela.html

BRASIL

Entenda: a importância do primeiro satélite 100% brasileiro
Lançado na madrugada de domingo (28/02), o primeiro satélite 
100% nacional vai monitorar o desmatamento, sobretudo na 
região amazônica, como seu próprio nome sugere. Batizado 
de Amazonia-1, ele foi totalmente projetado, integrado e 
testado pelo país — e, a partir de então, será também operado 
exclusivamente pelo Brasil.
Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), integra a chamada Missão Amazônia: um esforço da 
entidade em melhorar o chamado sensoriamento remoto da 
natureza brasileira.
Conforme enfatiza o Inpe em texto que apresenta o trabalho, 
além da floresta amazônica, “os dados gerados serão úteis 
para atender, ainda, a outras aplicações correlatas, tais como: 
monitoramento da região costeira, reservatórios de água, 
florestas naturais e cultivadas, desastres ambientais, entre 
outros”.
O Amazonia-1 é o terceiro satélite a realizar tal trabalho para o 
Brasil. Ele se soma aos CBERS-4 e CBERS-4A, que já estavam 
em operação.
“Temos a possibilidade de contar com três satélites com 
desenvolvimento brasileiro [os outros dois em parceria com 
a China] operando simultaneamente. Com isso, será gerado 
maior volume de dados para tratamento de questões ambientais 
e de preservação da cobertura vegetal”, afirma o diretor do Inpe, 
o engenheiro eletricista Clezio Marcos de Nardin.
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E a missão prevê, para os próximos anos, o lançamento de 
outros dois: Amazonia-1B e Amazonia-2.
“O Amazonia-1 […] reforçará nosso sistema de aquisição de 
dados e de geração de imagens”, afirma Nardin, explicando que 
o equipamento deve gerar “dados sobre vegetação, agricultura, 
compor sistemas de alertas, entre outras aplicações”.
De acordo com com o diretor do Inpe, a expectativa é que haja 
um ganho principalmente no volume de dados obtidos.
Via DW
Leia matéria na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/entenda-
a-import%C3%A2ncia-do-primeiro-sat%C3%A9lite-100-
brasileiro/a-56735290

Brasil tem 30.484 mortes por Covid-19 em fevereiro, 2º 
maior número em toda a pandemia

O Brasil registrou, em fevereiro, 30.484 mortes pela Covid-19, 
segundo dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa 
junto às secretarias de Saúde do país. Mesmo com dias a menos 
e últimos dias durante um fim de semana – o que afeta os 
registros das mortes –, fevereiro teve o segundo número mais 
alto de mortes desde o início da pandemia, e o maior desde 
julho.
Fevereiro também foi o terceiro mês consecutivo em que as 
mortes de um mês superam as do mês anterior:
Três estados tiveram recordes de mortes: Minas Gerais e 
Rondônia, pelo segundo mês consecutivo, e Roraima, que 
ultrapassou os registros de mortes vistos em julho. O colapso 
no sistema de saúde, antes restrito ao Amazonas, agora atinge 
várias partes do país (veja detalhes mais abaixo).
As médias móveis diárias calculadas pelo consórcio de imprensa 
estão acima de mil mortes por dia há 39 dias. No dia 25, o 
Brasil registrou o recorde de mortes em 24h desde o início da 
pandemia: 1.582 pessoas morreram.
O dado referente às mortes de fevereiro foi calculado subtraindo-
se as mortes totais até janeiro (224.534) do total de mortes até 
28 de fevereiro (255.018). Os números dos meses anteriores 
foram determinados com a mesma metodologia (veja mais ao 
final da reportagem).
Via G1
Leia matéria na íntegra em: https://g1.globo.com/bemestar/
coronavirus/noticia/2021/03/01/brasil-tem-30484-mortes-por-
covid-19-em-fevereiro-2o-maior-numero-em-toda-a-pandemia.
ghtml

PIB: Pandemia agrava o que já seria pior década de 
crescimento no Brasil em mais de um século
Sob efeito da pandemia do coronavírus, a economia brasileira 
encolheu 4,1% em 2020, informou o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (3/3).
O recuo interrompe sequência de três anos de baixo crescimento 
registrada entre 2017 e 2019. No ano anterior à crise sanitária, 
o PIB (Produto Interno Bruto) havia avançado apenas 1,4%.
A queda do PIB no ano passado foi a maior desde 1990, quando 
a economia encolheu 4,4%, sob efeito do Plano Collor, que 
confiscou a poupança dos brasileiros numa tentativa frustrada 
de conter a hiperinflação.
A perda de 2020 superou os recuos de 3,5% e 3,3% registrados 
respectivamente em 2015 e 2016, durante o segundo mandato 
de Dilma Rousseff (PT) e início do governo Michel Temer 
(MDB).

A queda só não foi pior porque a injeção de recursos pelo auxílio 
emergencial e outras medidas econômicas de resposta à crise 
evitaram que as projeções mais pessimistas se concretizassem - 
ao fim de junho do ano passado, os analistas chegaram a prever 
uma queda de 6,6% no PIB em 2020, com os mais pessimistas 
ousando falar em um baque de 10%.
A paralisação da atividade econômica durante parte do ano, 
como forma de conter a propagação do vírus, provocou a 
terceira maior queda já registrada pela economia brasileira em 
120 anos - período para o qual existem estatísticas confiáveis.
Desde 1900, só foram registradas perdas maiores do PIB naquele 
1990 de confisco da poupança e em 1981, quando a atividade 
econômica encolheu 4,3%, no auge da crise da dívida externa 
provocada em parte pelos elevados gastos da ditadura militar na 
década anterior com investimentos em infraestrutura.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por 
um país em um determinado período de tempo, em geral, um 
trimestre ou ano.
O indicador é acompanhado de perto pelos analistas porque 
é um importante termômetro da saúde da economia e está 
relacionado com a qualidade de vida da população, já que uma 
atividade econômica fraca resulta em menos empregos e menor 
geração de renda.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-56257245

Inpe diz que satélite Amazônia 1 opera 
normalmente e inicia envio de imagens
O Amazônia 1, primeiro satélite completamente brasileiro, 
opera normalmente e iniciou nesta quarta-feira (3) o envio das 
primeiras imagens ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). O equipamento foi lançado ao espaço na madrugada 
de domingo (28) e a operação segue como prevista, segundo o 
Inpe.
Clézio di Nardin, diretor do Inpe, afirmou que o satélite está 
em órbita sem apresentar nenhum problema. O esclarecimento 
foi feito após uma empresa de rastreamento de satélites indicar 
irregularidades de sinal do Amazônia 1.
“Não é fato que ele está descontrolado. O lançamento do satélite 
foi um sucesso. Não há registro de qualquer intercorrência”, 
disse Clézio ao G1.
Nesta quarta-feira (3), o satélite enviou do espaço as primeiras 
imagens ao Inpe. Apesar disso, o Amazônia 1 segue em fase de 
testes, que devem ser concluídos no dia 15 de março. Somente 
disso, o Inpe terá a primeira imagem oficial feita pelo satélite.
“É uma fase de testes, estamos testando todos os subsistemas do 
satélite. Bateria, painéis, câmera, liga e desliga, inclusive umas 
manobrazinhas para colocar ele na órbita precisa dele. Essa fase 
inicial leva até o dia 15 de março, aí teremos a primeira imagem 
definitiva, oficial do Inpe”, explicou Clézio
Lançamento
O Amazônia 1 foi lançado ao espaço na madrugada deste 
domingo (28). O lançamento ocorreu às 1h54, no Centro 
de Lançamento Sriharikota, na Índia. O satélite brasileiro foi 
ao espaço juntamente com os satélites Sindhu Netra (India), 
Nanoconnect-2 e SpaceBee (12 ) (ambos dos Estados Unidos).
O equipamento é o primeiro satélite completamente brasileiro, 
um projeto de oito anos desenvolvido no Inpe, em São José dos 
Campos.
O Amazônia 1 é o terceiro a formar o sistema Deter e vai 
auxiliar na observação e no monitoramento do desmatamento 



18

na região amazônica. Com 4 metros de comprimento e 640 kg, 
o Amazônia 1 vai ficar a 752 quilômetros acima da superfície 
da Terra em uma órbita entre os polos norte e sul e vai capturar 
imagens em alta resolução.
Do espaço, ele vai mandar o sinal para três estações de 
monitoramento no Brasil: uma em Cuiabá (MT), a outra em 
Alcântara (MA) e a terceira em Cachoeira Paulista (SP). Todos 
os movimentos do satélite serão coordenados de uma outra 
estação, que fica no Inpe.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
regiao/noticia/2021/03/03/inpe-diz-que-satelite-amazonia-1-
opera-normalmente-e-inicia-envio-de-imagens.ghtml

Brasil passa a fazer parte do Protocolo de Nagoia sobre 
biodiversidade
O Brasil depositou na Organização das Nações Unidas 
(ONU) a carta de ratificação do Protocolo de Nagoia, que 
regulamenta o acesso e a repartição de benefícios, monetários 
e não monetários, dos recursos genéticos da biodiversidade. 
De acordo com nota conjunta dos ministérios das Relações 
Exteriores e do Meio Ambiente, o documento assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro foi entregue ontem (4) à ONU.
O protocolo é um acordo multilateral acessório à Convenção 
sobre Diversidade Biológica (CDB), elaborada durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Eco-92), realizada no Rio de Janeiro em 
1992. Ele foi concluído durante a 10ª Conferência das Partes 
da Convenção (COP-10), em 2010, em Nagoia, no Japão, e 
assinado pelo Brasil no ano seguinte, em Nova York.
O documento tem por objetivo viabilizar a repartição justa e 
equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos 
genéticos da biodiversidade, como plantas, animais e micro-
organismos, e dos conhecimentos tradicionais a eles associados. 
O tratado abrange pontos como pagamento de royalties, 
estabelecimento de joint ventures (associação de empresas), 
financiamentos de pesquisa, compartilhamento de resultados e 
transferência de tecnologias e capacitação.
Como é um tratado internacional, a entrada em vigor no Brasil 
dependia de aprovação do Congresso Nacional. Em agosto do 
ano passado, o documento foi então aprovado pela Câmara e 
pelo Senado e promulgado em decreto legislativo. “A entrega 
da carta de ratificação encerra um processo de debates que 
se estendia há anos no âmbito do governo federal e do Poder 
Legislativo. O engajamento do governo e o compromisso 
estabelecido entre representações do agronegócio e da área 
ambiental propiciaram a conclusão do processo de ratificação”, 
diz nota conjunta.
De acordo com o governo, o Brasil poderá participar das 
deliberações futuras no âmbito do protocolo, que ocorrerão já a 
partir da próxima Conferência das Partes da CDB, “na qualidade 
de país que dispõe de legislação avançada sobre biodiversidade e 
repartição de benefícios e que conta com um setor agropecuário 
moderno, com inestimáveis recursos genéticos derivados de seu 
patrimônio ambiental”.
Para os ministérios, a adesão do país ao Protocolo de Nagoia 
contribuirá para trazer segurança jurídica aos usuários e 
fornecedores de material genético e poderá desempenhar papel 
importante no processo de valorização dos ativos ambientais 
brasileiros, sobretudo no âmbito do pagamento por serviços 
ambientais e no desenvolvimento da bioeconomia.

“O Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e seu engajamento com o sistema multilateral, ao 
mesmo tempo em que persegue sua autonomia tecnológica e 
econômica e o fortalecimento da soberania sobre os recursos 
naturais em seu território”, finaliza a nota.
Via Agência Brasil
Leia matéria em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/
noticia/2021-03/brasil-passa-fazer-parte-do-protocolo-de-nagoia-
sobre-biodiversidade

Encontro com Netanyahu adia reunião de Ernesto com 
produtores de spray nasal
Premiê israelense, em campanha eleitoral, esteve por alguns 
minutos com chanceler brasileiro e Eduardo Bolsonaro
Ocupado com sua campanha eleitoral às vésperas das eleições 
de 23 de março, o primeiro-ministro israelense, Benjamin 
Netanyahu, deu um nó na programação da delegação brasileira 
em visita a Israel.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, 
seria recebido pelo premiê na terça (9), mas, depois de várias 
mudanças, foi chamado repentinamente para um breve 
encontro nesta segunda (8).
A alteração acabou adiando em um dia o principal compromisso 
da comitiva brasileira durante a viagem: uma reunião com 
representantes do Centro Médico Sourasky —conhecido como 
Hospital Ichilov—, de Tel Aviv, para discutir a adoção, no 
Brasil, de um spray nasal contra o coronavírus.
O medicamento EXO-CD24 foi anunciado no começo de 
fevereiro e testado em 30 voluntários em estado grave que 
estavam internados no Ichilov. Segundo o hospital, 29 pacientes 
se recuperaram em 3 a 5 dias.
Ainda não há, no entanto, resultados publicados em artigo 
científico de fase 1, a ser concluída apenas em 25 de março, 
segundo a base internacional Clinical Trials, que reúne dados 
sobre experimentos de medicamentos, diagnósticos e vacinas 
com pessoas no mundo todo. O governo brasileiro quer assinar 
um acordo para realizar as fases 2 e 3 dos testes com o spray 
nasal no Brasil.
Nessa etapa inicial da pesquisa se avalia a segurança de uma 
droga para uma doença específica, mesmo que a droga já seja 
testada e aprovada para outra enfermidade. O EXO-CD24 já 
é usado para tratamento especificamente de câncer de ovário.
Netanyahu recebeu Ernesto e o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, filho de Bolsonaro, por alguns minutos pouco antes 
das 11h (horário local). À Folha o chanceler brasileiro exaltou 
a parceria entre os dois países e definiu o encontro como 
excelente.
Via Folha de SP.
Leia matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/03/encontro-com-netanyahu-adia-encontro-de-
ernesto-com-produtores-de-spray-nasal.shtml

Com 1.954 vidas perdidas em 24h, Brasil ultrapassa EUA 
em mortes diárias por Covid-19
O Brasil ultrapassou, na terça-feira (9), os Estados Unidos em 
número de mortes registradas em 24h por causa da Covid-19. 
De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 1.954 
brasileiros morreram por Covid-19 em apenas um dia. Entre 
os americanos, foram 1.947 mortes, segundo dados do “Our 
World in Data”, da Universidade de Oxford.
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Não é a primeira vez em que o Brasil passa os EUA em número 
de óbitos. Isso vem acontecendo nos últimos 5 dias
Estados Unidos e Brasil são os dois países que mais registraram 
mortes por Covid no mundo desde o início da pandemia. Os 
EUA acumularam 527.699 mortes; o Brasil perdeu 268.568 
vidas para a Covid-19 até a noite de terça. Só em março, já são 
13.550 mortes registradas em solo brasileiro.
Enquanto os americanos estão em um processo de vacinação 
em massa, entretanto, os brasileiros passam pelo pior momento 
da pandemia e com apenas 4,1% da população tendo recebido 
ao menos uma dose de vacina. Nos Estados Unidos, foram 
administradas 90,2 milhões de doses segundo o Our World in 
Data.
O epidemiologista Airton Stein, professor da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), 
avaliou que a pandemia foi pior sentida nos países com mais 
desigualdade, como o Brasil, mesmo que fossem ricos – caso 
dos EUA.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
noticia/2021/03/10/com-1954-vidas-perdidas-em-24h-brasil-
ultrapassa-eua-em-mortes-diarias-por-covid-19.ghtml

Israel agradece “posição firme” do Brasil contra investigação 
do TPI
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, 
agradeceu neste domingo (7) à “posição firme e clara” contra 
a investigação aberta pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) 
sobre possíveis crimes de guerra cometidos na Palestina a partir 
de 2014. A apuração pode render processos criminais contra a 
gestão do premiê israelense, Benjamin Netanyahu. O chanceler 
fez as afirmações primeiramente diante do ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que lidera comitiva de 
brasileiros em Israel em busca de acordos de cooperação por 
vacinas e um spray contra o conavírus. Ashkenazi agradeceu à 
“posição clara” do Brasil e sua “liderança”.
Depois, ele reforçou as declarações em uma rede social. 
“Agradeço ao governo brasileiro por seu firme apoio contra 
a decisão do procurador do TPI”, afirmou Ashkenazi. O 
Itamaraty divulgou uma declaração conjunta confirmando 
a contrariedade do Brasil com a investigação. “A abertura de 
uma investigação no TPI é um desserviço à causa da justiça, o 
que enfraquecerá as perspectivas de um acordo negociado para 
o conflito israelense-palestino”, afirma a nota divulgada pelos 
brasileiros.
Via UOL
Leia na íntegra em: https://www.bol.uol.com.br/
noticias/2021/03/07/israel-agradece-posicao-brasil-investigacao-
tpi-palestina.htm

Em carta, Brasil apela à China por mais vacinas
Reconhecendo que a campanha nacional de imunização contra 
a covid-19 corre o risco de ser interrompida no Brasil por 
falta de vacinas, o Ministério da Saúde enviou uma carta ao 
embaixador da China em Brasília pedindo que este interceda 
junto à estatal Sinopharm para liberar 30 milhões de doses de 
seu imunizante ao Brasil.
Na carta enviada ao embaixador Yang Wanming, o secretário-
executivo do ministério, Antônio Elcio Franco Filho, afirma que, 
diante da escassez da oferta internacional, o governo brasileiro 
vem buscando estabelecer contato com novos fornecedores, em 
especial a Sinopharm.

“Nesse contexto, muito agradeceria os bons ofícios de Vossa 
Excelência para averiguar a possibilidade de a Sinopharm 
fornecer 30 milhões de doses da vacina BBIBP-CorV, em 
cronograma e preço a serem acordados, se possível, ainda para 
o primeiro semestre de 2021, com possibilidade de quantidades 
adicionais para o segundo semestre deste ano”, diz a carta, 
datada desta segunda-feira (08/03).
O secretário-executivo da pasta ressaltou que o Brasil enfrenta 
a variante do coronavírus conhecida como P1, originária de 
Manaus e mais contagiosa.
“O Ministério da Saúde está ciente da importância de conter essa 
cepa e de impedir que se espalhe pelo mundo, recrudescendo 
a pandemia. A principal estratégia brasileira para conter a 
pandemia e, em particular, essa variante P1 é intensificar a 
vacinação”, afirma.
A vacina da Sinopharm, chamada de BBIBP-CorV, tem eficácia 
79,3% em evitar casos graves de covid-19, segundo a fabricante. 
Ela não foi comprada e nem estava entre as negociadas pelo 
Ministério da Saúde até o momento. A Coronavac, jé em uso 
no país, também foi desenvolvida na China, mas por outra 
empresa, a Sinovac.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/em-carta-
brasilapela-%C3%A0-china-por-mais-vacinas/a-56824544

OCDE adota medida inédita contra o Brasil após sinais de 
retrocesso no combate à corrupção no país
Diante do que tem sido visto como um recuo no combate 
à corrupção no Brasil, a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) tomou uma decisão 
inédita: criar um grupo permanente de monitoramento sobre 
o assunto no Brasil.
A entidade, na qual o Brasil pleiteia entrada, está preocupada 
com o fim “surpreendente da Lava Jato”, o uso da lei contra 
abuso de autoridade e as dificuldades no compartilhamento de 
informações de órgãos financeiros para investigações.
A OCDE já notificou o governo brasileiro da decisão de criar 
o grupo de monitoramento. Procurados, o Itamaraty e o 
Planalto não responderam à BBC News Brasil até a publicação 
da reportagem. Esse texto será atualizado quando os órgãos se 
posicionarem.
A medida, jamais adotada contra nenhum país antes, representa 
uma escalada — com tons de advertência — nas posições da 
OCDE, que desde 2019 tem divulgado alertas públicos ao 
governo e chegou a enviar ao país uma missão de alto nível para 
conversar com autoridades e tentar reverter ações de desmonte 
da capacidade investigativa contra práticas corruptas.
“A missão aconteceu em novembro de 2019 e saímos do país 
bastante satisfeitos, apenas para descobrir logo depois que os 
problemas - com raras exceções - ainda existiam e que novos 
problemas que ameaçavam a capacidade do Brasil de combater 
o suborno internacional continuam a surgir”, afirmou à BBC 
News Brasil Drago Kos, presidente do grupo de trabalho 
antissuborno da OCDE e membro do Conselho Consultivo 
Internacional Anticorrupção.
Agora, especialistas de três países membros da OCDE irão 
monitorar a situação do combate à corrupção no país de maneira 
contínua e independente, e manter consultas frequentes com 
autoridades brasileiras.
Conforme apurou a BBC News Brasil com exclusividade, é a 
primeira vez em 59 anos que a entidade adota uma medida 
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como essa contra qualquer país, seja um de seus 37 membros 
permanentes ou qualquer outra nação candidata ao grupo.
A entrada na OCDE é considerada uma prioridade na política 
externa do presidente Jair Bolsonaro. Há 10 dias, em um evento 
para investidores americanos no Council of the Americas, o 
ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que 
“o Brasil vai integrar em breve a OCDE, o que é algo decisivo 
para nós, muito importante, uma maneira de ancorar o Brasil 
na atmosfera de democracias liberais e economias orientadas 
pelo mercado”.
Eleito sob a bandeira do combate à corrupção, o governo 
Bolsonaro vê ameaçado o ingresso na OCDE caso a avaliação 
sobre o desempenho brasileiro no assunto não melhore.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-56406033

Bolsonaro condena prisão de ex-presidente da Bolívia e diz 
que acusação é ‘descabida’
O presidente Jair Bolsonaro condenou nesta terça-feira (16) a 
prisão da ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez , e 
disse que a acusação feita contra ela é “descabida”.
“A defesa e promoção da democracia é um dos princípios 
basilares do Prosul [Foro para o Progresso da América do Sul]. 
Nesse sentido, nos preocupam os acontecimentos em curso 
na Bolívia, nosso vizinho e país irmão, onde a ex-presidente 
Jeanine Añez e outras autoridades foram presas sob alegação de 
participação em golpe, o que nos parece totalmente descabida. 
Esperamos que a Bolívia mantenha em plena vigência o Estado 
de Direito e a convivência democrática”, declarou Bolsonaro, 
durante cúpula de chefes de governo do Prosul.
O Prosul é uma aliança de países sul-americanos criada em 
2019 para isolar a Venezuela do regime de Nicolás Maduro.
Añez foi presidente da Bolívia entre novembro de 2019 e 
novembro de 2020. Ela assumiu o poder na esteira da renúncia 
de Evo Morales, num processo considerado um golpe de Estado 
por partidários do líder de esquerda.
Ela deixou o governo boliviano após a vitória eleitoral de Luis 
Arce, aliado de Evo. Sua prisão ocorreu no sábado (13). Ela foi 
encontrada pelos agentes escondida em uma cama box.
Na segunda (16), a Justiça boliviana fixou em quatro meses a 
pena de prisão preventiva. Ela é acusada de conspiração, sedição 
e terrorismo durante os dias que se seguiram à renúncia de Evo.
A denúncia contra a ex-presidente foi apresentada por um bloco 
de deputados e ex-deputados ligados ao partido de Evo. No 
processo, a Promotoria acusa a cúpula do governo de Añez de 
ter causado mais de 30 mortes na repressão aos protestos após a 
saída do líder indígena.
Via Folha de SP.
Leia matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/03/bolsonaro-condena-prisao-de-ex-presidente-da-
bolivia-e-diz-que-acusacao-e-descabida.shtml

Biden “mudou estilo” na relação com o Brasil, diz 
embaixador nos EUA
Em entrevista à DW Brasil, Nestor Forster, representante do 
Brasil em Washington, critica dossiê entregue por ONGs ao 
presidente americano e diz que países discutem projetos para 
combater desmatamento na Amazônia.
Menos de dois meses após a posse de Joe Biden como presidente 
dos Estados Unidos,  a embaixada do Brasil em Washington, 

comandada por Nestor Forster, identificou uma mudança de 
“estilo” na relação com Brasília. Há mais preocupação com 
a proteção do meio ambiente, engajamento conjunto em 
organismos multilaterais e aproximação diplomática conduzida 
pelo departamento do Estado, em vez de pela Casa Branca.
Em entrevista à DW Brasil, Forster afirma que os dois países 
vêm conversando sobre iniciativas para reduzir o desmatamento 
da Amazônia e estimular o potencial da bioeconomia na região, 
além da participação na próxima conferência do clima, em 
novembro, na cidade escocesa de Glasgow.
Em sua campanha, Biden prometeu colocar pressão para que o 
Brasil protegesse o meio ambiente e a floresta amazônica, após 
recordes de desmatamento e de queimadas e de iniciativas do 
governo Bolsonaro que reduziram a capacidade de fiscalização e 
punição de crimes ambientais.
No início de fevereiro, acadêmicos e ativistas de ONGs 
entregaram um dossiê à Casa Branca pedindo que os EUA 
suspendessem a importação de produtos que poderiam ser 
ligados ao desmatamento e retirasse seu apoio à entrada do 
Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) por conta de violações à proteção ambiental 
e aos direitos humanos. Forster afirma que a iniciativa foi uma 
“tentativa de fazer uma não agenda”, mas se diz satisfeito com 
a resposta da Casa Branca, que disse querer fortalecer os laços 
com o Brasil.
Forster, que acompanhou o deputado Eduardo Bolsonaro, 
filho do presidente, em uma visita a Ivanka Trump na Casa 
Branca em 4 de janeiro e em uma reunião com empresários 
na embaixada em 5 de janeiro, um dia antes da invasão do 
Capitólio, diz desconhecer se o parlamentar participou de uma 
reunião com apoiadores de Trump, no dia 5, que teria discutido 
a invasão ao Congresso americano. Na última segunda-feira 
(08/03), o senador Jaques Wagner (PT-BA) apresentou um 
requerimento cobrando do Itamaraty esclarecimentos sobre a 
viagem do deputado a Washington e de sua eventual ligação 
com essa reunião, levantada pelo jornalista americano Seth 
Abramson, do site Proof.
Via DW Brasil.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/biden-
mudou-estilo-na-rela%C3%A7%C3%A3o-com-o-brasil-diz-
embaixador-nos-eua/a-56880007

‘Bolsocaro’? O que explica inflação mais alta para os mais 
pobres durante a pandemia
Em um ano de pandemia do coronavírus, os brasileiros (alguns 
mais que outros) viram os preços dos alimentos subirem. A alta 
da inflação virou alvo de campanha de críticos ao governo do 
presidente Jair Bolsonaro, que espalharam cartazes em São Paulo 
com o termo “Bolsocaro”, com reclamações sobre disparada nos 
preços nos mercados.
Apesar de o preço em si ser igual para todo mundo, o tamanho 
do impacto dos aumentos varia para cada família, de acordo 
com a chamada cesta de consumo — ou seja, depende dos 
grupos de produtos que elas costumam consumir e quanto do 
orçamento delas esses itens representam.
Em um ano de pandemia (março de 2020 a fevereiro de 2021), 
a inflação sentida pelas famílias brasileiras mais pobres foi de 
6,75%.
Essa taxa representa o dobro do impacto para as famílias mais 
ricas, de 3,43% no mesmo período, segundo os dados do 
indicador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
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de inflação por faixa de renda.
O indicador divide as famílias brasileiras em seis faixas de renda 
e avalia como a inflação afeta, mês a mês, cada um desses grupos.
A classificação da pesquisa considera como famílias de renda 
muito baixa as que têm ganho domiciliar menor que R$ 
1.650,50. E as famílias classificadas como de renda alta são 
aquelas cujo ganho domiciliar é superior a R$ 16.509,66.
O que explica a diferença
A economista Maria Andreia Lameiras, pesquisadora responsável 
pelo Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, explica 
que, antes da pandemia, o nível de inflação era mais parecido 
entre as diferentes faixas de renda, com variações mensais 
mais distribuídas em diferentes itens, em vez de uma pressão 
concentrada em um grupo de consumo específico.
“Antes, as coisas iam se contrabalanceando, era mais parecido. 
A pandemia explode alta de preço de alimentos e joga para 
baixo o preço de serviços.”
E por que a alta em alimentos impacta mais os mais pobres? 
Porque essas famílias gastam cerca de 25% de seu orçamento 
com alimentos em domicílio, enquanto os mais ricos gastam 
menos de 10% nessa categoria, segundo Lameiras.
Outro fator que explica essa disparidade, segundo a 
pesquisadora, é que houve uma redução em parte dos serviços 
consumidos pelas famílias mais ricas.
“Eles não só sofreram menos com alta dos alimentos, como se 
beneficiaram da queda do preço de serviços”, disse. “Os mais 
ricos, que tinham parte do orçamento destinada a passeios, 
cinema, jantares, isso tudo eles pararam de consumir. Essa 
parcela do orçamento dessas famílias foram preservadas. 
Até gastos fixos, como mensalidade escolar, muitos colégios 
particulares deram descontos nas mensalidades com o ensino 
à distância.”
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-56413841

Um dia após Lula fazer apelo a Biden, Bolsonaro divulga 
carta de presidente americano
Democrata disse esperar ação conjunta com líder brasileiro em 
áreas onde eles têm tomado decisões opostas.
O governo Jair Bolsonaro divulgou nesta quinta-feira (18) 
uma carta do presidente dos EUA, Joe Biden, datada de 26 
de fevereiro, um dia depois de o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) ter defendido que o líder americano leve 
ao G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, o tema 
da distribuição de vacinas contra a Covid-19 para países mais 
pobres.
Biden respondia a uma carta encaminhada por Bolsonaro em 
20 de janeiro. Na correspondência, ele defende que Brasil e 
EUA trabalhem juntos nas áreas de clima e combate à pandemia 
e que os países unam esforços em fóruns multilaterais, como a 
COP26 —Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas— 
e a Cúpula do Clima, encontro que os EUA planejam promover 
em 22 de abril.
Segundo a nota do governo brasileiro, “o presidente Biden 
saudou a oportunidade para que ambos os países unam esforços, 
tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no 
enfrentamento aos desafios da pandemia e do meio ambiente, 
em alusão ao caminho para a COP26 e para a Cúpula sobre 
o Clima, esta última a ser sediada pelos EUA em 22 de abril 
próximo”.

