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Ola, cacdistas!  

Damos boas-vindas a nossa nova 
edição 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 do período para auxiliar os cacdistas 
na organização das atualidades cobradas na prova. 

Para essa edição, pós prova de primeira fase, nossos 
convidados falaram sobre resiliência, expectativas e 

CACDISTA
MENSAGEM AO

Equipe IDEG

como seguir em frente, mesmo nas adversidades. 

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

Bons estudos,



Poucas palavras sintetizam o atributo mais 
necessário para o candidato ao CACD neste atual 
ciclo de concurso. No momento em que este 
texto é escrito, acaba de ocorrer a remarcação das 
provas da primeira fase para o dia 13 de junho 
de 2021, após as mesmas serem desmarcadas na 
sexta-feira às 21h40 do dia 28 de maio, menos de 
36 horas antes da prova de primeira fase e após 
dias da divulgação de um convicto calendário 
com datas de todas as fases do concurso em meio 
ao agravamento da atual pandemia.
 Cancelamentos e alterações no atual 
ciclo demandam que o candidato adote medidas 
para adaptar-se aos imprevistos impostos pela 
pandemia e pela desorganização das pessoas 
responsáveis pelo CACD. Mais do que especular 
para qual data de Schrödinger a prova será 
prevista para ocorrer (no atual momento, dia 13 
de junho), é mais produtivo para o candidato 
se preocupar com variáveis que  podem ser 
controladas e independem da atuação de terceiros, 
como revisões, sondagem de pontos fracos de 
conteúdo e corrigir as falhas já encontradas em 
questões objetivas ou discursivas.
 É certo que não é simples realizar um 
planejamento adequado e estudar com essas 
constantes mudanças, em especial para os 
candidatos que não residem nas capitais e 
precisam se preocupar com variáveis adicionais 

como deslocamento municipal e acomodação. 
O prazo exíguo de duas semanas entre a data 
cancelada e a nova data prevista não comporta 
muito espaço para mudanças significativas de 
estratégia ou de foco para o candidato.
 O tempo extra propiciado pelo adiamento 
não é significativo, porém cabe ao candidato 
utilizá-lo de forma produtiva ou de prosseguir 
em especulações sobre a realização da prova na 
nova data prevista, que provavelmente todos 
nós descobriremos ser real ou não com pouco 
prazo hábil, como demonstrou o adiamento 
mais recente. É inegável que a ansiedade será 
uma questão adicional a lidar nestas semanas e, 
assim, o candidato deve também adotar medidas 
que auxiliem em seu controle, como atividades 
não relacionadas ao concurso, o silenciamento 
de grupos de WhatsApp ou o afastamento de 
mídias sociais. Conter os danos também é uma 
variável importante no processo.
 Existem coisas que podem ser controladas 
e coisas além do nosso controle, é essencial saber 
diferenciá-las.

Bons estudos!

Henrique Kawanami

Resiliência 
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Confesso que eu tinha um certo preconceito com 
essa palavra, que em meados de 2016 fez sucesso 
ao estampar camisetas, tatuagens, desenhos e 
quadros. Eu tinha a impressão de que era uma 
palavra da moda, que muitos fingiam saber o 
significado para não ficarem de fora, sendo uma 
espécie de positividade tóxica.

Porém, estudando para o CACD, aprendi na 
prática - e da forma mais doída - o significado da 
mesma. Para mim, resiliência é acordar todos os 
dias e estudar para uma prova de futuro incerto, 
digo isso não somente me referindo a este 
momento insano, mas sabendo que 
o CACD é um dos concursos 
mais difíceis do país - e com 
alguns dos candidatos mais 
capacitados. Assim, devo ser 
resiliente cada vez que estudo 
o dia inteiro e erro os exercícios, 
quando leio apavorada as questões 
discursivas do guia dos aprovados e 
sempre
que sinto que meu cérebro 
explodirá com tanto conteúdo a 
ser aprendido.
Talvez, resiliência para mim 
não seja, na prática, o 
mesmo que para você, 
pois cada cacdista tem 
suas marolas e seus 
maremotos. No entanto, 
tenho a impressão de 
que a resiliência é mais 
do que uma capacidade, 

é um pré-requisito para os estudos de cada 
cacdista. É preciso estar preparado - mental 
e intelectualmente - para nos concentrarmos 
em estudar, deixando os problemas mundiais e 
pessoais de lado, pelo menos por algumas horas. 
É impossível ser resiliente e forte todos os dias, 
e tudo bem. Porém, quando você olhar para 
trás, certifique-se de que foi resiliente tempo o 
suficiente para não desistir do seu sonho.
Se você está inscrito no CACD 2020 e sofre 
com a ansiedade, eu desejo que você tenha bom 
ânimo e tranquilidade para recuperar o fôlego. 

O CACD é como uma maratona aquática, 
em que uns têm pés de pato e outros 

ainda estão aprendendo a boiar. No 
entanto, a tempestade é para todos. 
O importante é lembrarmos que só 
não chega à outra margem quem 
desiste de nadar.

Por Caroline Piovani.

A outra margem
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Quinta-feira, dia 
11/10/2018, véspera 
do primeiro de três 
dias de provas da 3.ª 
fase do Concurso de 
Admissão à Carreira de 
Diplomata (CACD). O 
país eletrizado pela mais 
tensa e polarizada eleição 
presidencial desde, pelo 
menos, 1989. No meu 
mundinho particular e 
insignificante, o fim da 
linha de um ciclo de 4 
anos surgia no horizonte. 
Meu doutorado em 
reta final e, mais 
importante, minha 
bolsa de doutorado, 
naquele momento já 
era virtualmente minha 
única fonte de renda, acabaria em fevereiro do 
ano seguinte. Nunca estivera tão preparado para 
o CACD, após mais de 2 anos patinando, perdido 
em métodos e formas de estudo inadequados 
para aquele propósito específico.  Ao sentar-me 
para rotina final de revisões antes das provas, 

subitamente, uma 
pontada estranha 
no abdômen. 
Dores e cólicas 
lancinantes. “Não 
pode ser!”. Um 
dia inteiro de 
dores, remédios 
paliativos. “Não 
agora!!!”. No 
dia seguinte, já 
há 24 horas sem 
comer, às 9h da 
manhã, estava 
ali sentado, em 
um dos bancos 
da Faculdade 
Nacional de 
Direito da UFRJ, 
prédio do antigo 
Senado do 

Império, diante da prova que julgava melhor 
preparado, com a mão ainda trêmula, o corpo 
cansado, iniciando o que terminou sendo minha 
etapa final na jornada do CACD.  
O que essa introdução quase anedótica pode 
querer ilustrar? “What stands in the way becomes 

O Caminho
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the way”. Essa célebre fase (em sua versão mais 
conhecida em inglês) do imperador romano e 
filósofo estoico Marco Aurélio resume bem não 
só nossa trajetória em projetos pessoais como 
um concurso público, mas na própria vida. Por 
isso é tão difícil encontrar a mentoria ideal, a dica 
matadora, o método infalível: cada “obstáculo” 
se torna o próprio caminho. O caminho é 
absolutamente singular, seja ele pequeno, médio 
ou grande, seja ele de curto, médio ou longo 
prazo. Isso não quer dizer que você não possa 
aprender com as experiências dos outros. Apenas 
se lembre que a sua é necessariamente diferente, 
mesmo considerando assimetrias históricas de 
classe, gênero e raça, tão definidoras do Brasil. 
Se é verdade que não é fácil encontrar roteiro 
certo e preciso para 
o CACD, é possível 
afirmar com alguma 
segurança que certas 
características são 
[quase] sempre 
e n c o n t r a d a s 
em candidatos 
c o m p e t i t i v o s : 
d i s c i p l i n a , 
o b j e t i v i d a d e , 
organização e, 
sobretudo, resiliência. 
É comum confundir 
essa palavra, tão em voga atualmente, com 
persistência e - até mesmo - com insistência, 
porém resiliência consiste muito mais num 
movimento de equilíbrio e tenacidade do que 
de força. A ideia não é aceitar passivamente a 
derrota ou absorver a injustiça de não obter, 
no nosso caso, uma aprovação tão merecida. 
Em vez disso, é usar a lição de que às vezes as 
coisas não acontecem do nosso jeito, mesmo se 
fizermos o nosso melhor e independentemente 
de merecermos esse ou aquele resultado. 
Não confundir nossas aspirações, mesmo as 
mais bem fundamentadas, com a forma como o 
universo irá (ou deveria) agir é uma das marcas 
do nosso amadurecimento. Você não controla 
as datas da prova, o humor dos corretores, a 
performance dos seus concorrentes. Mas você 

pode se tornar um especialista em si mesmo. 
Novamente citando Marco Aurélio: “Nossas 
ações podem ser impedidas por outros, mas não 
pode haver impedimento de nossas intenções ou 
disposições, porque podemos nos acomodar e 
nos adaptar. O impedimento para a ação promove 
a ação”. Não são apenas as aulas, os cadernos 
e os livros que definirão seus resultados, mas 
um conjunto de variáveis tão extensa quanto 
incontrolável. O que resta a você é percorrer o 
caminho do jeito que ele se apresentar e até onde 
você acreditar que esse é o SEU caminho. Fazer 
do obstáculo o caminho, tornar o obstáculo o 
caminho.

Jorge L Santos
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AMÉRICA LATINA

Latina America
21/05/2021
Economía, pandemia y crisis en la región
Estimaciones recientes realizadas por los organismos 
económico-financieros multilaterales dan cuenta de una 
importante contracción en las economías en una enorme 
cantidad de países durante el año 2020. Era una situación 
prevista desde meses atrás y para gran cantidad de organismos 
e instituciones a nivel global explicada mayoritariamente por 
la súbita aparición del SARS CoV-2 y su difusión global. El 
FMI estima una contracción del producto mundial en 2020 de 
3.3%. Sin embargo, es una caída con diferencias importantes y 
América Latina es la más afectada.
La reducción de la economía latinoamericana fue de 7%, y en el 
extremo contrario las economías emergentes y en desarrollo de 
Asia se han reducido solo un 1.1. Por países, entre las mayores 
economías, con las más altas caídas están España con una caída 
del 11%, Reino Unidos el 9.9%, Italia un 8.9%), Francia 8.2%, 
al igual que México e India un 8%. La excepción es China, con 
un crecimiento de 2.3%.
La desigualdad es una de las principales características
Sin embargo, como esta sucediendo en muy diversas materias, 
la desigualdad en el comportamiento del PIB entre los países 
y las regiones es uno de los datos que caracterizan la situación 
económica, política y social a nivel global desde hace años. 
Esto, plantea la interrogante de que lo explica más allá o incluso 
considerando el incidente de la pandemia de COVID-19.
Las enormes dificultades en los sistemas de salud en casi la 
totalidad de países para hacer frente a la pandemia es otro 
hecho que no puede explicarse únicamente por la aparición de 
la emergencia sanitaria. Además, deben tenerse en cuenta las 
reducciones en los recursos públicos destinados a los sistemas 
de salud y en muchos países su reorganización como actividad 
sujeta al mundo de las mercancías y las ganancias.
También es necesario considerar la baja o el menor peso de 
los ingresos de los trabajadores en el ingreso nacional, que 
impacta negativamente sus contribuciones fiscales. Así como 
la reducción o contención salarial aplicada en muchos países, 
el incremento de la precariedad laboral y del trabajo informal, 
que colocan a muchas familias y personas en una situación más 
vulnerable, incluyendo sus condiciones de salud.
Más revelador, de un modo profundamente excluyente de 
organizar las actividades económicas, es la producción y 
distribución de las vacunas. El espacio de las farmacéuticas es 
notablemente oligopólico y hay grandes diferencias entre los 
países para contar con muy diversos medicamentes. A la fecha 
uno de los resultados de esta modalidad de funcionamiento 
de los mercados es que la mayor parte de las vacunas para el 
COVID-19 se han destinado a un reducido grupo de países y la 
pandemia continua presente.
Además, se reconoce que en la investigación y la producción 
de estos fármacos se contó con fondos públicos, lo que no ha 

implicado hasta la fecha plantear firmemente otras opciones 
para encarar la pandemia.
Gran parte de los actores políticos y dirigentes de muy 
diversos organismos financieros multilaterales desconoce lo 
sustancial. Desde hace más de tres décadas, el comportamiento 
de las economías desarrolladas y un amplio número de las 
denominadas economías de mercados emergentes, han sufrido 
recurrentes crisis monetario-crediticias, crisis bancarias o del 
mercado de valores. En las economías en desarrollo, en pocos 
años se sucedieron devaluaciones de sus monedas con relación 
a las principales divisas que modifican sustantivamente sus 
principales variables macroeconómicas.
La debilidad en el crecimiento de las economías desarrolladas
Además, han habido recesiones de cierta significación y hace más 
de una década existe una sostenida debilidad en el crecimiento 
de las economías desarrolladas y mas recientemente en regiones 
como América Latina. Es un comportamiento muy diferente 
al de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Desde hace 
más de diez años, en las principales economías de la OCDE se 
ejecuta una política monetaria calificada de acomodaticia, con 
tasas de interés cercanas al cero por ciento y la inyección de 
recursos por parte de los bancos centrales para mantener a los 
mercados financieros.
El comportamiento positivo de los mercados financieros no se 
ha correspondido con un proceso semejante en el espacio de la 
producción, y menos aún en mejoras sostenidas en el mundo 
del trabajo. El FMI reconoce lo que denomina la enorme 
diferencia entre los mercados de trabajo y de productos, y 
los mercados de activos. Es decir los mercados de valores, de 
títulos de deuda y todo aquello que pueda ser convertido en 
documentos transables, conservan su vigor.
Esto es resultado de las políticas ejecutadas por los bancos 
centrales. El FMI insiste que esto es necesario y se ha procedido 
adecuadamente. El problema es que son medidas ejecutadas 
desde los años inmediatos a la crisis monetario y financiera 
internacional de 2008-2009 que no lograron restablecer las 
condiciones de crecimiento de las economías y menos aún 
reducir la desigualdad social.
Via Latinoamerica21
Leia na íntegra em: https://latinoamerica21.com/es/economia-
pandemia-y-crisis/

Argentina
12/05/2021
Fuerte apoyo de Macron al país: “Estamos del lado de la 
Argentina”
“Estoy feliz de recibir a Alberto Fernández por segunda vez”, 
dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia. “Me alegro de 
que podamos seguir con nuestros intercambios amistosos y de 
trabajo. Tenemos una relación particular alimentada por historia, 
literatura y arte”, le dio la bienvenida. “Hoy vamos a poder 
hablar de los distintos aspectos en nuestra asociación basada 
en una concepción común de la cooperación internacional. A 
nivel internacional, queremos que haya un tratamiento solidario 

Mai/21
Resumo de Notícias
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de la pandemia. Francia se ha comprometido a darle a Covax 
500 mil dosis de vacunas de aquí finales de julio y lo haremos. 
Este reparto de dosis beneficiará a los países de renta baja, 
pero también incluirá a la Argentina, de la que conozco las 
necesidades actuales”, siguió.
“Tenemos que fortalecer las capacidades de producción 
diagnóstico, tratamiento y vacunas que son insuficientes en los 
países del sur y en este tema Argentina quiere desempeñar un 
papel importante y estaremos a su lado”, continuó.
 La  deuda
“También vamos a hablar de temas económicos y financieros, 
en particular los compromisos de Argentina de cara al FMI 
y al Club de París sobre los cuales el presidente Fernández 
ha tenido a bien trabajar conmigo. Estaremos del lado de la 
Argentina y vamos a hablar de los compromisos con el FMI 
y con el Club de París, queremos que Argentina establezca 
la estabilidad macoeconímica, queremos que hable de forma 
constructiva con los acreedores del Club de París”, dijo el 
mandatario. “Vamos a seguir este trabajo juntos porque es muy 
importante para el conjunto de la población”, siguió.
Por su parte, Fernández dijo que “estoy feliz de estar en 
París y como bien ha marcado el Presidente tengo enormes 
expectativas porque tenemos problemas en común que hacen 
al desarrollo humano”.
“Nos importa la igualdad de género. En su continente, ha sido 
muy importante el tema y tenemos un foro en el que queremos 
avanzar. Sé cuál es su compromiso para luchar contra el Cambio 
Climático y contra la deforestación”, agregó Macron. También 
destacó la posición de Fernández “para pacificar la situación de 
Venezuela”.
Por su parte, Fernández dijo: “Estoy feliz de estar en París 
y como bien ha marcado el Presidente tengo enormes 
expectativas porque tenemos problemas en común que hacen 
al desarrollo humano”.
“Francia tiene una historia en común por los argentinos 
vinieron exiliados. Aún toco la guitarra que me regalaste. Y 
tenemos la misma preocupación por el cambio climático que 
Francia y su preocupación por el desarrollo de la Amazonia”, 
agregó el presidente argentino.
“Queremos terminar con la deforestación y cuidar los espacios 
verdes. También quiero agradecerle a Macron su apoyo con el 
Fondo. Vamos a conversar como buenos amigos que somos 
y voy a acompañarte en la reunión de junio donde vamos a 
abordar los temas de igualdad de género”, finalizó.
Via Página 12
Leia na íntegra em: https://www.pagina12.com.ar/341128-fuerte-
apoyo-de-macron-al-pais-estamos-del-lado-de-la-argent

17/05/2021
Argentina: Fernández termina su gira por Europa con respaldo 
para renegociar la deuda con el FMI
Alberto Fernández regresará a Argentina con un bloque de 
respaldo unánime entre los gobernantes con los que se reunió 
durante su gira por Europa. España, Portugal, Francia, Italia 
y hasta el Vaticano le dieron el espaldarazo para renegociar la 
deuda de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Su más reciente encuentro en esta visita oficial por el continente 
fue con las máximas autoridades italianas: el presidente 
Sergio Mattarella, y el primer ministro, Mario Draghi, quienes 
se unieron a la lista de países en apoyar a Fernández en su 
renegociación.
Horas antes se reunió con el Papa Francisco. Más allá de 

los últimos desencuentros entre el Vaticano y el mandatario 
argentino tras haber impulsado la legalización del aborto en 
su país, el pontífice también respaldó a Buenos Aires. “Como 
siempre hace, expresó su idea de apoyarnos en todo lo que 
pueda”, indicó Fernández al terminar el cara a cara.
El mismo apoyo recibió días antes del primer ministro 
portugués Antonio Costa, del presidente del Gobierno español 
Pedro Sánchez y del mandatario francés Emmanuel Macron. 
El jefe de Estado de Francia dijo que le gustaría que Argentina 
alcance un nuevo pacto con el FMI lo antes posible.
La administración de Fernández busca reemplazar un acuerdo 
alcanzado con el FMI en 2018 y retrasar los pagos que no 
puede cumplir en medio de una prolongada recesión agravada 
por la pandemia del Covid-19.
“Definitivamente cumplí todos los objetivos que vine a buscar”, 
aseguró el mandatario este jueves, aunque aún falta la parte más 
trascendental: confirmar si el FMI flexibiliza los pagos.
Inicialmente estaba previsto que la agenda oficial de Fernández 
en Europa terminara el jueves, pero la prensa argentina reportó 
que no se descarta un encuentro este viernes con Kristalina 
Georgieva, directora de la organización, para abordar 
directamente el asunto.
Fernández espera regresar con un gesto público de la máxima 
responsable del FMI tras las conversaciones técnicas con su 
Gobierno en los últimos meses.
Los pagos que Argentina busca renegociar, la urgencia de la 
gira de Fernández
El Gobierno argentino busca posponer los pagos por un 
préstamo de alrededor de 44.000 millones de dólares que adeuda 
al FMI, adquiridos por el Gobierno anterior de Mauricio Macri 
en 2018.
Además, pide la refinanciación del vencimiento de alrededor de 
2.400 millones de dólares con el Club de París, entre capital e 
intereses, que expiran el próximo 30 de mayo.
Luego de esa fecha, corren 60 días de período de gracia que, de 
incumplirse, significaría un nuevo ‘default’ o impago soberano, 
el próximo 1 de julio. Ese es el motivo de la urgencia del 
mandatario argentino por alcanzar un nuevo acuerdo.
Via France24
Leia na íntegra em: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-
la t ina/20210514-ar gent ina- f e r nandez-g i ra- eur opa-r e spa ldo-
renegociacion-deuda-fmi

Chile
17/05/2021
Esquerda e independentes dominam Constituinte do Chile
A esquerda e chapas independentes, formadas por cidadãos que 
não são ligados a partidos políticos, devem garantir a maioria 
dos 155 assentos na Assembleia Constituinte, que irá redigir 
uma nova Carta Magna para substituir a atual, em vigor desde a 
ditadura de Augusto Pinochet.
Com mais de 96,2% dos votos apurados até a madrugada desta 
segunda-feira (17/05), os atuais resultados mostram que as 
duas listas que aglutinam os candidatos da esquerda devem ficar 
com 52 assentos, seguida pelos candidatos independentes, que 
alcançaram, juntos, 48 cadeiras. Já a lista unificada da direita 
obteve 38. Há ainda 17 assentos reservados a representantes de 
povos indígenas.
Analistas disseram que os partidos políticos tradicionais foram 
os grandes derrotados da eleição. Ao contrário do que as 
pesquisas previam e com um sistema de contagem proporcional 
que privilegia as grandes siglas políticas, os independentes 
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alcançaram um resultado inédito.
Os independentes são sobretudo pessoas ligadas a diversas 
áreas sociais, como educação, justiça social, meio ambiente e 
feminismo. São figuras de fora da política que buscam canalizar 
as exigências dos cidadãos na crise social de 2019, e seu 
surgimento é visto por muitos especialistas como o início de 
um novo modelo de política cidadã e a certidão de óbito dos 
desacreditados partidos tradicionais. Muitos deles deverão se 
unir à esquerda para aprovar as leis da nova Constituição.
Essa foi a primeira vez que candidatos independentes puderam 
concorrer em eleições no Chile ao lado de partidos tradicionais. 
A votação da Constituinte também foi alvo inédito no país: em 
200 anos de independência, o Chile teve três Cartas Magnas 
(1833, 1925 e 1980), mas nenhuma foi redigida por uma 
convenção de pessoas eleitas pelo voto popular.
“O desempenho das chapas independentes em termos de votos 
e cadeiras é uma grande surpresa, embora a maior surpresa seja 
o colapso absoluto da direita que, apesar de passar por uma 
chapa única, não chegaria nem a um terço das cadeiras”, disse à 
agência de notícias Efe Julieta Suárez-Cao, cientista política da 
Pontifícia Universidade Católica do Chile.
Derrota da direita
A direita, que se apresentava na chapa única “Chile Vamos” 
formada pelos partidos governistas, foi a grande perdedora 
nesta eleição ao conquistar menos de um terço das cadeiras, 
percentual necessário para influenciar o conteúdo da nova 
Carta Magna e vetar artigos.
“Nestas eleições, os cidadãos enviaram uma mensagem clara 
e forte ao governo e também a todas as forças políticas 
tradicionais: não estamos sintonizados adequadamente com as 
demandas e desejos dos cidadãos e estamos sendo desafiados 
por novas expressões e lideranças”, afirmou o presidente do 
Chile, Sebastián Piñera, na reta final da contagem dos votos.
Apesar de possivelmente ditarem o tom da nova Carta Magna, 
os independentes precisarão fazer acordos para passar suas 
propostas, que necessitam de dois terços dos votos para serem 
aprovadas. Como a maioria delas está alinhada a posições 
progressistas, especialistas acreditam que haverá uma união 
entre o bloco e a esquerda, o que poderá promover mudanças 
profundas no país.
A assembleia constituinte será ainda composta por igual 
número de homens e mulheres. Isso é algo inédito no mundo e, 
em poucos meses, fará do Chile o primeiro país a ter um texto 
fundamental escrito com paridade de gênero.
A participação eleitoral no pleito que decidiu a composição 
da constituinte, no entanto, ficou bem abaixo dos quase 80% 
alcançados no plesbicito em outubro de 2020, que decidiu a 
substituição da atual Constituição. Apenas cerca de 37% dos 
14,9 milhões de eleitores chilenos foram às urnas no final de 
semana.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/esquerda-e-
independentes-dominam-constituinte-do-chile/a-57553680

Colômbia
05/05/2021
Colombia: condena internacional al abuso policial en séptimo 
día de protestas
La ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos 
humanos denunciaron este martes (04.05.2021) un uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de 
Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas 

contra el Gobierno que dejan una veintena de muertos y 
centenares de heridos.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos 
ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada 
noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes 
que protestaban contra la reforma tributaria, matando e 
hiriendo a varias personas, según la información recibida”, 
declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH).
Lo que empezó el miércoles como una nueva manifestación 
contra una reforma fiscal ya retirada se transformó en graves 
protestas contra el Gobierno y choques con la fuerza pública. 
En la mañana de este martes había personas en las calles y 
bloqueos en las vías de la capital y en Cali, tercera ciudad del 
país y la más afectada por los disturbios. 
Hurtado hizo “un llamado a la calma (...) Dada la situación 
extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados 
para vigilar la protesta”.
Frágil situación en Colombia
El presidente, Iván Duque, enfrenta inéditas protestas en las 
calles desde que subió al poder en 2018. Sindicatos, indígenas, 
organizaciones civiles, estudiantes entre otros sectores 
inconformes exigen un cambio de rumbo a su Gobierno.
Las movilizaciones actuales recogen además la desesperación 
provocada por la pandemia que golpea con fuerza al país de 50 
millones de habitantes.
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno 
Bruto (PIB) de Colombia se hundió 6,8% en 2020 y el 
desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad la población 
está en la informalidad y en la pobreza, según cifras oficiales.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/es/colombia-condena-
internacional-al-abuso-policial-en-s%C3%A9ptimo-d%C3%ADa-de-
protestas/a-57428909

06/05/2021
Em meio a pressão das ruas, Duque diz que vai dialogar com a 
sociedade civil da Colômbia
A Colômbia viveu nesta quarta-feira (5) seu oitavo dia 
consecutivo de protestos contra o governo do presidente Iván 
Duque —que em pronunciamento à nação prometeu ouvir 
os manifestantes e acusou grupos criminosos de estarem por 
trás da violência nas ruas. Ao menos 24 pessoas morreram 
durante os protestos, mais de 800 ficaram feridas e 89 estão 
desaparecidas, de acordo com a Defensoria Pública
O governo afirma que 550 pessoas foram detidas por 
participarem de saques e de atos de vandalismo . Na 
madrugada de quarta, alguns manifestantes chegaram a colocar 
fogo em uma delegacia na qual estavam dez agentes —todos 
conseguiram escapar. “Não haverá trégua para quem cometeu 
esses crimes. Toda a sociedade irá levá-los à Justiça”, afirmou 
Duque, que voltou a dizer que grupos ligados ao narcotráfico 
seriam os responsáveis pela violência.
Apesar do discurso duro, no qual prometeu recompensas 
para quem denunciar os atos de vandalismo, Duque também 
confirmou que vai abrir um canal de diálogo com a sociedade 
civil para buscar um consenso que ponha fim à crise.
O primeiro encontro aconteceu já nesta quarta, mas sem a 
presença do presidente —que até o momento tinha se mostrado 
reticente a negociar com representantes dos manifestantes. 
Sindicatos e ativistas afirmam que em 2019 Duque também 
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prometeu ouvir as ruas após uma série de protestos, mas que 
o governo não implementou nenhuma das medidas propostas 
na ocasião.
Os atos contra o governo começaram em 28 de abril como 
uma manifestação pacífica em repúdio a uma reforma tributária 
proposta por Duque. Os manifestantes são contra o aumento 
de impostos e pedem mais medidas de proteção social aos 
trabalhadores afetados pela pandemia de coronavírus. Desde 
2019, o governo Duque, de centro-direita, tenta implementar 
uma reforma fiscal no país —na época, houve intensos conflitos.
Diante da força dos protestos, o líder colombiano recuou e 
pediu ao Congresso que tirasse o projeto da pauta, prometendo 
enviar no futuro uma nova versão do texto sem os pontos 
que desagradam a população. Ainda assim, os protestos não 
arrefeceram e passaram a incluir também outros temas, como 
melhoria nas condições de saúde, educação e segurança, além 
do fim dos abusos policiais contra manifestantes.
A tensão na Colômbia também gerou manifestações da ONU, 
da União Europeia, dos EUA e de ONGs de direitos humanos, 
que denunciaram na terça (4), o uso desproporcional de força 
pela polícia para controlar os protestos.
Via Folha de São paulo.
Leia a matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/05/em-meio-a-pressao-das-ruas-duque-diz-que-vai-
dialogar-com-a-sociedade-civil-da-colombia.shtml

10/05/2021
Protestas en Colombia: varios indígenas fueron heridos luego 
de que civiles les dispararon en Cali
En el marco de las protestas antigubernamentales, la violencia 
alcanzó un punto álgido este domingo en Cali, cuando personas 
vestidas de civil les dispararon a los indígenas que estaban 
regresando a sus resguardos. Ellos aseguran que fueron atacados 
por personas presuntamente respaldadas por la Policía, aunque 
las autoridades acusan a miembros de la Minga de disparar en 
zonas residenciales y de irrumpir en algunas casas.
Disparos, bloqueos y enfrentamientos escalaron la violencia 
este domingo en Cali, la tercera ciudad de Colombia, mientras 
las partes involucradas se acusan mutuamente.
En horas de la tarde, y según un comunicado del Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), miembros de la minga 
indígena fueron atacados por civiles que les dispararon con 
armas de fuego. La organización reportó nueve integrantes de 
su comunidad heridos. La Alcaldía de la ciudad informó que los 
lesionados son ocho indígenas y un residente del barrio Ciudad 
Jardín, donde ocurrieron los hechos.
Feliciano Valencia, senador e indígena Nasa, le dijo a France 
24 que una dirigente juvenil del CRIC se encuentra en estado 
crítico tras el ataque.
Entidades internacionales como la oficina de la ONU para los 
Derechos Humanos en Colombia rechazaron los ataques y piden 
que se investiguen los hechos hasta dar con los responsables.
Así escaló la situación en el barrio Ciudad Jardín, en Cali
Desde días anteriores, ya habían circulado videos en las redes 
sociales que mostraban cómo en Ciudad Jardín, uno de los 
barrios más acomodados de la ciudad, rondaban camionetas 
con las matrículas tapadas y otras personas asegurando que 
estaban cansadas de los bloqueos de las vías, que han ocasionado 
desabastecimientos de combustible y de alimentos.
En respuesta, algunos de los residentes del barrio bloquearon 
hoy ciertas vías con sus carros y camionetas para impedir el 
paso de la minga indígena, como se ve em videos de testigos 

difundidos por redes sociales.
Valencia explicó que los indígenas no son responsables del 
cierre de carreteras y que ellos solo estaban regresando a sus 
resguardos, en el departamento del Cauca.
“Lo que sucede en Cali no es auspiciado por la minga. La minga 
está en Cali; mientras que las vías que conducen a Buenaventura, 
Popayán, Bogotá están bloqueadas es por los camioneros, que 
también se vincularon al paro nacional. No es la minga. La 
minga apoya los puntos de resistencia que hay dentro de la 
ciudad de Cali y en Cali el transporte está normal”, señaló.
Via France 24
Leia na íntegra em: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-
latina/20210510-protestas-colombia-civiles-disparan-indigenas-cric-cali