Ainda de acordo com o comunicado da Secom, Biden fez 
referência às viagens que realizou ao Brasil como vice-presidente 
dos EUA, durante a gestão de Barack Obama. O atual líder 
americano foi destacado como o principal interlocutor junto 
ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff após o escândalo 
de espionagem da NSA (Agência de Segurança Nacional dos 
EUA), que monitorou comunicações da petista.
“O presidente Biden sublinhou que não há limites para o 
que o Brasil e os EUA podem conquistar juntos. Destacou 
que as duas nações compartilham trajetória de luta pela 
independência, defesa de liberdades democráticas e religiosas, 
repúdio à escravidão e acolhimento da composição diversa de 
suas sociedades”, acrescentou a Secom.
Via Folha de SP.
Leia a matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.
br/mundo/2021/03/biden-responde-a-carta-de-bolsonaro-
e-defende-colaboracao-em-clima-e-pandemia.shtml?utm_
source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha

Em carta aberta, economistas exigem medidas de combate 
à pandemia
Centenas de economistas e banqueiros renomados divulgaram 
uma carta aberta neste domingo (21/03) em que exigem dos 
governantes brasileiros medidas efetivas contra o avanço do 
coronavírus no país. O documento já possui mais de 500 
assinaturas.
Entre os nomes que referendam a carta estão os ex-ministros da 
Fazenda Pedro Malan, Maílson da Nóbrega, Marcílio Marques 
Moreira e Ruben Ricupero, e os ex-presidentes do Banco 
Central Armínio Fraga, Affonso Celso Pastore, Gustavo Loyola, 
Ilan Goldfajn e Pérsio Arida.
Também há pessoas ligadas ao mercado financeiro, incluindo 
o conselheiro do Itaú Unibanco, Pedro Moreira Salles, e o 
presidente do Credit Suisse, José Olympio Pereira.
Segundo a imprensa brasileira, a carta será enviada na próxima 
semana aos chefes dos três poderes: o presidente Jair Bolsonaro 
e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do 
Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux.
Os economistas e banqueiros alertam para a “situação 
econômica e social desoladora” enfrentada atualmente pelo país, 
que se tornou “o epicentro mundial da covid-19, com a maior 
média móvel de novos casos” no mundo, e menciona o quadro 
“alarmante” do sistema de saúde brasileiro, com o esgotamento 
dos recursos na grande maioria dos estados e insuficiente 
número de leitos de UTI, respiradores e profissionais de saúde.
O grupo detalha também como a pandemia assolou a economia 
brasileira, com uma taxa de desemprego por volta de 14%, “a 
mais elevada da série histórica”, e observam como a contração 
do PIB, de 4,1% em 2020, afetou “desproporcionalmente 
trabalhadores mais pobres e vulneráveis”.
“Esta recessão, assim como suas consequências sociais nefastas, 
foi causada pela pandemia e não será superada enquanto a 
pandemia não for controlada por uma atuação competente do 
governo federal”, destacam os signatários da carta.
Os economistas ainda denunciam que o governo do presidente 
Bolsonaro, um negacionista da covid-19, “subutiliza ou 
utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou 
negligenciar a evidência científica no desenho das ações para 
lidar com a pandemia”.
Por isso, defendem a adoção de políticas públicas com base em 
dados, experiência internacional bem-sucedida e evidências 
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científicas.
“Estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia, e é 
fundamental que a partir de agora as políticas públicas sejam 
alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência 
científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis 
e notícias falsas. Precisamos nos guiar pelas experiências bem-
sucedidas, por ações de baixo custo e alto impacto, por iniciativas 
que possam reverter de fato a situação sem precedentes que o 
país vive.”
Para conter o coronavírus, eles sugerem e detalham quatro 
medidas “indispensáveis”: acelerar o ritmo de vacinação; 
incentivar o uso de máscaras, com distribuição gratuita e 
orientação educativa; implementar medidas de distanciamento 
social no âmbito local com coordenação nacional; e criar um 
mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito 
nacional.
“Falso dilema”
Ao se declarar contrário a medidas de lockdown, o presidente 
alegou diversas vezes que a economia não pode parar. Para os 
economistas, no entanto, trata-se de um “falso dilema entre 
salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável”.
“Na realidade, dados preliminares de óbitos e desempenho 
econômico sugerem que os países com pior desempenho 
econômico tiveram mais óbitos de covid-19”, afirma a carta, 
lembrando que mesmo países que optaram inicialmente por 
evitar o lockdown acabaram adotando-o diante do agravamento 
da pandemia, como o Reino Unido.
“Estudos mostraram que, diante da aceleração de novos casos, 
a população responde ficando mais avessa ao risco sanitário, 
aumentando o isolamento voluntário e levando à queda no 
consumo das famílias mesmo antes ou sem que medidas 
restritivas formais sejam adotadas”, acrescentam.
“A recuperação econômica, por sua vez, é lenta e depende da 
retomada de confiança e maior previsibilidade da situação 
de saúde no país. Logo, não é razoável esperar a recuperação 
da atividade econômica em uma epidemia descontrolada”, 
destacam os especialistas.
Eles defendem ainda que, enquanto a pandemia continuar 
assolando o país, medidas que apoiem a população mais 
vulnerável, como o auxílio emergencial, são fundamentais. 
Ações de apoio às pequenas e médias empresas também se 
fazem necessárias, afirmam.
Via DW
Leia matéria na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/em-carta-
aberta-economistas-exigem-medidas-de-combate-%C3%A0-
pandemia/a-56946270

Justiça proíbe governo brasileiro de deportar crianças, 
grávidas, doentes e desertores
Decisão ocorre após invasão, pela PF, de abrigo para refugiados 
venezuelanos em Roraima.
A Justiça proibiu que o governo brasileiro deporte migrantes 
considerados hipervulneráveis, como crianças, grávidas, pessoas 
com problemas de saúde e desertores —como a Polícia Federal 
vinha fazendo com refugiados venezuelanos em Roraima e no 
Amazonas.
O juiz federal Felipe Bouzada Flores Viana, da 2ª Vara Federal 
Cível de Roraima, expediu liminar neste domingo (21) à noite 
determinando multa de R$ 10 mil reais para cada deportação 
que viole a decisão. Além disso, proibiu forças de segurança de 
“ingressar em abrigos de acolhimento a migrantes em situação 
de vulnerabilidade ou em outros locais onde estes vivam, como 

residências ou ocupações (...) sem demonstrar previamente 
a existência de justa causa” e fixou multa de R$ 100 mil por 
invasão.
A decisão é liminar e ainda precisa ser ratificada.
A medida vem em resposta a uma ação civil pública ajuizada pela 
Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal. 
O processo veio na esteira da invasão, por equipes da Polícia 
Federal e agentes civis e militares de Roraima, de um abrigo de 
refugiados gerido pela Pastoral do Migrante que acolhe cerca de 
55 mulheres e crianças venezuelanas em Pacaraima, no dia 17 
de março.
Na invasão, a freira que dirige o local, irmã Ana Maria da Silva, 
60, foi detida e levada à delegacia para prestar depoimento. 
Os policiais estavam armados e encapuzados. As mulheres e 
crianças foram encaminhadas para deportação, mas acabaram 
sendo recebidas em um abrigo da Operação Acolhida após 
intervenção da Caritas e da DPU.
“A decisão reconheceu as violações de direitos humanos que 
estavam em curso na região de fronteira, determinando que 
pessoas reconhecidas como hipervulneráveis, que são crianças 
e suas famílias, pessoas com graves problemas de saúde e 
desertores, não sejam deportadas”, disse o defensor regional de 
direitos humanos Ronaldo de Almeida Neto.
O governo de Roraima afirmou que as forças estavam no 
local para dar apoio a uma equipe da Vigilância Sanitária do 
município, que havia recebido uma denúncia de aglomeração 
no local, contrariando o decreto municipal vigente devido 
à pandemia de Covid-19. Para a defensoria, a ação não foi 
motivada por razões sanitárias e tinha o objetivo de encaminhar 
mulheres e crianças para a deportação.
O governo brasileiro está barrando a entrada por terra de 
qualquer pessoa proveniente da Venezuela, até aqueles que têm 
familiares no Brasil, desde o início do ano passado.
Via Folha de SP.
Leia a matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/03/justica-proibe-governo-de-deportar-criancas-
gravidas-doentes-e-desertores.shtml

Senado: Ernesto Araújo fala sobre ações do Itamaraty contra 
pandemia
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse no 
Senado que será difícil o Brasil receber vacinas excedentes dos 
Estados Unidos. Segundo ele, o país norte-americano está 
aplicando uma legislação que tem dificultado a exportação de 
suas vacinas.
“Os Estados Unidos, portanto, não exportam vacina. Mas eles 
estão começando a construir um excedente de vacinas. A ideia 
deles é de que, enquanto não estiver toda a população vacinada, 
eles não exportarão”, disse o ministro. Ele, no entanto, 
afirmou que o governo brasileiro não fecha a porta para essa 
possibilidade, porque os EUA doaram doses para o México e 
Canadá.
“Eles já decidiram exportar, permitir a exportação de apenas 2,5 
milhões de doses ao México e 1,5 milhão de doses ao Canadá. 
Enfim, números importantes, mas, de certa forma, modestos 
em comparação com as populações. Mas nós estamos tentando, 
com os Estados Unidos, fazer parte dessa exportação, claro, 
porque qualquer milhão de doses ajuda a fazer a diferença”.
Araújo participou hoje (24) de sessão de debates do Senado, 
como convidado a informar as políticas da sua pasta no 
combate à pandemia. Ele citou os esforços do presidente do 
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Senado, Rodrigo Pacheco, em obter doses extras daquele país, 
bem como contatos que o Itamaraty tem tido com a embaixada 
estadunidense. Para ele, a iniciativa dos presidentes dos três 
poderes de criar um comitê de crise vai ajudar nesse esforço. 
“Precisamos trabalhar em conjunto sempre”.
Durante a sessão, que durou cerca de cinco horas, ele foi 
questionado sobre as relações do Brasil com China. Afirmou 
que estas relações são boas e leu uma mensagem do ministro 
das Relações Exteriores daquele país a ele. Na mensagem, o 
ministro chinês afirmou que aquele país está disposto a facilitar 
as negociações para obtenção de insumos e vacinas.
O chanceler brasileiro foi criticado durante toda a sessão. 
Os mais moderados, pediam uma mudança na condução das 
relações internacionais do país. Outros, pediram a Araújo 
que se retirasse do cargo. “Ministro, o senhor não tem mais 
condições de continuar no Ministério das Relações Exteriores, 
e, ao contrário do que alguns pensam, não é para criar uma 
crise, mas para acabar com a crise”, afirmou Tasso Jereissati 
(PSDB-CE). Nesse mesmo sentido, se manifestaram Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Simone 
Tebet (MDB-MS), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).
O ministro defendeu sua atuação diante dos senadores. 
“Estamos reformando a nossa política externa para que ela se 
torne muito mais dinâmica, para que ela traga investimentos, 
empregos, abertura ao mundo para vencer o Brasil nas cadeias 
globais de valor, para que possamos defender a nossa soberania”.
Ele também lembrou a colaboração do Brasil no consórcio 
Covax Facility, com o aporte de US$ 148 milhões, em uma 
iniciativa que vai ajudar também países sem recursos para 
comprar vacinas. E discordou dos senadores que afirmaram 
que ele “atrapalha” a obtenção de vacinas pelo Brasil. “Nesse 
momento eu tenho certeza que a minha atuação tem gerado 
tudo aquilo necessário para o nosso programa de vacinação”, 
respondeu.
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: https://agenciabrasil.ebc.com.br/
politica/noticia/2021-03/senado-ernesto-araujo-fala-sobre-acoes-
do-itamaraty-contra-pandemia

BC projeta inflação de 5% neste ano e de 3,5% em 2022 e 
em 2023
 O Banco Central (BC) projeta que o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) aumente 3,5% em 2023, conforme 
divulgado nesta quinta-feira no Relatório Trimestral de Inflação 
(RTI) de março. As estimativas são de avanço de 5% para 2021 
e de elevação de 3,5% para 2022.
 Essa é a projeção central do BC, que pressupõe taxa de juros 
extraída da pesquisa Focus terminando 2021 em 4,5% ao ano 
e 2022 em 5,5%. Já a taxa de câmbio começa em R$ 5,70, 
a média da semana anterior à reunião do Comitê de Política 
Monetária, e evolui de acordo com a paridade do poder de 
compra.
 As projeções apresentadas utilizam o conjunto e informações 
disponíveis até a última reunião do Copom, em 16 e 17 de 
março.
 No documento de dezembro de 2020, as estimativas eram 
de 3,4% para 2021, 3,4% para 2022 e 3,3% para 2023. Na 
ocasião, o cenário do BC mostrava a Selic em 3% no fim de 
2021 e 4,5% no fim de 2022 e o câmbio partindo de R$ 5,25.
 A meta de inflação é de 3,75% para 2021, 3,5% para 2022 
e 3,25% para 2023. O intervalo de tolerância é de 1,5 ponto 

percentual para mais ou para menos.
Via Valor Econômico.
Leia a matéria na íntegra:
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/03/25/bc-projeta-
inflacao-de-5percent-neste-ano-e-de-35percent-em-2022-e-
em-2023.ghtml

Butanvac: O que se sabe sobre vacina 100% brasileira que 
pode trazer 40 milhões de novas doses em julho
O Brasil poderá ter ainda neste ano uma vacina 100% nacional 
contra a covid-19, feita pelo Butantan, segundo anunciou nesta 
sexta-feira (26) presidente do instituto de pesquisa, Dimas 
Covas.
As pesquisas começaram em março de 2020, e a ideia é realizar 
testes clínicos com seres humanos em apenas três meses. Se tudo 
correr bem, o instituto promete disponibilizar 40 milhões de 
doses a partir de julho. A capacidade de produção pode chegar 
a 100 milhões por ano.
Mas este processo de lançamento “à jato” dependerá do aval 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  Além 
disso, naturalmente, o uso da vacina na população vai depender 
do sucesso dos testes feitos com voluntários.  “Queremos fazer 
os estudos em dois meses, dois meses e meio, no máximo três 
meses, para disponibilizar as doses no segundo semestre”, 
anunciou Covas em coletiva de imprensa ao lado do governador 
de São Paulo, João Dória.
Mas o que se sabe até agora sobre essa promessa de imunizante 
com tecnologia brasileira? A BBC News Brasil responde as 
principais dúvidas a seguir.
Via BBC News Brasil.
Leia a matéria na íntegra: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-56525590

Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações 
Exteriores
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu 
demissão do cargo nesta segunda-feira (29). A informação 
ainda não foi confirmada pelo governo oficialmente. A TV 
Globo apurou que Ernesto avisou da decisão de deixar o 
ministério a seus assessores próximos e apresentou o pedido 
para o presidente Jair Bolsonaro.
O pedido ocorre após pressão de parlamentares, inclusive dos 
presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A situação política de Ernesto 
vinha se deteriorando nos últimos dias. No Congresso, a 
avaliação é a de que a atuação do ministro isolou o Brasil no 
cenário internacional e prejudicou a obtenção de doses de 
vacina contra a Covid-19.
Ernesto adotou em sua gestão os mesmos princípios da política 
externa do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Essa 
postura gerou atritos com importantes parceiros comerciais, 
como a China, principal destino das exportações brasileiras, 
além de maior produtor de insumos para vacinas no mundo.
O agora ex-ministro fazia parte da ala ideológica do governo, 
conhecida por priorizar em sua atuação a defesa das ideias mais 
típicas do bolsonarismo.
‘Sem ambiente’
A última semana mostrou que a paciência do meio político com 
Ernesto havia chegado ao limite.
Na quarta-feira (24), ele foi cobrado pelo presidente da Câmara, 
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Arthur Lira (PP-AL), por uma atuação mais efetiva na busca 
pelas vacinas. A cobrança foi feita em meio a uma reunião no 
Palácio da Alvorada, da qual participaram também o presidente 
Jair Bolsonaro, outros chefes de poderes e ministros. No mesmo 
dia, em uma sessão do Senado, Ernesto ouviu de senadores 
pedidos para deixar o cargo.
Na quinta (25), o próprio líder do governo do governo na 
Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disse que “Ernesto Araújo 
não tem ambiente” para negociar ajuda internacional ao Brasil 
para acelerar a chegada de vacinas.
O último episódio ocorreu no fim de semana, quando Ernesto 
se envolveu em um atrito com a senadora Kátia Abreu (PP-
TO).
O ministro escreveu em uma rede social que, em um almoço no 
início de março, a senadora, presidente da comissão de relações 
exteriores, lhe disse que ele seria o “rei do Senado se fizesse 
um gesto em relação ao 5G”. A declaração de Ernesto sobre a 
senadora foi vista como desespero por senadores, uma tentativa 
de tirar o foco da pressão por sua demissão.
Kátia Abreu respondeu a postagem do ministro e disse que é 
“uma violência resumir três horas de um encontro institucional 
a um tuíte que falta com a verdade”. Vários senadores prestaram 
solidariedade a Kátia Abreu, e o presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), criticou a fala de Ernesto, a qual chamou 
de “cortina de fumaça”.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/politica/
noticia/2021/03/29/ernesto-araujo-ministro-das-relacoes-
exteriores-pede-demissao.ghtml

Ministro da Defesa pede demissão a Bolsonaro
O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, 
pediu demissão ao presidente Jair Bolsonaro na tarde desta 
segunda-feira. É o segundo ministro que renuncia ao governo 
no mesmo dia. Mais cedo, quem entregou o cargo foi Ernesto 
Araújo, ministro das Relações Exteriores.
Em nota oficial, o agora ex-ministro agradeceu o presidente 
Bolsonaro pela “oportunidade de servir o País”, mas não explica 
o motivo do desligamento.
Anunciado durante a transição de governo, em 2018, quando 
era assessor do então presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, Azevedo e Silva foi chefe do Estado-Maior 
do Exército, considerado um dos cargos de maior prestígio.
O pedido de demissão do general pegou Brasília de surpresa, 
no momento em que ocorrem tratativas para encontrar um 
substituto para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, que também decidiu sair do governo.
Com as demissões de Ernesto e Azevedo, o presidente perde 
dois importantes expoentes do governo.
Via Terra
Leia na íntegra em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/
politica/ministro-da-defesa-pede-demissao-a-bolsonaro,1bbd2c93
b07fc717af54f8fa97b7c99f0ipv9p17.html

Desemprego fica em 14,2% no trimestre terminado em 
janeiro e atinge recorde de 14,3 milhões de pessoas
O desemprego no Brasil ficou em 14,2% no trimestre encerrado 
em janeiro, segundo divulgou nesta quarta-feira (31) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da maior 
taxa já registrada para o período desde o início da pesquisa.
Já número de pessoas desempregadas atingiu o patamar recorde 
de 14,3 milhões, contra 11,9 milhões há 1 ano. Até então, o 

maior contingente de brasileiros desocupados da série histórica, 
iniciada em 2012, tinha sido o registrado no trimestre encerrado 
em março de 2017 (14,1 milhões).
Veja os destaques da pesquisa:
 - Taxa de desemprego ficou em 14,2%, maior taxa para 
um trimestre encerrado em janeiro
  - Número de desempregados foi recorde, de 14,3 
milhões
  - Número de ocupados cresceu 2% e chegou a 86 
milhões
  - Das pessoas em idade de trabalhar, só 48,7% estavam 
ocupadas
  - Taxa de informalidade subiu para 39,7% da 
população ocupada
  - Falta trabalho para 32,4 milhões de brasileiros 
(trabalhadores subutilizados)
  - 5,9 milhões desistiram de procurar uma 
oportunidade  
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad). No levantamento anterior, 
referente ao trimestre encerrado em dezembro, a taxa 
de desemprego estava em 13,9%, com 13,9 milhões de 
desempregados.
Na comparação com o trimestre anterior, de agosto a outubro 
de 2020 (14,3%), o IBGE considerou que a taxa de desemprego 
ficou estatisticamente estável. Já em relação ao mesmo trimestre 
móvel de 2020 (11,2%), a alta foi de 3 pontos percentuais.
A maior até então para o período de novembro a janeiro, na 
série iniciada em 2012, tinha sido a de 2017 (12,6%).
A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que o 
desemprego ficaria em 14,1% no período.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/economia/
noticia/2021/03/31/desemprego-fica-em-142percent-no-trimestre-
terminado-em-janeiro-aponta-ibge.ghtml

EUA E CANADÁ

Biden oferece proteção temporária a 320.000 venezuelanos 
nos Estados Unidos
Medida é o primeiro sinal de mudança de estratégia no 
duradouro conflito com Caracas
A Administração de Joe Biden anunciou nesta segunda-feira 
que garantirá o status de proteção temporária (TPS, na sigla em 
inglês) a cidadãos venezuelanos que se encontrarem nos Estados 
Unidos por razões de “crise humanitária”, o que lhes permitirá 
continuar residindo e trabalhando legalmente no país. Biden 
cumpre assim uma reivindicação constante dos opositores 
do regime de Nicolás Maduro, que encontraram no anterior 
presidente, o republicano Donald Trump, um aliado quanto à 
pressão sobre o mandatário venezuelano, à base de sanções e 
mensagens de pulso firme, mas não ouvidos receptivos quanto à 
situação dos cidadãos fugidos da pobreza e da instabilidade do 
país caribenho.
O programa, segundo fontes do Governo, beneficiará cerca de 
320.000 cidadãos que já estão em solo norte-americano desde 
antes desta segunda-feira, excluindo quem planeja imigrar a partir 
de agora. É verdade que, em seus últimos dias no cargo, Trump 
aprovou uma ordem para suspender por 18 meses a deportação 
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de venezuelanos, o que, na prática, também permite que estes 
continuem residindo nos EUA, embora numa espécie de limbo 
administrativo. Funcionários do Executivo informaram nesta 
segunda-feira que a dispensa de Trump continuará vigente e, 
portanto, cabe aos cidadãos venezuelanos optarem por solicitar 
a TPS, que também durará 18 meses. Para isso, os interessados 
devem cumprir o trâmite em um prazo máximo de 180 dias e 
pagar uma taxa total de 545 dólares (3.200 reais).
Mais de 700.000 venezuelanos deixaram o país desde o final de 
2019, e em dezembro passado havia uma comunidade de 5,3 
milhões deles no exterior. Se o cálculo é feito a partir de 2015, 
primeiro ano de êxodo maciço, a magnitude é muito similar 
à do número de refugiados sírios em 2016 (5,5 milhões), 
cinco anos depois do começo da guerra civil nesse país árabe, 
segundo um relatório do reputado think tank norte-americano 
Brookings Institution.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-09/biden-oferece-
protecao-temporaria-a-320000-venezuelanos-nos-estados-unidos.
html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&ssm=TW_BR_
CM#Echobox=1615304685