24/05/2021
O dilema da Colômbia: as raízes econômicas da explosão
“Se você souber por que a paralisação aconteceu, por favor, seja 
pedagógico e explique a todos os demais que esta paralisação 
não se deveu somente à reforma tributária”, diz uma publicação 
anônima que viralizou recentemente nas redes sociais da 
Colômbia. Há mais de 20 dias o país testemunha uma série de 
protestos para os quais não há atualmente uma saída imediata. 
O ministro da Fazenda renunciou, o projeto de aumentar os 
impostos foi cancelado e a violência disparou, misturando-
se com a insatisfação de cidadãos que não querem só sair da 
pandemia. Querem, também, entrar na nova normalidade com 
melhores oportunidades de trabalho e mais qualidade de vida.
Os protestos deste ano começaram em reação a uma proposta de 
reforma tributária do governo de Iván Duque, mas especialistas 
concordam que eles não são uma novidade. O que ocorre é que 
foram retomadas as manifestações de 2019, às quais se somaram 
vários outros descontentamentos: a corrupção, a demora na 
implementação dos acordos de paz com a antiga guerrilha 
FARC, os homicídios de líderes camponeses e indígenas e, 
também, a pobreza e a desigualdade social. A pandemia piorou 
estas duas últimas problemáticas, e a pobreza cresceu de 36% 
da população em 2019 para 43% no ano passado.
A situação é claramente difícil, e para o Governo há uma 
complicação adicional: o endividamento. Duque esperava 
aumentar a arrecadação de impostos em pelo menos 2% do 
PIB, para que nenhuma das agências qualificadoras de dívida 
retirasse a Colômbia do grau de investimento. Depois do 
fracasso da reforma, a agência Standard & Poor’s reduziu na 
quarta-feira a qualificação da dívida colombiana, causando 
uma queda na cotação do peso e na Bolsa de Bogotá no dia 
seguinte. Bastará que outra qualificadora faça o mesmo para 
detonar uma fuga de capital estrangeiro, já que muitos fundos 
só permitem investir em títulos que tenham pelo menos dois 
graus de investimento.
“Estamos em um dilema importante como sociedade”, diz por 
telefone, de Bogotá, a analista econômica Carolina Monzón, do 
banco Itaú. “Há grandes demandas no contrato social e também 
no estrutural. Pensando não só nesta frente tão conjuntural da 
pandemia, e sim mais adiante, como vamos abordar este tema 
da dívida para que não continue crescendo?”, questiona.
Inspiração chilena
O descontentamento social aumentou em 2019 e está inspirado 
no movimento chileno, diz Andrés Zambrano, professor da 
Faculdade de Economia da Universidade dos Andes. O Chile 
elegeu neste mês a composição da sua futura Assembleia 
Constituinte, tendo como principais objetivos a erradicação 
da pobreza e o alívio das desigualdades estruturais no país. A 
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Colômbia é o quarto país mais desigual da América Latina e 
Caribe, segundo dados do Banco Mundial com base no índice 
de Gini.
“Aqui há uma conjuntura similar à chilena, no sentido de 
que existe uma desigualdade muito alta, há lares muito ricos, 
onde a riqueza da Colômbia está muito concentrada”, diz 
Zambrano. “É um movimento formado sobretudo por famílias 
de classe média e famílias vulneráveis que têm uma alta taxa de 
desemprego. Todo este coquetel econômico perigoso chegou a 
um ponto onde as pessoas disseram ‘basta’”, explica.
O PIB colombiano caiu 6,8% no ano passado, por causa da 
pandemia. Apesar de quase metade da economia operar no 
setor informal, o Governo impôs longos e rigorosos períodos 
de confinamento obrigatório, monitorados pela polícia. A 
informalidade aumentou, junto com a pobreza. Muitas famílias 
tiveram como única renda neste período a ajuda oferecida pelo 
Governo como parte de um programa social de socorro aos 
mais vulneráveis. Para que a reforma tributária tivesse maior 
chance de ser aceita pela população, havia a intenção de tornar 
permanentes esses programas, transformando-os numa renda 
básica universal sem precedentes na região latino-americana.
Via El País
Leia na íntegra em: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-24/o-
dilema-da-colombia-as-raizes-economicas-da-explosao.html

Costa Rica
25/05/2021
Costa Rica se convierte en miembro oficial de la OCDE
País es el cuarto en Latinoamérica en obtener acceso al grupo y 
el miembro número 38 de esta organización.
Costa Rica se convirtió este martes 25 mayo en el cuarto país 
de Latinoamérica, y el número 38 en el mundo, en ser miembro 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
El Ministerio de Comercio Exterior informó, por medio de 
un comunicado, que el país concluyó oficialmente su proceso 
de adhesión, marcando un hito histórico en el marco de la 
celebración de sus 200 años de vida independiente.
El Embajador de Francia, Philippe Vinogradoff, recibió, este 
25 de mayo, de parte del viceministro de Comercio Exterior, 
Duayner Salas, el instrumento de ratificación del Acuerdo de 
Adhesión. Con el envío inmediato del documento a París –sede 
de la organización– Costa Rica pasa a formar parte oficialmente 
de la OCDE, informó la Embajada de Francia en Costa Rica.
La OCDE tiene 60 años y es conocida como la organización 
de “las mejores prácticas”. Basa su trabajo en la evidencia 
empírica y es una de las fuentes más completas y confiables de 
información estadística a nivel mundial.
Costa Rica se abocó desde el 2010 en este proceso e impulsó la 
Hoja de Ruta para la adhesión en el 2015.
La Organización también emitió un comunicado en el cual 
recordó que sus países miembros invitaron formalmente a 
Costa Rica a unirse al grupo, en mayo del 2020, luego de un 
proceso de cinco años durante el cual se sometió a revisiones 
técnicas en profundidad por parte de 22 comités de la OCDE 
e introdujo importantes reformas para alinear su legislación, 
políticas y prácticas con los estándares de la Organización.
“Dichas reformas abarcaron una amplia gama de áreas de 
política e incluyeron una reforma integral de la política de 
competencia y su aplicación, el rediseño del sistema nacional 
de estadística, la instauración de la responsabilidad penal 
de las personas morales por sobornos en el extranjero y el 

establecimiento de un registro de accionistas para garantizar la 
transparencia en el ámbito fiscal”, indicó la organización.
“El ingreso a la OCDE es un paso muy importante para poner 
en marcha una vez más nuestro potencial reformador que nos 
ha caracterizado como nación a lo largo de estos 200 años de 
vida independiente, el cual nos ha llevado a ser pioneros en 
la adopción de políticas públicas de vanguardia, generando 
bienestar a nuestros ciudadanos”, manifestó el presidente de la 
República, Carlos Alvarado.
De la misma forma, el secretario general de la OCDE, Ángel 
Gurría, expresó que le llena de orgullo darle la bienvenida a 
Costa Rica a la familia de la OCDE en un momento en que el 
multilateralismo es más importante que nunca.
“Nos ha impresionado que el compromiso de todos los partidos 
con la adhesión a la OCDE que presenciamos durante el 
proceso de adhesión, haya continuado en la fase de ratificación 
a pesar de la pandemia. Esto refleja la importancia de trabajar 
juntos para diseñar e implementar mejores políticas y Costa 
Rica sin duda representará un nuevo faro para la OCDE en la 
región”, dijo Gurría.
Via La Nación.
Leia a matéria na íntegra: https://www.nacion.com/economia/
politica-economica/costa-rica-se-convier te-en-miembro-oficial-de-
la/4OPZ2ZMAVJBQTDQ2X2ZLKSMBS4/story/

El Salvador
04/05/2021
Interferência no Judiciário deixa El Salvador isolado
Estados Unidos, União Europeia e ONU se uniram ontem à 
oposição salvadorenha para criticar o presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, que no fim de semana costurou no Congresso 
a destituição de cinco magistrados da Corte Constitucional – 
a mais importante do país –, além do procurador-geral, Raúl 
Melara.
“Estamos profundamente preocupados com a democracia de 
El Salvador”, disse Kamala Harris, vice-presidente dos EUA. 
“Um Judiciário independente é essencial para a governabilidade 
democrática”, afirmou o secretário de Estado americano, 
Antony Blinken. O secretário-geral da ONU, António Guterres, 
pediu que Bukele “respeite a Constituição” salvadorenha.
Josep Borrell, chefe da diplomacia da UE, afirmou que a decisão 
de Bukele coloca em questão “o funcionamento do Estado 
de direito” em El Salvador. “Condenamos categoricamente o 
golpe de Estado avalizado pelo presidente Bukele”, dizia um 
comunicado assinado por 25 organizações da sociedade civil 
salvadorenha, entre elas vários sindicatos patronais.
Em fevereiro de 2019, Bukele foi eleito no primeiro turno, 
fazendo campanha como candidato de fora do establishment 
político. Ele se tornou o presidente mais jovem da região, aos 37 
anos. Pela primeira vez desde o fim da guerra civil, El Salvador 
teria um líder que não pertencia aos dois rivais históricos, a 
Aliança Republicana Nacionalista (Arena), de direita, e a Frente 
Farabundo Martí para la Libertação Nacional (FMNL), de 
esquerda.
Rico e empresário de relativo sucesso, desde o início do 
mandato Bukele deu sinais de que seria um presidente populista 
e autoritário. Em fevereiro de 2020, para forçar a aprovação de 
um empréstimo de US$ 109 milhões dos EUA, ele discursou 
na Assembleia Nacional escoltado por 40 soldados. O dinheiro 
seria para comprar equipamento para a polícia, mas Arena e 
FMNL barraram a verba.
Nos últimos dois anos, o presidente salvadorenho seguiu uma 
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cartilha conhecida: enquanto batia de frente com os juízes da 
Corte Constitucional, atacava jornalistas e a imprensa. Eleito 
com a promessa de acabar com a corrupção e combater o 
crime organizado, Bukele manteve sua popularidade nas alturas 
vendendo a imagem de um justiceiro em campanha implacável 
contra a impunidade.
Isso explica o resultado das eleições legislativas de fevereiro, 
quando os partidos da base governista elegeram 64 de um 
total de 84 deputados, fortalecendo o poder de Bukele. A nova 
Assembleia Nacional assumiu no sábado e, imediatamente, 
destituiu os juízes e o procurador-geral.
“Aos nossos amigos da comunidade internacional: Queremos 
trabalhar com você, negociar, viajar, nos conhecer e ajudar no 
que pudermos. Nossas portas estão mais abertas do que nunca. 
Mas, com todo o respeito, estamos limpando nossa casa. E isso 
não é da sua conta”, escreveu ontem Bukele em sua conta no 
Twitter.
O presidente salvadorenho recebeu apoio do deputado 
federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair 
Bolsonaro. Curiosamente, na mais recente briga entre Bukele 
e a Corte Constitucional, o governo brasileiro defende as 
mesmas posições dos juízes destituídos.
Via Estadão.
Leia a matéria na íntegra: https://internacional.estadao.com.br/noticias/
geral,interferencia-no-judiciario-deixa-el-salvador-isolado,70003702952

Equador
24/05/2021
Guillermo Lasso toma posse como novo presidente do 
Equador; saiba quem é e quais desafios herda
O novo presidente do Equador, Guillermo Lasso, tomou 
posse nesta segunda-feira (24) em Quito. De centro-direita, o 
ex-banqueiro se elegeu em abril após derrotar Andrés Arauz, 
figura próxima ao ex-presidente Rafael Correa, no segundo 
turno das eleições. O mandato termina em 2025.
A cerimônia de posse teve a presença do presidente brasileiro 
Jair Bolsonaro. O rei da Espanha, Felipe VI, também participou.
Lasso se une a Lacalle Pou, do Uruguai, como os dois 
representantes da centro-direita que tiveram sucesso eleitoral 
na América do Sul nos dois últimos anos, quando o continente 
viu um ressurgimento da esquerda e da centro-esquerda. 
Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolívia), e o recente 
plebiscito constitucional no Chile representam essa nova 
guinada sul-americana. No Peru, Keiko Fujimori, populista 
de direita; e Pedro Castillo, de esquerda radical, disputam o 2º 
turno.
Em discurso logo depois da posse, Lasso criticou a corrupção 
e herança que recebeu de governos anteriores (leia no fim da 
reportagem quais os desafios do novo presidente equatoriano). 
“Um país com desigualdades lacerantes entre o mundo rural e 
o urbano; um país que falhou com sua juventude na educação e 
na criação de oportunidades, que mantém no mais humilhante 
esquecimento seus apostados. Onde ser mulher não é só um 
fator de desvantagem, mas de perigo existencial”, disse.
Lasso também atacou o autoritarismo e o que chamou de 
“tentação autoritária”. Ele não citou nomes, mas disse que o 
Equador passou por “mais de dez anos de autoritarismo”. “Os 
equatorianos assimilaram a maior lição democrática: não há 
democracia sem participação”, disse.
Outros temas abordados por Lasso no discurso de posse foram:
Desigualdade  de gênero e violência contra a mulher  
— “Direitos das mulheres são direitos humanos. Colocaremos  

em marcha todas as políticas necessárias para garanti-los.”
  
Empreendedorismo  — “Desde já convocamos a começar, 
sem medo, a reativação  econômica [...]. Demonstrem que, 
sem pressões e sem perseguições,  estão prontos a colocar 
seus recursos a serviço do país.”
  
Meio  ambiente —  “Que o mundo saiba que estamos 
comprometidos com os principais  consensos internacionais 
para alcançar o desenvolvimento  sustentável.”
  
Pandemia  — “Teremos adiante meses difíceis que 
colocarão à prova  nossa determinação nacional. Hoje, 
enquanto estamos aqui nesta  cerimônia, não podemos 
nos esquecer de que há famílias  sofrendo.”

Além de Lasso, tomou posse a presidente da Assembleia 
Nacional: Guadalupe Llori, de origem indígena. Ela lidera 
o partido Pachakutik, que concorreu à presidência com o 
candidato Yaku Pérez, terceiro colocado. A sigla, ligada às 
causas ambiental e indígena, tem feitos acordo com o Creo, 
partido de Gullhermo Lasso, para uma coalizão mais ampla.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/24/
guillermo-lasso-novo-presidente-do-equador-toma-posse-saiba-quem-e-e-
quais-desafios-herdara.ghtml

OEA
03/05/2021
La OEA rechazó la destitución de magistrados y del fiscal 
general en El Salvador
La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este 
domingo la destitución por parte de la Asamblea Legislativa 
de El Salvador, de mayoría oficialista, de los magistrados de 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del fiscal 
general de ese país, Raúl Melara, además de las acciones del 
Ejecutivo liderado por el presidente Nayib Bukele “que guiaron 
estas decisiones”.
”En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser 
garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder 
y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen 
plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación 
e independencia de los poderes públicos”, señaló la Secretaría 
General de la OEA en un comunicado.
El organismo interamericano, con sede en Washington, 
advirtió que “cuando las mayorías imponen una visión única y 
uniformizada para el resto del sistema político, están socavando 
estos principios”.
”Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y 
contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia 
del funcionamiento del mismo”, agregó el pronunciamiento.
Este sábado, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento 
salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera 
acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios 
con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
La OEA señaló como “imprescindible en esta coyuntura” que 
se dé continuidad a los trabajos de la Misión Especial presidida 
por Santiago Cantón, quien en cumplimiento del artículo 17 
de la Carta Democrática Interamericana visitó ese país para 
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evaluar su situación y contribuir a preservar su institucionalidad 
democrática.
En un informe difundido este domingo, la misión expresó su 
“preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado 
de derecho, y la democracia salvadoreña”, específicamente en 
relación con las denuncias sobre “la falta de independencia de 
los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y 
de prensa, los límites injustificados al acceso a la información” 
y “el posible aumento en la militarización del país”.
Via Infobae
Leia na íntegra em: https://www.infobae.com/america/
mundo/2021/05/02/la-oea-rechazo-la-destitucion-de-magistrados-y-
del-fiscal-general-en-el-salvador/

BRASIL

03/05/2021
O exército de 5,9 milhões de ‘desempregados’ de fora do índice 
oficial
De um ano para cá, mais de um milhão de brasileiros desistiram 
de procurar emprego. Alguns porque buscavam há meses, sem 
sucesso. Outros, porque simplesmente não veem novas vagas 
sendo abertas na cidade onde moram.
As razões são várias.
Apesar de estarem disponíveis para trabalhar, essas pessoas não 
entram no cálculo da taxa de desemprego. Para ser considerado 
desempregado, pelos parâmetros internacionais de estatística, é 
preciso estar ativamente buscando uma vaga.
Isso não significa necessariamente, contudo, que a situação 
financeira dos chamados desalentados seja mais confortável 
do que a dos que estão oficialmente desempregados, os 14,4 
milhões contabilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).
De acordo com os dados divulgados na sexta (30/04), os 
desalentados somaram 5,9 milhões em fevereiro, recorde na 
série histórica da Pnad Contínua, que começa em 2012. O 
levantamento é feito em trimestres móveis - o dado de fevereiro, 
portanto, é uma média composta com dezembro e janeiro.
O número é 26,8% maior do que o registrado um ano atrás, no 
trimestre móvel encerrado em fevereiro de 2020, o que significa 
um aumento de 1,259 milhão de pessoas.
Este foi o oitavo mês consecutivo em que o desalento cresceu 
a uma velocidade superior a 20% no país.
“Esse aumento tem um motivo bem claro, que é a questão da 
pandemia. Tem muita gente com medo [de ficar doente], muita 
gente que sabe que as atividades estão fechando, que por isso 
acaba não saindo para procurar emprego”, diz o economista 
Bruno Ottoni, pesquisador do IDados e do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV).
Essa dinâmica tem um impacto indireto importante sobre a 
própria taxa de desemprego, já que as pessoas que estão fora 
da força de trabalho não entram na conta. A estimativa de 
Ottoni para o dado divulgado nesta sexta, por exemplo, era 
desemprego de 14,8%, 0,4 ponto percentual acima do que foi 
efetivamente registrado, 14,4%.
“O dado do desalento surpreendeu. Eu esperava que mais 
gente tivesse voltado ao mercado de trabalho em fevereiro - a 
pandemia ainda não tinha piorado como em março, quando 
vieram as medidas mais restritivas”, pontua o economista.
O desalento reduz a taxa de participação no mercado de 
trabalho, que é a relação entre a quantidade de pessoas que 

estão de fato empregadas ou à procura pelo total de pessoas 
em idade para trabalhar - uma boa medida para enxergar o 
chamado “desemprego oculto”.
Em fevereiro, a taxa de participação foi de 56,8%, 4,9 pontos 
percentuais a menos do que o registrado no mesmo período do 
ano passado, 61%.
Caso o percentual tivesse se mantido constante, conforme 
calcula o economista Alberto Ramos, Diretor de Pesquisa 
Econômica para a América Latina do Goldman Sachs, a taxa 
de desemprego teria atingido expressivos 21,2% em fevereiro.
Essa discrepância sinaliza que o desemprego tem um espaço 
mais restrito para melhora à medida que a economia tiver 
espaço para crescer.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56953732

Brasil não renovará pacto de transporte naval com Argentina 
e Uruguai
O governo brasileiro decidiu não renovar os acordos bilaterais 
para transporte marítimo que mantém há décadas com 
Argentina e Uruguai.
Entre outras coisas, os pactos estipulam que a movimentação de 
mercadorias entre portos dos países signatários deve ser feita, 
de preferência, em navios registrados em uma destas nações. 
O acordo assinado com a Argentina, terceiro maior parceiro 
comercial do Brasil, está em vigor desde 1985. Já o pactuado 
com o Uruguai, desde 1976. Ambos prevem a hipótese de 
cancelamento unilateral, bastando, para isso, que uma das 
partes comuniquem sua intenção antecipadamente.
Segundo dados da Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, cerca 
de 46% de todos os produtos que o Brasil exportou para a 
Argentina, em 2019, foram transportados por via marítima. No 
caso do Uruguai, este percentual ficou na casa dos 40%.
A decisão brasileira já foi notificada às autoridades dos dois 
países. E não é inédita. Em 2020, o Brasil não renovou o 
convênio que mantinha com o Chile desde 1974. Além dos 
acordos com Argentina e Uruguai (ainda em vigor), o Brasil 
mantém tratados semelhantes com a Alemanha, Argélia, 
Bulgária, China, França, Polônia, Portugal e Rússia.
Com o fim dos acordos, o Brasíl reduz reserva de mercado, 
ampliando a competitividade no setor. “Constatamos que há 
uma reserva de mercado, uma imposição de barreira geográfica 
que restringe a competição entre as empresas, limitando a 
capacidade dos usuários escolherem seus fornecedores, além 
de outros efeitos que acabam por onerar o frete”, afirmou 
a secretária-executiva do Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento e Exportação, do Ministério da Economia, 
Natasha Martins do Valle Miranda.
Segundo Natasha, os acordos contribuem para encarecer o 
valor dos custos de transporte de mercadorias entre os países 
signatários o que, segundo ela, motivaram a Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e Competitividade a defender o 
fim dos acordos.
“Além das questões concorrenciais, nossa análise é baseada nos 
princípios e ordenamentos da OCDE. Todos sabem que tanto 
o Brasil quanto a Argentina pleiteiam uma vaga na organização. 
E caso um dos dois a consiga, não poderemos manter este 
acordo. Logo, nós, do governo como um todo, temos que olhar 
para a OCDE a fim de deixar nosso ordenamento [jurídico] mais 
perto do que a organização dispõe”, acrescentou a secretária.
Repercussão
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O diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do 
Ministério de Infraestrutura, Dino Antunes Dias Batista, disse, 
durante um debate que o Instituto Besc de Humanidades 
e Economia realizou no mês passado, que a pasta defende a 
manutenção dos acordos bilaterais desde, pelo menos, 2015, 
quando o governo brasileiro passou a discutir a revogação do 
tratado com o Chile.
“Desde lá, o ministério tem feito uma defesa bastante firme pela 
manutenção destes acordos. Porque, no nosso entendimento, 
eles permitem uma regularidade fundamental para a logística”, 
disse Batista ao sustentar que os acordos cumprem o objetivo 
de desenvolver o intercâmbio comercial entre os países 
signatários.
“Porém, não estamos sozinhos no governo. Existe toda uma 
discussão, bastante aprofundada. E o governo recebeu muitas 
demandas de usuários. E os principais usuários da navegação 
de grande cabotagem [entre países vizinhos] explicitaram que 
querem o fim destes acordos”, acrescentou o direto. “Acabar 
com um acordo destes é muito simples, é relativamente rápido, 
mas retomá-los é muito complicado. Se errarmos a mão, será 
muito difícil voltar atrás.”
Consultado pela Agência Brasil, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento se manifestou favorável à decisão. 
Segundo o coordenador de logística do Departamento de 
Análise Econômica e Políticas Públicas, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos Alberto 
Nunes, a medida faz parte de um “processo contínuo de revisão 
das relações comerciais do Brasil com seus vizinhos”.
“Estamos com estes acordos [em vigor] há muitas décadas e 
seus balizadores estão defasados. Hoje, há uma variedade de 
produtos, de navios com diferentes configurações, legislações 
distintas para operação das embarcações. Logo, é necessário 
ajustar estes parâmetros e não vejo muita dificuldade em 
fazermos estes ajustes”, disse Nunes ao sugerir que novos 
acordos podem vir a ser negociados em breve, em outros 
termos.
“[Enquanto isso] O transporte de mercadorias poderá ser 
feito por navios de qualquer bandeira, o que é positivo, pois 
estimula a concorrência entre as empresas de navegação, o que 
pode resultar em menores custos logísticos, o que é bom para 
todos”, acrescentou o representante do Mapa.
Para a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem 
(Abac), a decisão do governo não leva em conta a importância 
dos acordos para todo o setor associado à navegação marítima. 
“Encerrando o acordo, entregaremos as cargas hoje operadas 
pelas empresas brasileiras a companhias estrangeiras que atuam 
no mercado internacional”, sustentou a entidade, em nota 
enviada à Agência Brasil.
Segundo a Abac, cerca de 20% de toda a carga movimentada 
em contêineres pelo conjunto das empresas brasileiras de 
navegação têm como origem ou destino portos argentinos 
ou uruguaios. Movimentação que, de acordo com a entidade, 
ajuda a fortalecer a navegação costeira entre portos brasileiros 
– atividade que o governo pretende estimular por meio do 
chamado Programa de Incentivo à Cabotagem (BR do Mar), 
objeto do Projeto de Lei nº 4199/2020, que tramita no 
Congresso Nacional em regime de urgência.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/
noticia/2021-05/brasil-nao-renovara-pacto-de-transporte-naval-com-
argentina-e-uruguai

06/05/2021
Butantan diz que ataques de Bolsonaro à China afetam vacinas
Presidente insinuou que chineses, principais fornecedores de 
matéria-prima para imunizantes ao Brasil, criaram vírus como 
parte de “guerra química”. “Essas declarações têm impacto”, 
diz diretor do Instituto Butantan.
A direção do Instituto Butantan e o governador de São Paulo, 
João Doria, afirmaram nesta quinta-feira (06/05) que os 
ataques do presidente Jair Bolsonaro à China estão afetando a 
importação de insumos para a fabricação de vacinas contra a 
covid-19.
Na quarta-feira, Bolsonaro insinuou que a China teria criado 
o vírus em laboratório como parte de uma “guerra química” - 
uma acusação que contraria a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), que aponta que o vírus provavelmente tem origem 
animal.
Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já 
havia dito que os os chineses “inventaram” o coronavírus. Não 
foram os únicos membros do círculo do presidente que fizeram 
ataques do gênero. O filho “03” do presidente, o deputado 
Eduardo Bolsonaro, e os ex-ministros Ernesto Araújo e 
Abraham Weintraub já haviam distribuído ataques contra os 
chineses ou espalhado teorias conspiratórias envolvendo o país 
asiático.
A China é o maior parceiro comercial do Brasil e principal país de 
origem dos insumos usados no envasamento de vacinas contra 
a covid-19 distribuídas aos brasileiros. Entre janeiro e abril, 
dentro do contexto dos ataques do governo Bolsonaro à China, 
diversas remessas de insumos com origem no país asiático que 
eram esperadas pela Fiocruz e pelo Butantan sofreram atrasos. 
Os chineses afirmaram que eram meros entraves burocráticos, 
mas os episódios levantaram questionamentos sobre eventuais 
retaliações por parte de Pequim à postura de Bolsonaro e seu 
círculo.
“Todas as declarações neste sentido têm repercussão. Nós já 
tivemos um grande problema no começo do ano e estamos 
enfrentando de novo esse problema”, afirmou nesta quinta-
feira Dimas Covas, diretor do Butantan.
“Embora a embaixada da China no Brasil venha dizendo que 
não há esse tipo de problema, a nossa sensação de quem está na 
ponta é que existe dificuldade, uma burocracia que está sendo 
mais lenta do que seria habitual e com autorizações muito 
reduzidas e volumes. Então obviamente essas declarações têm 
impacto e nós ficamos à mercê dessa situação”, completou.  
“Pode faltar [insumos]? Pode faltar. E aí nós temos que debitar 
isso principalmente ao nosso governo federal que tem remado 
contra. Essa é a grande conclusão”, disse Covas.
O Butantan é responsável pelo envasamento no Brasil da 
Coronavac, vacina desenvolvida pela empresa biofarmacêutica 
chinesa Sinovac. Mais de 75% das vacinas distribuídas contra 
covid-19 no Brasil até o momento foram envasadas pelo 
Butantan em parceria com os chineses.
Via DW Brasil.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/butantan-diz-que-
ataques-de-bolsonaro-%C3%A0-china-afetam-vacinas/a-57450911
07/05/2021

Brazil: UN rights office urges independent probe into deadly 
police operation in Rio de Janeiro
The operation started in the early hours of  Thursday when 
police officers on the ground and in helicopters overhead 
opened fire across the Jacarezinho neighbourhood – in a 
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operation allegedly aimed at suspected drug traffickers.
In addition to the deaths, an unknown number of  people, 
including bystanders and those inside their homes, were also 
wounded.
‘Deadliest operation’ in over a decade
OHCHR spokesperson Rupert Colville said that the incident 
appeared to have been the “deadliest such operation in more 
than a decade” in Rio de Janeiro.
“[It] furthers a long-standing trend of  unnecessary 
and disproportionate use of  force by police in Brazil’s 
poor, marginalized and predominantly Afro-Brazilian 
neighbourhoods, known as favelas.”
There are also reports that after the incident, the police did 
not take steps to preserve evidence at the crime scene, which 
could hinder investigations into this lethal operation, the 
spokesperson said.
Court restrictions
Mr. Colville said that it was “particularly disturbing” that 
operation took place despite a Federal Supreme Court ruling 
last year, which restricted police operations in Rio’s favelas 
during the COVID-19 pandemic.
“We remind the Brazilian authorities that the use of  force 
should be applied only when strictly necessary, and that they 
should always respect the principles of  legality, precaution, 
necessity and proportionality”, he said.
“Lethal force should be used as a last resort and only in cases 
where there is an imminent threat to life or of  serious injury.”
Ensure protection of  witnesses
Mr. Colville called on the Office of  the Prosecutor to conduct 
an independent, thorough and impartial investigation into the 
incident in accordance with international standards, particularly 
in line with the Minnesota Protocol on the Investigation of  
Potentially Unlawful Death.
“This lays down that authorities must ensure the safety and 
security of  witnesses and protect them from intimidation and 
retaliation”, he said.
The OHCHR spokesperson also urged for a broad and inclusive 
discussion in Brazil about the current model of  policing in 
favelas – which are trapped in a vicious cycle of  lethal violence, 
with a dramatically adverse impact on their already struggling 
and marginalized populations.
Via UN News
Leia na íntegra em: https://news.un.org/en/story/2021/05/1091482

11/05/2021
Governo cria programa para fabricação de satélites brasileiros
O Diário Oficial da União traz hoje (10) portaria que cria o 
Programa Constelação Catarina e o Consórcio Catarina, que 
prevê a criação e fabricação de 13 satélites. Desenvolvido pela 
Agência Espacial Brasileira (AEB), o programa prevê uma 
“constelação de satélites” que ajudarão o Brasil a monitorar 
clima, a fim de prevenir desastres naturais e aprimorar o 
processo de agricultura de precisão.
“O Programa Constelação Catarina compreende um conjunto 
de iniciativas consorciais voltadas para o desenvolvimento de 
sistemas espaciais baseados no uso de nano satélites, que se 
complementam por meio do compartilhamento colaborativo 
de infraestruturas espaciais, de conhecimento, de dados, de 
serviços e de aplicações espaciais”, informa a portaria que 
estabelece diretrizes e instrumentos a serem adotados como 
referência para o programa.
A portaria prevê a criação do chamado Consórcio Catarina, 

que é o conjunto de entidades partícipes que vão atuar 
coordenadamente nas cooperações e nas atividades do 
Programa Constelação Catarina, que atenderá prioritariamente 
os setores agropecuário e de defesa civil nacionais.
Além de apresentar instâncias e organização do Consórcio 
Catarina, a portaria prevê a criação – e dá as diretrizes de 
implementação – de um regimento interno ainda a ser lançado.
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2021-05/governo-cria-programa-para-fabricacao-de-satelites-
brasileiros