US Secretary of State Blinken warns China over ‘coercion’ 
on first Asia visit
U.S. Secretary of State Antony Blinken warned China on 
Tuesday against using “coercion and aggression” as he sought to 
use his first trip abroad to shore up Asian alliances in the face of 
growing assertiveness by Beijing.
China’s extensive territorial claims in the East and South China 
Seas have become a priority issue in an increasingly testy Sino-
U.S. relationship and are an important security concern for 
Japan.
“We will push back, if necessary, when China uses coercion and 
aggression to get its way,” Blinken said.
His visit to Tokyo with Defense Secretary Lloyd Austin is the 
first overseas visit by top members of President Joe Biden’s 
cabinet. It follows last week’s summit of the leaders of the Quad 
grouping of the United States, Japan, Australia and India.
Blinken’s comments come ahead of meetings in Alaska on 
Thursday that will bring together for the first time senior 
Biden administration officials and their Chinese counterparts 
to discuss frayed ties between the world’s top two economies.
Washington has criticised what it called Beijing’s attempts to 
bully neighbors with competing interests. China has denounced 
what it called U.S. efforts to foment unrest in the region and 
interfere in what it calls its internal affairs.
In the statement issued with their Japanese counterparts, 
Blinken and Austin said, “China’s behavior, where inconsistent 
with the existing international order, presents political, 
economic, military and technological challenges to the alliance 
and to the international community.”
he two countries committed themselves to opposing coercion 
and destabilizing behavior towards others in the region that 
undermines the rules-based international system, they added.
The meeting was held in the “2+2” format with Japanese 
Foreign Minister Toshimitsu Motegi and Defense Minister 
Nobuo Kishi as hosts.
North Korea was in sharp focus after the White House said 
Pyongyang had rebuffed efforts at dialogue.
The isolated nation, which has pursued nuclear and missile 

programs in defiance of U.N. Security Council resolutions, 
warned the Biden administration against “causing a stink” if it 
wanted peace, state media said on Tuesday.
Blinken underscored the importance of working closely with 
Japan and South Korea on the denuclearization of North Korea.
“We have no greater strategic advantage when it comes to 
North Korea than this alliance,” he said. “We approach that 
challenge as an alliance and we’ve got to do that if we are going 
to be effective.”
‘Unwavering commitment’
The ministers also discussed Washington’s “unwavering 
commitment” to defend Japan in its dispute with China over 
islets in the East China Sea and repeated their opposition to 
China’s “unlawful” maritime claims in the South China Sea.
They also shared concerns over developments such as the law 
China passed in January allowing its coast guard to fire on 
foreign vessels.
China has sent coast guard vessels to chase away fishing vessels 
from countries with which it has disputes in regional waters, 
sometimes resulting in their sinking.
Motegi said China-related issues took up the majority of his 
two-way talks with Blinken, and expressed strong opposition to 
the neighbour’s “unilateral attempt” to change the status quo in 
the East and South China Seas.
Via France 24
Leia na íntegra em: https://www.france24.com/en/asia-
pacific/20210316-us-secretary-of-state-blinken-warns-china-
over-coercion-on-first-asia-visit

Analysis: Denuclearisation of what? U.S. switch on North 
Korea wording raises debate
Officials with U.S. President Joe Biden’s administration have 
begun emphasising the “denuclearisation of North Korea”, 
rather than the whole peninsula, in a subtle but noticeable shift 
from wording embraced in previous talks with Pyongyang.
In speeches, policy documents, and other communications, 
senior leaders including Secretary of State Antony Blinken 
have regularly adopted the phrase in a break from the 
“denuclearisation of the Korean peninsula”.
The “peninsula” wording has been used for a decade in many 
United Nations Security Council resolutions and international 
agreements, including the declaration signed by North Korean 
leader Kim Jong Un and former U.S. President Donald Trump 
in Singapore in 2018.
Blinken did not respond to a question about the wording 
during a briefing in Seoul on Thursday, but his South 
Korean counterpart, Foreign Minister Chung Eui-yong said 
emphasising the peninsula was “more correct”, highlighting a 
possible point of difference between the two allies.
“It means that to North Korea we are showing that South Korea 
has already denuclearised... that we have to go along together,” 
Chung said. “If we can say ‘denuclearisation of the Korean 
Peninsula,’ we are more confident that we can convince North 
Korea to follow our suit.”
The night before, South Korea’s Ministry of Defense said the 
allies had “reaffirmed the common goal of denuclearising the 
Korean Peninsula”, while the Pentagon said they “noted a 
commitment to supporting diplomatic efforts to achieve the 
denuclearisation of North Korea.”
The U.S. change in wording has not been universal, with 
Secretary of Defense Lloyd Austin using both phrases during 
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his visit to Seoul with Blinken this week.
But experts and Western diplomatic sources said the new 
emphasis is deliberate and will be noted.
“On an issue where words are carefully parsed, this is a 
noticeable shift from ‘denuclearisation of the Korean Peninsula’ 
which was the norm in the Obama years,” Ben Rhodes, who 
served as Deputy National Security Advisor under former 
President Barack Obama, said on Twitter.
Via Reuters.
Leia a matéria na íntegra: https://www.reuters.com/
ar t i c l e /u s -u sa-nor thkorea-denuc l ear i sa t ion-analy - idUS
K B N 2 B A 0 E 0 ? t a i d = 6 0 5 3 1 7 c 7 c a 4 1 5 e 0 0 0 1 2 8 c 4 5 0 & u
tm_campaign=t rueAnthem:+Trend ing+Cont en t&utm_
medium=trueAnthem&utm_source=twitter

Joe Biden faces a humanitarian crisis at the southern border
THE FIRST thing you see after crossing the bridge from 
Reynosa, in Mexico, into Texas is a large white sign with 
bright red letters that spell out “BINGO”. It is meant as an 
advertisement for a hall where people can play the game. But it 
also serves as a reminder of the long odds and random luck that 
lie in store for those making their way to America.
Hoping fortune may be on their side now that a pro-immigrant 
president is in the White House, a rising number of migrants are 
arriving. Guatemalans, Hondurans and Salvadoreans are fleeing 
violence, poverty and a pair of hurricanes. Mexicans are coming 
to escape a contracting economy. From last October through 
February, Customs and Border Protection (CBP), which guards 
America’s borders, had around 400,000 encounters along the 
south-western border. That is the highest number during those 
months since 2006.
Many are children: in October-February, around 30,000 people 
under the age of 18 presented themselves at the border without 
a parent, setting off a scramble to find beds in a system already 
stretched by the pandemic. A record 120,000 could arrive this 
year—54% more than in the previous peak year of 2019.
Plenty of those who make the treacherous crossing are not 
spotted or apprehended by CBP. Matt Robinson, the head of 
security for the East Foundation, a not-for-profit outfit that 
manages 215,000 acres of ranchland in South Texas (an area 
roughly the size of New York City), reckons he is seeing ten 
to 20 times more migrants illegally crossing the foundation’s 
land than last autumn. The situation has “changed so fast, and 
is so upside down, I don’t know if there’s any guardrails,” says 
Urbino “Benny” Martinez, the sheriff of Brooks County, which 
is 70 miles north of the border, and has the morbid distinction 
of being a hotspot for migrant deaths from dehydration.
This situation poses a huge challenge for Joe Biden, who 
was elected partly on his promise to enact more humane 
immigration policies than his predecessor. A rush of migrants 
to the border could overwhelm an already rickety system and 
impede his ability to honour that promise.
America has dealt with spikes in illegal immigration before 
(see chart), often caused by forces beyond a new president’s 
control. “There was always going to be a surge because of a 
backlog under Trump,” says Lee Gelernt of the American Civil 
Liberties Union. Last year Donald Trump in effect sealed the 
border from entrants by invoking Title 42, a public-health 
order that authorised the rapid expulsion of all border-crossers 
and asylum-seekers because of concerns about covid-19. This 
has resulted in pent-up demand.
Via The Economist.

Leia a matéria na íntegra: https://www.economist.com/united-
states/2021/03/18/joe-biden-faces-a-humanitarian-crisis-at-
the-southern-border?utm_campaign=editorial-social&utm_
medium=social-organic&utm_source=twitter

U.S., Chinese Officials Trade Swipes At Photo-Op
The first face-to-face meeting between U.S. and Chinese 
officials got off to a heated start Thursday. For more than an 
hour, top officials traded barbs at what would normally be a 
photo-op ahead of a two-day meeting in Anchorage, Alaska.
The planned opening address, meant to take just a few minutes 
at the start of the meeting, stretched on for more than an 
hour as both sides attempted to get the final say. During the 
acrimonious exchange, both the Chinese and U.S. teams 
repeatedly called reporters into the room to add remarks, 
according to reporters present during the meeting.
The meeting included U.S. Secretary of State Antony Blinken, 
national security adviser Jake Sullivan, Chinese Foreign Minister 
Wang Yi and Yang Jiechi, director of the Central Foreign Affairs 
Commission of the Chinese Communist Party.
At the top of the meeting, Blinken laid out American concerns 
with Chinese policy, according to NPR China correspondent 
John Ruwitch. Blinken said China’s recent actions against 
international allies pose a threat to “the rules based order that 
maintains global stability.”
Blinken then criticized China for human rights issues in Hong 
Kong, where the mainland has jailed pro-democracy advocates, 
and in the country’s far-western Xinjiang region. The nation’s 
minority Muslim population is facing wide-scale repression 
there. U.S. officials have previously called China’s actions 
against the Uighurs there a “genocide.”
The conference Thursday followed meetings in Asia last week 
in which U.S. officials met with Japanese and South Korean 
officials. Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin called 
out China’s actions against U.S. allies during that trip as well.
China resisted commenting on Blinken’s messages during that 
trip, but laid into Blinken following opening remarks Thursday.
Yang, China’s top foreign policy official, said the U.S. should 
focus on its own issues instead of using its military and 
economic might to suppress other countries.
He said, “Many people within the United States actually have 
little confidence in the democracy of the United States, and 
they have various views regarding the government of the United 
States. In China, according to opinion polls, the leaders of 
China have the wide support of the Chinese people.”
He went on to say that the U.S. has its own human rights issues, 
pointing to recent civil rights protests. He said the grievances 
voiced by movements such as Black Lives Matter are deep-
seated and are not a recent phenomena.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/03/19/979024787/
u-s-chinese-officials-trade-swipes-at-photo-op

Biden envia delegação ao México para definir estratégia 
contra primeira crise migratória do seu mandato
Equipe encabeçada pela ex-embaixadora Roberta Jacobson 
discutirá com o chanceler Marcelo Ebrard um plano de 
cooperação na América Central
O Governo de Joe Biden busca a colaboração do México para 
enfrentar a sua primeira crise migratória, provocada por um 
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crescente afluxo de cidadãos centro-americanos. O presidente 
norte-americano enviou uma delegação ao país vizinho para 
definir uma estratégia comum e um plano de cooperação 
regional, enquanto milhares de guatemaltecos, hondurenhos e 
salvadorenhos se encontram retidos nas fronteiras sul e norte 
do México. Essa delegação, encabeçada pela ex-embaixadora 
Roberta Jacobson, chegou nesta segunda-feira à Cidade do 
México e deve se reunir na terça com o chanceler Marcelo 
Ebrard e com outros funcionários da Secretaria (ministério) de 
Relações Exteriores. Depois, uma parte da missão se deslocará 
para a Guatemala.
Segundo a Casa Branca, o objetivo da viagem, que ocorre logo 
depois de Biden anunciar sua intenção de visitar a fronteira com 
o México, consiste em “colaborar com funcionários do Governo 
mexicano para lançar um plano de ação eficaz e humano na 
gestão da migração”. Jacobson, uma veterana diplomata que 
foi a principal representante de Washington no México entre 
2016 e 2018 ―quando renunciou por desacordos com Donald 
Trump―, estará acompanhada de Juan González, homem forte 
de Biden para a América Latina, e Ricardo Zúñiga, recém-
nomeado enviado especial do Departamento de Estado para 
o Triângulo Norte. A delegação norte-americana quer ouvir 
também representantes da sociedade civil e de ONGs “para 
abordar as causas primárias da migração na região e construir 
um futuro mais esperançoso”.
Isso se traduziu, por enquanto, em um compromisso da nova 
Administração norte-americana de destinar quatro bilhões de 
dólares (22 bilhões de reais) à América Central. Essa quantia, 
anunciada em janeiro, é um ponto de partida para uma tarefa 
titânica que inclui, por exemplo, a reconstrução de um país 
devastado pelos furacões Iota e Eta, como é o caso de Honduras, 
onde essas catástrofes contribuíram para a formação da mais 
recente caravana migratória.
Neste momento, as relações bilaterais entre o México e os 
Estados Unidos giram em torno da migração e da distribuição 
das vacinas contra a covid-19. A chegada de Biden à Casa Branca 
e as promessas de uma guinada em suas políticas estimulou o 
surgimento de uma nova leva de migrantes no fim de janeiro. A 
primeira caravana de hondurenhos se deparou primeiro com a 
repressão das forças de segurança guatemaltecas, e depois com 
a fronteira mexicana. Quem consegue cruzar e chegar até o 
rio Bravo, na fronteira com os EUA, enfrenta a ameaça de ser 
devolvido para o sul, apesar de Trump não estar mais no poder. 
Diferentemente do seu antecessor, Biden suavizou algumas 
fórmulas para permitir a entrada, por motivos humanitários por 
exemplo, mas tanto o presidente como sua Administração não 
deixaram de lançar mensagens dissuasórias– além de dar sinais 
concretos nesse sentido, como as expulsões.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-03-23/biden-envia-delegacao-ao-mexico-
para-definir-estrategia-contra-primeira-crise-migratoria-do-seu-
mandato.html

After Boulder Shooting, Vice President Harris Says Senate 
Needs To Act
Vice President Harris urged the Senate to approve two House-
passed gun control measures in the wake of mass shootings in 
Boulder. Colo., and Atlanta, downplaying the role of executive 
action and saying changes needed to be made permanent 
through legislation.

“Enough with the partisanship, enough with the ideological 
perspective on this. Let’s just be practical and agree,” Harris 
said in an interview on CBS This Morning.
Harris said the president was not “excluding” taking executive 
action to restrict gun sales but said that “if we really want 
something that is going to be lasting, we need to pass legislation.”
After two shootings in less than a week left a total of 18 people 
dead in Atlanta and Boulder, Harris said, “We are seeing 
tragedy after tragedy.” She said it was time for Congress to “stop 
pushing the false choice that this means everybody’s trying to 
come after your guns. That is not what we’re talking about.”
The House last week approved measures that would expand 
background checks for gun buyers, as well as lengthening the 
time that the FBI has to conduct the checks. However, the bills 
are thought unlikely to receive the 60 votes needed to take 
them up in the narrowly divided Senate.
Harris acknowledged that previous mass shootings had failed 
to spur change on the issue. “I actually thought that Sandy 
Hook would have been the thing that moved Congress,” she 
said, referring to the 2012 shooting at an elementary school in 
Newtown, Conn.
“Representation matters”
Pressed as to whether the Atlanta shootings, where the victims 
included six Asian American women at two Asian American 
businesses, should be considered a hate crime, Harris demurred, 
saying she was not prosecuting the case. But, she said, “We have 
to hold the people who commit hate crimes accountable. We 
also need to speak the truth about our history and not gloss 
over it.”
Asked about charges by Sen. Tammy Duckworth, D-Ill., that 
there were not enough Asian Americans and Pacific Islanders 
in the Biden administration, Harris conceded “there’s still 
more work to be done,” while noting that the groups were also 
underrepresented in Congress and at the top levels of American 
corporations.
“Representation matters, and we’ve got to address it,” she said.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/03/24/980698088/
after-boulder-shooting-vice-president-harris-says-senate-needs-to-
act

EUROPA

Germany is main target of Russian disinformation, EU says
Germany is the top target of Russian disinformation campaigns 
in the European Union, a report said on Tuesday, as ties 
between Moscow and the West hit new lows over the poisoning 
and jailing of Kremlin critic Alexei Navalny.
The EU’s disinformation watchdog, which is run by the bloc’s 
External Action Service, said in the report it had documented 
700 cases of deliberately fake or misleading reporting that 
aimed to spread disinformation about Germany since launching 
a tracking database in late 2015.
That compares to more than 300 cases for France, over 170 for 
Italy and 40 for Spain, said the watchdog, which was set up 
after Moscow’s 2014 annexation of Crimea from Ukraine and 
aims to combat what it sees as a deliberate smear campaign by 
Russia.
“Germany is singled out as the main target for Russian 
disinformation efforts among European member states,” said 
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the watchdog, which is called EUvsDisinfo.
EUvsDisinfo said the Kremlin was trying to portray Germany as 
a country driven by “irrational Russophobia” to draw attention 
away from Russia’s violations of human rights and international 
law.
“(Russia’s approach) intends to create uncertainty, sow discord, 
give Russian officials for manoeuvre... The Kremlin doublespeak 
exploits Europe’s, and Germany’s commitment to dialogue,” 
the report said.
Via Reuters.
Leia a matéria na íntegra: https://www.reuters.
c o m / a r t i c l e / u s - e u - r u s s i a - g e r m a n y - i d U S K B N 2 B 1
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c a m p a i g n = t r u e A n t h e m : + Tr e n d i n g + C o n t e n t & u t m _
medium=trueAnthem&utm_source=twitter

BREXIT

Why is the Northern Ireland protocol so contentious?
Brexit has created a new border within the United Kingdom 
that is straining a fragile peace.
AFTER YEARS of head-scratching, the European Union and 
the United Kingdom found in late 2019 an answer to one of 
the trickiest questions of Brexit: how a contested border could 
be made to appear non-existent. Blandly named the “Protocol 
on Ireland/Northern Ireland”, the 63-page document succeeds 
in avoiding a hard border on the island of Ireland. But it does so 
by creating another border within the UK, which is causing new 
problems and threatening to undermine the peace in Northern 
Ireland. What exactly is the Northern Ireland protocol, and 
why is it so controversial?
When the UK voted to leave the EU in 2016, the 95-year-old, 
310-mile (500km) border that separates the Republic of Ireland 
from Northern Ireland had never been less noticeable. That was 
for two reasons. In 1973 the simultaneous entry of the UK 
and Ireland into what would become the EU started a process 
of economic harmonisation that eradicated customs posts 
and checks on goods. The army remained at checkpoints as a 
consequence of the “Troubles”—the 30-year sectarian conflict 
involving the Irish Republican Army, loyalist paramilitaries 
and the British security forces. But after the Good Friday 
Agreement of 1998 largely ended the violence, those border 
posts also disappeared.
By 2016, the only noticeable changes for someone driving 
across the border were the design of the road signs and the 
quality of the tarmac. That was important to Northern Ireland’s 
uneasy peace. Nationalists had temporarily settled for Ireland 
remaining partitioned, with Northern Ireland still part of the 
UK. But in return—as well as getting to share power with 
unionists—that border ceased to be a hard dividing line which 
symbolised how their campaign to free Ireland from Britain was 
incomplete.
Once the British government decided that Brexit would mean 
leaving the EU’s single market and customs union, a border 
had to go somewhere. The UK said it would not erect border 
posts. But the EU objected, fearing that there would be nothing 
to stop the UK flouting EU regulatory standards and pouring 
inferior products into Ireland from whence they could travel 
across the EU. The solution—which Boris Johnson, the UK’s 
prime minister, at first said was unconscionable, but came to 
accept as the price of Brexit—was to impose an internal trade 
border. The Northern Ireland protocol moves many of the 

checks which would have happened at the Irish land border to 
a new Irish Sea border.
The protocol in effect keeps Northern Ireland in the EU’s 
single market for goods and its customs union. That means that 
Northern Ireland still has to follow many EU rules that the 
rest of the UK does not. British civil servants perform checks 
on goods at Northern Ireland’s ports and airports, monitored 
by officials from the EU. But it is a one-way border. Northern 
Irish firms retain almost unfettered access to the rest of the 
UK, leaving the province with a foot in two camps, which is 
an advantage to some businesses based there. However, goods 
coming into Northern Ireland from elsewhere in the UK are 
now treated as though coming from a foreign country. Red 
tape—from customs declarations to export health certificates 
and phytosanitary certificates (to stop pests and plant diseases 
from spreading)—has led many British companies to stop 
selling to Northern Ireland.
Via The Economist.
Leia a matéria na íntegra: https://www.economist.com/the-
economist-explains/2021/03/10/why-is-the-northern-ireland-
protocol-so-contentious?utm_campaign=editorial-social&utm_
medium=social-organic&utm_source=twitter

UK-EU trade slumps in first month of new Brexit rules
Trade between the United Kingdom and the European Union 
was hammered in the first month of their new post-Brexit 
relationship, with record falls in British exports and imports 
of goods as COVID-19 restrictions continued on both sides.
British goods exports to the EU, excluding non-monetary 
gold and other precious metals, slumped by 40.7% in January 
compared to December, the Office for National Statistics said 
on Friday. Imports fell by 28.8% - another record.
The ONS said the COVID-19 pandemic, which left Britain 
under lockdown measures in January, made it hard to quantify 
the Brexit impact from new customs arrangements, and there 
were changes in the way data was collected too.
But there were still signs of a Brexit hit.
Trade in chemicals was especially weak, reflecting the winding-
down of a rush to stockpile pharmaceuticals ahead of the end 
of the Brexit transition period, the ONS said.
The ONS highlighted a 64% fall in exports of food and live 
animals to the EU - including shellfish and fish.
It pointed to delays caused by red tape reported by the Scottish 
Seafood Association, with consignment sign-offs reportedly 
taking six times longer.
“External evidence suggests some of the slower trade for goods 
in early January 2021 could be attributable to disruption caused 
by the end of the transition period,” the ONS said.
Many companies stockpiled goods in late 2020 to avoid any 
disruption, deepening the fall in trade in January.
The ONS said its separate business survey suggested that trade 
picked up towards the end of the month.
Britain on Thursday delayed the introduction of a range of 
post-Brexit import checks on goods from the EU by around six 
months, saying businesses needed more time to prepare because 
of the impact of the pandemic.
Via Reuters.
Leia matéria na íntegra: 
https://www.reuters.com/article/uk-britain-economy-trade/
uk-eu-trade- s lumps- in- f i r s t -month-of -new-brexi t -rule s -
idUSKBN2B40QT
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La Comisión Europea amenaza al Reino Unido con sanciones 
y un arbitraje por violar el pacto del Brexit
La Comisión Europea ha iniciado este lunes un procedimiento 
de infracción contra el Reino Unido por una presunta violación 
del acuerdo de salida de la Unión Europea y del protocolo sobre 
Irlanda e Irlanda del Norte. Bruselas acusa al Gobierno de Boris 
Johnson de extender unilateralmente el periodo de gracia que 
hasta el próximo 31 de marzo permite la entrada en Irlanda del 
Norte sin control aduanero de ciertas mercancías procedentes 
de otras partes del Reino Unido. El expediente podría terminar 
ante el Tribunal de Justicia europeo, que podría imponer una 
sanción multimillonaria si Londres no rectifica o se aviene a 
negociar con la UE los posibles periodos de gracia.
“Espero que podamos resolver este asunto de manera 
colaborativa, pragmática y constructiva”, ha señalado el 
vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, tras anunciar el 
expediente de infracción contra Londres. Sefcovic comunicaba 
poco antes la apertura del expediente a David Frost, el miembro 
del Gobierno de Boris Johnson encargado de las negociaciones 
sobre el Brexit. Sefcovic ha remitido también una carta a 
Londres en la que emplaza a las autoridades británicas a buscar 
una salida negociada que evite un choque frontal entre la 
UE y el Reino Unido solo unos meses después de que el 31 
de diciembre de 2020 se completase de manera definitiva el 
proceso del Brexit.
Bruselas advierte de que el protocolo sobre Irlanda confiere 
plenos poderes al Tribunal de Justicia europeo. Además, la 
Comisión activará el procedimiento de arbitraje previsto en 
el acuerdo de salida si antes del 31 de marzo el Gobierno de 
Johnson no inicia “consultas de buena fe” con la UE en el 
marco del comité conjunto que vela por el cumplimiento de 
lo pactado. Fuentes comunitarias reconocen, además, que si 
no se logra una solución negociada, el problema norirlandés 
puede envenenar toda la relación bilateral entre la UE y el 
Reino Unido, incluida la negociación en marcha sobre el sector 
financiero para permitir que la City londinense siga teniendo 
un acceso privilegiado al mercado europeo.
El conflicto se inició el pasado 3 de marzo, cuando Downing 
Street anunció por sorpresa que mantendría durante seis meses 
más (hasta octubre de 2021) la libre entrada de productos en 
Irlanda del Norte. Tras el Brexit, se acordó que Irlanda del 
Norte siguiera formando parte del mercado interior europeo, lo 
que obliga a imponer controles entre esa provincia británica y 
el resto del Reino Unido.
Via El País
Leia na íntegra em: https://elpais.com/internacional/2021-03-15/
la-comision-europea-amenaza-al-reino-unido-con-sanciones-y-
un-arbitraje-por-violar-el-pacto-del-brexit.html

PAÍSES BAIXOS

Virus-hit Dutch election enters final day; Rutte favored
THE HAGUE, Netherlands -- Dutch voters cast their ballots 
Wednesday, practicing strict social distancing, at thousands of 
polling stations across the Netherlands on the final day of a 
general election overshadowed by the coronavirus pandemic.
School gyms, churches, museums, concert halls and at least 
one windmill were pressed into service as voting centers by 
authorities looking for venues where people could vote safely 
amid rising infection rates. In Amsterdam, cyclists and drivers 
voted in a drive-thru facility at a conference center.