12/05/2021
Queiroga anuncia compra de mais 100 milhões de vacinas da 
Pfizer
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta terça-
feira (11) que o governo vai comprar mais 100 milhões de 
doses da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer para serem 
usadas no Programa Nacional de Imunização (PNI) contra 
a covid-19. A compra foi viabilizada após a edição de uma 
medida provisória (MP) que abre crédito extraordinário total 
de R$ 5,5 bilhões, anunciada ontem (10).
Parte desse recurso, cerca de R$ 1,68 bilhão, será destinada 
à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a fabricação, em 
território brasileiro, de 50 milhões de doses da vacina da 
AstraZeneca. Os R$ 3,82 bilhões restantes serão usados na 
compra da Pfizer.
“O presidente me incumbiu de impulsionar nossa campanha de 
vacinação. E é isso que estamos fazendo. O Brasil já é o quinto 
país que mais distribui vacinas à sua população. Nas mais de 
38 mil salas de vacinação, nós temos o potencial de vacinar 
mais de 2,4 milhões de brasileiros por dia”, afirmou o ministro, 
durante cerimônia para anunciar o repasse de recursos a 
prefeituras para serviços de atenção primária à saúde. Segundo 
Queiroga, as novas doses da Pfizer só devem começar a chegar 
em setembro, com previsão final de entrega até o fim do ano.
“Essas vacinas serão entregues ainda neste ano. Mais de 30 
milhões no mês de setembro e as demais, até dezembro. Então, 
temos vacinas, de reconhecida eficácia, comprovadas pelas 
agências sanitárias mais rigorosas do mundo e vamos vacinar 
todos os brasileiros”, acrescentou.
Até agora, de acordo com o painel Vacinômetro, produzido 
pela plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, foram 
distribuídas 75,5 milhões de doses e vacinadas 46,8 milhões de 
pessoas.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/
noticia/2021-05/queiroga-anuncia-compra-de-mais-100-milhoes-de-
vacinas-da-pfizer

13/05/2021
Bolsonaro chama de injustificável o lançamento de foguetes 
contra Israel
Presidente também enviou condolências às famílias das vítimas.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reafirmou sua 
posição pró-Israel ao comentar os conflitos atuais entre forças 
israelenses e palestinos, que deixaram ao menos 74 mortos nos 
últimos dias.
“É absolutamente injustificável o lançamento indiscriminado 
de foguetes contra o território israelense. A ofensiva provocada 
por militantes que controlam a Faixa de Gaza e a reação 
israelense já deixaram mortos e feridos de ambos os lados”, 
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escreveu o presidente, em uma rede social, nesta quarta (12).
“Expresso minhas condolências às famílias das vítimas e 
conclamo pelo fim imediato de todos os ataques contra Israel, 
manifestando meu apoio aos esforços em andamento para 
reduzir a tensão em Gaza”, acrescentou.
Bolsonaro é aliado do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, 
que esteve em sua posse em Brasília, em 2019. Na época, o 
presidente prometeu transferir a embaixada do Brasil em Israel, 
de Tel Aviv para Jerusalém, cidade disputada entre palestinos 
e israelenses. O gesto seria uma forma de mostrar que o Brasil 
considera a cidade como capital de Israel, mas a mudança não 
foi efetivada após pressão de países árabes.
Entre grupos evangélicos, há a crença de que Jesus Cristo só 
voltará à Terra se os judeus estiverem fixados em Israel —algo 
que afirmam acreditar ser reforçado pelo reconhecimento de 
Jerusalém como capital.
A cidade é crucial para o conflito israelense-palestino. De 
um lado, Israel reivindica a cidade inteira, incluindo seu setor 
oriental capturado na guerra de 1967, como sua capital. Os 
palestinos, do outro, buscam fazer de Jerusalém Oriental a 
capital de um futuro Estado na Cisjordânia e em Gaza.
No centro dos atuais confrontos estão a liberdade de culto em 
pontos da região de Jerusalém conhecida como Cidade Antiga 
—que os palestinos dizem estar sendo tolhida— e uma decisão 
judicial que prevê o despejo de famílias palestinas do bairro de 
Sheikh Jarrah que, por veredito de um tribunal regional, devem 
devolver os terrenos a judeus.
O conflito entre Hamas e Israel se agravou nesta quarta (12), 
com relatos de confrontos nas ruas e novos bombardeios 
aéreos na Faixa de Gaza, de onde, nos últimos dois dias, o 
grupo islâmico lançou mais de mil foguetes contra cidades 
israelenses, incluindo a capital econômica Tel Aviv.
Via Folha de SP.
Leia a matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/05/bolsonaro-chama-de-injustificavel-o-lancamento-de-
foguetes-contra-israel.shtml

18/05/2021
Bancada evangélica vai ao Itamaraty cobrar apoio à Universal 
após deportação de pastores de Angola
Em reunião com o comando do Itamaraty, a Frente Parlamentar 
Evangélica cobrou, nesta segunda-feira (17), que o governo Jair 
Bolsonaro realize uma defesa enfática da Igreja Universal do 
Reino de Deus na crise da instituição em Angola.
A Igreja Universal vive desde o final de 2019 um racha no país 
africano, onde houve uma rebelião de pastores angolanos contra 
o comando brasileiro da denominação. Liderada pelo bispo 
Edir Macedo, a Universal é ligada ao partido Republicanos e 
controla a TV Record.
Os religiosos rebelados assumiram o controle de templos da 
Universal no país e acusaram a igreja de praticar sonegação 
fiscal, entre outras irregularidades.
O último capítulo da crise ocorreu em meados de maio, quando 
34 brasileiros ligados ao trabalho missionário da Universal 
receberam a notificação de autoridades em Luanda de que 
seriam deportados.
Nove embarcaram para o Brasil ainda em 11 de maio.
O ministro de Relações Exteriores, Carlos França, convocou 
o embaixador de Angola em Brasília, Florêncio Mariano da 
Conceição e Almeida, para dar explicações. Na linguagem 
diplomática, o gesto indica insatisfação.
A ação do governo de Angola irritou parlamentares evangélicos, 

que passaram a mobilizar o governo Bolsonaro. O recado foi 
dado em reunião da bancada religiosa com França, no Palácio 
do Itamaraty.
“O problema da Universal é também nosso problema”, afirma 
o presidente da frente parlamentar, deputado Cezinha de 
Madureira (PSD-SP). Ele é membro do Ministério Madureira 
da Assembleia de Deus.
“O presidente Bolsonaro já fez menção ao assunto, mas 
acreditamos que o governo pode fazer um pouco mais”, 
acrescenta.
O chanceler disse ainda na reunião que daria atenção especial ao 
tema, mas que o Brasil não teria como envolver-se em disputas 
judiciais em Angola sobre o controle dos templos da igreja.
O governo Bolsonaro já indicou apoio à Universal na disputa. 
Em julho do ano passado, Bolsonaro enviou uma carta ao 
presidente angolano externando “preocupação com os recentes 
episódios” de “invasões a templos e outras instalações da IURD 
(Igreja Universal do Reino de Deus)”.
Via Folha de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/05/bancada-evangelica-vai-ao-itamaraty-cobrar-apoio-a-
universal-apos-deportacao-de-pastores-de-angola.shtml

26/05/2021
Com resultado da balança comercial, contas externas têm 
superávit recorde em abril
As contas externas registraram superávit mensal recorde em 
abril, ao mesmo tempo em que os investimentos estrangeiros 
diretos e os gastos de brasileiros no exterior avançaram, 
informou nesta quarta-feira (26) o Banco Central (BC).
Impulsionadas pelo saldo recorde da balança comercial 
brasileira, que vive bom momento por conta da alta dos preços 
de alimentos, minério de ferro e petróleo, além da disparada do 
dólar, as contas externas tiveram saldo positivo de US$ 5,663 
bilhões no mês passado - maior resultado para todos os meses.
Até então, o maior saldo positivo na conta de transações 
correntes, formada pela balança comercial, pelos serviços 
(adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas rendas (remessas 
de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior), havia 
ocorrido em julho de 2006 (US$ 3,019 bilhões). A série histórica 
do BC começa em janeiro de 1995.
No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, segundo 
o BC, as contas externas registraram rombo de US$ 9,717 
bilhões, o que representa queda de 54,5% na comparação com 
o mesmo período do ano passado (-US$ 21,402 bilhões).
Essa redução está relacionada com o bom saldo comercial, com 
um déficit menor na conta de serviços e com a redução nas 
remessas de lucros e dividendos para fora do país.
Em um cenário de recessão por  conta do coronavírus, o 
déficit  das contas externas recuou 75% em 2020 e foi para 
US$ 12,517  bilhões;
  
Para  todo ano de 2021, a expectativa do Banco Central é de 
uma nova  melhora nas contas externas, por conta do 
bom saldo da balança  comercial (fruto do dólar alto, que 
torna as exportações mais  rentáveis e as compras do exterior 
mais caras). A estimativa da  instituição é de um saldo  
positivo de US$ 2 bilhões  nas contas externas neste ano, o 
primeiro desde 2007.

O Banco Central também informou que os investimentos 
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estrangeiros diretos na economia brasileira somaram US$ 3,544 
bilhões em abril, com aumento de 117% na comparação com o 
mesmo mês do ano passado (US$ 1,632 bilhão).
Nos quatro primeiros meses deste ano, de acordo com números 
oficiais, o ingresso de investimentos estrangeiros na economia 
somou US$ 21,253 bilhões, com alta de 49% contra o mesmo 
período do ano passado (US$ 14,253 bilhões).
A entrada de investimentos do exterior foi suficiente para 
cobrir o rombo de R$ 9,717 bilhões nas contas externas no 
ano. Quando o déficit não é “coberto” pelos investimentos 
estrangeiros, o país tem de se apoiar em outros fluxos, 
como ingresso de recursos para aplicações financeiras, ou 
empréstimos buscados no exterior, para fechar as contas.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/economia/
noticia/2021/05/26/com-bom-resultado-da-balanca-comercial-contas-
externas-tem-superavit-recorde-em-abril.ghtml

27/05/2021
Governo Central tem superávit primário de R$ 16,4 bilhões 
em abril
Resultado é o melhor para o mês desde 2010.
O aumento na arrecadação neste ano e a queda nos gastos com 
o enfrentamento à pandemia de covid-19 fizeram o Governo 
Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) 
registrar o melhor resultado para meses de abril desde 2010. No 
mês passado, o resultado ficou positivo em R$ 16,481 bilhões.
O superávit primário representa a economia do governo para 
o pagamento dos juros da dívida pública. No mesmo mês de 
2010, o Governo Central tinha registrado superávit primário de 
R$ 23,257 bilhões. No mesmo mês do ano passado, marcado 
pelo início da pandemia de covid-19, as contas haviam ficado 
negativas em R$ 93 bilhões.
Com o resultado de abril, o Governo Central acumula superávit 
primário de R$ 40,974 bilhões no primeiro quadrimestre. Esse 
é o melhor resultado para os quatro primeiros meses do ano 
desde 2012, quando o superávit acumulado havia atingido R$ 
44,243 bilhões.
O resultado veio bastante acima do previsto. Segundo a 
pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo 
Ministério da Economia, as instituições financeiras projetavam 
déficit primário de R$ 20 bilhões para abril.
Meta
Apesar do superávit em março, a tendência é que o resultado das 
contas públicas fique negativo nos próximos meses. Para este 
ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece meta 
de déficit de R$ 247,1 bilhões para o Governo Central, mas 
projeto de lei aprovado no fim de abril permite o abatimento 
da meta de até R$ 40 bilhões de gastos.
Os gastos que podem ser deduzidos da meta estão relacionados 
com o enfrentamento à pandemia de covid-19. Dos R$ 40 
bilhões autorizados pelo Congresso, R$ 20 bilhões destinam-se 
à saúde, R$ 10 bilhões ao programa de redução de jornada e 
suspensão de contrato e R$ 10 bilhões ao Pronampe, programa 
que fornece crédito emergencial a micro e pequenas empresas.
Receitas e despesas
O principal fator que contribuiu para o superávit primário em 
abril foi a alta na arrecadação do governo. A receita líquida do 
Governo Central subiu 58,8% em abril acima da inflação oficial 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
na comparação com o mesmo mês do ano passado. No mês, 
elas somaram R$ 139,183 bilhões.

Boa parte dessa alta deve-se à queda de arrecadação provocada 
pela restrição das atividades sociais no início da pandemia e 
pelo adiamento de diversos pagamentos, como contribuições 
à Previdência Social e recolhimentos ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), que vigorou no ano passado como 
medida de ajuda às empresas.
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/
noticia/2021-05/governo-central-tem-superavit-primario-de-r-164-
bilhoes-em-abril

Venezuela
13/05/2021
Maduro dice estar listo para negociar «con toda la oposición» 
pero llama a Guaidó «pelele del norte»
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este 
miércoles que está «listo» para reunirse «con toda la oposición», 
al referirse a la propuesta que hizo un día antes el presidente 
interino, Juan Guaidó, de abrir una negociación, siempre bajo 
unas condiciones previas que el antichavista transmitió.
«Bueno, estoy de acuerdo, con la ayuda de la Unión Europea 
(UE), del Gobierno de Noruega, del Grupo (internacional) 
de Contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, 
(estoy) listo para reunirme con toda la oposición, para ver qué se 
saca de ahí», dijo Maduro en un acto de Gobierno transmitido 
por el canal del Estado.
El mandatario chavista afirmó que analizará «si se saca algo 
bueno» de esa conversación «y ellos abandonan el camino de la 
guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado» y 
vienen «al camino electoral». «Aquí los esperamos, en el camino 
electoral, aprobada la propuesta», subrayó.
Antes de hacer la afirmación, el jefe de Estado señaló que 
Guaidó pasó de un plan que «era la invasión a Venezuela a 
dialogar con Maduro», e ironizó al preguntarse «¿qué les 
parece?».
«Se quiere sentar conmigo Guaidó, ¿qué traerá en las manos, 
qué trampa traerá, le dieron la orden del norte?», se preguntó 
antes de asegurar que el opositor «es un pelele del norte» y «le 
dieron la orden» de negociar.
Guaidó lanzó este martes un mensaje en un vídeo difundido 
en sus redes sociales en el que apeló a lograr un gran acuerdo 
que «debe surgir a través de un proceso de negociación entre 
las fuerzas legítimas democráticas, el régimen y las potencias 
internacionales».
En el mismo, también abogó por «el compromiso de la 
comunidad internacional para lograr la recuperación de 
Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el 
levantamiento progresivo de sanciones», condicionado al 
cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo.
Via ABC.
Leia a matéria na íntegra: https://www.abc.es/internacional/abci-
maduro-dice-estar-listo-para-negociar-toda-oposicion-pero-llama-guaido-
pelele-norte-202105131018_noticia.html

27/05/2021
Maduro condiciona diálogo com a oposição à suspensão de 
todas as sanções contra a Venezuela
Presidente venezuelano exige ‘reconhecimento pleno da 
Assembleia Nacional’ e a devolução das contas bancárias à 
PDVSA.
Nicolás Maduro enumerou em rede nacional de televisão, 
na noite de quarta-feira, as suas condições para iniciar um 
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processo de diálogo com a oposição, depois da proposta de 
retomar as negociações apresentada em 11 de maio pelo líder 
opositor Juan Guaidó.
— Suspensão imediata de todas as sanções e medidas coercitivas 
unilaterais; reconhecimento pleno da Assembleia Nacional e 
dos poderes do país; e a devolução das contas bancárias da 
[empresa estatal] Petróleos da Venezuela e do Banco Central da 
Venezuela —  listou Maduro.
O presidente venezuelano sugeriu que aceitaria a mediação da 
Noruega nestes encontros de trabalho com seus adversários 
políticos, ainda em preparação. A tentativa de reativar as 
negociações coincidiu com a convocação de eleições de 
governadores e prefeitos para o próximo dia 21 de novembro, 
realizada pela nova diretoria do Conselho Nacional Eleitoral 
(CNE).
— Querem negociar? — perguntou Maduro. — Ponho estes 
três pontos. Daí em diante, estou disposto a ir aonde quiserem. 
Vamos nos medir em 21 de novembro, e que o povo decida.
De maneira muito pouco usual, Maduro — como fez também 
certa vez Hugo Chávez — prometeu que, em caso de derrota 
nas eleições presidenciais de 2024, o chavismo entregaria o 
poder “e iria para a rua”.
Coincidindo com as declarações, as primeiras importações de 
diesel, desde novembro do ano passado, chegaram esta semana 
a bordo do navio-tanque Bueno, transportando quase 500 mil 
barris de combustível. Nos últimos anos, o país tornou-se 
dependente da importação de gasolina e diesel para compensar 
a produção doméstica insuficiente da petroleira estatal PDVSA. 
Não ficou claro quem forneceu o combustível.
As declarações de Maduro não foram respondidas pela 
oposição, que tem agido com cautela para evitar que alguma 
troca de declarações desencadeie uma escalada de tensão e 
arruíne o ambiente prévio às reuniões de trabalho. Embora os 
dirigentes oposicionistas relutem em dizer algo, ninguém quis 
tomar estas afirmações como um obstáculo para o início das 
negociações
Via O Globo.
Leia a matéria na íntegra: https://oglobo.globo.com/mundo/maduro-
condiciona-dialogo-com-oposicao-suspensao-de-todas-as-sancoes-contra-
venezuela-1-25036712

EUA E CANADÁ

Estados Unidos
04/05/2021
Após críticas, Biden amplia número de permissões de entrada 
para refugiados nos EUA
Plano abre caminho para 62,5 mil pessoas que já tiveram 
pedidos aprovados passarem a residir no país nos próximos 
seis meses; há duas semanas, decisão de manter teto de Trump, 
de 15 mil pedidos, foi atacada por democratas.
O presidente americano, Joe Biden, elevou, nesta segunda-
feira, o número de permissões para a entrada de refugiados 
nos Estados Unidos, revertendo um teto estabelecido pelo 
governo de Donald Trump e que, até agora, seria mantido pelo 
democrata. Em comunicado divulgado na tarde desta segunda-
feira, Biden confirmou que poderá receber 62,5 mil refugiados 
nos próximos seis meses, cerca de quatro vezes mais do que o 
limite anterior válido para todo o ano, de 15 mil.
“Isso apaga o limite historicamente baixo definido pelo 
governo anterior, de 15 mil, que não reflete os valores dos EUA 

como uma nação que dá as boas-vindas e apoia os imigrantes”, 
declarou Biden no comunicado. “Em minha opinião, a 
determinação de aceitar os 62,5 mil pedidos é justificada por 
graves preocupações humanitárias, e é do interesse nacional 
dos Estados Unidos.”
Ele não informou se as 15 mil permissões previstas 
anteriormente já estão inseridas nesse total de 62,5 mil.
O programa de refugiados é diferente do sistema de asilo, 
no qual estão inseridos os imigrantes que tentam entrar 
pela fronteira. Todos os refugiados candidatos à residência 
permanente nos EUA passam por um processo de análise ainda 
no exterior, enquanto os requerentes de asilo fazem o pedido já 
na fronteira americana.
Pela divisão apresentada no comunicado, 22 mil “vagas” serão 
destinadas à África, 6 mil à Ásia Oriental, 4 mil a Europa e Ásia 
Central, 13 mil para Oriente Médio e Sul da Ásia e 12,5 mil sem 
destinação previamente estabelecida.
Cabe ressaltar o baixo número de permissões destinadas à 
América Latina e Caribe - 5 mil - , onde o governo tenta agir 
para conter uma onda migratória originada especialmente em 
países centro-americanos e que é uma das prioridades da Casa 
Branca para a região.
No comunicado, Biden delimita ainda seu objetivo de chegar 
a 125 mil permissões anuais para refugiados no próximo ano 
fiscal, a ser iniciado em outubro. Mas o presidente reconheceu 
que as duas metas serão difíceis de alcançar.
Via O Globo.
Leia a matéria na íntegra: https://oglobo.globo.com/mundo/apos-
criticas-biden-amplia-numero-de-permissoes-de-entrada-para-refugiados-
nos-eua-1-25000892

05/05/2021
U.S. backs waiving patent protections for Covid vaccines, citing 
global health crisis
WASHINGTON — The Biden administration announced 
Wednesday that it supports waiving intellectual property 
protections for Covid-19 vaccines, as countries struggle to 
manufacture the life-saving doses.
“This is a global health crisis, and the extraordinary circumstances 
of  the COVID-19 pandemic call for extraordinary measures. 
The Administration believes strongly in intellectual property 
protections, but in service of  ending this pandemic, supports 
the waiver of  those protections for COVID-19 vaccines,” 
United States Trade Representative Katherine Tai wrote in a 
statement.
“As our vaccine supply for the American people is secured, the 
Administration will continue to ramp up its efforts – working 
with the private sector and all possible partners – to expand 
vaccine manufacturing and distribution. It will also work to 
increase the raw materials needed to produce those vaccines,” 
the statement added.
Stocks of  major pharmaceutical companies that have produced 
vaccines, including Moderna, BioNTech and Pfizer, dropped 
sharply after news of  the potential waivers first broke.
World Trade Organization leaders reportedly urged member 
nations this week to quickly hash out the details of  an 
agreement to temporarily ease the rules protecting intellectual 
property behind coronavirus vaccines. The waiver, proposed 
by South Africa and India, could remove obstacles to ramping 
up the production of  vaccines in developing countries.
WTO decisions are based on consensus, so all 164 members 
must agree.
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President Joe Biden at the White House on Wednesday 
affirmed that the White House would back the World Trade 
Organization’s IP waiver proposal. “Yes, I’m going to talk 
about that later today. Yes,” Biden said shortly before Tai’s 
statement was released.
The Office of  the U.S. Trade Representative did not immediately 
respond to CNBC’s request for clarification.
The Biden administration’s move comes as coronavirus 
infections surge to their highest levels in countries that have 
struggled to procure or distribute vaccines, highlighting a 
contrast with other nations, including the U.S., Canada and 
Britian.
Via CNBC
Leia na íntegra em: https://www.cnbc.com/2021/05/05/us-backs-
covid-vaccine-intellectual-property-waivers-to-expand-access-to-shots-
worldwide.html

 07/05/2021
US job growth slows sharply in sign of  hiring struggles
WASHINGTON (AP) — The recovery of  America’s job 
market hit a pause last month as many businesses — from 
restaurants and hotels to factories and construction companies 
— struggled to find enough workers to catch up with a rapidly 
strengthening economic rebound. 
Employers added just 266,000 jobs in April, sharply lower than 
in March and far fewer than economists had expected. With 
viral cases declining and states and localities easing restrictions, 
the recovery from the pandemic recession has been so fast that 
many businesses have been caught flat-footed in the face of  
surging consumer demand.
Last month’s hiring slowdown appears to reflect a host of  
factors. Nearly 3 million people are reluctant to look for work 
because they fear catching the virus, according to government 
surveys. More women also dropped out of  the workforce last 
month, likely to care for children, after many of  them had 
returned in the previous two months. 
In addition, construction companies and manufacturers, 
especially automakers, have been left short of  parts as a result 
of  clogged supply chains and have had to slow production for 
now. Both sectors pulled back on hiring in April. And some 
businesses say they believe that a $300-a-week jobless benefit, 
paid for by the federal government, is discouraging some of  
the unemployed from taking new jobs. 
Still, companies have added jobs for four straight months, 
the Labor Department said Friday, though the government 
lowered its estimate of  job growth for February and March by 
a combined 78,000.
The resumption of  hiring has encouraged some Americans to 
start looking for jobs, which means they are newly counted 
as unemployed if  they don’t immediately find work. This is 
what happened in April, when the unemployment rate ticked 
up from 6% to 6.1%. 
Employers are now posting far more jobs than they did before 
the pandemic, and “help wanted” signs dot many restaurant 
windows. Other tell-tale signs of  labor shortages have emerged 
as well: Average hourly pay rose 0.7% in April to $30.17, 
which the government said suggests that the fast reopening 
of  the economy “may have put upward pressure on wages.” 
The average work-week also rose, evidence that companies are 
asking current employees to work more
“Demand is outpacing supply,” said Daniel Zhao, senior 
economist at Glassdoor, a job listings website. “That’s something 

that is occurring across the economy, in semiconductors to 
lumber, and we’re seeing a similar crunch in the labor market.”
Steven Tamasi, CEO of  Boston Centerless, which makes parts 
for medical device makers and aerospace companies, said his 
clients in January had said they thought it would take nine 
months to return to pre-pandemic sales levels. 
Via AP News
Leia na íntegra em: https://apnews.com/article/health-coronavirus-
pandemic-business-5dc338627748f7c75ba7e9a040a894d7

10/05/2021
What We Know About The Ransomware Attack On A Critical 
U.S. Pipeline
A critical pipeline that runs from refineries on the U.S. Gulf  
Coast to terminals as far north as New York was shut down 
over the weekend after being hit by a massive ramsonware 
attack.
Here’s what we know so far.
What happened?
Colonial Pipeline Co., which operates a 5,500-mile pipeline 
that delivers 45% of  the gasoline and jet fuel supplied to the 
U.S. East Coast, said Friday that it had been the victim of  a 
ransomware attack.
In response to the attack, the company quickly “took certain 
systems offline to contain the threat,” it said in a statement. 
Colonial said those actions “temporarily halted all pipeline 
operations and affected some of  our IT systems, which we are 
actively in the process of  restoring.”
The BBC reported that Colonial’s network was compromised on 
Thursday and almost 100 gigabytes of  data were taken hostage. 
The hackers reportedly locked the data on some computers 
and servers and are threatening to leak it to the internet if  the 
undisclosed ransom is not paid.
Who is responsible for the attack?
Suspicion quickly landed on a relatively new, but shadowy group 
of  hackers and veteran cybercriminals known as DarkSide. On 
Monday, the FBI in a brief  statement said that it “confirms that 
the Darkside ransomware is responsible for the compromise of  
the Colonial Pipeline networks.”
Lior Div, chief  executive officer of  Boston-based security 
firm Cybereason, told Reuters that DarkSide is “very new but 
they’re very organized.”
The website Bleeping Computer, which covers computer 
technology, published an article in August introducing DarkSide 
and saying that the group had begun attacks that month.
The website published a “press release” purporting to be from 
DarkSide that said the group was prepared to target hospitals, 
schools and universities, nonprofit organizations and the 
government sector. In it, DarkSide threatened to publish data 
it locks and send notification of  the leak to “the media and 
your partners and customers” and to “NEVER provide you 
decryptors” unless the ransom is paid.
At the time, DarkSide’s ransom demands ranged from $200,000 
to $2 million.
Reuters reported that like many other such groups, DarkSide 
“seems to spare Russian, Kazakh and Ukrainian-speaking 
companies, suggesting a link to the former Soviet republics.”
Last month, the Biden administration imposed new sanctions 
on Russia, specifically targeting technology companies that 
support efforts by the Kremlin’s intelligence services to target 
the U.S. with cyberattacks. The sanctions came after hackers, 
believed to be directed by Russia’s SVR foreign intelligence 
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service, used a routine software update to slip malicious code 
into software produced by SolarWinds and then used it as a 
vehicle for a massive cyberattack.
Lior Div, chief  executive officer of  Boston-based security 
firm Cybereason, told Reuters that DarkSide is “very new but 
they’re very organized.”
The website Bleeping Computer, which covers computer 
technology, published an article in August introducing DarkSide 
and saying that the group had begun attacks that month.
The website published a “press release” purporting to be from 
DarkSide that said the group was prepared to target hospitals, 
schools and universities, nonprofit organizations and the 
government sector. In it, DarkSide threatened to publish data 
it locks and send notification of  the leak to “the media and 
your partners and customers” and to “NEVER provide you 
decryptors” unless the ransom is paid.
At the time, DarkSide’s ransom demands ranged from $200,000 
to $2 million.
Reuters reported that like many other such groups, DarkSide 
“seems to spare Russian, Kazakh and Ukrainian-speaking 
companies, suggesting a link to the former Soviet republics.”
Last month, the Biden administration imposed new sanctions 
on Russia, specifically targeting technology companies that 
support efforts by the Kremlin’s intelligence services to target 
the U.S. with cyberattacks. The sanctions came after hackers, 
believed to be directed by Russia’s SVR foreign intelligence 
service, used a routine software update to slip malicious code 
into software produced by SolarWinds and then used it as a 
vehicle for a massive cyberattack.
Russia has denied any involvement in the SolarWinds attack.
What will be the impact?
Although much depends on how long Colonial’s pipeline 
shutdown continues, gas prices are sensitive to sudden 
disruptions and the results of  the cyberattack could be felt at 
the gas pump.
Patrick De Haan, the head of  petroleum analysis at GasBuddy, 
tweeted, “The challenges brought on by the Colonial Pipeline 
[shutdown] would likely not appear for several days or longer.”
The average price of  gasoline in the U.S. on Monday is $2.967 
per gallon, up just a fraction of  a cent from Sunday, according 
to AAA.
Spot shortages of  diesel and jet fuel could also occur, according 
to Natural Gas Intelligence, a provider of  data and news on 
North American energy markets.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/05/10/995405459/
what-we-know-about-the-ransomware-attack-on-a-critical-u-s-pipeline

13/05/2021
Maior oleoduto dos EUA volta a operar depois de ciberataque
Maior rede de transporte de combustíveis da costa leste do país 
ficou cinco dias paralisada após ação de hackers. Suspensão no 
abastecimento gerou corrida a postos de gasolina em várias 
cidades.
A empresa Colonial Oleoduto começou a retomar nesta 
quarta-feira (12/05) as operações da maior rede de oleodutos 
na costa leste do país. O sistema ficou paralisado por cinco dias 
após um ataque cibernético, no pior atentando do tipo contra a 
infraestrutura dos Estados Unidos.
A retomada das atividades na rede que possui 8.850 quilômetros 
está sendo feita de maneira gradual e a Colonial afirmou 
que ainda levará vários dias para que o abastecimento volte 

ao normal. A empresa transporta até 2,5 milhões de barris 
de gasolina, gasóleo e combustível de aviação por dia das 
refinarias no Golfo do México para as grandes cidades no sul e 
leste dos Estados Unidos, abastecendo cerca de 50 milhões de 
consumidores.
Em nota, a empresa informou que reiniciou as operações por 
volta às 17h (horário local) e se comprometeu a trabalhar ao 
máximo até que o abastecimento volte ao normal.
A paralisação levou a uma corrida a postos de gasolina, gerando 
filas em diversas cidades. A gasolina começou a falta em vários 
postos em diversas regiões. O porta-voz da Casa Branca chegou 
a pedir que os consumidores evitem estocar combustíveis e 
comprem apenas o necessário.
O Departamento americano de Transportes e a Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA flexibilizaram temporariamente 
regulamentos sobre transportes de combustíveis para tentar 
aliviar a crise de abastecimento nos estados afetados.
O ataque cibernético ao sistema da Colonial ocorreu na sexta-
feira passada. A empresa afirmou ainda que o ataque envolveu 
um ransomware, um malware que bloqueia os sistemas de 
computação e para libertá-los é exigido o pagamento de regaste.
Segundo uma reportagem do jornal americano The Washington 
Post, a Colonial não pretendia pagar o regaste e estaria 
trabalhando com especialistas em segurança cibernética para 
restaurar o sistema.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/maior-oleoduto-
dos-eua-volta-a-operar-depois-de-ciberataque/a-57520642