Caretaker Prime Minister Mark Rutte’s conservative People’s 
Party for Freedom and Democracy has been leading polls by a 
wide margin for about a year, but the lead has been shrinking 
in recent weeks.
If his party emerges as the strongest when polls close at 9 p.m. 
(2000 GMT), Rutte will be first in line to lead talks to form 
the next ruling coalition. If he succeeds, he could become the 
country’s longest-serving prime minister.
His popularity rose sharply last year as he steered his country 
through the pandemic that has killed more than 16,000 people 
in the Netherlands and plunged the prosperous nation of just 
over 17 million into recession. But that popularity has eroded 
in recent weeks as public support for a months-long lockdown 
declined and his government resigned over a scandal involving 
tax officials wrongly labeling thousands of families as fraudsters.
“Well, of course, that is a very difficult affair which we have 
to deal with going forward,” Rutte said, adding that he took 
responsibility for it.
He stressed the pandemic as a campaign theme, after cycling to 
a primary school in The Hague to cast his vote.
“The main question during these elections on the table is who 
best can lead this country forward through the crisis of corona 
and then make a new start with this country,” he said.
Anti-immigration lawmaker Geert Wilders insists Rutte is not 
that man.
“I don’t blame government for the virus, I blame them for not 
being prepared enough for that,” Wilders said. “But especially 
for giving our country away, giving out values away, giving our 
culture away, giving our money away. And I believe that Dutch 
should go first.”
Voters also have other issues on their minds, from the climate 
to housing shortages, health care funding and the Netherlands’ 
place in Europe.
Via ABC News
Leia na íntegra em: https://abcnews.go.com/Health/wireStory/
voters-polls-final-day-virus-hit-dutch-election-76505085

RÚSSIA

Russia Erupts in Fury Over Biden’s Calling Putin a Killer
The Kremlin described the U.S. president’s response to an 
interview question as “very bad,” and recalled its ambassador to 
“analyze what needs to be done” about the countries’ relations.
Russia recalled its ambassador to the United States and 
unleashed a storm of derision aimed at President Biden after 
he said in a television interview that he thought President 
Vladimir V. Putin was a killer.
Russia’s Foreign Ministry said late Wednesday that it had 
summoned its envoy in Washington, Anatoly I. Antonov, to 
Moscow “in order to analyze what needs to be done in the 
context of relations with the United States.”
“We are interested in preventing an irreversible deterioration in 
relations, if the Americans become aware of the risks associated 
with this,” the Foreign Ministry’s spokeswoman, Maria V. 
Zakharova, said in a statement.
Ms. Zakharova did not specify whether a specific event had 
prompted the decision to recall Mr. Antonov, but the rare 
move came as Russian officials reacted with fury to an interview 
with Mr. Biden aired by ABC News. In the interview, when 
asked whether he thought Mr. Putin was a “killer,” Mr. Biden 
responded: “Mmm hmm, I do.”
Dmitri S. Peskov, Mr. Putin’s spokesman, described Mr. Biden’s 



30

comments as “very bad.”
“He clearly does not want to improve relations with our 
country, and we will be proceeding based precisely on this,” 
Mr. Peskov told reporters on Thursday.
Despite Mr. Biden’s long-running criticism of Mr. Putin, some 
Russian analysts had voiced hope that the Kremlin could forge 
a productive working relationship with the White House on 
areas of common interest. While Mr. Biden told ABC that he 
would continue to look for places “where it’s in our mutual 
interest to work together” with Russia, some officials in Moscow 
responded by dismissing the possibility of any cooperation.
Via The New York Times.
Leia a matéria na íntegra: https://www.nytimes.com/2021/03/18/
world/europe/russia-biden-putin-killer.html

UNIÃO EUROPEIA

Resistência de França e Áustria por questão ambiental 
bloqueia acordo União Europeia–Mercosul
Eles argumentam que o pacto prejudica os objetivos climáticos 
da UE, pois irá agravar o processo de desmatamento na região 
amazônica. Bruxelas analisa saídas para destravar a ratificação 
do acordo
A União Europeia (UE) precisou de quase duas décadas de 
negociações para selar com os países do Mercosul o maior 
tratado comercial jamais alcançado. E, apesar da solenidade 
de sua assinatura, sua aplicação ainda não está garantida. As 
relutâncias de um grupo de sócios, liderados pela Áustria e a 
França, ameaçam fazer o acordo descarrilar, por considerarem 
que o pacto contraria os objetivos climáticos da UE. Bruxelas, 
que não quer perder sua posição estratégica na América do 
Sul, abordou nesta quinta-feira com os 27 sócios do bloco as 
possíveis saídas para essa crise, que fontes comunitárias veem 
como insolúvel antes das eleições francesas de 2022.
A cúpula da UE manteve nesta quinta uma reunião informal 
com os secretários de Comércio dos 27 membros para tentar 
tirar do ponto-morto o processo de ratificação do acordo com 
os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), 
no que será o maior acordo comercial já assinado pela UE, pois 
dá às empresas europeias um acesso livre a um mercado de 260 
milhões de consumidores. A reunião ocorreu depois do golpe 
que a Áustria desferiu contra as esperanças da atual presidência 
da UE ―que neste semestre cabe a Portugal― de impulsionar 
esse assunto.
O Governo austríaco, uma coalizão do Partido Popular e 
dos Verdes, transmitiu nesta semana a Lisboa sua decisão de 
rejeitar o acordo por considerar que ele agravará o processo de 
desmatamento da Amazônia. A Áustria se somava assim à tese 
da França, que em meados de 2020 se baseou em um estudo de 
especialistas, com a mesma conclusão, para exigir do Mercosul 
mais garantias de cumprimento de todas as exigências sanitárias 
e ambientais.
Segundo fontes diplomáticas, durante a reunião também 
surgiram restrições por parte dos Países Baixos, Irlanda e Bélgica, 
cujas autoridades da região da Valônia já se pronunciaram 
contra o pacto. A Alemanha se manifestou favorável, numa 
posição que continua sendo liderada por Portugal, Espanha, e 
países nórdicos, especialmente a Suécia.
Via El País.
Leia matéria na íntegra: https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-03-12/resistencia-por-questao-ambiental-de-

franca-e-austria-bloqueia-acordo-uniao-europeiamercosul.html

Parlamento da UE declara o bloco “área de liberdade” 
LGBT+
O Parlamento Europeu, órgão legislativo da União Europeia, 
aprovou nesta quinta-feira (11/03) uma resolução que declara o 
bloco uma “área de liberdade LGBTIQ”.
A medida busca assegurar proteção para as comunidades lésbica, 
gay, bissexual, transgênero, intersexual e queer em todo o bloco, 
e reagir contra países-membros da UE que vêm adotando 
políticas anti-LGBT, como a Polônia e a Hungria.
A resolução afirma que “os direitos LGBTIQ são direitos 
humanos” e foi aprovada com o apoio de 492 eurodeputados. 
Outros 141 votaram contra e 46 se abstiveram.
A iniciativa teve o respaldo de diversos partidos do Parlamento 
Europeu e se opõe “ao crescente discurso de ódio por parte de 
autoridades públicas e representantes eleitos”, segundo o texto.
A resolução critica expressamente o presidente polonês, Andrzej 
Duda, reeleito no ano passado. Ele se posiciona frequentemente 
contra direitos LGBT+ e afirma que os membros dessa 
comunidade seriam uma ameaça às famílias.
A Hungria também foi destacada na resolução, por ter 
“severamente bloqueado” direitos fundamentais devido a uma 
norma que, na prática, impede o reconhecimento legal de 
gênero por pessoas transgênero e intersexuais.
De uma forma geral, o texto também critica outras leis e 
práticas discriminatórias adotadas em todo o bloco, composto 
por 27 países.
“Enquanto as pessoas LGBTIQ na Polônia enfrentam uma 
discriminação sistemática, isso também é um problema para 
toda a UE, com pouco ou nenhum progresso sendo feito para 
reduzir a discriminação e o assédio persistentes”, afirma a 
resolução.
Via DW.
Leia matéria na íntegra:
https://www.dw.com/pt-br/parlamento-da-ue-declara-o-bloco-
%C3%A1rea-de-liberdade-lgbt/a-56845312
17/03/2021

Von der Leyen threatens to block vaccine exports unless EU 
‘gets its fair share’
European Commission President Ursula von der Leyen on 
Wednesday upped the ante in an escalating global fight over 
coronavirus vaccine shipments.
Speaking at a midday press conference, von der Leyen 
threatened to cut off vaccine exports to countries that refuse to 
share their own vaccines — a thinly veiled shot at the U.K. The 
EU may also restrict vaccine exports to countries with higher 
vaccination rates than Europe, she added, a threat that could 
affect countries like Israel and Chile.
“We want to see reciprocity and proportionality in exports, and 
we are ready to use whatever tool we need to deliver on that,” 
von der Leyen said, adding that she would discuss the proposal 
with EU heads of state and government. “This is about making 
sure that Europe gets its fair share.”
The move comes as the EU faces criticism over its vaccine rollout, 
which has repeatedly failed to meet supply targets. The effort 
faced further setbacks in recent days after scores of European 
countries halted their use of the Oxford/AstraZeneca shot amid 
reports of blood clots, despite assurances from medical officials 
including at the European Medicines Agency that the benefits 
of the vaccine clearly outweigh the risks.
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On Wednesday, von der Leyen put other countries in the 
crosshairs, vowing that unless they reciprocate on the EU’s 
openness and start exporting vaccines to the EU, Europe will 
stop exporting to those countries.
“These six last weeks, 41 million doses have been exported 
[from the EU] to 33 countries. And this shows that Europe is 
trying to make international cooperation work,” she said. “But 
open roads run in both directions. And this is why we need to 
ensure that there is reciprocity and proportionality.”
If the EU doesn’t see such reciprocity, she added, “we will 
have to reflect on how to make exports to vaccine-producing 
countries dependent on their level of openness.”
Besides reciprocity, the EU should consider the principle of 
“proportionality” when deciding whether to allow exports, 
von der Leyen said: “We will reflect on whether exports to 
countries who have higher vaccination rates than us are still 
proportionate.”
Von der Leyen got some initial backing on Wednesday afternoon 
from European leaders.
“I support the announcements made by the president of the 
Commission...in particular to require reciprocity,” said French 
President Emmanuel Macron.
Asked which countries this principle might cover, von der Leyen 
cited the U.K., which she said was the “No. 1” destination for 
EU vaccine exports, while not sending any shots back in the 
other direction.
Via Politico EU
Leia na íntegra em: https://www.politico.eu/article/ursula-von-
der-leyen-coronavirus-vaccine-exports-eu-fair-share/

ÁFRICA

US calls for withdrawal of Eritrean forces in Ethiopia 
following investigation into massacre
(CNN)US Secretary of State Antony Blinken called Saturday 
for the withdrawal of Eritrean and Ethiopian regional forces 
from the Tigray region of Ethiopia, and an end to killings and 
human rights violations there.
His call came a day after investigations by CNN and Amnesty 
International into the massacre of civilians in two separate 
assaults in the northern Tigray region late last year.
Thousands of civilians are believed to have been killed since 
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed launched a military 
operation against leaders in the Tigray region. CNN has 
previously reported that soldiers from neighboring Eritrea have 
perpetrated many of the extrajudicial killings, assaults and 
human rights abuses in the Tigray region.
“The United States is gravely concerned by reported atrocities 
and the overall deteriorating situation in the Tigray region of 
Ethiopia,” Blinken said in a statement Saturday.
“We strongly condemn the killings, forced removals and 
displacements, sexual assaults, and other extremely serious 
human rights violations and abuses by several parties that 
multiple organizations have reported in Tigray.” He added that 
“those responsible for them must be held accountable.”
Eyewitnesses told CNN that a group of Eritrean soldiers 
opened fire on Maryam Dengelat church in Dengelat village, 
eastern Tigray, on November 30 while hundreds of congregants 
were celebrating mass. Dozens of people died over three days 
of mayhem, with soldiers slaughtering local residents, displaced 
people and pilgrims, they said.

Ethiopia responded to CNN’s request for comment with a 
statement that did not directly address the attack in Dengelat. 
Eritrea has yet to respond to a CNN request for comment.
Amnesty International charged in a report Friday that Eritrean 
forces killed hundreds of unarmed civilians in the city of Axum 
in November through indiscriminate shelling and shooting and 
extrajudicial killings, in what the human rights organization 
said could amount to a crime against humanity.
Via CNN
Leia matéria na íntegra em: https://edition.cnn.com/2021/02/28/
africa/us-ethiopia-eritrea-troops-intl/index.html

Ethiopia’s leader faces intense pressure to end Tigray war
Ethiopia’s government on Thursday faced mounting pressure 
to withdraw troops from the northern region of Tigray amid 
growing reports of war crimes in an embattled area that now 
faces a humanitarian crisis.
Criticism of the conduct of government troops and their allies 
from neighboring Eritrea grew after U.S. Secretary of State 
Antony Blinken asserted Wednesday that “ethnic cleansing” has 
happened in parts of Tigray.
“The challenge in Ethiopia is very significant, and it’s one that 
we are very focused on, particularly the situation in Tigray, 
where we are seeing very credible reports of human rights 
abuses and atrocities that are ongoing,” Blinken told the foreign 
affairs committee of the U.S. House of Representatives.
Although Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed expressed 
concerns about the actions of the fugitive leaders of Tigray, 
Blinken said, “the situation in Tigray today is unacceptable and 
has to change, and that means a few things. It means making 
sure that we are getting into the region, into Tigray. Aid 
workers and others ... to make sure that the people are cared 
for, provided for and protected.”
Eritrean troops as well as fighters from Amhara, an Ethiopian 
region bordering Tigray, “need to come out,” he said, adding 
that the region needs “a force that will not abuse the human 
rights of the people of Tigray or commit acts of ethnic cleansing, 
which we’ve seen in western Tigray. That has to stop.”
There was no immediate comment from Ethiopian authorities. 
But the fugitive leaders of Tigray seized on Blinken’s comments, 
issuing a statement on Thursday condemning what they called 
“the genocidal campaign” targeting their people.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: https://apnews.com/article/eritrea-
uganda-antony-blinken-crime-ethiopia-b49ae7a9b078e7
ab330edab20f56b219?utm_medium=AP_Afr i ca&utm_
source=Twitter&utm_campaign=SocialFlow

Libyan lawmakers approve gov’t of PM-designate Dbeibah
Libya’s parliament has voted to approve an interim unity 
government to lead the war-ravaged nation to December 
elections, a key step towards ending a decade of chaos.
After two days of intense debate, the parliament on Wednesday 
approved the cabinet of interim Prime Minister Abdelhamid 
Dbeibah, with 121 of the 132 lawmakers present voting in 
support, his spokesman said.
“This a historic day for the House of Representatives,” declared 
Speaker Aguila Saleh at the end of the vote.
Dbeibah, who was selected last month at UN-sponsored talks 
in Geneva, last week presented his proposed cabinet to Saleh.
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The powerful businessman from the western city of Misrata was 
appointed last month to lead the executive branch of an interim 
government that also includes a three-member Presidential 
Council chaired by Mohammad Younes Menfi, a Libyan 
diplomat from the country’s east.
The transitional government is to lead the country through 
elections, scheduled for December 24, according to a UN-
brokered plan.
Anas El Gomati, an analyst with the Sadeq Institute, told Al 
Jazeera the endorsement of the unity government is a “symbolic 
victory”.
“It’s the first unified executive in almost seven years,” he said. 
“That in itself is a major victory. It demonstrates a reflection on 
the part of the constituents in the country that they want to 
turn over a new page and begin to unify the divided institutions 
that have essentially divided the country for the past seven 
years.”
Al Jazeera’s Malik Traina said this marked a historic day for 
Libya, after almost a decade of internal divisions exacerbated 
by international interference.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/10/
libyan-lawmakers-endorse-govt-of-pm-designate-dbeibah

Who are the fighters launching attacks in northern 
Mozambique?
Fighters stormed the strategic town of Palma in northern 
Mozambique last week in a dramatic escalation of an armed 
campaign that has wreaked havoc in the gas-rich Cabo Delgado 
province since 2017.
The government on Sunday said “dozens of defenceless people” 
were killed in the coordinated raid that saw the attackers fire 
indiscriminately at people and buildings in the coastal town. 
Among the victims were seven people caught in an ambush 
during an operation to evacuate them from a hotel where they 
had fled to in order to escape Wednesday’s attack.
Palma – home to some 75,000 people, as well as to many who 
had already been internally displaced due to the worsening 
violence in the province – was deserted on Monday after 
residents fled by road, boat and on foot “in all directions”, 
according to aid groups.
Here is what we know about the attackers and the conflict in 
Cabo Delgado.
When members of the shadowy armed group Ahlu Sunnah 
Wa-Jama, also known locally as al-Shabab (no established 
links to the armed group of the same name in Somalia), began 
launching attacks in northern Mozambique in October 2017, 
security agencies dismissed it as isolated acts of banditry.
But the fighters, who later pledged allegiance to ISIL (ISIS), 
continued staging attacks in Cabo Delgado, burning villages, 
killing civilians and even targeting military positions.
Last year, they captured the town of Mocimboa da Praia, which 
still remains out of the government’s hands. Mocimboa da 
Praia’s port is strategically important for liquefied natural gas 
projects led by Total and ExxonMobil that are being developed 
on a fortified peninsula a short way up the coast, just off Palma.
The escalating violence has killed more than 2,600 people, half 
of them civilians. It has also caused a serious humanitarian 
crisis, forcing almost 700,000 people from their homes.
Zeinada Machado, a researcher for Human Rights Watch, said 
while there are still many questions surrounding the strength 

of the group and the amount of territory they control, what is 
certain is that over the past three years, it has grown in size and 
in its ability to stage big attacks.
“It started by doing a game of cat-and-mouse with security 
forces, going to villages, attacking civilians, destroying property 
and then running away once security forces arrive,” Machado 
told Al Jazeera. “They’ve moved into being a serious enemy to 
security forces and even targeting military posts.”
Jasmine Opperman, of the Armed Conflict Location & Event 
Data Project, agreed about the group’s increasing strength.
“There is a voice of discontent against the government that is 
fighting credibility among specific groups of people,” Opperman 
told Al Jazeera, estimating the group’s fighters number at least 
2,500 people whose ages seem to mostly range from 20 to 35 
years.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/29/
who-are-the-fighters-launching-attacks-in-northern-mozambique

Over 200 killed in armed attacks in DR Congo since 
January: UN
More than 200 people have been killed and an estimated 
40,000 displaced in the Democratic Republic of the Congo 
since January in attacks attributed to armed groups affiliated to 
ISIL (ISIS), the United Nations has said.
The UN refugee agency reported on Friday an “alarming 
increase” in attacks by the Allied Democratic Forces (ADF) – 
an historically Ugandan group present in eastern DRC since 
1995.
Since the start of the year, attacks blamed on the ADF “have 
killed nearly 200 people, injured dozens of others, and displaced 
an estimated 40,000 people in DRC’s Beni Territory in North 
Kivu province as well as nearby villages in Ituri province,” 
UNHCR spokesman Babar Baloch said.
“In less than three months, the ADF has allegedly raided 25 
villages, set fire to dozens of houses and kidnapped over 70 
people,” he told reporters in Geneva.
The ADF has a reputation of being the bloodiest of the 122 
militias that plague the eastern DRC. It killed an estimated 465 
people last year.
According to the Kivu Security Tracker (KST), an NGO that 
monitors violence in the DRC’s troubled east, the group has 
killed more than 1,200 civilians in the Beni area alone since 
2017.
The massacres have become more frequent since the army 
launched an offensive in October 2019, forcing the ADF to 
break up into smaller, highly mobile units, say experts.
Baloch said the latest surge in attacks appeared to be due to 
reprisals by armed groups, their search for food and medicine, 
and accusations against communities of sharing information on 
ADF positions.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/19/
more-than-200-killed-in-attach-by-is-affiliate-in-dr-congo-un

Negacionista, presidente da Tanzânia morre em meio a 
boatos de covid-19
O Presidente da Tanzânia, John Magufuli, morreu aos 61 anos 
devido a uma doença cardíaca, anunciou nesta quarta-feira 
(17/03) a vice-presidente do país, Samia Suluhu. A morte 
ocorre em meio a boatos de que Magufuli estaria infectado com 
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o coronavírus.
Negacionista da covid-19, Magufuli não era visto em público 
desde o final de fevereiro. Ele alegava que o país estaria livre do 
coronavírus em virtude das orações dos tanzanianos. Segundo 
Suluhu, Magufuli morreu em Dar es Salaam, capital econômica 
do país. A vice-presidente da Tanzânia tinha já dado indicações 
na segunda-feira de que o chefe de Estado poderia estar doente 
ao apelar à unidade dos tanzanianos “através da oração”.
No anúncio, a vice ressaltou que Magufuli enfrentava uma 
doença cardíaca há dez anos. Há semanas que circulavam 
rumores sobre a saúde do presidente, que teria procurado 
ajuda médica no exterior depois de ter sido infectado com o 
coronavírus, de acordo com a oposição.
Desde que a pandemia havia sido declarada em março de 2020, 
Magufuli vinha negando a gravidade do vírus. “O coronavírus 
é o diabo e não pode sobreviver no corpo de Cristo”, afirmou 
naquele mês após o registro do primeiro caso de covid-19 no 
país.
Pouco depois, a Tanzânia parou de publicar os números oficiais 
sobre a doença, no fim de abril de 2020, tendo deixado o 
número de infecções estagnado em 509 e o de mortes, em 21.
Em junho de 2020, o chefe de Estado declarou que a pandemia 
tinha sido superada no país graças à intervenção divina. A 
última grande controvérsia levantada por Magufuli sobre a 
covid foi em janeiro, quando ele criticou a imunização.
“Temos de nos manter firmes. A vacinação é perigosa. Se 
o homem branco fosse capaz de criar vacinas, então já teria 
encontrado uma vacina contra a aids, já teria encontrado uma 
vacina contra a tuberculose, já teria encontrado uma vacina 
contra a malária e já teria encontrado uma vacina contra o 
câncer”, disse na época.
Ele também se recusou a decretar um lockdown no país e 
a adotar medidas de distanciamento social para conter a 
transmissão do coronavírus. Após a morte do vice-presidente 
de Zanzibar, Seif Sharif Hamad, por covid-19 em fevereiro, 
Magufuli começou a reconhecer o risco da pandemia. Diante 
sua postura em relação à pandemia, Magufuli chegou a ser 
comparado com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente 
americano Donald Trump.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/negacionista-
presidente-da-tanz%C3%A2nia-morre-em-meio-a-boatos-de-
covid-19/a-56914529

ÁSIA

India and China are finding vaccine diplomacy tricky
Helping both their own citizens and foreigners is an immense 
task
A YEAR AFTER China barred entry to most foreigners as the 
covid-19 pandemic spread, its embassies in India and a score of 
other countries have just declared that they will make it easier 
for expatriates who had been living in China to return. They 
must be vaccinated first. But there is a bigger catch: only those 
who have received made-in-China shots need apply. India, for 
one, has not approved the use of any Chinese vaccine.
It is something of a public-relations own goal—a reminder of 
how the altruism that China’s “vaccine diplomacy” is intended 
to showcase is often undermined by grubbier calculations and 
missteps. Months ago China recognised that rich countries 
would be too busy getting their own populations jabbed to 

give serious thought to poorer places. China could both earn 
gratitude and present itself as a scientific, diplomatic and even 
moral powerhouse. More cynically, vaccine diplomacy was a 
tool to rewrite history: to change the narrative of China as the 
source of the plague to the world’s saviour from it.
Urged on by President Xi Jinping, the state pumped money 
into vaccine development and signed deals with dozens of 
countries. With vaccines that its leaders claimed would be 
cheaper and easier to store than those being developed in the 
West, China would change the course of the pandemic. The 
two leading producers, Sinovac and Sinopharm, claimed to be 
able to produce 2bn doses a year between them.
Yet China’s vaccine diplomacy has stumbled, and not only 
because of delayed production and shipment. China’s eagerness 
for countries to take its vaccines is matched by its reluctance to 
share the data from clinical trials. That is presumably because 
Chinese vaccines are less effective than Western ones. It all 
erodes trust. Singapore paid for the option of the Sinovac shot, 
among several ordered from around the world. Yet China “blew 
it”, in the words of an insider, when its embassy trumpeted 
the arrival of a Sinovac consignment last month before the 
Singaporean government had approved the drug. It will not do 
that without the data China declines to provide.
Via The Economist.
Leia a matéria na íntegra: https://www.economist.com/
as ia /2021/03/27/ india-and-china-are- f inding-vacc ine-
diplomacy-tricky

Uighurs: Western countries sanction China over rights 
abuses
Several Western countries have announced sanctions on 
Chinese officials over human rights abuses against the mostly 
Muslim Uighur minority group.
China has detained Uighurs at camps in the north-west region 
of Xinjiang, where allegations of torture, forced labour and 
sexual abuse have emerged.
The sanctions were announced as a coordinated effort by the 
European Union, the UK, Canada and the US.
China responded with its own sanctions on European officials.
The EU has not imposed new sanctions on China over human 
rights abuses since the 1989 Tiananmen Square crackdown, 
when troops in Beijing opened fire on pro-democracy protesters.
What do we know about the sanctions?
The sanctions target senior officials in Xinjiang who have been 
accused of responsibility for abuses against Uighurs.
Human rights groups say China has detained more than a 
million Uighurs and people from other Muslim minority 
groups at camps in Xinjiang.
The Chinese government has been accused of carrying out 
forced sterilisations on Uighur women and separating children 
from their families. BBC investigations have contained first-
hand testimony of forced labour and systematic rape, sexual 
abuse and torture of detainees.
China has denied the allegations, claiming the camps are “re-
education” facilities being used to combat terrorism.
Those hit with sanctions include Chen Mingguo, the director 
of the Xinjiang Public Security Bureau, who the EU said 
was responsible for “serious human rights violations”; senior 
Chinese officials Wang Mingshan and Wang Junzheng; and 
the former head of China’s Xinjiang region, Zhu Hailun. One 
entity, the Xinjiang Production and Construction Corps Public 
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Security Bureau, was also sanctioned.
Xinjiang’s top official, Chen Quanguo, was not on the list.
China on Monday said the sanctions were “based on nothing 
but lies and disinformation”. It said it would sanction 10 
people and four entities in the EU “that severely harm China’s 
sovereignty and interests and maliciously spread lies and 
disinformation” in response.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/news/world-
europe-56487162

US, China look to shore up ties with allies after Alaska clash
The United States and China are moving to bolster relations 
with their respective allies and partners, on the heels of talks 
in Alaska that laid bare the deep rift between the two powers.
After last week’s fiery exchange between US Secretary of State 
Antony Blinken and China’s top diplomat Yang Jiechi in 
Anchorage, Blinken met his Nato counterparts in Brussels on 
Tuesday, telling them the transatlantic security alliance should 
be “focused on some of the challenges that China poses to the 
rules-based international order”.
US President Joe Biden will join the European Union’s minister 
meetings by video link on Thursday to discuss revitalising ties 
between the US and Europe, along with shared foreign policy 
interests including on China and Russia.
The talks follow the Alaska confrontation, where Blinken 
stressed “deep concerns” over Beijing’s repression in Xinjiang 
and Hong Kong as well as economic coercion of US allies, 
and Yang slammed Washington for exercising “long-arm 
jurisdiction and suppression” and over human rights. While the 
two sides agreed to set up a working group on climate change, 
the fireworks showed they remain far apart on issues such as 
human rights and China’s actions in cyberspace.
Meanwhile, Chinese Foreign Minister Wang Yi returned home 
from the Alaska meeting to host his Russian counterpart Sergey 
Lavrov in the southern city of Guilin on Monday and Tuesday, 
with the two sides agreeing to “work together against sanctions” 
from the US and its allies.
“[Western powers] should know that the days when they can 
arbitrarily interfere in China’s internal affairs by making up 
stories and lies are long gone,” Wang was quoted as saying 
during the talks.
The two foreign ministers also addressed their respective 
relations with the US, calling on Washington to “reflect on 
the damage it has done to global peace and development in 
recent years, halt unilateral bullying, stop meddling in other 
countries’ domestic affairs and stop forming small circles to 
seek bloc confrontation”, according to a statement from China’s 
foreign ministry.
Via South China Morning Post
Leia na íntegra em: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/
article/3126767/us-china-look-shore-ties-allies-after-alaska-clash

‘Power for Power’: North Korea Returns to a Show of Force
North Korea issued warnings for more than a week. It swore 
that the Biden administration would pay a “price,” accused it of 
raising “a stink” on the Korean Peninsula and called Washington’s 
effort to open a channel of communication a “trick,” vowing to 
deal with the United States “power for power.”
Now, it appears that North Korea is done talking.

On Thursday it delivered its latest warning by launching two 
short-range ballistic missiles off its east coast — the first such 
test by the country in a year and its first significant provocation 
against the United States under President Biden.
The launch, which defied the United Nations Security Council’s 
ban on ballistic missile tests by North Korea, indicated that the 
country was once again resorting to a show of force, raising 
tensions to gain leverage as the Biden administration finalizes 
its North Korea policy review. The test was also seen as a signal 
to Washington that Pyongyang will carry out more provocative 
tests, involving longer-range missiles, if it decides that Mr. 
Biden’s policies are unreasonable.
“North Korea uses weapons tests strategically, both to make 
needed improvements to its weapons and to garner global 
attention,” said Jean H. Lee, a North Korea expert at the 
Woodrow Wilson International Center for Scholars. “With the 
United States hinting that it will seek to tighten the sanctions 
regime, North Korea will be looking to expand its arsenal by 
ramping up testing.”
The Biden administration has been reviewing whether to deal 
with North Korea’s growing nuclear and missile threats with 
more sanctions, a new round of dialogue or a mix of both. 
As the policy review continues — and the possibility that the 
Biden administration will abandon the summit diplomacy of 
President Donald J. Trump grows — North Korea appears to 
be “returning to a familiar pattern of using provocations to raise 
tensions,” Ms. Lee said.
Via The New York Time.
Leia a matéria na íntegra: https://www.nytimes.com/2021/03/25/
world/asia/north-korea-ballistic-missiles.html

‘India desires cordial relations’: Modi in letter to 
Pakistan PM
Indian Prime Minister Narendra Modi has sent a letter to his 
Pakistani counterpart, saying he desires cordial relations with 
Pakistan, officials said, as relations thaw between the two 
nuclear-armed neighbours.
Modi wrote to Prime Minister Imran Khan on Tuesday to 
congratulate him on the country’s annual Pakistan Day, which 
commemorates a resolution passed on March 23, 1940 when 
the subcontinent was under British colonial rule.
On that day, the subcontinent’s Muslim political leadership in 
the eastern city of Lahore demanded Muslim-majority states be 
given an “independent state” status.
Two senior officials at Pakistan’s foreign ministry confirmed 
the contents of the letter to The Associated Press news agency. 
They spoke on condition of anonymity in line with government 
policy.
“As a neighbouring country, India desires cordial relations 
with the people of Pakistan,” Modi wrote in the letter, but 
added: “For this, an environment of trust, devoid of terror and 
hostility, is imperative.”
Asad Umar, a senior Pakistani minister, in a post on Twitter 
welcomed Modi’s letter, calling it a “message of goodwill”.
The message from Modi follows a series of moves and statements 
signalling rapprochement. The two sides are currently holding 
talks on sharing Indus river water in New Delhi.
The development comes days after Khan expressed his desire for 
good relations with India but said the first step should be taken 
by India as his past peace overtures were not positively received.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/24/
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10 anos de Fukushima: o dia em que o Japão foi atingido 
por terremoto, tsunami e acidente nuclear
Em 2004, o mundo enfrentou uma tragédia dupla de proporções 
monumentais. Um poderoso terremoto no Oceano Índico foi 
seguido de um tsunami destruidor, que deixou mais de 260 mil 
mortos em 14 países.
Sete anos depois, um acontecimento semelhante teria não 
apenas dois, mas três atos. Um desastre triplo castigou o Japão, 
quando um terremoto tão intenso quanto o do Oceano Índico, 
mas desta vez no Pacífico, provocou um tsunami também 
devastador, contra o qual as sólidas defesas japonesas não 
tiveram chance.
A fúria do mar, por sua vez, provocou um acidente nuclear na 
usina de Fukushima, 260 quilômetros ao norte de Tóquio. Mais 
de 18 mil pessoas foram mortas pelo tsunami, e o acidente em 
Fukushima forçou a retirada de 160 mil pessoas que moravam 
nas imediações. Foi a maior catástrofe enfrentada pelo Japão 
desde as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, 
em 1945.
O grande terremoto
O dia 11 de março de 2011, uma sexta-feira, dificilmente 
será esquecido pelos japoneses. Às 14h46, horário local, num 
ponto do Oceano Pacífico a 130 quilômetros ao leste da cidade 
de Sendai, um terremoto não apenas sacudiu como também 
deslocou o Japão. Com 9 graus de magnitude, o “Grande 
Terremoto do Leste do Japão” — também conhecido como 
“Grande Terremoto de Sendai” ou apenas “Terremoto de 
Tohoku” —, o maior já registrado no país, empurrou em 2,4 
metros para leste a ilha de Honshu, a maior do Japão.
No ponto exato do abalo sísmico, 24,4 quilômetros abaixo do 
fundo do mar, o atrito entre as placas tectônicas da Eurásia e 
do Pacífico causou a maior movimentação de terra já registrada 
num terremoto, de 50 metros — no abalo de 2004, no Índico, 
ela foi de 25 metros. Essa movimentação forçou o mar para 
cima, causando o tsunami — uma série de ondas gigantes. 
Acostumado a grandes tremores seguidos de destruição em 
larga escala, — como em Tóquio, em 1923, e em Kobe, em 
1995 —, o Japão começava a enfrentar uma sucessão de eventos 
inédita em sua história.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-55943220

10 anos de Fukushima: golpe na reputação de uma energia 
em retrocesso
A energia nuclear continuou a perder peso na geração mundial 
de eletricidade na última década. Sua principal ameaça agora 
são as energias renováveis, cada vez mais competitivas
O Japão era uma das melhores vitrines da energia nuclear 
do mundo. Era uma democracia consolidada e um gigante 
tecnológico em que quase 30% da eletricidade vinha de suas 
usinas nucleares quando há 10 anos aconteceu o acidente 
na usina Fukushima Daiichi. O grande tsunami daquele 11 
de março de 2011 danificou parte da central, os sistemas de 
segurança falharam e desencadeou-se um grande acidente, do 
qual a região não se recuperou. A maioria dos reatores do Japão 
continua parada desde então e apenas 7,5% da eletricidade 
agora vem das usinas nucleares. No resto do mundo, a 
enorme onda golpeou a reputação de uma tecnologia que já 

experimentava um retrocesso antes do acidente de Fukushima, 
o pior em instalações desse tipo desde o registrado em 1986 em 
Chernobyl (Ucrânia).
A produção mundial de eletricidade em usinas nucleares caiu 
consideravelmente nos dois anos posteriores ao acidente. E, 
embora tenha começado a se recuperar em 2013, ainda não 
atingiu os níveis anteriores à catástrofe, segundo dados da 
Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA na sigla em 
inglês). Isso em termos absolutos. Porque em termos relativos 
o protagonismo da energia nuclear não se recuperou. Pouco 
mais de 10% da eletricidade mundial é gerada hoje em reatores 
nucleares; em 2010, era de 12,8%.
A maior participação foi atingida em 1996, com 17,5% da 
eletricidade mundial proveniente dessas usinas; a partir de 
então houve um declínio sustentado associado ao fechamento 
dos reatores mais antigos. “A indústria nuclear tinha entrado 
em crise muito antes do 11 de março de 2011”, diz Mycle 
Schneider, ativista ambiental e consultor de política energética 
que há anos monitora a evolução da indústria nuclear em todo 
o mundo. “Crise já não é a palavra adequada. A energia nuclear 
tornou-se totalmente irrelevante no mercado da tecnologia 
elétrica. Desaparecerá, é só questão de tempo”, vaticina o 
especialista.
A Agência Internacional de Energia (IEA na sigla em inglês) 
não fala do desaparecimento dessa tecnologia no médio 
prazo —aliás, em alguns relatórios chegou a instar os países 
a promoverem a instalação de novos reatores—, mas aponta 
para uma estagnação e uma perda relativa de peso. Em 2040, 
os analistas da IEA preveem que a energia gerada pelos reatores 
será apenas 3% superior que a de 2019 se todos os reatores 
previstos agora forem construídos. Esse ligeiro aumento e o 
forte crescimento das formas limpas de produção de energia 
elétrica —principalmente eólica e solar— farão com que a 
energia nuclear continue perdendo participação, até cair para 
8% em 2040, segundo a mesma agência.
“O acidente de Fukushima aumentou a percepção de risco 
dessa tecnologia”, lembra Pedro Linares, engenheiro industrial 
e codiretor do grupo de análise Economics for Energy. “Em 
alguns casos, como Alemanha ou Suíça, acelerou o fechamento 
de reatores”, acrescenta. Mas, assim como Schneider, Linares 
acredita que já havia uma “tendência de fundo” que levava à 
perda da presença da energia nuclear no mundo.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-03-10/10-anos-de-fukushima-golpe-na-
reputacao-de-uma-energia-em-retrocesso.html

Myanmar security forces open fire on peaceful protesters in 
deadliest day since coup
(CNN)Images showed bodies lying in pools of blood on the 
streets, the injured frantically carried away with bullet wounds 
peppering their limbs, and protesters huddled behind makeshift 
shields and barricades, as Myanmar’s security forces Sunday 
launched their most violent and deadly crackdown on peaceful 
demonstrators since the February 1 coup.
At least 18 people died and more than 30 were injured, 
according to the United Nations Human Rights Office, as 
police attempted to extinguish a month-long nationwide 
protest movement against the military coup which ousted the 
democratically elected government of civilian leader Aung San 
Suu Kyi. Activist groups have put the death toll and number of 
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injured as higher.
In one image that was shared widely on social media, a nun 
in northern Kachin state -- her hands raised -- knelt on the 
ground and pleaded with a line of riot police to stop arresting 
protesters.
“Myanmar is like a battlefield,” Charles Maung Bo, the 
archbishop of Yangon and Myanmar’s first Catholic cardinal, 
said on Twitter.
Before Sunday, protests had seen sporadic violence in some 
areas but there appeared to be a coordinated change of tack 
from security forces across the country, who opened fire on 
protesters, used tear gas, flash bangs and stun grenades in towns 
and cities.
Via CNN
Leia matéria na íntegra em: https://edition.cnn.com/2021/02/27/
asia/myanmar-un-ambassador-fired-intl-hnk/index.html

UN rights expert calls for ‘urgent and decisive’ action to 
support people of Myanmar
The United Nations independent human rights expert on 
Myanmar has called on the Security Council for “decisive and 
unified action” against the military junta, including targeted 
sanctions and an arms embargo.
In a news release on Thursday, Special Rapporteur Tom 
Andrews also urged the Council for a referral of the situation in 
Myanmar to the International Criminal Court “to investigate 
and prosecute atrocities committed since the coup on 1 
February and those committed against ethnic groups in years 
prior”.
“Every day the military junta in Myanmar unleashes more 
brutality on peaceful protesters who are standing up for justice, 
human rights and democracy, defending their nation against 
this illegal military coup”, he said.
“While the future of Myanmar will be determined by its people, 
the international community must act urgently and decisively 
to support them.”
The UN human rights office (OHCHR) has verified that, as of 
Thursday, at least 54 people have been killed in protests since 
the military takeover last month. Hundreds more have been 
wounded, and over 1,700 arbitrarily arrested and detained.
The independent expert’s call comes ahead of a closed door 
meeting of the Security Council, on Friday, on the situation 
in the country. The Special Envoy of the Secretary-General on 
Myanmar, Christine Schraner Burgener, is expected to brief the 
meeting that is scheduled to start at 10 am (EST; GMT-5).
‘Deny recognition of the military junta’
The Special Rapporteur also called on Myanmar’s humanitarian 
and development donors to work directly with local civil society 
and aid organizations whenever possible, to “directly support 
populations rather than through centralized mechanisms that 
are now controlled by the junta”.
He urged Member States “to deny recognition of the military 
junta as the legitimate government representing the people of 
Myanmar precisely because they are not”.
Mr. Andrews also praised the people of Myanmar in their 
movement for democracy and human rights.
“Many have seen the gruesome photos and videos of people 
being killed or beaten or brutally arrested by police and army 
personnel on the streets of Myanmar … despite these attacks, 
and the grave danger that they face, the people of Myanmar 
continue to rise up as a diverse yet powerfully unified whole”, 

he said.
“I sincerely hope that the international community will rise 
to the occasion of this moment of history by following the 
lead and the inspiration of the people of Myanmar. And, that 
justice, dignity and human rights will finally prevail for all.”
Via UN News
Leia na íntegra em: https://news.un.org/en/story/2021/03/1086482

Violence Continues In Myanmar As Police Enforce Curfew 
And Occupy Hospitals
More than a month after the military orchestrated a coup 
against the country’s democratically elected leader, Myanmar 
police are continuing to use violence against peaceful protesters. 
The death toll is continuing to rise — and it now includes a 
local official from the deposed leader’s political party.
The BBC reports that the body of U Khin Maung Latt, who 
campaigned for candidates from Aung San Suu Kyi’s National 
League for Democracy party in recent elections, was released to 
his family on Sunday. Police reportedly took him by force from 
his home late Saturday. Witnesses reported seeing him being 
kicked and beaten. Police told the family he died after fainting. 
The pro-democracy activist was buried on Sunday.
The military is using increasingly aggressive tactics to try to 
maintain order as it arrests protesters throughout the country. 
Myanmar Now reports that police and soldiers broke up a sit-in 
protest in downtown Mandalay, chasing protesters as they tried 
to flee. More than 70 people were arrested.
Elsewhere in the city, army troops asked Mandalay Technological 
University staff members if they could use the institution as a 
base; after staffers rejected the request, soldiers cleared the area 
by force, Myanmar Now reported. On social media, security 
footage said to be from the school shows police with shields out 
and guns drawn as they enter the school grounds on Sunday 
morning.
Multiple universities and hospitals are being occupied by 
police, and security forces often target medical personnel and 
ambulances, The Associated Press reports. Occupying hospitals 
lets police easily arrest wounded people, who they would 
presume to be protesters, the AP said.
The violence isn’t limited to the sites of demonstrations. For 
days, heavy weapon fire has been heard in the evenings as police 
patrol the streets to enforce an 8 p.m. curfew. United Nations 
special rapporteur Tom Andrews told the BBC he has seen 
video from around the country showing security forces firing 
into buildings.
“You can see them walking down the streets in Yangon, firing 
up through the windows as people look in horror down on 
the streets,” said Andrews. “These are gangs. This is criminal 
activity. They’re terrorizing these neighborhoods. So there is a 
compelling reason for the world to act, and for the world to act 
now.” Andrews says he will address the U.N. Security Council 
this week.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/03/07/974588707/
violence-continues-in-myanmar-as-police-enforce-curfew-and-
occupy-hospitals
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Khashoggi report ‘unlikely’ to change Saudi Arabia credit 
rating
S&P Global has said Saudi Arabia’s credit rating is unlikely to be 
affected by last week’s United States report that the Kingdom’s 
de facto ruler, Crown Prince Mohammed bin Salman, approved 
an operation to capture or kill murdered journalist Jamal 
Khashoggi in 2018.
Saudi Arabia’s A- credit score, like all sovereign ratings, 
includes an assessment of its institutional setup. That element 
is currently graded a 4 in a 1-6 scoring system where 1 is the 
best and 6 the worst.
S&P’s explanation of the grade, which is one of seven elements 
in the overall rating, cites “limited predictability of future 
policy responses because of highly centralized decision-making” 
as well as “reasonably high regional security risk”.
“The recalibration of US-Saudi relations is unlikely to lead to 
any change in that assessment,” S&P’s top sovereign analyst for 
the Europe, Middle East and Africa region, Frank Gill, told 
Reuters news agency.
Khashoggi, a US resident who wrote opinion columns for The 
Washington Post critical of bin Salman’s policies, was killed and 
dismembered by a team of operatives linked to the prince in the 
kingdom’s consulate in Istanbul.
The Saudi government, which has denied any involvement by 
the crown prince, issued a statement rejecting the findings of the 
report by the US Office of the Director of National Intelligence, 
and repeated its previous statements that Khashoggi’s killing 
was a heinous crime by a rogue group.
In a television interview on Friday, US President Joe Biden 
said he told Saudi King Salman that Saudi Arabia has to tackle 
human rights abuses as a precondition to dealing with the US.
US officials have also said they are considering cancelling arms 
sales to Saudi Arabia that pose human rights concerns and 
limiting future sales to “defensive” weapons, as the US reassesses 
its relationship with the kingdom and its role in the Yemen war.
Neither Moody’s nor Fitch – two major ratings agencies – 
would comment on whether Washington’s Khashoggi report 
findings would have any impact on their respective Saudi 
sovereign ratings.
Via Al-Jazeera
Leia matéria na íntegra em: https://www.aljazeera.com/
economy/2021/3/3/khashoggi-report-unlikely-to-change-saudi-
arabia-credit-rating

What is behind the rise in Saudi-Houthi tit-for-tat attacks?
Yemen’s Houthi movement and Saudi Arabia have been engaged 
in tit-for-tat attacks for years, with the Iran-aligned rebels 
intensifying missile and drone attacks in the past several weeks.
On Monday, the Houthis targeted the heart of a Saudi oil 
installation in its eastern province, pushing global crude oil 
prices to the highest level in two years.
The latest escalation comes amid renewed diplomatic efforts by 
the United States and the United Nations to reach a ceasefire 
that would pave the way for a resumption of UN-sponsored 
political talks to end the six-year conflict in Yemen.
The Houthis have defended the cross-border attacks, saying they 
are in response to six years of a devastating military offensive in 
Yemen by a Saudi-led coalition.
The Saudi-led coalition aims to restore Yemen’s internationally 

recognised government, to stem what it perceives as Iran’s 
growing influence in the region.
Rights groups and international observers have criticised the 
Saudi-led war that has killed tens of thousands of people, 
displaced millions and pushed the Middle East’s poorest nation 
towards an unprecedented humanitarian crisis.
Why did the Houthis step up their attacks?
The Saudi-led coalition said in a statement the Houthis had 
been “encouraged [the group] to go too far in launching armed 
drones and ballistic missiles towards civilians in Yemen and 
Saudi Arabia” after the new US administration revoked Trump’s 
“terrorist” designation.
It added that coalition “victories” in the Yemeni region of 
Marib had also prompted the rebels to step up their attacks 
inside the kingdom.
Speaking from Doha, Al Jazeera’s Hashem Ahelbarra said there 
were two things at play.
“The Houthis are saying that they are responding to the latest 
escalation in the area with intense Saudi-led coalition strikes 
targeting Houthi positions in Sanaa.
“At the same time, by the end of this month, we will be 
commemorating the sixth anniversary of the Saudi-led coalition 
against the Houthis.
“The attack yesterday, deeper into Saudi Arabia, targeting vital 
refineries … is a message by the Houthis that they are far from 
being defeated and that they will continue to gain ground and 
expand their military influence,” he said.
What next?
The developments mark a new escalation in Yemen’s six-year 
conflict as the Houthis battle the Saudi-led military coalition.
Al Jazeera’s Ahelbarra said the recent attacks “place huge 
pressure on Saudi Arabia” and might push the kingdom to “step 
up its military campaign in the coming days to try to retaliate”.
“But that is unlikely to lead anywhere because the indication 
on the ground is that Houthis are making significant military 
gains,” he added.
Meanwhile, he said the Houthi’s launch of “an extraordinary 
attack to take over the Marib province” was another front likely 
to witness more clashes.
“If the Houthis manage to take over Marib, it might mean 
the beginning of the end for the internationally recognised 
[Yemeni] government,” said Ahelbarra.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/8/
explainer-why-are-the-houthis-intensifying-attacks-saudi-arabia

Battle for Marib: Last city in north Yemen under gov’t 
control
On the front lines to the west of Marib, the last major city 
under complete government control in Yemen’s north, the 
battles are still fierce. The Houthi rebels, despite six years of 
Saudi-led military intervention to counter their attempted 
takeover of the Yemeni state, are on the offensive.
If Marib falls, it would highlight the Saudis’ failure to overcome 
an armed group that was seen as a ragtag pro-Iranian militia at 
the start of the war. It would also prove disastrous for a Yemeni 
government that has struggled to stamp its authority even on 
territory nominally under its control as it faces enemies from 
within the anti-Houthi camp.
Yet men like Adel Al-Qardaie are still fighting for the Yemeni 
government in Marib. The soldier has participated on the 
front lines against the Houthis since 2015 – and sees it as his 
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patriotic duty. “Marib will not fall because of the two million 
people who fled here from across the country, as well as Marib’s 
original inhabitants,” Al-Qardaie told Al Jazeera in a break 
from fighting. “They will not allow it to fall. Marib is the last 
haven of those who have been oppressed by the Houthis. They 
will defend Marib until the last person.”
Al-Qardaie said the situation at the front is constantly 
changing. The Houthis have been sending reinforcements to 
the governorate since their latest offensive in the area began at 
the start of February. However, despite early successes, they got 
no further than about 30km (19 miles) west of Marib city and 
government defences have held.
After the Houthis overran much of Yemen, the Saudi-led 
coalition launched air strikes in the early hours of March 26, 
2015. With the Houthis again on the attack six years later, 
Saudi Arabia unilaterally announced a new ceasefire proposal 
on March 22, which would see direct UN-backed political 
negotiations between the Yemeni government and the Houthis 
for the first time since late 2018. Yet, Houthi leaders quickly 
rejected the proposal, framing it as not serious, and the Saudis 
hit Houthi-held capital Sanaa with air raids the following night.
The comments seemed to reflect Houthi confidence in their 
current position. The new Biden administration in the US has 
removed the Houthis from its foreign terrorist organisation 
list and indicated it would not be willing to give Saudi Arabia 
the free pass its predecessor did. Since then, the Houthis have 
escalated their military actions on the ground in Yemen and 
stepped up attacks on Saudi Arabia, targeting airports and oil 
installations.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: https://www.aljazeera.com/
news/2021/3/25/battle-for-marib-last-major-north-city-under-
yemen-govt-control

Os desafios da histórica visita do papa ao Iraque
O papa Francisco iniciou uma viagem histórica de quatro dias 
ao Iraque nesta sexta-feira (05/03), marcando a primeira visita 
de um líder máximo da Igreja Católica ao país de maioria 
muçulmana. Na viagem, que tem com slogan “somos todos 
irmãos”, ou seja, a fraternidade inter-religiosa, o sumo pontífice 
de 84 anos deve percorrer o país de ponta a ponta.
O papa pousou na capital, Bagdá, onde foi recebido pelo 
ministro do Exterior iraquiano, Fuad Hussein, que disse que 
os iraquianos estão dispostos a receber a “mensagem de paz e 
tolerância” do papa. Hussein chamou a visita de um encontro 
entre “o minarete e os sinos”.
A turnê de Francisco inclui missas em Bagdá, e em um estádio 
na cidade de Irbil, no norte; um encontro com clérigos 
muçulmanos na cidade de Najaf, no sul; e um voo de helicóptero 
até a cidade de Mossul, no norte.
Os líderes cristãos iraquianos costumam dizer que estão 
ameaçados de “extinção” no país de maioria muçulmana e 
previram que as comunidades cristãs locais seguirão o mesmo 
destino que a outrora próspera população judaica do Iraque. 
Hoje, relatos individuais sugerem que menos de dez judeus 
permanecem em Bagdá.
Berço da civilização
Os cristãos estão presentes em áreas hoje conhecidas como 
Iraque desde o século 1 d.C. A Bíblia sugere que a antiga cidade 
de Ur – onde o papa Francisco rezará no sábado – é o local 
de nascimento de Abraão, pai das religiões abraâmicas, que 

incluem o cristianismo, o judaísmo e o islamismo.
Através dos séculos, o desenvolvimento da comunidade cristã 
do Iraque foi em grande parte determinado por quem estava 
no comando, fossem otomanos, mongóis, persas ou árabes. 
Ao longo deste século e no último, a minoria cristã – como 
muitas outras minorias no Iraque – enfrentou discriminação 
e perseguição da maioria muçulmana do país e de seus vários 
líderes.
Sob o regime de Saddam Hussein, os cristãos locais, que 
pertencem a uma das 14 seitas existentes, eram tolerados pela 
ditadura predominantemente secular. Mas depois da invasão do 
Iraque pelos Estados Unidos em 2003, enquanto o país caía na 
violência sectária, os cristãos iraquianos passaram a sofrer um 
tratamento pior.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/os-desafios-da-
hist%C3%B3rica-visita-do-papa-ao-iraque/a-56782857
08/03/2021
Papa Francisco deixa o Iraque após visita de três dias
O papa Francisco deixou hoje (8) o Iraque, após a primeira 
visita de um chefe de Estado do Vaticano ao país. Não foram 
registrados incidentes em territórios marcados pela guerra, 
informaram os repórteres da AFP.
Desde sexta-feira (5) o papa percorreu o Iraque, tendo passado 
por Bagdá, Mossul, Qaragosh, Ur e Erbil.
O chefe de Estado do Vaticano defendeu uma das mais antigas 
comunidades cristãs do mundo perante o aiatolá Ali Sistani, 
referência religiosa dos muçulmanos xiitas do Iraque.
“O Iraque vai continuar para sempre comigo, no meu coração”, 
disse nesse domingo o papa Francisco, de 84 anos, perante 
milhares de fiéis que se juntaram num estádio de Erbil, 
Curdistão iraquiano, para uma cerimónia religiosa.
Os cristãos no Iraque são atualmente 01% da população, depois 
de terem constituído cerca de 06% dos habitantes do país, há 
duas décadas.
A viagem foi o primeiro deslocamento de Francisco ao 
estrangeiro nos últimos 15 meses.
Devido à pandemia de covid-19 e com exceção da missa de 
Erbil, ele só se encontrou com algumas centenas de pessoas ao 
longo da viagem.
O papa percorreu 1.445 quilômetros em território iraquiano, a 
maior parte do tempo de avião ou de helicóptero sobrevoando 
zonas onde se encontram células clandestinas de grupos de 
extremistas islâmicos.
Quando se dirigiu ao país, o chefe da Igreja Católica disse 
que o “terrorismo abusa da religião”, apelou à paz e à unidade 
no Oriente Médio e lamentou a saída de cristãos da região, 
obrigados a procurar refúgio em outros países.
Francisco participou de uma cerimónia ecuménica, com 
diversas confissões de religiosos do Iraque.
A missa ocorreu em Ur, a cidade natal do patriarca Abraão.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/
internacional/noticia/2021-03/papa-francisco-deixa-o-iraque-
apos-visita-de-tres-dias