14/05/2021
Brasil tem responsabilidade de liderar a crise climática, diz John 
Kerry
Enviado especial para o clima do governo americano e 
principal elo da relação diplomática entre a Casa Branca e o 
Planalto hoje, John Kerry diz que o Brasil tem responsabilidade 
de liderar a crise climática, sob um esquema de fiscalização e 
cobrança desenhado pela equipe de Joe Biden.
Em entrevista exclusiva à Folha, Kerry se diz disposto a 
negociar com o presidente Jair Bolsonaro, sem discutir sanções, 
mas reforça que a credibilidade do líder brasileiro, conhecido 
por sua política ambiental negligente, vai ser pavimentada 
sobre ações e resultados imediatos, além da exigência de uma 
“redução significativa” do desmatamento ainda em 2021.
“O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e líder 
regional, o país tem a responsabilidade de liderar”, diz Kerry.
Chamado de czar do clima de Biden, o ex-secretário de Estado 
americano afirma que os EUA vão acompanhar de perto as 
medidas tomadas pelo governo brasileiro para cumprir as 
promessas feitas por Bolsonaro durante a Cúpula de Líderes 
sobre o Clima, convocada por Biden em abril.
“As palavras devem ser apoiadas pela ação concreta a curto 
prazo”, afirma o americano.
Em seu discurso no mês passado, Bolsonaro prometeu dobrar 
os recursos para fiscalização ambiental, antecipou em dez anos 
a meta de alcançar a neutralidade climática, agora para 2050, e 
se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal até 2030, 
o que já estava previsto no Acordo de Paris.
Um dia depois, porém, oficializou um corte de quase R$ 240 
milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, o que 
alarmou Kerry.
O americano diz que o governo brasileiro garantiu diretamente 
a ele que haverá uma recomposição dos recursos, mas espera 
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confirmar a veracidade da promessa.
Questionado sobre a possibilidade de confiar em Bolsonaro, 
que já ameaçou usar “pólvora” contra os EUA “quando acaba 
a saliva”, Kerry sinalizou que não compra a ideia de que o 
presidente brasileiro mudou completamente de postura.
“No Brasil, ações e resultados mostrarão a credibilidade dos 
compromissos.”
A complacência com Bolsonaro interessa a Biden, que tenta se 
consolidar como líder em uma nova configuração geopolítica 
mundial, ditada pelo clima. Nesse cenário, Kerry sabe que o 
Brasil é personagem-chave, com 60% da floresta amazônica 
em seu território, assim como a China, principal emissora de 
poluentes e grande rival política americana. “Fazer com que a 
China faça mais é fundamental para o nosso sucesso coletivo 
sobre o clima.”
Confira os principais trechos da entrevista.
Via Folha de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/05/brasil-tem-responsabilidade-de-liderar-a-crise-
climatica-diz-john-kerry.shtml

26/05/2021
Blinken visits Egypt, Jordan to support Israel-Hamas ceasefire
United States Secretary of  State Antony Blinken has arrived in 
Jordan on the last leg of  a regional tour to bolster a ceasefire 
reached last week between Israel and Hamas, the Palestinian 
faction that runs the besieged Gaza Strip.
Eleven days of  Israeli bombardment that began on May 10 
killed at least 254 Palestinians, including 66 children, and 
wounded more than 1,900 others in the coastal enclave, 
according to health authorities. At least 12 people in Israel, 
including two children, were killed by rockets fired by Hamas 
and other armed groups from Gaza during the same period.
Blinken’s visit to Amman, where he was due to meet King 
Abdullah II on Wednesday, followed trips to Cairo, where he 
met Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, and Jerusalem and 
Ramallah, where he held separate meetings with Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian Authority (PA) 
President Mahmoud Abbas.
The top US diplomat pledged millions in aid to rebuilding 
efforts in Gaza that he said the US would “ensure” would not 
benefit Hamas, with whom Washington does not have direct 
contact and labels a “terrorist organisation”.
Yahya Sinwar, the Hamas leader in Gaza, said the group 
welcomed Arab and international efforts to rebuild the enclave.
“We will ease and facilitate the task for everyone and we will 
make sure that the process will be transparent and fair and 
we will make sure that no penny goes to Hamas or Qassam 
(Hamas armed wing),” Sinwar told a press conference.
“We have satisfactory sources of  money for Hamas and Qassam. 
A major part of  it from Iran and part in donations from Arab, 
Muslims and liberals of  the world who are sympathetic to our 
people and their rights,” he said.
After meeting el-Sisi, Blinken said both “believe strongly that 
Palestinians and Israelis deserve equally to live in safety and 
security”, and that “Egypt is vital to these aspirations”.
Egyptian mediators have been leading negotiations between 
Israel and Hamas.
US President Joe Biden, in a call with el-Sisi on Monday, 
thanked Egypt for “its successful diplomacy” and coordination 
with Washington to achieve the ceasefire.
The Biden administration has credited its own “quiet”, behind-

the-scenes approach with bringing an end to the bombings, 
brushing off  criticism that the US did not take a hard enough 
line with Israel in the early days of  the escalation, which 
included the US blocking four times a United Nations Security 
Council joint statement calling for a ceasefire.
Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/26/
blinken-arrives-in-egypt-to-support-of-israel-gaza-ceasefire

EUROPA

Bielorrússia
25/05/2021
Vol intercepté par la Biélorussie : l’Europe ferme son espace 
aérien au pays pour sanctionner Alexandre Loukachenko
Air France a annoncé suspendre « jusqu’à nouvel ordre 
» le survol de l’espace aérien du pays par ses appareils, 
conformément à une recommandation de l’Union européenne 
qui vient d’adopter un nouveau train de sanctions contre le 
régime biélorusse.
Le bras de fer se poursuit entre les Européens et le régime du 
président Alexandre Loukachenko. Les dirigeants de l’Union 
européenne (UE) ont décidé, lundi 24 mai au soir, de fermer 
leur espace aérien à la Biélorussie et d’adopter une nouvelle 
série de sanctions contre le régime, accusé d’avoir dérouté un 
avion de ligne européen vers Minsk pour arrêter un dissident, 
dont ils ont exigé la libération immédiate.
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies 
(ONU) tiendra mercredi une réunion informelle d’urgence à 
huis clos sur ce sujet, ont annoncé des sources diplomatiques 
à l’Agence France-Presse (AFP). Cette session, qui devrait 
se tenir à distance, a été demandée par la France, l’Irlande et 
l’Estonie.
Roman Protassevitch, un journaliste d’opposition de 26 ans, et 
sa compagne, Sofia Sapéga, se trouvaient à bord d’un Boeing de 
Ryanair reliant Athènes à Vilnius dérouté dimanche vers Minsk 
après, selon la Biélorussie, une alerte à la bombe, laquelle 
s’est révélée mensongère. Les autorités biélorusses ont dit à 
l’équipage du vol Ryanair que leur avion était piégé et lui ont « 
recommandé » de se poser à Minsk, selon la transcription des 
échanges entre le pilote et la tour de contrôle publiée mardi.
Roman Protassevitch et Sofia Sapéga ont ensuite été arrêtés à 
l’aéroport et le jeune homme est, désormais, détenu à Minsk, 
la capitale. M. Protassevitch est un ancien rédacteur en chef  
de l’influent média d’opposition Nexta. Il a dit être « passé aux 
aveux » dans une vidéo diffusée, lundi soir, par la télévision 
d’Etat, dont les circonstances entourant l’enregistrement sont 
floues. Selon son père, il est clair que Roman Protassevitch 
avait été soumis à « des violences physiques » pour « avouer » 
avoir organisé des manifestations. Selon le père, son fils avait 
quelques dents manquantes.
Via Le monde.
Leia a matéria na íntegra: https://www.lemonde.fr/international/
artic le/2021/05/25/vol-r yanair-inter cepte-par-la-bielorussie-
l - eur ope - f e rme- son- e spac e -aer i en -pour - sanc t i onner -a l exandr e -
loukachenko_6081360_3210.html

França
05/05/2021
Il est 17h49, Napoléon est mort
Avec l’historien David Chanteranne, rédacteur en chef  de 
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Napoléon 1er, la revue du Souvenir Napoléonien, plongée dans 
les derniers jours de Napoléon 1er, exilé sur l’île de Sainte-
Hélène, 200 ans après sa mort, le 5 mai 1821.
Il est 17h49, Napoléon est mort. Ce 5 mai 1821 marque la 
fin d’une époque. Louis-Joseph Marchand, son premier valet 
de chambre, s’approche de son chevet. Tous sont réunis 
autour du lit de camp à baldaquins de l’empereur déchu. Ses 
compagnons d’exil, le couple Bertrand, leurs enfants, le général 
Montholon, l’aumônier Vignaly, et ses domestiques, le garde-
suisse Noverraz, le mamelouk Ali, Pierron, les Chinois, tous 
sont là autour de lui.
Ce n’est pas une surprise : Napoléon, âgé de 51 ans, n’a pas 
quitté le lit depuis le 22 avril 1821. Son testament est prêt, 
il l’a soigneusement dicté au général Montholon, son fidèle 
compagnon d’exil. C’est surtout de l’Aiglon, son fils exilé en 
Autriche avec sa mère, Marie-Louise, dont il se soucie. D’ailleurs, 
une gravure représentant l’enfant est placée tout proche de son 
lit. Il la fixe des heures durant pendant son agonie.
Il a reçu l’extrême onction quatre jours plus tôt, le 1er mai, 
administrée par l’aumônier Vignaly, quand le délire a commencé. 
Le général Bonaparte pour les Anglais, Napoléon 1er du temps 
de sa gloire, n’est plus. Son cancer de l’estomac a eu raison de 
lui. Mais c’est aussi l’isolement à Sainte-Hélène, cette île perdue 
au milieu de l’Atlantique entre la Namibie et le Brésil, à des 
milliers de kilomètres de l’Europe, qui a accéléré son mal.
«Le climat de l’île est délétère, rappelle David Chanteranne, 
historien et rédacteur en chef  de “Napoléon 1er, revue du 
Souvenir Napoléonien”. Sa résidence, Longwood, était au 
départ pensée pour n’être occupée que l’été. Située sur le haut 
plateau de l’île, les vents alizés la balaient en permanence, et 
l’humidité est très forte.»
Rats et chèvres sauvages
La maison, pas très grande, domine d’un côté une nature 
tropicale, et de l’autre un paysage lunaire. Le lieu est d’ailleurs 
nommé «Deadwood », relate David Chanteranne. Les chèvres 
sauvages qui l’infestent ont eu raison de la végétation. Des 
bassines pleines d’eau sont placées au pied des lits des enfants, 
pour empêcher les rats d’y grimper pendant la nuit.
«Napoléon a sombré dans une dépression terrible depuis son 
arrivée à Sainte-Hélène le 17 octobre 1815, après un voyage de 
deux mois et demi, poursuit David Chanteranne. Lors de sa 
mort, il souffre de plusieurs choses: un ulcère s’est transformé 
en cancer, mais il est aussi anémié, car il refuse de se nourrir 
correctement depuis des années. Les repas ont beaucoup 
d’allure, l’étiquette pratiquée aux Tuileries est encore de mise, 
mais il fait tout très vite.»
Si la table de Longwood est fournie de vins sud-africains, de 
viandes, de poissons, de légumes et de fruits, même s’ils se font 
rares sur cette île éloignée de tout, Napoléon a en effet conservé 
ses habitudes militaires. Une bactérie, placée depuis des années 
dans son estomac, a prospéré grâce à une alimentation saumurée 
et pauvre en fibres. Son état moral n’arrange pas les choses, et 
ceux qui le soignent ne peuvent plus rien.
Via RFI
Leia na íntegra em: https://www.rfi.fr/fr/france/20210504-il-est-
17h49-napol%C3%A9on-est-mort

27/05/2021
Macron admite responsabilidade da França no genocídio de 
Ruanda
Presidente francês afirma que seu país ficou ao lado do “regime 
genocida” e reconhece “sofrimento que provocou ao povo 

ruandês”. Massacre em 1994 deixou 800 mil mortos.
O presidente da França, Emmanuel Macron, reconheceu nesta 
quinta-feira (27/05) que seu país teve grande “responsabilidade” 
pelo genocídio de 1994 em Ruanda, que deixou cerca de 800 
mil mortos.
Em discurso feito em Kigali, capital do país africano, Macron 
afirmou que a França ficou ao lado do “regime genocida” de 
Ruanda e tinha parcela da culpa pela evolução do cenário que 
provocou o massacre.
“A França tem um papel, uma história e uma responsabilidade 
política em Ruanda. Ela tem um dever: O de olhar para história 
de frente e reconhecer o sofrimento que provocou no povo 
ruandês, ao privilegiar o silêncio em vez de examinar a verdade 
por tanto tempo”, disse Macron, em um memorial ao genocídio 
onde estão enterradas mais de 250 mil vítimas.
“Somente aqueles que sobreviveram àquela noite podem talvez 
perdoar, e ao fazer isso nos oferecerem o dom do perdão”, disse 
o presidente francês. “Por isso, de forma humilde e respeitosa, 
estou ao lado de vocês hoje. Vim para reconhecer a extensão de 
nossas responsabilidades.”
Ele frisou, no entanto, que a França não teria sido cúmplice 
do massacre. “Os assassinos que iam pelos pântanos, pelas 
montanhas, pelas igrejas, não tinham o rosto da França. A 
França não foi um cúmplice”, afirmou Macron, lembrando que 
as falhas de seu país contribuíram para “27 anos de amarga 
distância” com Ruanda.
Relatório abriu caminho para viagem
Macron chegou a Kigali na manhã de quinta e primeiro se reuniu 
com o presidente Paul Kagame na residência presidencial. Em 
seguida, foi ao memorial ao genocídio.
A viagem faz parte de uma sequência de esforços dos franceses 
desde a eleição de Macron, em 2017, para reparar as relações 
entre os dois países.
Dois relatórios concluídos neste ano que examinaram o papel 
da França no genocídio ajudaram a abrir o caminho para a 
visita desta quinta, a primeira de um presidente francês ao país 
em 11 anos.
No genocídio de 1994, extremistas Hutu assassinaram 
integrantes da minoria Tutsi e hutus moderados que tentaram 
protegê-los. A derrubada do avião do então presidente de 
Ruanda, Juvenal Habyarimana, que o matou, foi o gatilho para 
o massacre.
O governo de Ruanda e organizações que representam os 
sobreviventes do genocídio acusaram diversas vezes a França 
de ter treinado e armado milícias e tropas que lideraram o 
genocídio.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/macron-admite-
r esponsabilidade-da-fran%C3%A7a-no-genoc%C3%ADdio-de-
ruanda/a-57688970

GRÉCIA/TURQUIA

31/05/2021
Turkey’s Erdogan, Greece’s Mitsotakis ‘to meet at NATO 
summit’
Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Greek Prime 
Minister Kyriakos Mitsotakis will meet at this month’s NATO 
summit as both sides pledge to smooth their differences.
The two rivals are at odds over many issues, from competing 
territorial claims in the Eastern Mediterranean to migrant and 
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refugee boats as well as the status of  Cyprus.
Both sides are NATO members and came close to armed 
conflict last year but have been trying to lower tensions since.
“We are fully aware of  the different, and in some very serious 
issues, diametrically opposed positions that we have,” Greek 
Foreign Minister Nikos Dendias said on Monday following 
a meeting with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu in 
Athens.
“The purpose of  today’s meeting was to attempt an initial 
negotiation process and if  possible, a gradual normalisation of  
the situation over time.”
As recently as Sunday, the two countries traded barbs over the 
status of  the Muslim minority in Greece. But the ministers 
were at pains to avoid a repeat of  their open argument over 
sovereignty at a press conference in Ankara last month.
Cavusoglu said Turkey wanted to improve economic ties with 
Greece and said there had been concrete steps on 25 articles 
in areas ranging from transport to energy, the environment, 
tourism and trade.
He also said they had decided to recognise each other’s 
COVID-19 vaccination certificates to permit travel between 
the countries.
“I would like to say that, as Turkey, we have the will for these 
actions and I am happy to see the same will from Greece,” 
Cavusoglu said, before adding that Erdogan and Mitsotakis 
were planning to meet at the NATO summit in Brussels on 
June 14.
Erdogan and Mitsotakis have met only once since the Greek 
premier took office in the summer of  2019. That meeting also 
took place on the sidelines of  a NATO summit.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/31/
greece-and-turkey-aim-to-smooth-differences-leaders-to-meet

Irlanda

26/05/2021
Ireland urges Israel to end ‘de facto annexation’ of  Palestinian 
land
Ireland’s government on Tuesday supported a parliamentary 
motion condemning the “de facto annexation” of  Palestinian 
land by Israeli authorities in what it said was the first use of  the 
phrase by a European Union government in relation to Israel.
Irish Foreign Minister Simon Coveney, who has represented 
Ireland on the United Nations Security Council in debates on 
Israel in recent weeks, supported the motion, and condemned 
what he described as Israel’s “manifestly unequal” treatment of  
the Palestinian people.
But he also insisted on adding a condemnation of  recent rocket 
attacks on Israel by Palestinian militant group Hamas before he 
agreed to government support for the motion, which had been 
tabled by the opposition Sinn Fein party.
“The scale, pace and strategic nature of  Israel’s actions on 
settlement expansion and the intent behind it have brought us 
to a point where we need to be honest about what is actually 
happening on the ground. ... It is de facto annexation,” Coveney 
told parliament.
“This is not something that I, or in my view this house, says 
lightly. We are the first EU state to do so. But it reflects the 
huge concern we have about the intent of  the actions and of  
course, their impact,” he said.