Israeli elections: Trump no longer the centerpiece of 
Netanyahu’s bid for power
TEL AVIV, Israel — For three elections in a row, Israeli politics 
had an outsize guest star: Donald Trump.
Prime Minister Benjamin Netanyahu made his close 
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relationship with Trump — who was widely popular in Israel 
— a centerpiece of his campaigns. His Likud party hung a 
15-story poster on Tel Aviv’s busiest highway showing the two 
leaders grinning and shaking hands.
Trump, who appeared to relish his political clout in the country, 
was widely seen as trying to swing the polls in Netanyahu’s 
favor. Shortly before the March 2019 election, Trump invited 
Netanyahu to the White House, guaranteeing him days of 
media coverage.
As weary Israeli voters head to the polls for a fourth time in two 
years Tuesday, Netanyahu can no longer rely on a helping hand 
from the White House.
President Joe Biden is staying out of the Israeli election after 
having left Netanyahu waiting for weeks to even receive a 
phone call. The silence lasted so long that White House press 
secretary Jen Psaki clarified that it was not “an intentional dis” 
of Netanyahu.
Polls show Netanyahu’s party will almost certainly win the 
most votes and seats in Tuesday’s election. It is not clear, 
however, whether he will be able to form a majority coalition in 
Parliament along with his right-wing allies. He is also projected 
to win fewer seats than he did in last year’s vote.
Netanyahu’s supporters say Trump’s absence is not hurting their 
chances. They point to Netanyahu’s success leading what has 
been depicted as Israel’s world-beating vaccine rollout and his 
role in normalizing relations with several Arab states as reason 
enough for him to win re-election.
“While we will or will not have support from American 
presidents, I don’t think that’s the biggest factor in the decision 
process of the Israeli public,” said Nir Barkat, a member of 
Parliament for Netanyahu’s party. “They will choose the best 
Israeli prime minister regardless of who is president of the 
United States.”
The change in U.S. administrations offers a new line of attack 
for Netanyahu’s political rivals. Netanyahu’s close ties with 
Trump were a political calling card in past elections; his rocky 
relations with Democrats are a millstone that his opponents are 
trying to hang around his neck in this one.
“We have very unhappy Democrats with long memories,” 
said Yair Lapid, Israel’s centrist opposition leader, adding that 
Netanyahu “affiliated Israel not even with the Republicans but 
with a certain stream within the Republican Party.”
Via NBC News
Leia na íntegra em: https://www.nbcnews.com/news/world/
israeli-elections-trump-no-longer-centerpiece-netanyahu-s-bid-
power-n1261605

Eleições em Israel: por que 4ª votação em 2 anos deve 
terminar sem vencedor?
Com quase 90% dos votos já apurados, as eleições parlamentares 
realizadas esta semana em Israel devem terminar sem vencedor 
definido. Ainda não está claro se o premiê Benjamin Netanyahu 
terá assentos suficientes no Parlamento para garantir sua 
permanência no poder.
Seu bloco de direita está oito assentos abaixo do limite necessário 
para formar um governo.
Existe a possibilidade de uma aliança entre Netanyahu e um 
partido rival de direita, o que adicionaria mais sete cadeiras aos 
governistas.
Netanyahu — o político que ocupou o cargo de premiê por mais 
tempo na história de Israel — prometeu formar um governo de 

direita liderado por seu partido Likud.
Um partido de direita menor, o Yamina, liderado pelo ex-aliado 
de Netanyahu Naftali Bennett, pode ser o fiel da balança, mas 
a sigla não declarou explicitamente se apoiará os esforços de 
Netanyahu para formar um governo.
“Farei apenas o que for bom para o Estado de Israel”, disse 
Bennett após a votação encerrada na noite de terça-feira (23/03).
Ele disse a Netanyahu que o Yamina aguardará os resultados 
finais do pleito antes de decidir seus próximos passos.
Netanyahu agradeceu a seus apoiadores em um tuíte na noite 
de terça-feira. “Vocês deram uma grande vitória à direita e 
ao Likud sob minha liderança. O Likud é, de longe, o maior 
partido.”
“Está claro que a maioria dos israelenses é de direita e deseja um 
governo de direita forte e estável”, acrescentou.
Enquanto isso, o principal líder da oposição, Yair Lapid, cujo 
partido centrista Yesh Atid deve ganhar cerca de 17 cadeiras, 
disse estar “orgulhoso” da “enorme” conquista de seu partido.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-56507837

ICC to investigate reported war crimes in Palestinian 
territories
The Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) in 
The Hague announced on Wednesday her office would formally 
open a probe into reported war crimes in the Palestinian 
territories.
In a statement, Fatou Bensouda said the investigation will be 
carried out “independently, impartially and objectively, without 
fear or favor.’’
What we know so far
 - The  ICC investigation will examine both sides in 
the conflict  
  - The  Palestinian Authority (PA) welcomed the 
decision, stating it will  achieve justice and accountability  
  - Israel  has condemned the move as “moral 
bankruptcy”  
  - The  decision comes after the ICC ruled on 
February 5 that it has  jurisdiction in the case, prompting 
an immediate rejection from  Jerusalem and Washington
  - Bensouda  has asked judges to rule on the 
extent of the ICC’s jurisdiction in  the restive region  

War crimes ‘are being committed’
The outgoing Bensouda said that the decision to open an 
investigation “followed a painstaking preliminary examination 
undertaken by my office that lasted close to five years.”
“In the end, our central concern must be for the victims of 
crimes, both Palestinian and Israeli, arising from the long cycle 
of violence and insecurity that has caused deep suffering and 
despair on all sides,” she said.
“My office will take the same principled, non-partisan, approach 
that it has adopted in all situations over which its jurisdiction 
is seized,” she added.
In December 2019, Bensouda declared “war crimes have been 
or are being committed in the West Bank, including East 
Jerusalem, and the Gaza Strip.”
She identified both the Israeli Defense Forces and armed 
Palestinian groups including the Islamist group Hamas as 
possible perpetrators.
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How did Jerusalem react?
Israel has denounced the move.
Foreign Minister Gabi Ashkenazi called it “an act of moral and 
legal bankruptcy’’ and said Israel “will take every step necessary 
to protect its citizens and soldiers from legal persecution.”
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has not yet 
commented on the ICC’s decision.
When the court ruled on jurisdiction, he said: “When the 
ICC investigates Israel for fake war crimes, this is pure anti-
Semitism.”
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/en/icc-to-investigate-
reported-war-crimes-in-palestinian-territories/a-56759912

Syria marks 10 years since uprising began
Syrians are marking 10 years since peaceful protests against 
President Bashar al-Assad’s government erupted in March 
2011, touching off a popular uprising that quickly turned into 
a full-blown war.
Despite a decade of fighting and a broken country, al-Assad 
remains firmly in power, thanks to military support from Iran 
and Russia, after nearly half a million people were killed.
Ashraf al Homsi, a Syrian refugee from the Homs province, told 
Al Jazeera that the protesters were forced by the government to 
fight in 2011.
“The regime forced us to take up arms and turned the uprising 
into a war …. it was no longer possible to face guns with our 
screams,” he said.
The decade of war has wrought unfathomable destruction on 
Syria.
Millions have been pushed into poverty, and most households 
can hardly scrape together enough to secure their next meal.
Today, more than half the pre-war population of 23 million 
remains displaced, including more than five million who are 
refugees, mostly in neighbouring countries.
‘Forced to give up on our dreams’
Deraa, the birthplace of Syria’s uprising in 2011, has been 
under the control of Assad’s forces since 2018.
Maysoun al-Masri, a Syrian activist, told Al Jazeera that she 
almost had a breakdown when Syrian government forces raised 
their flag in Deraa.
“The town had a lot of symbolism for the revolution. We 
have been forced to give up on our dreams. The international 
community failed the Syrian people,” she said.
Al Jazeera’s Zeina Khodr, reporting from the Bekaa Valley in 
neighbouring Lebanon, said that most Syrian refugees living in 
the country want to go home.
“According to the UN, nine out of 10 Syrian refugee families 
in Lebanon are poor and they rely on UN support in order to 
survive,” she said.
“Although they want to go home, they have little choice. They 
are afraid to go back because there are no safety guarantees put 
in place by the Syrian government,” she added.
“In fact, the United Nations and the European Union believe 
that mass returns are not conducive at this point because of the 
lack of safety guarantees for refugees.”
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/
syrians-mark-10-years-since-uprising-broke-out

CÁUCASO

Armenia: Protesters storm gov’t building amid political 
crisis
Protesters stormed a government building in the Armenian 
capital on Monday, escalating a months-long political crisis 
over Prime Minister Nikol Pashinyan’s handling of the recent 
Nagorno-Karabakh conflict.
Demonstrators forced their way into the building in Yerevan 
to demand Pashinyan quits, Russian state news agency RIA 
Novosti reported.
Social media footage showed a few protesters in the building, 
one with a megaphone, as police watched on.
The demonstrators left shortly after without violence, the 
Associated Press news agency reported.
Monday’s drama came after thousands participated in rival 
demonstrations in Yerevan on Thursday; anti-government 
crowds had called for the premier to resign, while Pashinyan 
managed to rally many supporters behind him on the streets.
The street protests followed what Pashinyan described as an 
attempted coup after the army also called for his resignation.
Anger is boiling as critics lament Pashinyan’s management of 
the bloody six-week conflict with Azerbaijan over the Nagorno-
Karabakh region, which killed thousands on both sides and saw 
swathes of territory ceded to Azerbaijan.
It was ended in November when both sides signed a Russian-
brokered peace deal.
Nagorno-Karabakh is internationally recognised as part of 
Azerbaijan, even by Armenia, but has been dominated by 
ethnic Armenians since the early 1990s.
In response to the military’s demand, Pashinyan dismissed Onik 
Gasparyan, chief of the army’s General Staff, on Thursday.
Armenian President Armen Sarkissian on Saturday refused to 
formally approve Gasparyan’s sacking. Sarkissian said the move 
was unconstitutional and that the army should be kept out of 
politics.
Pashinyan retorted, saying on Facebook that the president’s 
decision “doesn’t contribute to the solution of the current 
situation at all”.
Via Al-Jazeera
Leia matéria na íntegra em: https://www.aljazeera.com/
news/2021/3/1/armenian-protesters-break-into-government-
building-report

OCEANIA

Bitcoin backlash: Iran cracks down on crypto exchanges
The current hawkish stance by Iranian officials against the 
country’s crypto sector comes in the wake of bitcoin’s meteoric 
price rise since mid-December, feeding a growing appetite in 
Iran for crypto assets after the country’s stock bubble burst last 
summer.
Iranian officials are cracking down on the use of cryptocurrencies 
in the country again, with crypto exchanges becoming the latest 
target of official efforts to control the burgeoning industry.
The current hawkish stance comes in the wake of bitcoin’s 
meteoric price rise since mid-December, feeding a growing 
appetite in Iran for crypto assets after the country’s stock 
bubble burst last summer.
Enthusiasts see bitcoin as a hedge against devaluations of Iran’s 
currency, the rial, and as a way to circumnavigate United States 
sanctions that have crippled Iran’s economy because bitcoin is 
not controlled by any government.
That decentralisation has seen regulators all over the world 
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wrestle with how to control bitcoin and other digital currencies 
that by design are meant to be beyond their reach.
Iran is no exception. But supporters of crypto warn that 
government pressure could backfire by leading to less 
transparency and making Iran less competitive in the rapidly 
innovating industry.
Trying to control bitcoin trades
Last month, Mojtaba Tavangar, the head of the Digital 
Economy Commission of Iran’s hardline parliament, wrote 
a letter to President Hassan Rouhani, his ministers and the 
Central Bank of Iran calling for a complete halt to the use of 
the rial to buy and sell bitcoin and other cryptocurrencies on 
crypto exchanges.
Tavangar warned that trading cryptocurrencies could foster 
large-scale financial scams and fraud – several of which involving 
traditional assets have dogged the country over the past decade.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: https://www.aljazeera.com/
economy/2021/3/12/bitcoin-backlash-iran-cracks-down-on-
crypto

DIREITOS HUMANOS

Brasil é ‘racista’ e parece executar ‘indesejados’ com 
conivência da Justiça, diz Comissão Interamericana da OEA
Racismo e discriminação contra negros, indígenas, mulheres, 
camponeses, sem-teto e moradores de favelas. Trabalho análogo 
à escravidão e tráfico de pessoas. Presos, migrantes e LGBTs em 
risco. Insegurança, crime organizado, milícias, facções e uma 
recorrente resposta violenta do Estado. Impunidade e ataques à 
liberdade de expressão e de imprensa.
Estes e outros assuntos são explorados em mais de 200 páginas 
de um duro relatório recém-enviado ao governo brasileiro 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA 
(Organização dos Estados Americanos), principal órgão 
multilateral dedicado ao tema em todo o continente.
Feito com “o objetivo de aferir os principais desafios aos direitos 
humanos no país”, o documento, ao qual a BBC News Brasil 
teve acesso, registra centenas de falhas do Estado brasileiro, seja 
por “omissão, ineficiência ou ação direta de governos” - caso, 
por exemplo, de episódios confirmados de mortes e impunidade 
ligados à violência policial em todo o país.
Só em 2019, 6.357 pessoas foram mortas por policiais no 
Brasil - o maior patamar desde o início dos levantamentos do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2013. A título de 
comparação, a letalidade policial foi 5 vezes maior no Brasil do 
que nos EUA no mesmo ano.
Em um dos momentos mais veementes do texto, a Comissão 
indica a existência de um “sistema estruturado de violência e 
execução de pessoas ‘indesejadas’ na sociedade brasileira” pela 
combinação de violência policial e impunidade, que contaria 
com a “proteção do sistema de Justiça”
O conteúdo do relatório é especialmente enfático em relação 
ao racismo, à discriminação e à violência de gênero no Brasil, 
descritos como motores de um ciclo histórico e perverso de 
desigualdade, pobreza e crimes.
O texto, por outro lado, “reconhece que o Brasil possui um 
Estado de Direito baseado em sólidas instituições democráticas”.
“Contudo”, prossegue o texto, “faz um alerta de que, 
recentemente, esse sistema vem enfrentando desafios e 
retrocessos”.

Procurado pela BBC News Brasil, o governo brasileiro, por 
meio do ministério de Relações Exteriores, informou que 
deve enviar comentários após a publicação da reportagem. As 
respostas serão incluídas neste texto.
Longo trabalho
A análise disponível no relatório, porém, vai muito além do 
atual governo e oferece um raio-X sobre o Brasil que não é 
visto desde 1995, data da primeira visita oficial da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos ao país para a elaboração 
de um relatório semelhante.
Publicado nesta sexta-feira (05-03) pelo órgão da OEA, o texto 
é resultado de mais de dois anos de um trabalho que começou 
oficialmente em novembro de 2018, em visita oficial de 
autoridades e membros da Comissão a oito estados brasileiros, 
além do Distrito Federal.
Na viagem oficial, a Comissão Interamericana se reuniu com 
ministros, juízes do Supremo Tribunal Federal, membros da 
Procuradoria-Geral da República, de Ministérios Públicos 
e Defensorias, além de cidadãos comuns, organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais.
“A Comissão também coletou centenas de depoimentos de 
vítimas de violações de direitos humanos e seus famíliares, e 
analisou milhares de documentos, leis, projetos de lei e outras 
informações”, segundo registros oficiais.
As atividades incluíram visitas a prisões federais, à região 
conhecida como “cracolândia”, em São Paulo, a comunidades 
indígenas e quilombolas e bairros em periferias na Bahia, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Roraima e Brasília.
Reunindo também uma série de referências a episódios e 
documentos posteriores à visita, o trabalho especial da Comissão 
Interamericana sobre o Brasil se encerrou em dezembro de 
2020, depois do recebimento de comentários e informações 
finais do governo brasileiro.
Tanto a visita quanto o relatório foram elaborados a convite 
do próprio governo do Brasil, em novembro de 2017, à época 
chefiado por Michel Temer.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-56291279

Pandemia ameaça apagar uma geração de frágeis avanços 
das mulheres na luta por direitos no mundo
Tatiane está mais pobre. Como ela, Joan perdeu seu emprego 
e, assim como suas amigas, vive condenada a ser dona de casa. 
Garazi precisou ir morar com a mãe para poder trabalhar e 
cuidar da sua filha. Andrea passou o confinamento levando 
surras, trancada na mesma casa que seu agressor. Klementyna 
saiu à rua para brigar por um direito perdido, o aborto, que o 
Governo polonês reduziu em pleno embate à covid-19. Tlaleng 
precisou intervir para que os centros de planejamento familiar 
do seu país, a África do Sul, permanecessem abertos. Seis 
mulheres cujas vidas poderiam refletir milhares de outras. Os 
avanços de metade da população mundial sofreram um duro 
revés com a pandemia.
Elas assumem uma maior carga do trabalho precário e 
monopolizam os cuidados não remunerados, estão mais 
expostas à pobreza e à violência, têm menos representação e 
voz nas esferas de poder, e viram direitos conquistados se 
desvanecerem, como os obtidos no campo da saúde sexual e 
reprodutiva. O secretário-geral da Organização das Nações 
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Unidas (ONU), António Guterres, alertou para o estrago já em 
outubro de 2020: “Se não agirmos agora, a covid-19 poderia 
apagar uma geração de frágil progresso em relação à igualdade 
de gênero”. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, nesta 
segunda-feira, 8 de março, reunimos seis protagonistas que 
combatem em diferentes pontos do mundo os efeitos específicos 
deste primeiro ano de crise sanitária sobre a vida das mulheres.
Elas estão na linha de frente do combate ao vírus: 7 de cada 
10 profissionais sanitários e cuidadores são mulheres, segundo 
uma análise feita pela ONU no final de 2020. São maioria na 
economia informal e também no golpeado setor dos serviços 
inclusive o turismo, que estancou repentinamente com os 
confinamentos e as restrições em todo o planeta. Foi algo 
vivido na pele pela brasileira Tatiane Araújo, guia turística que 
se reinventou nestes meses para sobreviver. “Meu setor não tem 
nenhuma garantia de que retornará em 2023”, diz em um Rio 
de Janeiro vazio. As mulheres foram expulsas do mercado de 
trabalho em maior medida que os homens, com três pontos 
percentuais a mais na América Latina.
Via El País
Leia na íntegra em: https://brasil.elpais.com/eps/2021-03-07/o-
desafio-de-ser-mulher-em-tempos-de-pandemia.html
23/03/2021

China, Russia officials meet in show of unity against EU, US
The foreign ministers of China and Russia affirmed their 
countries’ close ties at a meeting Tuesday, amid intense criticism 
and new Western sanctions against them over human rights.
Wang Yi and Sergei Lavrov rejected outside sniping at their 
authoritarian political systems and said they were working to 
further global progress on issues from climate change to the 
coronavirus pandemic.
At their initial meeting in the southern Chinese city of 
Nanning on Monday, Wang and Lavrov accused the U.S. of 
interference in other countries’ affairs and urged it to rejoin the 
Iran nuclear agreement, something that President Joe Biden’s 
new administration has approached cautiously. Russia and 
China both maintain close relations with Tehran, with which 
they share a firm approach against any political opposition.
The two officials continued that rhetoric at a news conference 
on Tuesday, where Wang sharply criticized coordinated 
sanctions brought by the European Union, Britain, Canada and 
the United States against Chinese officials over human rights 
abuses in China’s far western Xinjiang region.
“Countries should stand together to oppose all forms of 
unilateral sanctions,” Wang said. “These measures will not be 
embraced by the international community.”
Lavrov said sanctions were drawing Russia and China closer 
together and accused the West of “imposing their own rules on 
everyone else, which they believe should underpin the world 
order.”
“If Europe broke these relations, simply destroying all the 
mechanisms that have been created for many years ... then, 
probably, objectively, this leads to the fact that our relations 
with China are developing faster than what’s left of relations 
with European countries,” Lavrov said.
In a joint statement issued after the meeting, the two ministers 
said no country should seek to impose its form of democracy 
on any other.
“Interference in a sovereign nation’s internal affairs under the 
excuse of ‘advancing democracy’ is unacceptable,” the statement 
said.

China says members of the Uyghur and other Muslim minority 
groups in Xinjiang have voluntarily taken part in job training 
and de-radicalization courses, denying charges that more than 
1 million have been locked up in prison-like reeducation camps 
where they are forced to reject their native culture and pledge 
loyalty to the ruling Communist Party and its leader Xi Jinping. 
Media outlets, foreign governments and activist groups say 
abuses, including forced labor and coerced birth control, are 
ongoing.
Via Associated Press.
Leia matéria na íntegra: https://apnews.com/article/joe-biden-
europe-beijing-wang-yi-coronavirus-pandemic-b8797b405a6099
45eef3a8dade8b12e1

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Brasil é único país em desenvolvimento contra ação na OMC 
para difundir vacinas
O Brasil foi o único país em desenvolvimento a se opor à 
proposta de abrir mão de direitos de propriedade intelectual 
para acelerar a produção e expandir o acesso a vacinas e 
tratamentos para Covid-19, em reunião na OMC (Organização 
Mundial do Comércio) nesta quarta (10).
A proposta foi apresentada no ano passado por Índia e África do 
Sul, é copatrocinada por outros 57 membros da entidade e tem 
o apoio de ao menos outros 50 países.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) também defende a 
ideia, sob o argumento de que ela permite a produção em nações 
menos desenvolvidas, das quais cerca de cem não receberam até 
agora nem uma dose de imunizante.
Até esta quarta, já haviam sido administradas no mundo 
319,6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, mas 
212,8 milhões (65%) foram aplicadas nos EUA, China, União 
Europeia e Reino Unido. Os governos americanos e britânicos 
já administraram cerca de 30 vacinas por 100 habitantes, 
enquanto a maioria dos países mais pobres não chegou a 1 
dose/100 habitantes.
A OMS tem criticado o chamado “nacionalismo da vacina”, em 
que países mais ricos compraram mais doses que as necessárias 
para toda a sua população enquanto a maior parte do mundo 
não tem imunizantes. Segundo a organização, a vacinação 
global é a única forma de conter de forma segura a transmissão 
do Sars-Cobv-2.
Pela proposta endossada pela maioria dos países, haveria isenção 
de obrigações do Trips relacionadas a direitos autorais, desenhos 
industriais, patentes e proteção de informações não divulgadas.
A suspensão duraria um período predeterminado até que a 
vacinação em massa estivesse em vigor em todo o mundo e a 
maioria da população mundial estivesse imune. Os membros 
revisariam a isenção anualmente até a rescisão.
Na reunião desta quarta (10), que terminou sem decisão, o Brasil 
afirmou que o acordo que já regula propriedade intelectual, 
chamado Trips, já fornece ferramentas e políticas para ações de 
saúde pública por parte dos Estados membros.
Segundo a posição defendida pelo atual governo brasileiro, 
flexibilidades do acordo, com medidas como licenças 
compulsórias, podem ser usadas se preciso para acelerar a 
produção de vacinas e medicamentos.
Via Folha de SP.
Leia matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/03/brasil-e-unico-pais-em-desenvolvimento-contra-
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Suez Canal blocked by traffic jam after massive container 
ship runs aground
Eight tug boats are working to free a large container ship stuck 
in Egypt’s Suez Canal, halting marine traffic through one of the 
busiest and most important waterways in the world.
The rescue boats are working to float and free the Ever Given, 
a 59-meter-wide (193.5-feet) vessel that ran aground after 40-
knot winds and a sandstorm caused low visibility and poor 
navigation, the Suez Canal Authority said in a statement 
Wednesday.
The 224,000-ton vessel, sailing under a Panama flag, was en 
route to the port of Rotterdam in the Netherlands when it was 
knocked off course. The ship -- which at 400 meters is as long 
as the Empire State Building is tall -- is wedged across the vital 
trade passage at the canal’s 151-kilometer (94-mile) mark, the 
vessel’s operating company said in a statement.
The container ship entered the crucial East-West trade route 
on Tuesday morning and ran in to trouble when it was 
approximately 6 nautical miles from the southern end of the 
estuary, Evergreen Marine said.
Tanker Trackers, which monitors vessels through satellite and 
maritime data, said the incident had caused tailbacks of other 
vessels nearby. “Tankers carrying Saudi, Russian, Omani and 
US oil are waiting on both ends,” it said.
The Ever Given was transiting north from the Red Sea to the 
Mediterranean when it ran into trouble at about 7.40 a.m. 
(1.40 a.m. ET) after the ship suffered a blackout, Reuters 
reported citing port agents GAC.
GAC said on its website 15 other vessels in a northbound 
convoy behind the ship have been held at anchorages while the 
canal is cleared. A southbound convoy is also blocked, it said.
Nearly 19,000 ships, or an average of 51.5 ships per day, with 
a net tonnage of 1.17 billion tonnes passed through the canal 
during 2020, according to the Suez Canal Authority.
Via CNN
Leia na íntegra em: https://edition.cnn.com/2021/03/24/
middleeast/suez-canal-container-ship-intl-hnk/index.html
26/03/2021

Meganavio encalhado no Canal de Suez: entenda as 
consequências para a economia
Canal é responsável por cerca de 10% do comércio marítimo 
internacional. Bloqueio já eleva o custo do frete marítimo e pode 
prejudicar o abastecimento da cadeia global de suprimentos.
O bloqueio provocado pelo meganavio Ever Given, encalhado 
no Canal de Suez, no Egito, deve provocar uma série de 
consequências para a economia global se não for resolvido 
rapidamente.
O Canal de Suez é responsável por cerca de 10% do comércio 
marítimo internacional. Por dia, US$ 9,5 bilhões em 
mercadorias são transportados pelo canal.
De início, esse bloqueio já eleva o custo do frete marítimo e pode 
prejudicar o abastecimento da cadeia global de suprimentos, o 
que desencadearia um aumento de preços para o consumidor.
Aumento do frete
De acordo com a agência Reuters, os fretes de navios com 
derivados de petróleo quase dobraram desde que o Ever Given 
encalhou no canal na terça-feira.
O canal é importante porque facilita a rota entre Mar 
Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Portanto, conecta de forma 

mais rápida a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Com o 
bloqueio, os navios têm de contornar o Cabo da Boa Esperança, 
no extremo sul da África.
O canal permite, portanto, que os navios economizem quase 
9 mil quilômetros em cada sentido, reduzindo a distância em 
43%, segundo dados do World Maritime Transport Council 
(WSC) divulgados pela BBC.
O aumento no custo do frete por desencadear uma sequência de 
alta de preços até chegar ao consumidor.
Segundo a agência Reuters, analistas acreditam em um impacto 
maior em tanqueiros menores e derivados de petróleo, como a 
nafta, e nas exportações de combustíveis de petróleo da Europa 
para a Ásia se o canal permanecer fechado durante semanas.
O impacto sobre os fretes para os mercados de energia 
provavelmente poderá ser mitigado pelo fato de a demanda 
de petróleo cru e gás natural liquefeito (LNG) estar na baixa 
temporada, disseram analistas consultados pela Reuters.
Além dos combustíveis, as cadeias globais de suprimentos e 
outras commodities podem ser afetadas se o bloqueio não for 
resolvido rapidamente. São vários produtos transportados pelo 
Canal de Suez: de grãos a roupas de bebê, destaca a agência 
Reuters.
Via G1.
Leia a matéria na íntegra: https://g1.globo.com/economia/
noticia/2021/03/26/meganavio-encalhado-no-canal-de-suez-
entenda-as-consequencias-para-a-economia.ghtml

Canal de Suez: cargueiro é desencalhado e circulação de 
navios é retomada
Depois de quase uma semana de uma enorme operação de 
desencalhe, o cargueiro Ever Given finalmente destravou a 
circulação no Canal de Suez, nesta segunda-feira (29/3).
Segundo disseram as autoridades do canal à agência Reuters, 
o tráfego por Suez - que faz a rota mais curta entre a Ásia e 
a Europa é uma das rotas comerciais mais movimentadas do 
mundo - pôde, então, começar a ser retomado. Havia nesta 
segunda-feira ao menos 369 embarcações na fila, esperando 
para cruzar o canal, mesmo depois de várias empresas terem 
redirecionado parte de seus navios para outras rotas.
operação de desencalhe do Ever Given (que tem comprimento 
semelhante à altura do edifício americano Empire State) contou 
com dias de trabalho de diversos rebocadores.
Peter Berdowski, CEO da empresa de resgate holandesa 
Boskalis, afirmou que o Ever Given voltou a flutuar às 13h05 
GMT (10h05 no horário de Brasília), “portanto deixando livre 
novamente a passagem pelo Canal de Suez”.
O Ever Given foi levado a uma localidade fora do canal para 
investigações e inspeções sobre o episódio.
Assim que o canal foi liberado, os rebocadores buzinaram, em 
comemoração.
O presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, agradeceu os 
egípcios por esforços em “por fim à crise” no canal, que conecta 
o Mar Vermelho ao Mediterrâneo.
O correspondente de negócios da BBC Theo Leggett lembra, 
porém, que as perturbações no comércio global não se 
encerrarão nesta segunda-feira, ante a enorme fila de navios 
esperando para atravessar Suez. Acredita-se que a normalização 
do tráfego ainda leve vários dias, com reflexos nos preços e na 
disponibilidade de produtos ao redor do mundo.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
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Limitar aquecimento global garantiria mais empregos, diz 
estudo
“A janela de tempo para a meta de 1,5 ºC se fecha rapidamente. 
Estamos nos movendo na direção errada”, declarou nesta 
terça-feira (16/03), em Abu Dhabi, o diretor-geral da Agência 
Internacional de Energia Renovável (Irena, na sigla em inglês), 
Francesco La Camera.
Com a publicação do relatório World energy transitions 
outlook (Perspectivas mundiais das transições energéticas), a 
organização, que engloba 162 nações, enfatiza ser praticável a 
meta de limitar o aquecimento global a 1,5 ºC acima dos níveis 
pré-industriais, até 2050.
“O Outlook [relatório] aponta opções que temos na estreita 
corda-bamba para a meta de 1,5 ºC. Uma mudança de curso 
significativa exige uma aceleração drástica da virada energética”, 
afirma a Irena.
Em seu modelo, a agência parte de um orçamento global 
disponível de 500 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. 
Se não for lançada na atmosfera mais do que essa quota, a 
probabilidade de alcançar a meta é de 50%. Para elevá-la até 
67%, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) calcula ser necessária uma redução do orçamento de 
CO2 a 285 bilhões de toneladas. Atualmente, os setores de 
energia e agricultura emitem 42 bilhões de toneladas por ano.
Predomínio da energia elétrica
“O caminho diante de nós é um tremendo desafio, mas uma 
série de fatores favoráveis o tornam realizável”, assegurou o 
diretor-geral La Camera na apresentação do documento.
“Economias nacionais importantes, responsáveis por mais da 
metade das emissões de CO2 do mundo, estão no processo da 
neutralidade climática. Também o capital global entrou em 
movimento; mercados financeiros e investidores depositam 
capital em aplicações sustentáveis.”
A Irena parte do princípio de que a energia elétrica será a forma 
principal de energia, com a previsão de que, até o ano 2050, 
80% de todos carros e caminhões serão elétricos. Nesse mesmo 
prazo, um total de 400 milhões de bombas de calefação elétricas 
– 20 vezes o total atual – aquecerá os edifícios.
Por outro lado, calefação, transportes e também a produção de 
hidrogênio verde exigirão três vezes mais energia elétrica do que 
hoje. Usinas de carvão mineral serão praticamente inexistentes, 
com 90% da eletricidade partindo de fontes renováveis, 
sobretudo o sol e o vento.
Assim, até 2050 a capacidade fotovoltaica instalada deverá ser 
30 vezes maior que em 2018; a eólica, 14 vezes; e a hidroelétrica 
precisará dobrar. A parcela do gás natural ficaria em 4%, a da 
energia nuclear, em 6%. Para alcançar sua meta climática, a 
Irena aposta, ainda, em tecnologias para eliminação de dióxido 
de carbono da atmosfera, como florestamento, carvão vegetal e 
a captura e armazenamento de carbono no subsolo (CCS).
Vantagens para economia e mercado de trabalho
De acordo com La Camera, a virada energética já começou: 
o consumo mundial de petróleo continuará a diminuir nos 
próximos anos, e a partir de 2025, também o de gás natural. “Os 
mercados financeiros já refletem essa transformação, ao retirar 
capital dos combustíveis fósseis e aplicá-lo em investimentos 
sustentáveis, como as energias renováveis.”
Em relação aos pacotes conjunturais planejados, o diretor 

da organização intergovernamental adverte contra decisões 
equivocadas: as verbas devem ser aplicadas estrategicamente 
para a meta de 1,5 ºC, e nesse caso também trariam grandes 
vantagens para o mercado de trabalho. “Para cada milhão de 
dólares investido aqui, serão criados quase três vezes mais 
empregos do que com os combustíveis fósseis”, afirma.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/limitar-
a q u e c i m e n t o - g l o b a l - g a ra n t i r i a - m a i s - e m p r e g o s - d i z -
estudo/a-56889371

Facing sweltering soldiers and flooded ports, NATO to focus 
on climate change
Hotter summers in Iraq are blasting soldiers sitting inside 
armored vehicles. Flooding is threatening the world’s largest 
navy base. Russian submarines are prowling the melting Arctic. 
Now NATO Secretary General Jens Stoltenberg wants to make 
global warming a major focus of the military alliance’s strategy 
and planning, pushing environmental issues to the center as a 
security threat.

The new push at NATO, which was approved Tuesday by 
alliance foreign ministers at a gathering at the headquarters in 
Brussels, signals a significant shift for the organization, which 
has traditionally guarded against threats from Russia and other 
political actors around the world.
Now, NATO will also try to incorporate a different sort of 
danger into its work, as climate change upends old security 
assumptions and creates new risks for democratic societies. 
Stoltenberg, a former U.N. special envoy on climate change, 
said he hopes leaders will use a summit later this year to pledge 
to make their militaries carbon-neutral by 2050.
“Climate change is a crisis multiplier,” Stoltenberg said in an 
interview. “Climate change will lead to more extreme weather, 
to droughts and to flooding, force people to move, to more 
fierce competition about scarce resources, water, land.”
For some time, militaries have incorporated thinking about 
climate change into their planning, mainly in terms of how 
it will create new security risks and threaten their physical 
infrastructure. But a truly broad-ranging focus on a full range 
of climate and security issues has been rarer, especially a push 
that incorporates an effort to eliminate their emissions.
The gap is partly a reflection of competing cultures. Climate 
change activists and experts tend not to be deeply steeped in 
military issues. And military officers usually focus on operational 
readiness above all else. That can lead to blind spots: Militaries 
control vast swaths of territory, for example, but lag in thinking 
about sustainable land management.
Via The Washington Post.
Leia a matéria na íntegra: https://www.washingtonpost.com/world/
europe/nato-climate-change-stoltenberg/2021/03/23/3884fe52-
8aa7-11eb-a33e-da28941cb9ac_story.html

Mundo perdeu uma Holanda em florestas tropicais em 2020
Apesar da desaceleração econômica global provocada pela 
pandemia do coronavírus, a destruição das florestas tropicais 
se acelerou ainda mais no ano passado. Segundo um estudo 
publicado nesta quarta-feira (31/03) pela plataforma online 
Global Forest Watch (GFW), um total de 4,2 milhões de 
hectares de florestas primárias tropicais úmidas foram destruídos 
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em todo o mundo em 2020. As dimensões correspondem à área 
da Holanda e representam um aumento de 12% ao que foi 
destruído relação ao ano anterior.
As maiores perdas foram observadas no Brasil, cuja destruição 
por fogo ou desmatamento alcançou 1,7 milhão de hectares 
– uma extensão três vezes maior do que o segundo colocado 
na lista, a República Democrática do Congo, com 490 mil 
hectares. Segundo a organização não governamental, citando 
dados de satélites, a área destruída no Brasil representa um 
aumento de 25% em relação a 2019.
Os mais de 4 milhões de hectares de florestas tropicais 
destruídos em 2020, ecossistemas cruciais para a biodiversidade 
do planeta e para o armazenamento de carbono, acabaram por 
libertar 2,64 gigatoneladas de CO2 na atmosfera. O montante 
equivale à quantidade anual de emissões dos 570 milhões de 
carros, disseram os pesquisadores.
Segundo o estudo, a força motriz do desmatamento tem sido 
uma combinação de alta demanda por commodities, aumento 
da agricultura e mudanças climáticas.
As perdas no Brasil
A maior parte da perda de floresta primária úmida no país 
ocorreu na Amazônia brasileira, que teve um aumento de 15% 
em relação ao ano passado, para um total de 1,5 milhão de 
hectares. O relatório também qualifica o aumento de incêndios 
na Amazônia brasileira em 2020 como “preocupante, pois 
grandes incêndios raramente ocorrem naturalmente em florestas 
tropicais úmidas como a Amazônia”.
A GFW chama ainda a atenção para o fato de que “o alto nível 
de desmatamento e queimadas na Amazônia aconteceu apesar 
da proibição de incêndios durante o pico da temporada e do 
deslocamento de militares para conter o desmatamento ilegal”.
O estudo ressalta que a Amazônia não foi o único bioma do país 
a registrar um aumento na perda de floresta primária úmida 
em 2020. Também o Pantanal, a maior área úmida tropical 
do mundo, sofreu 16 vezes mais perda de floresta primária em 
2020 do que no ano anterior.
Especialistas estimam que cerca de 30% do Pantanal foram 
queimados no ano passado, incluindo várias unidades de 
conservação. Como na Amazônia, a maioria dos incêndios 
foram iniciados por pessoas, mas saíram do controle devido a 
níveis de seca não vistos desde os anos 1970, aponta o estudo.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/mundo-perdeu-
uma-holanda-em-florestas-tropicais-em-2020/a-57063661
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A Tale Of 2 Radicalizations
Before Jan. 6, the run-ins Bruno Cua, 18, had had with police 
in his small town of Milton, Ga., were mostly of the scofflaw 
variety.
He blew an air horn in the school parking lot — that ended 
with a citation for disturbing the peace. He had been on 
the receiving end of multiple warnings for trespassing — he 
insisted on cutting through someone else’s land to go fishing. 
And, according to court documents, his all-terrain vehicle was 
also a source of consternation: Police kept telling him to stop 
driving it on roads where it didn’t belong.
“Cua has...exhibited a reluctance to abide by the rules and to 
follow the directions of law enforcement and other authorities,” 
wrote U.S. District Court Judge Randolph D. Moss, in a court 

order last week. “Cua’s criminal history is not spotless, but 
neither is it substantial.”
In the run-up to the 2020 presidential election, according to 
court documents filed by both the prosecution and the defense, 
Bruno Cua’s teenage antics were replaced by something more 
consequential: far-right conspiracies. They say his world 
began revolving around the misinformation he picked up on 
websites and Facebook pages. And the falsehoods he discovered 
profoundly affected him. Anyone who was watching for it 
could find it in his social media posts.
One of Cua’s attorneys, William Zapf, told NPR that his client 
had been led astray by a steady diet of far-right content and 
conspiracy theories online that may have duped him into 
believing things that simply weren’t true. And people who have 
studied radicalization say that should sound familiar. Almost 
10 years ago, another group of young people were radicalized 
by what they saw and heard online. But in that case, the object 
of their attention was a foreign terrorist organization: ISIS.
Back in 2013, a 17-year-old Somali American named Abdullahi 
Yusuf was given a high school class assignment to study Syria.
“It was totally random; we didn’t get to choose,” he told me. 
“You had to research it, make a poster, a presentation. And the 
first thing I saw were the embargoes the U.S. was placing on 
Syria,”
Yusuf recounted his story for a podcast on adolescent decision-
making I hosted in 2018. “Then I went on YouTube and typed 
in ‘Syria,’ and right away, I saw civil war and stuff like that.”
This happened to be a time when Yusuf found himself steeped 
in the teachings of a new group that had recently emerged in 
Syria — the Islamic State, what the world eventually knew as 
ISIS. While it had its origins in Iraq, Yusuf saw the group only 
in the context of Syria.
Videos on YouTube showed young Muslim fighters going toe-
to-toe with Assad’s forces. “I thought they were courageous,” 
Yusuf said. “I thought they were standing up for what they 
believed in.” (That, the fullness of time made clear, was only 
partially true. ISIS later became renowned for its brutality 
against innocent civilians.)
While the radicalization of Abdullahi Yusuf and Bruno Cua 
might have been driven by very different ideologies, the process 
by which they became extremists was remarkably similar. What 
they saw and consumed and internalized online gave them a 
false vision of the world. There was a stolen election to overturn 
in one case, and innocent Syrians to save in the other.
What makes this different is that in Cua’s case, one of the 
people who inspired him most was President Donald Trump. 
“The tree of liberty often has to be watered from the blood of 
tyrants. And the tree is thirsty,” Cua allegedly wrote on the 
social media site Parler a day after the insurrection. “The events 
at the capital [sic] were a reminder that WE THE PEOPLE are 
in charge of this country and that you work for us. There will 
be no ‘warning shot’ next time.”
For many people, not just Bruno Cua, the decision to storm 
the Capitol on Jan. 6 was about standing up for something: 
Many couched it in terms of their love for America — chants of 
“U.S.A., U.S.A.” resounded in the Capitol as the mob poured 
in.
“This rhetoric about patriotism is causing me to realize 
more parallels with these folks and some of the jihadis who 
understand the world in this very strict good versus evil kind of 
way,” University at Albany’s Jackson said. “They see themselves 
on the team of good fighting against the team of evil.”
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Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/03/15/972498203/
a-tale-of-2-radicalizations

Mauritanian diplomat El-Ghassim Wane named UN envoy 
to Mali
Wane was UN assistant secretary-general for peacekeeping and 
held several high-level African Union posts.
Mauritanian diplomat El-Ghassim Wane has been named 
the new UN envoy to Mali, where he will lead one of the 
organisation’s most important peace operations, the world body 
said.
Wane was the UN assistant secretary-general for peacekeeping 
operations between 2016 and 2017. Prior to that, he served six 
years in the African Union, where he returned as chief adviser 
to the commission chairperson from 2017 to 2019.
On behalf of the UN, he led a team in recent months to conduct 
an independent strategic review of the UN-led peacekeeping 
operation in South Sudan, one of the costliest UN missions.
He recommended that it be reduced in size, advice that was not 
acted upon. He is known “for his loyalty to the African Union,” 
and is very much interested in “African solutions for African 
issues,” UN sources said.
Wane will take over from former Chadian foreign minister, 
Annadif Khatir Mahamat Saleh, who could take over as head of 
the UN Office for West Africa and the Sahel, based in Dakar. 
The UN peacekeeping force in Mali, known as MINUSMA, 
has approximately 14,500 soldiers and police.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: https://www.aljazeera.com/
news/2021/3/16/mauritanian-diplomat-el-ghassim-wane-named-
un-envoy-to-mali

Blinken seeks to ‘revitalize’ NATO alliance
Ahead of his first NATO visit in Brussels, US Secretary of State 
Antony Blinken has said he wants allied nations to “listen and 
consult” on security concerns including the German-Russian 
Nord Stream 2 and Afghanistan.
The US wants to “rebuild partnerships, first and foremost with 
NATO allies,” US Secretary of State Antony Blinken said on 
Tuesday during his first visit to Europe since taking office.
“I’m here today in part to share some of our initial thinking 
with our NATO allies,” Blinken told NATO Secretary-General 
Jens Stoltenberg in opening remarks.  “But maybe even more 
important, I’m here to listen and consult because that is what 
allies do.”
Blinken is set to meet 29 foreign ministers from the NATO 
alliance countries during the two-day meeting as part of a 
European visit seeking to revamp trans-Atlantic relations under 
US President Joe Biden.
“I’ve come here to express the US’ steadfast commitment [to 
NATO]... We want to revitalize the alliance,” the new US 
secretary of state told reporters.
Stoltenberg, meanwhile, has said he hopes NATO leaders will 
be able to negotiate a range of topics from climate measures to 
more sustainable funding of military operations.
High on the agenda is also the future of NATO’s 9,600-strong 
mission in Afghanistan.
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The US wants to “rebuild partnerships, first and foremost with 
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Tuesday during his first visit to Europe since taking office.
“I’m here today in part to share some of our initial thinking 
with our NATO allies,” Blinken told NATO Secretary-General 
Jens Stoltenberg in opening remarks.  “But maybe even more 
important, I’m here to listen and consult because that is what 
allies do.”
Blinken is set to meet 29 foreign ministers from the NATO 
alliance countries during the two-day meeting as part of a 
European visit seeking to revamp trans-Atlantic relations under 
US President Joe Biden.
“I’ve come here to express the US’ steadfast commitment [to 
NATO]... We want to revitalize the alliance,” the new US 
secretary of state told reporters.
Stoltenberg, meanwhile, has said he hopes NATO leaders will 
be able to negotiate a range of topics from climate measures to 
more sustainable funding of military operations.
High on the agenda is also the future of NATO’s 9,600-strong 
mission in Afghanistan.
NordStream 2 ‘undermines’ NATO allies
Blinken also said he would warn his German counterpart Heiko 
Maas of possible sanctions over the Nord Stream 2 gas pipeline 
to Russia at their first face-to-face meeting.
Blinken has repeatedly denounced the German-Russian 
NordStream 2 pipeline, slamming it as a “Russian geopolitical 
project intended to divide Europe and weaken European energy 
security.”
Speaking in Brussels, Blinken said “President [Joe] Biden has 
been very clear in saying that he believes the pipeline is a bad 
idea. Bad for Europe, bad for the US.”
Blinken said that the pipeline, whose construction is almost 
complete, was “in contradiction to the EU’s own energy security 
goals” and could “undermine” the interests of Ukraine, Poland” 
and other allies.
“I’m sure I’ll have an opportunity to reiterate that, including 
the law in the United States, which requires us to sanction 
companies participating in the efforts to complete the pipeline,” 
he said at a press conference at the NATO headquarters.
The controversial NordStream 2 project will double the amount 
of Russian natural gas export to Germany through the Baltic 
Sea pipeline.
Via DW.
Leia matéria na íntegra: https://www.dw.com/en/blinken-seeks-to-
revitalize-nato-alliance/a-56957728

Indonesia bombing: Worshippers wounded in Makassar 
church attack
A suspected suicide bomb attack outside a Catholic church 
in the Indonesian city of Makassar has left at least 14 people 
wounded, police say.
Police said an explosion erupted as two attackers tried to enter 
the church on Palm Sunday ahead of Easter.
A destroyed motorbike and body parts were found at the scene 



47

and police said the two attackers had died.
Militant Islamists have attacked churches in the past but no 
group has yet said it was behind the bombing.
Indonesia’s President Joko Widodo condemned the attack as 
“act of terror” and said he had ordered the chief of police to 
investigate those responsible.
“I call on everyone to fight against terror and radicalism, which 
go against religious values,” the president said.
Religious Affairs Minister Yaqut Cholil Qoumas urged police 
to increase security measures at places of worship.
During a Palm Sunday mass at the Vatican, Pope Francis offered 
a prayer for the victims of the attack.
What do we know about the attack?
The explosion happened at about 10:30 local time (03:30 
GMT) at the end of a service for Palm Sunday, the first day of 
Holy Week before Easter.
“There were two people riding on a motorbike when the 
explosion happened at the main gate of the church - the 
perpetrators were trying to enter the compound,” National 
Police spokesman Argo Yuwono said.
Later, the country’s chief security minister, Mahfud MD, 
described the attack as “a suicide bombing” committed by two 
people, both of whom had died.
A priest at the church, Father Wilhemus Tulak, told Metro TV 
that security guards had tackled one suspected bomber.
The attacker, he said, arrived by motorbike and tried to get into 
the church.
Police said at least 14 people were injured, including the church 
officials who stopped the attackers from entering the cathedral.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/news/world-
asia-56553790

ICC appeals court upholds acquittal of Ivorian ex-president 
Gbagbo
International Criminal Court appeals judges have upheld the 
acquittals of former Ivory Coast president Laurent Gbagbo and 
former minister Charles Ble Goude on charges of involvement 
in deadly post-election violence.
Both were acquitted in 2019 of responsibility for crimes 
including murder, rape and persecution following disputed 
elections in 2010, with judges saying prosecutors failed to 
prove their case. The decision halted the trial before defense 
lawyers had even presented their evidence.
Wednesday’s appeals panel decision to reject the prosecutors’ 
appeal against the acquittal ends proceedings against both men.
Supporters of Gbagbo hugged and cheered outside the court 
building after the decision.
Via France 24
Leia na íntegra em: https://www.france24.com/en/
africa/20210331-icc-appeals-court-upholds-acquittal-of-ivorian-
ex-president-gbagbo

PANDEMIA COVID-19

Brazil’s Covid outbreak is global threat that opens door to 
lethal variants – scientist
Brazil’s rampant coronavirus outbreak has become a global 
threat that risks spawning new and even more lethal variants, 
one of the South American country’s top scientists has warned 

as it suffered its deadliest day of the pandemic.
Speaking to the Guardian, Miguel Nicolelis, a Duke University 
neuroscientist who is tracking the crisis, urged the international 
community to challenge the Brazilian government over its 
failure to contain an epidemic that has killed more than a 
quarter of a million Brazilians – about 10% of the global total.
“The world must vehemently speak out over the risks Brazil is 
posing to the fight against the pandemic,” said Nicolelis, who 
has spent most of the last year confined to his flat on the west 
side of São Paulo.
“What’s the point in sorting the pandemic out in Europe or the 
United States, if Brazil continues to be a breeding ground for 
this virus?”
Nicolelis said the problem was not simply Brazil – whose far-
right president, Jair Bolsonaro, has repeatedly spurned efforts 
to combat a disease he calls a “little flu” – being “the worst 
country in the world in its handling of the pandemic”.
He said: “It’s that if you allow the virus to proliferate at the 
levels it is currently proliferating here, you open the door to the 
occurrence of new mutations and the appearance of even more 
lethal variants.”
Already, one particularly worrying variant (P1) has been traced 
to Manaus, the largest city in the Brazilian Amazon, which 
suffered a devastating healthcare breakdown in January after 
a surge in infections. Six cases of that variant have so far been 
detected in the UK.
“Brazil is an open-air laboratory for the virus to proliferate and 
eventually create more lethal mutations,” warned Nicolelis. 
“This is about the world. It’s global.”
The alert came as Brazil entered the most deadly chapter of 
its year-long Covid crisis, with hospitals around the country 
collapsing or on the verge of collapse and the average weekly 
death toll hitting new heights. A record 1,726 deaths were 
reported on Tuesday, the highest number since the pandemic 
began.
Via The Guardian
Leia na íntegra em: https://www.theguardian.com/world/2021/
mar/03/brazil-covid-global-threat-new-more-lethal-variants-
miguel-nicolelis

Italy blocks AstraZeneca shipment to Australia amid vaccine 
shortage row
A shipment of over a quarter million AstraZeneca vaccines 
destined for Australia has been blocked from leaving the 
European Union, in the first use of an export control system 
instituted by the bloc to make sure big pharma companies 
would respect their contracts.
The move, affecting only a small number of vaccines, underscores 
a growing frustration within the 27-nation bloc about the slow 
rollout of its vaccine drive and the shortfall of promised vaccine 
deliveries, especially by Anglo-Swedish AstraZeneca.
The ban came at the behest of Italy, and the EU did not raise 
objections to the tougher line Rome has adopted in dealing 
with vaccine shortages in the bloc since a new government led 
by Mario Draghi came into power Feb 13.
Italy’s objections centered both on the general shortage of 
supplies in the EU and on “the delays in the supply of vaccines 
by AstraZeneca to the EU and Italy,” a foreign ministry 
statement said.
It said it also intervened because of the size of the shipment, 
more than 250,700 doses, that would go to Australia, which it 
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did not consider a vulnerable nation.
Italy said it had informed the company on Tuesday. AstraZeneca 
refused to comment. The Financial Times first reported on the 
issue late Thursday.
Faced with shortages of doses during the early stages of the 
vaccine campaign that started in late December, the EU issued 
an export control system for COVID-19 vaccines in late January, 
forcing companies to respect their contractual obligations to 
the bloc before commercial exports can be approved.
The EU has been specifically angry with AstraZeneca because it 
is delivering far fewer doses to the bloc than it had promised. 
Of the initial order for 80 million doses to the EU in the first 
quarter, the company will be struggling to deliver just half that 
quantity.
There were rumors that the company was siphoning off from 
EU production plants to other nations, but CEO Pascal Soriot 
insisted that any shortfall was to be blamed on technical 
production issues only.
Via France 24
Leia na íntegra em: https://www.france24.com/en/
health/20210304-italy-blocks-astrazeneca-shipment-to-australia-
amid-vaccine-shortage-row

Fiocruz: suspensão de vacina da AstraZeneca deve ser vista 
com cautela
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia 
Trindade, disse hoje (16) que a decisão de alguns países europeus 
de suspender temporariamente o uso da vacina da Universidade 
de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca deve ser 
vista com cautela. A vacina é fabricada no Brasil pela Fiocruz. 
Segundo Nísia, não há evidência de que o imunizante tenha 
elevado o risco de efeitos colaterais, conforme casos relatados 
no continente europeu.
Durante reunião virtual da Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados que acompanha as medidas de enfrentamento 
da covid-19, Nísia disse que a suspensão faz parte dos 
procedimentos de cautela adotados na avaliação das vacinas.
“É importantíssimo dizer que faz parte da cautela essa avaliação 
de todas as vacinas. Nós, na Fiocruz, temos ampla experiência 
com esse tipo de farmacovigilância e frisamos que tanto a 
agência europeia EMA quanto a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) não recomendaram a interrupção da vacinação”, 
ressaltou. “São cautelas dos países que, naturalmente, têm que 
ser não só respeitadas, mas observadas”, acrescentou.
A suspensão da vacina em países do continente europeu teve 
início após o relato de trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar, na Dinamarca e na Áustria. Após esses casos, 
países como Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal 
suspenderam a aplicação do imunizante. Os países argumentam 
agir por precaução para verificar se os casos têm relação com a 
vacina. Apesar disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
defende a continuidade da aplicação da vacina.
Na reunião, Nísia explicou que 17 milhões de pessoas foram 
vacinadas na União Europeia e no Reino Unido, das quais 7 
milhões com a vacina da Universidade de Oxford e o laboratório 
AstraZeneca e que, até o momento, não há evidência de risco 
do surgimento de coágulos no sangue tenha aumentado.
Nísia disse ainda que foram registrados na Europa 15 eventos 
de trombose venosa profunda e 22 de embolia pulmonar. Testes 
adicionais também estão sendo conduzidos pela AstraZeneca e 
por autoridades de saúde europeias.

“Os eventos são em número menor do que seria observado 
na população ou em outros grupos que têm esses eventos 
independente da vacinação”, afirmou. “Nos ensaios clínicos [da 
vacina], o número de eventos tromboembólicos foi menor no 
grupo vacinado; e sem evidência de sangramento em mais de 60 
mil participantes dos estudos”, acrescentou.
A presidente da Friocruz ressaltou ainda que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou um comunicado 
reforçando a eficácia da segurança da vacina. Ela também 
tratou da eficácia da vacina em relação à variante brasileira 
do coronavírus, a P.1 e ressaltou que há um estudo sendo 
desenvolvido entre a fundação e a Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, para verificar se a atual vacina é eficaz contra essa 
variante.
Segundo Nísia, é importante reforçar a necessidade de vacinação 
no país. Ela afirmou que, caso a vacinação tivesse iniciado mais 
cedo, haveria uma probabilidade menor de aparecimentos 
dessas variantes do vírus.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/
noticia/2021-03/fiocruz-suspensao-de-vacina-da-astrazeneca-
deve-ser-vista-com-cautela

Alemanha e outros países da UE retomam uso da vacina de 
Oxford
Alemanha, França, Itália e vários outros países da União 
Europeia (UE) anunciaram nesta quinta-feira (18/03) que vão 
retomar o uso da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade 
de Oxford depois que a Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA) considerou o imunizante “seguro e eficiente”.
A Alemanha vai retomar a administração do inoculante nesta 
sexta-feira, de acordo com o ministro da Saúde, Jens Spahn. 
A vacina, entretanto, será aplicada juntamente com novos 
conselhos sobre potenciais efeitos colaterais.
“O objetivo comum do governo federal e de todos os 16 estados 
é que as vacinações com a AstraZeneca comecem amanhã”, disse 
Spahn nesta quinta. A Alemanha havia suspendido a vacina 
por precaução, e Spahn prometera tomar uma decisão sobre a 
vacina após a orientação da EMA.
“A análise da EMA confirmou a ação que tomamos”, continuou 
Spahn. “Foi correto suspender as vacinações por precaução até 
que o acúmulo de casos com esse tipo muito raro de trombose 
pudesse ser analisado.”
O anúncio da EMAocorreu após uma ampla análise sobre 
a possibilidade do surgimento de coágulos sanguíneos em 
vacinados. A diretora-executiva da agência, Emer Cooke, disse 
que o comitê que examinou o medicamento chegou a uma 
“conclusão científica clara”.
“Esta é uma vacina segura e eficiente. É benéfica em proteger 
pessoas da covid-19 e dos riscos associados de morte e 
hospitalização, e supera os possíveis riscos.”
Nos últimos dias, autoridades em diversos países relataram o 
surgimento de coágulos em pessoas vacinadas com o imunizante, 
o que levou vários governos europeus a suspender a aplicação 
da vacina. A medida gerou críticas de especialistas e resultou 
em atrasos nas campanhas de imunização no continente, que já 
enfrentavam dificuldades.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/alemanha-
e-outros-pa%C3%ADses-da-ue-retomam-uso-da-vacina-de-
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WHO report says animals likeliest origin of Covid-19, 
minimises lab hypothesis
A long-awaited World Health Organization (WHO) report on 
how the coronavirus causing Covid-19 began to infect humans 
privileges an animal origin and minimises the possibility of a 
laboratory leak.
he final report of an international expert mission to the Chinese 
city where the first Covid-19 outbreak happened in late 2019 
says the coronavirus causing the disease most likely had a 
zoonotic origin, according to news agencies citing leaked copies 
of the report.
The head of the United Nations health agency said the report 
would be published on Tuesday and that it was ultimately 
inconclusive about the origin of the new coronavirus.
“All hypotheses are on the table and warrant complete and 
further studies,” WHO director-general Tedros Adhanom 
Ghebreyesus told reporters at a news conference on a separate 
topic.
The report is the result of a four-week mission to the Chinese 
city of Wuhan that happened in January and February.
Bats likeliest origin
According to AFP agency, the report explored different 
hypotheses of the origin of the coronavirus pandemic and 
ranked them by probability.
The two likeliest supported the consensus around the theory 
that the SARS-CoV-2 virus evolved in bats and began infecting 
humans either directly or through an intermediary species.
The agency said the report deemed it was “likely to very likely” 
the virus began infecting humans through an intermediary 
species and “possible to likely” the virus jumped directly from 
bats to humans.
“Although the closest related viruses have been found in bats, 
the evolutionary distance between these bat viruses and SARS-
CoV-2 is estimated to be several decades, suggesting a missing 
link,” the report said.
“The scenario including introduction through an intermediary 
host was considered to be likely to very likely,” though it was 
not clear which animal may have allowed the jump.
The report did not rule out the hypothesis, privileged by Beijing, 
of transmission through frozen food, since the virus appears 
capable of surviving at freezing temperatures and “introduction 
via cold/food chain products is considered possible”.
Lab theory downplayed
The least probability was granted to the hypothesis of a leak 
from a laboratory, a thesis that gained considerable traction via 
former United States President Donald Trump.
A handful of academic papers have been published, and several 
withdrawn, arguing SARS-CoV-2 appeared instantly adapted 
to infecting humans and suggested it may have been engineered 
in a laboratory studying SARS-CoV-1, responsible for the 
2002–2003 SARS epidemic, or the HIV virus.
As part of their mission, the team of experts visited the Wuhan 
Institute of Virology, whose level 4 biosafety laboratory was 
established as a former Franco-Chinese partnership in 2014.
The report argued there was no record of a virus resembling 
SARS-CoV-2 in any laboratory before December 2019 and 
stressed high safety levels at the Wuhan labs.
“A laboratory origin of the pandemic was considered to be 
extremely unlikely,” it said.

Via RFI
Leia na íntegra em: https://www.rfi.fr/en/international/20210329-
who-report-says-animals-likeliest-origin-of-covid-19-minimises-
lab-hypothesis

Macron and Merkel discuss vaccine cooperation 
with Russia
French President Emmanuel Macron and German Chancellor 
Angela Merkel spoke to Moscow about the potential use of 
the Russian-made Sputnik V vaccine, according to statements 
released by both governments.
In a joint videoconference on Tuesday, the leaders discussed 
with Russian President Vladimir Putin the “possible cooperation 
on vaccines, depending on the progress of the review of the 
Sputnik V vaccine, which is currently underway at the European 
Medicines Agency,” according to the French government.
“This review will be based on the same standards that the EMA 
applies for each vaccine,” it added.
The Russian vaccine has been met with suspicion among 
European leaders, including European Commission Ursula von 
der Leyen, who last month called on Russia to explain why it 
was offering to export millions of doses while it lagged behind 
in its own vaccination campaign.
But as vaccine delivery shortfalls continue to delay the European 
rollout, some countries are turning toward Moscow to make 
up the difference. Austria on Tuesday said it was in talks to 
purchase 1 million doses of Sputnik V from Russia. Hungary 
and Slovakia have started to receive doses of the vaccine without 
waiting for the EMA’s sign-off.
Earlier this month, the Russian Direct Investment Fund signed 
an agreement in Italy to manufacture the shots at a site near 
Milan starting in July — its first production deal in Europe.
Via Politico EU
Leia na íntegra em: https://www.politico.eu/article/france-
germany-emmanuel-macron-angela-merkel-russia-coronavirus-
vaccine-sputnik-v/

14 countries raise concern over WHO report on COVID 
origin
A group of 14 countries has raised concerns over a new report 
by the World Health Organization (WHO) into the origin of 
the coronavirus, citing delays and a lack of full access to data, 
while the agency’s own chief called for further investigation 
into a theory the outbreak was the result of a laboratory leak.
The widely anticipated study on Tuesday was based on an 
investigation by the agency’s fact-finding mission to the Chinese 
city of Wuhan, where the novel virus was first detected.
After a four-week visit, the WHO team composed of 17 
international experts concluded in the report it was “extremely 
unlikely” COVID-19 sprang from a lab leak, a position that 
was first advanced by the United States last year. China has 
strongly rejected such allegations.
Instead, the scientists said it was “likely to very likely” that the 
virus was introduced among humans through an intermediate 
host, and that it was “possible-to-likely” that the virus was 
transmitted to humans from animals.
Later on Tuesday, the 14 countries, including the United States, 
Australia, Canada, the Czech Republic, Denmark, Estonia 
and Israel said in a statement that they “fully” supported the 
WHO’s efforts to bring an end to the pandemic, including 
understanding how it “started and spread”.
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But they added it was “essential that we voice our shared 
concerns that the international expert study on the source of 
the SARS-CoV-2 virus was significantly delayed and lacked 
access to complete, original data and samples”. Japan, Latvia, 
Lithuania, Norway, the Republic of Korea, Slovenia and the 
United Kingdom also co-signed statement.
Separately on Tuesday, WHO’s Director-General Tedros 
Adhanom Ghebreyesus also demanded further research to reach 
“more robust conclusions”.
“I do not believe that this assessment was extensive enough,” he 
said during a news briefing on Tuesday. “Although the team has 
concluded that a laboratory leak is the least likely hypothesis, 
this requires further investigation, potentially with additional 
missions involving specialist experts, which I am ready to 
deploy,” Tedros added.
China’s foreign ministry hit back at the perceived criticism from 
the WHO chief, saying that Beijing had fully demonstrated “its 
openness, transparency and responsible attitude”.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/30/
fourteen-countries-raise-concern-over-who-report-covid-origin

GEOGRAFIA

Dozens drown as two boats sink off Tunisia in latest Med 
tragedy
All victims from sub-Saharan African countries; Tunisian 
coastguard rescues 165 others on route to the Italian island of 
Lampedusa as search for more survivors continues.
At least 39 people have died when two boats sank off Tunisia 
while they were trying to reach Europe, officials have said, in 
the latest disaster in the Mediterranean.
All the deceased were from sub-Saharan African countries, 
Mohamed Zekri, spokesman for Tunisia’s defence ministry, said 
on Tuesday.
The coastguard rescued 165 other people who were on board 
the boats heading to the Italian island of Lampedusa, he added. 
Search for more survivors was on off the coast of the port city 
of Sfax.
The coastline near Sfax has become a main departure point for 
people fleeing conflict, persecution and poverty in Africa and 
the Middle East and seeking a better life in Europe.
In 2019, about 90 people from African nations drowned when 
their boat capsized off the Tunisian coast after setting off for 
Europe from neighbouring Libya.
The past year has seen a surge of makeshift boats attempting to 
cross the central Mediterranean, the deadliest route for people 
trying to reach Europe.
Between January 1 and February 21, some 3,800 people arrived 
in Italy by sea, including nearly 1,000 via Tunisia and 2,500 via 
neighbouring Libya, according to the United Nations’ refugee 
agency.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/at-least-39-die-as-two-
migrant-boats-sink-off-tunisia

Por que pandemia e ‘fique em casa’ não geraram mais bebês 
no Brasil e no mundo
Para aqueles que pensavam que o lockdown encorajaria casais 
a procriar, houve uma surpresa: o baby boom não aconteceu.

Um levantamento recente mostra que os EUA estão enfrentando 
a maior queda no número de nascimentos em um século e em 
partes da Europa o declínio é ainda mais acentuado.
Quando Frederike foi morar com seus pais para cuidar de um 
parente idoso no início da pandemia, ela pensou nisso como 
um presente, uma chance de passar um tempo com sua família. 
Mas, alguns meses depois, a alemã de 33 anos começou a sentir 
uma profunda sensação de perda. Frederike é solteira e percebeu 
que a pandemia estava roubando a chance de ela conhecer 
alguém e começar uma família. “O tempo parece realmente 
precioso no momento e minha vida foi colocada em compasso 
de espera”, diz.
Ela tentou namorar online, mas fazer caminhadas no inverno em 
temperaturas abaixo de zero não encorajava qualquer romance. 
Agora, quando ela está se sentindo desanimada, o mesmo 
pensamento gira obsessivamente em sua cabeça: “Quando isso 
acabar, vou ficar infértil”.
“Estou sentada em casa nos anos em que posso ter um filho.”
A história relatada por Frederike está longe de ser um caso 
isolado e pode ser uma boa ilustração de uma das causas que 
têm levado à redução dos índices de crescimento populacional, 
o que na verdade não tem surpreendido os demógrafos.
‘Sem surpresas’
“Tendo visto a gravidade da pandemia, não estou surpreso”, 
diz Philip N. Cohen, professor de sociologia da Universidade 
de Maryland, nos EUA. “Mas ainda é chocante ver algo assim 
acontecer em tempo real.”
Em junho do ano passado, economistas do Instituto Brookings, 
nos Estados Unidos, estimaram que os nascimentos nos EUA 
cairiam em 300 mil a meio milhão de bebês.
Ao mesmo tempo, uma pesquisa sobre planos de fertilidade na 
Europa mostrou que 50% das pessoas na Alemanha e na França 
que planejaram ter um filho em 2020 iriam adiá-lo. Na Itália, 
37% disseram ter abandonado totalmente a ideia.
Um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos EUA, órgão ligado ao Departamento de Saúde 
(equivalente ao Ministério da Saúde no Brasil) do país, indica 
uma queda de 8% nos nascimentos no mês de dezembro.
Os primeiros dados da Itália sugerem um declínio de 21,6% 
no início do ano e a Espanha está relatando sua menor taxa de 
natalidade desde o início dos registros — um declínio de 20%.
O Brasil também registrou redução. O número de nascimentos 
caiu de 2.774.323, em 2019, para 2.602.946, em 2020, queda 
de 6,2%, segundo dados do Portal da Transparência dos 
Cartórios.
Nove meses após o início da pandemia, França, Coreia, Taiwan, 
Estônia, Letônia e Lituânia relataram números mensais de 
nascimentos em dezembro ou janeiro, que foram os mais baixos 
em mais de 20 anos.
Joshua Wilde e sua equipe do Instituto Max Planck de Pesquisa 
Demográfica, na Alemanha, previram esse declínio e suas 
pesquisas mostram que o efeito — pelo menos nos Estados 
Unidos — deve durar meses.
Eles observaram a prevalência de termos de pesquisa do Google 
nos Estados Unidos — como o teste de gravidez “Clearblue” ou 
“enjoo matinal”.
Em outubro, eles previram que até fevereiro haveria uma queda 
de 15,2% nos nascimentos. Agora eles veem essa queda se 
estendendo até agosto. Seria a maior queda de nascimentos em 
mais de um século, durando mais do que o efeito da recessão de 
2008 ou mesmo da Grande Depressão de 1929.
“Geralmente, o que encontramos nesses tipos de recessões 
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e pandemias é que há um declínio no nascimento e uma 
recuperação”, diz Wilde. “Você poderia imaginar que quando a 
primeira onda terminasse, todos falariam: ‘chegou a hora de ter 
todos aqueles filhos que íamos ter’.”
Mas desta vez é diferente. “O que estou descobrindo é uma 
tendência contrária. Se as pessoas estão esperando, estão 
esperando muito tempo.”
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-56446275

NOTAS DO ITAMARATY

Nota nº21/2021: Brasil passa a fazer parte do Protocolo 
de Nagoia - Nota conjunta do Ministério das Relações 
Exteriores e do Ministério do Meio Ambiente
 O  Brasil depositou, hoje, na ONU, a 
carta de ratificação do  Protocolo de Nagoia sobre Acesso e 
Repartição de Benefícios da  Convenção de Diversidade 
Biológica (CDB), assinada pelo senhor  presidente da 
República, Jair Bolsonaro.
 
A  entrega da carta de ratificação encerra processo de 
debates que se  estendia há anos no âmbito do Governo Federal 
e do Poder  Legislativo. O engajamento do governo e o 
compromisso estabelecido  entre representações do agronegócio 
e da área ambiental  propiciaram a conclusão do processo 
de ratificação.
 
O  Protocolo de Nagoia é um instrumento internacional 
que busca dar  concretude ao pilar menos desenvolvido da 
CDB: o princípio do  acesso aos recursos genéticos e a 
respectiva repartição dos  benefícios oriundos do uso desses 
recursos.
 
O  Brasil poderá participar das deliberações futuras no 
âmbito do  Protocolo, que ocorrerão já a partir da 
próxima Conferência das  Partes da CDB, na qualidade de país 
que dispõe de legislação  avançada sobre biodiversidade e 
repartição de benefícios e que  conta com um setor 
agropecuário moderno e com inestimáveis  recursos genéticos 
derivados de seu  patrimônio ambiental.
 
A  adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoia contribuirá 
para trazer  segurança jurídica aos usuários e fornecedores 
de material  genético e poderá desempenhar papel 
importante no processo de  valorização dos ativos 
ambientais brasileiros, sobretudo no âmbito  do pagamento por 
serviços ambientais e no desenvolvimento da  
bioeconomia.
 
O  Brasil reafirma seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável e  seu engajamento com o 
sistema multilateral, ao mesmo tempo em que  persegue 
sua autonomia tecnológica e econômica e o fortalecimento  
da soberania sobre os recursos naturais em seu território.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia nota em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
imprensa/notas-a-imprensa/brasil-passa-a-fazer-parte-do-
protocolo-de-nagoia-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-
exteriores-e-do-ministerio-do-meio-ambiente

Nota à Imprensa nº23/2021: Declaração Conjunta Brasil-
Israel - Jerusalém, 7 de março de 2021
Atendendo a convite do Estado de Israel, o Ministro das 
Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Sr. 
Ernesto Araújo, realiza visita oficial ao Estado de Israel de 7 a 
9 de março.
Hoje, o Ministro das Relações Exteriores de Israel, Sr. Gabi 
Ashkenazi, recebeu o Ministro Araújo no Ministério das 
Relações Exteriores.
Os dois Ministros mantiveram conversa muito amigável e 
produtiva. Ambos os Ministros expressaram satisfação com 
as excelentes relações bilaterais e o diálogo frutífero. Eles 
enfatizaram a necessidade de progresso contínuo na cooperação 
e nas parcerias em várias áreas de interesse mútuo.
Os Ministros Ashkenazi e Araújo intercambiaram ideias sobre 
questões urgentes da agenda internacional e concordaram em 
dar prosseguimento à coordenação entre Brasil e Israel. Eles 
discutiram os desenvolvimentos recentes no Tribunal Penal 
Internacional (TPI), no Conselho de Direitos Humanos (CDH) 
e em outros fóruns. Os Ministros passaram também em revista 
caminhos para a recuperação no contexto da pandemia de 
COVID-19, sob as perspectivas de saúde pública, de progresso 
tecnológico e de resiliência socioeconômica.
Reafirmando as excelentes relações de amizade e cooperação, os 
Ministros emitem a seguinte Declaração Conjunta:
Israel recorda com apreço o papel fundamental desempenhado 
pelo Brasil na Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas 
que aprovou a Resolução 181, em 1947, sob a presidência do 
então Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo 
Aranha, resultando no estabelecimento do Estado de Israel no 
antigo lar do povo judeu, em 14 de maio de 1948.
Os dois Ministros afirmaram que a parceria entre Brasil e Israel 
se baseia em valores compartilhados de liberdade, democracia, 
economia de mercado, justiça e paz, e em nossa determinação 
de alcançar prosperidade para nossos povos. Eles reafirmaram 
seu compromisso em salvaguardar o princípio da liberdade de 
culto e lutar contra o antissemitismo.
Os Ministros Ashkenazi e Araújo reiteraram o interesse mútuo 
de Brasil e Israel em intensificar o diálogo e elevar a aliança a um 
patamar estratégico, enfatizando o compromisso de enfrentar 
os múltiplos desafios colocados pela pandemia de COVID-19.
Os Ministros discutiram os “Acordos de Abraão” e sua 
contribuição para a estabilidade e prosperidade do Oriente 
Médio e de outras regiões. O Ministro Ashkenazi agradeceu 
ao Ministro Araújo o apoio do Brasil aos acordos e observou 
que esses compromissos representam oportunidade para outros 
países ingressarem no círculo virtuoso da paz.
O Ministro Ashkenazi agradeceu ao Ministro Araújo pelo 
renovado apoio do Brasil às posições de Israel. O Ministro 
Ashkenazi expressou o profundo apreço de Israel pela posição 
consistente e de princípio do Brasil de que a abertura de uma 
investigação no TPI é um desserviço à causa da justiça, o que 
enfraquecerá as perspectivas de um acordo negociado para o 
conflito israelense-palestino. Ambos os Ministros concordaram 
em fortalecer sua coordenação em fóruns multilaterais, 
incluindo o CDH.
Os Ministros compartilharam preocupações sobre as ameaças 
do terrorismo, especialmente o terrorismo estatal no Oriente 
Médio e o crime transnacional em suas respectivas regiões. 
Eles discutiram os riscos de proliferação nuclear e abordaram 
a questão da ameaça da proliferação de mísseis para atores não 
estatais.
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Os Ministros comprometem-se a apoiar engajamentos e a 
fomentar parcerias entre institutos de pesquisa em Israel e no 
Brasil, nos setores público e privado, para o desenvolvimento 
de vacinas, tratamentos e medicamentos para o COVID-19. 
O Ministro Araújo expressou forte interesse do Brasil em 
cooperação com instituições médicas e científicas israelenses. 
O Ministro Ashkenazi enfatizou que Israel está sempre pronto 
para cooperar com seu amigo próximo Brasil e unir esforços 
para enfrentar os desafios da pandemia.
Os Ministros concordaram em aprofundar o desenvolvimento 
da cooperação bilateral em áreas como saúde, tecnologia, 
inovação, educação, defesa, segurança, agricultura, ciência e 
pesquisa espacial, entre outras.
O Ministro das Relações Exteriores Araújo encontra-se amanhã 
com o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu. Junto com 
sua delegação, o Ministro Araújo também terá encontros 
com instituições israelenses de pesquisa médica e do setor 
aeroespacial.
Assinado na cidade de Jerusalém, domingo, 7 de março de 
2021.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia Nota em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-conjunta-brasil-israel-
jerusalem-7-de-marco-de-2021

Nota nº 27: Eventos recentes na Bolívia
O governo brasileiro acompanha com preocupação os 
acontecimentos em curso na Bolívia, onde a ex-Presidente 
Jeanine Áñez e várias autoridades de seu governo foram presas 
ou tiveram mandados de prisão decretados pelo Ministério 
Público boliviano, sob acusação relativa à prática de um alegado 
“golpe de Estado” quando da transição política em outubro-
novembro de 2019. O governo brasileiro espera que o Estado 
de Direito seja plenamente respeitado na Bolívia no processo 
movido contra a ex-Presidente e outras autoridades.
Cumpre recordar que o Governo brasileiro apoiou a formação 
do Governo da Presidente Jeanine Áñez, a qual foi empossada 
em caráter provisório após a renúncia do então Presidente Evo 
Morales, motivada pela reação popular à tentativa de fraude 
eleitoral detectada pelas missões de observação da OEA e da UE. 
A posse da Presidente Áñez se deu de maneira constitucional, 
reconhecida pelas instituições bolivianas e em conformidade 
com o Artigo 1 do Protocolo de Ushuaia. Recorde-se, também, 
que o governo da Presidente Jeanine Áñez convocou e realizou 
eleições livres e transferiu pacificamente o poder ao Presidente 
Luiz Arce.
Via MRE.
Leia nota na íntegra: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_
atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/eventos-recentes-na-
bolivia

Nota nº30/2021: Chegada ao Brasil do primeiro 
carregamento de doses de vacinas no âmbito da iniciativa 
“COVAX Facility “ - Nota Conjunta do Ministério das 
Relações Exteriores e do Ministério da Saúde
Neste domingo, 21 de março, o Brasil recebe o primeiro 
carregamento de  doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra 
a COVID-19, produzidas  pelo laboratório sul-coreano SK 
Bioscience e adquiridas no âmbito da iniciativa “COVAX 
Facility”. Está prevista para as 18 horas,  a chegada de 
1.022.400 doses, no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Até 
o final de março, serão entregues mais 1,9 milhão de doses do 

mesmo fabricante.
O carregamento integra a primeira remessa da COVAX Facility 
ao Brasil,  que totalizará 9,1 milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca, a serem entregues até maio de 2021. De 
acordo com o contrato de adesão do Brasil à iniciativa, firmado 
em 25 de setembro de 2020, o país terá acesso a 42,5 milhões 
de doses de vacinas contra a COVID-19.
Como  previsto no âmbito da COVAX Facility, a entrega ficou 
a cargo do  Fundo Rotatório da Organização 
PanAmericana de Saúde (OPAS/OMS), mecanismo que há 35 
anos auxilia os países da região ao promover o acesso a vacinas 
e produtos correlatos.
A distribuição das vacinas seguirá o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 
sustentada pela tradição de sucesso do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) do Sistema Único de Saúde do Brasil.
A chegada dessas doses faz parte do resultado de um inédito 
esforço internacional, do qual o Brasil participou ativamente, 
com vistas a facilitar o acesso a vacinas contra a COVID-19.
Via Ministério das Relações Exteriores
Veja Nota na íntegra em: https://www.gov.br/mre/pt-br/
canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/chegada-ao-
brasil-do-primeiro-carregamento-de-doses-de-vacinas-no-ambito-
da-iniciativa-201ccovax-facility-201c-nota-conjunta-do-
ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-saude

Nota nº31: Cessar-fogo no conflito no Iêmen
O governo brasileiro saúda a iniciativa da Arábia Saudita, 
anunciada em 22 de março corrente, de cessar-fogo com vistas 
à retomada da negociação de uma solução política abrangente 
para o conflito no Iêmen.
O Brasil se solidariza com a Arábia Saudita no contexto dos 
ataques cometidos contra áreas civis de seu território e conclama 
todos os envolvidos a observarem o cessar-fogo e a absterem-
se de ações que violem o direito internacional. O governo 
brasileiro reafirma seu apoio aos esforços do Enviado Especial 
do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Iêmen voltados à 
promoção do diálogo e de uma solução pacífica para o conflito.
Via MRE.
Leia nota na íntegra: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_
atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/cessar-fogo-no-conflito-
no-iemen
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Você pode acompanhar as principais notícias do Brasil 
e do mundo, selecionadas por um time de especialista 
diratamente no seu e-mail todos os dias.

Acesse nosso site e assine a Newsletter do Diário 
de Notícias.
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