Most countries view settlements Israel has built in territory 
captured in the 1967 Middle East war as illegal and as an 
obstacle to peace with the Palestinians. The United States and 
Israel dispute this.
Via Reuters
Leia na íntegra em: https://www.reuters.com/world/middle-east/ireland-
urges-israel-end-de-facto-annexation-palestinian-land-2021-05-25/

Reino Unido

10/05/2021
Scottish elections: what happened – and what comes next?
The casual observer, looking at the 2021 Scottish election 
results, could be forgiven for thinking “nothing to see here”. 
The parties’ vote shares barely changed and, as a result, neither 
did their seat shares. The elation of  a gain in the constituency 
races, such as the SNP’s victory over the Conservatives in Ayr, 
is swiftly followed by the realisation that this probably means 
the loss of  a seat via the regional list – the part of  the electoral 
system designed to keep the overall result proportional.
But the fact that so little has changed since the last Holyrood 
election in May 2016 is, in itself, noteworthy because the interim 
has hardly been uneventful. First there was the EU referendum, 
its shock result and seemingly endless fall-out – including talk 
of  a Westminster power grab on the responsibilities returning 
from Brussels. Then there was a global pandemic. More 
recently, the governing SNP has been rocked by what might 
euphemistically be called the “whole Alex Salmond business”.
There were certainly signs of  a Brexit effect beneath the 
surface. On the regional list, the national figures suggest 
a swing of  around one percentage point from SNP to the 
Conservatives – although it should, however, be noted that 
not many votes actually travel directly between the two parties. 
However, that swing was closer to four points in the North 
East, the Scottish region most sympathetic to Brexit and in 
which the Conservatives made gains in recent UK general 
elections. By contrast, in more Europhile Lothian, there was 
a swing of  nearly two points in the other direction. A similar 
pattern can be seen at the level of  individual constituencies. 
The Conservatives are the Brexit party in Scotland, a status that 
both wins and loses them votes.
Even these regional differences are relatively small, though. 
Where there were big swings in the vote, such as the 12-point 
shift from Labour to the Conservatives in Dumfriesshire or 
the 11-point swing from the Tories to Liberal Democrat leader 
Willie Rennie in Fife North East, they were not about Brexit 
but about independence.
A recurring pattern in the results was that of  anti-independence 
tactical voting, with many supporters of  the Conservatives, 
Labour and the Lib Dems willing to unite behind whichever of  
those parties was best placed to defeat the SNP. This prevented 
the SNP from picking up key target seats like Dumbarton and 
Aberdeenshire West that would have otherwise have been 
within reach – and were always its best bet for winning a 
majority of  seats despite falling short of  50% of  the vote.
The next referendum debate
The real driver of  this election, then, as of  every Scottish 
election since the 2014 referendum, was the constitutional 
question. According to Scottish Election Study constituency 
vote intentions data, fully 92% of  voters were opting for a 
party that shared their view on independence.
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The strength of  this alignment is extraordinary – it far outstrips, 
for example, the link between Brexit views and voting in the 
2019 general election – and it leaves little or no room for issues 
like the pandemic, education, the Salmond affair and so on. 
This is not to say that such things are ignored by the public. 
It’s just that, when voters are asked about those issues, their 
opinions generally turn out to be squarely in line with their 
constitutional preferences. In that Scottish Election Study 
survey, 89% of  independence supporters thought that the SNP 
would do a good job of  governing Scotland if  elected. Just 
13% of  pro-union voters said the same.
Boiled down, then, the 2021 election confirms that the Scottish 
electorate is divided pretty much straight down the middle on 
independence. Would it have made much difference had the 
SNP won one more seat and gained its majority? Not in the 
Scottish parliament, where a pro-independence majority was all 
but guaranteed anyway. And not according to the voters, more 
than 60% of  whom don’t believe this election has any bearing 
on whether there is a mandate for a referendum anyway. Many 
think there is already a mandate, whatever the result, and 
many others on the unionist side believe that no result in any 
direction could be considered a mandate for a referendum.
Via Yahoo UK News
Veja na íntegra em: https://uk.news.yahoo.com/scottish-elections-
happened- comes -next -085642331.html?guc counter=1&guce_
referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_
sig=AQAAAMoBrZuSpWZoLGYYDV4M2NZrh1GAsdK_U44
eB9du7ZoPx3Yl0JDP2djN4Ha6Gc9ecN8PnpJFL1r_4M2XCd27
K6bzShE5ixAh59JcptCgda42NnIa1Ye36mU7a9cuAXCKTDEVw
iNaDnR7tLaEUmXi23lJHIjFB-MwgJASeYccC_dA

RÚSSIA

19/05/2021
Russia offers to help demarcate Armenia-Azerbaijan border
Moscow has offered to help mediate demarcation negotiations 
after Armenia accused Azerbaijan of  a border incursion, 
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said.
Armenia accused Azerbaijan of  sending troops across the 
border last week, highlighting the fragility of  a Russian-
brokered ceasefire that halted six weeks of  fighting between 
ethnic Armenian and Azeri forces last year.
Azerbaijan has denied crossing the frontier and said its forces 
only defended their side.
But Armenia said on Friday that Azerbaijan had failed to fulfil a 
promise to withdraw troops that had crossed the border.
“Russia has offered first of  all to provide assistance with the 
delimitation and demarcation of  the border,” Lavrov told 
reporters during a visit to Dushanbe, capital of  Tajikistan, on 
Wednesday.
He added that Moscow had proposed setting up a joint 
Armenian-Azeri commission, with Russia possibly participating 
as a consultant or mediator.
Armen Grigoryan, secretary of  the Armenian government’s 
security council, said demarcation work could not start until 
Azeri troops had left Armenian territory, TASS news agency 
reported.
However, Armenia’s defence ministry said earlier on Wednesday 
that talks between the Armenian and Azeri defence officials 
were under way, the Interfax news agency reported.
“In the absence of  a peaceful settlement within a reasonable 

timeframe – in the event that Azerbaijan’s military does not 
return to its original positions without any preconditions – the 
Armenian armed forces have the right to resolve the issue by 
other means, including by force,” the ministry said.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/19/
russia-offers-to-help-demarcate-armenia-azerbaijan-border

União Europeia

04/05/2021
União Europeia propõe reabrir países a viajantes vacinados, 
mas regras desfavorecem Brasil
Critérios estudados pelo bloco excluem a Coronavac, 
responsável por quase 80% das imunizações no Brasil, e 
preveem liberação para locais com menos de 100 casos por 
100.000 habitantes em 14 dias.
À medida que a vacinação avança no planeta, a Comissão 
Europeia considera que é chegado o momento de começar 
a reabrir as fronteiras externas da União Europeia (UE). 
Pensando já na temporada de verão e na reativação do mundo 
que conhecíamos e foi interrompido em março de 2020, 
a comissão, sediada em Bruxelas, aprovou nesta segunda-
feira um projeto de recomendação aos Estados-Membros 
do levantamento das restrições às viagens não essenciais de 
pessoas vacinadas que venham para a UE. A decisão, segundo 
o Executivo comunitário, foi tomada com base nos últimos 
pareceres científicos que mostram que a imunização ajuda a 
romper a cadeia de transmissão. A ideia é que esta proposta, 
que terá que ser endossada pelo Conselho Europeu, órgão que 
representa os 27 países membros, seja aprovada até ao final de 
maio, para entrar em vigor no início de junho, segundo fontes 
da comissão.
A proposta, que avança paralelamente ao chamado Certificado 
Verde Digital, também conhecido como passaporte de 
vacinação e que visa derrubar os muros do coronavírus 
dentro da UE, pretende que os países “levantem a restrição 
temporária de viagens não essenciais à UE no que diz respeito 
aos cidadãos de terceiros países (...) que tenham recebido a 
última dose recomendada de uma das vacinas contra a covid-19 
autorizadas na UE”, pelo menos 14 dias antes de entrarem no 
espaço Schengen. O regulamento, em todo o caso, visa também 
dar um passo adiante na abertura, liberando as fronteiras 
aos viajantes de países onde a imunização foi realizada com 
qualquer um dos imunizantes que constam da lista de uso de 
emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS). Esse 
ponto é desvantajoso para o Brasil, já que a lista não inclui a 
Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac e responsável até 
agora por 77% das doses aplicadas no país, segundo dados 
do Ministério da Saúde. A vacina russa Sputnik V e a chinesa 
Sinopharm também estão de fora.
Bruxelas também pretende reabrir as suas fronteiras aos países 
com uma taxa de contágios inferior a 100 casos por 100.000 
habitantes nos últimos 14 dias, independentemente de os 
turistas procedentes desses territórios estarem imunizados ou 
não —no levantamento do Centro Europeu de Prevenção e 
Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), o Brasil está 
entre os países que superam o dobro desse índice e, por esse 
critério, também ficaria de fora. Até agora, a UE recomendava 
o fechamento do acesso às regiões estrangeiras com mais 
de 25 casos por 100.000 habitantes. O objetivo é “ajustar-
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se à situação atual”, segundo fontes do Executivo do bloco 
europeu, que confia que a mudança de critérios, inspirada no 
parecer científico do ECDC, permitirá ampliar “de uma forma 
significativa” a lista de países candidatos a aceder ao território 
europeu, até chegar a quase uma centena de Estados na data 
da aprovação do novo regulamento, já quase no verão. Com os 
atuais limites estabelecidos pela UE, apenas cidadãos de sete 
países têm permissão de entrada para viagens não essenciais.
Da mesma forma que costumam ser adotadas normas sobre o 
comércio internacional inspiradas na doutrina do livre comércio, 
Bruxelas garante que a nova proposta segue o “princípio da 
reciprocidade”, com o qual espera “tentar empurrar o maior 
número de países à abertura”. Embora tudo indique que no 
início das medidas haverá atritos e problemas para reconhecer 
e homologar os certificados de vacinação estrangeiros, a 
comissão espera que aos poucos ocorra uma “convergência 
gradual”.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: https://brasil.elpais.com/
sociedad/2021-05-03/uniao-europeia-propoe-abrir-paises-a-viajantes-
vacinados-mas-regras-desfavorecem-brasil.html

06/05/2021
Brussels says UK breached trade deal in Jersey fish dispute
Brussels has accused Britain of  breaking the newly ratified EU-
UK commerce deal in a dispute over Jersey fishing licences as 
Royal Navy ships arrived within the island’s waters due to the 
escalating row.
The European Fee stated the UK’s failure to justify and 
provides advance warning about particular situations hooked 
up to the fishing licences ran counter to its obligations below 
the commerce settlement, which was ratified final week.
The licences are on the coronary heart of  a dispute that has 
infected Franco-British relations following complaints from 
French fishermen about being pressured to supply digital 
monitoring information to show they’ve operated in Jersey 
waters earlier than.
Small boat house owners argue that they don’t have GPS 
know-how and the opposite digital surveillance gear required. 
Different particular situations hooked up to the licences relate 
to the fishing gear itself.
The fee stated that Brussels had “indicated to the UK” that the 
provisions of  the commerce deal “haven’t been met . . . haven’t 
been revered”.
However one senior British official disputed that the phrases 
of  the UK-EU commerce deal had been damaged. “Jersey 
have acted throughout the phrases of  the TCA [trade and co-
operation agreement],” the person stated.
“If  the EU encounters a problem, as French fishermen 
appear to, somewhat than utilizing threatening language — 
as some French ministers have — or attempting to blockade 
a international port, they need to use the dispute decision 
mechanisms within the TCA, which the European Parliament 
has simply ratified.”
Clément Beaune, France’s Europe minister, stated he had 
spoken to David Frost, his UK counterpart. “Our purpose is 
to not hold tensions excessive however to have a speedy and 
full utility of  the settlement,” he added.
After French threats this week to chop off  the island’s electrical 
energy provide, two Royal Navy ships — HMS Tamar and HMS 
Severn — patrolled the crowded waters off  Jersey as dozens of  
French fishing boats arrived to protest in opposition to the 

restrictions on their exercise. France additionally deployed two 
vessels alongside the maritime boundary between French and 
Jersey waters.
Some 60 French ships sailed to the port of  St Helier on 
Thursday morning. Though some crimson flares had been set 
off, the protests seem to stay peaceable. Boris Johnson spoke 
to Jersey’s chief  minister and international affairs minister on 
Thursday, reiterating his “unequivocal assist” for Jersey.
British officers had been caught without warning on the speedy 
escalation of  the dispute. The long-running haggling over 
fishing licences had not reached Johnson’s desk till the spat 
blew up this week.
Occasions had been being monitored in Downing Avenue, 
however Johnson’s allies stated they had been assured the Jersey 
administration would resolve the dispute and understood the 
necessity to de-escalate it.
Jersey, the biggest member of  the Channel Islands archipelago 
and a British crown dependency, receives 95 per cent of  its 
electrical energy from France by means of  underwater cables. 
Its international coverage is ruled by the UK, which implies it’s 
handled as a 3rd nation by the EU.
The fee stated Brussels grew to become involved when it was 
notified by the UK authorities on April 30 that 41 licences had 
been granted to EU vessels fishing in Jersey’s territorial waters, 
however that further situations had been hooked up.
The waters round Jersey are coated by the fishing chapter of  
the EU-UK commerce and future-relationship deal struck 
within the last days of  2020. The settlement units out a system 
for sustaining some pre-Brexit fishing rights, together with 
rights for the boats which have a practice of  working in coastal 
waters to proceed doing so by getting licences.
Via Financial Times.
Leia a matéria na íntegra: https://www.ft.com/content/43297316-
6fb1-4caf-abf6-47216f46ec6c

19/05/2021
Por que a UE tem pouca influência no conflito israelo-palestino
Há quase 25 anos a União Europeia (UE) contribui para 
o financiamento da Autoridade Nacional Palestina e para 
projetos de desenvolvimento e educação na Cisjordânia, Faixa 
da Gaza e Jerusalém Oriental. O próprio bloco se classifica 
como região que mais fornece verbas para os palestinos. Entre 
2017 e 2020, fluíram, dos orçamentos da UE, dos Estados-
membros isolados e do Reino Unido, cerca de 2,3 bilhões de 
euros em ajudas diretas para os territórios palestinos.
Há anos a UE custeia a assistência social para cerca de 100 mil 
pessoas na Faixa de Gaza, que está sob controle da organização 
islâmicaHamas. O bloco também financia em parte salários e 
pensões do superdimensionado aparato administrativo da 
Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia.
A isso se somam 159 milhões de euros que fluem do orçamento 
europeu através da Agência das Nações Unidas para Assistência 
aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês), para 
cujo orçamento a Alemanha contribui com 210 milhões de 
euros. Outros países-membros da UE se engajam de forma 
igualmente expressiva.
Falta de coesão e vontade política na UE
No entanto, até o momento a UE tem conseguido converter 
pouco dessa contribuição econômica em influência política. 
Nem Israel nem os palestinos recorrem aos europeus como 
mediadores, muito menos nos atuais embates entre o Hamas, 
classificado pela UE como “grupo terrorista”, e as Forças 
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Armadas israelenses.
Mihai Sebastian Chihaia, especialista em Oriente Médio do 
think tank European Policy Centre, sediado em Bruxelas, 
explica por que, a seu ver, a UE é financeiramente uma gigante, 
mas permanece uma anã política: “A UE deveria encontrar 
uma linha mais unificada. Sei que até agora isso foi difícil. Não 
há truque de mágica para achar essa unidade, mas a fim de 
ter influência, a UE precisa mostrar mais coesão no nível dos 
Estados-membros.”
Há anos ele observa que a lacuna entre os países mais inclinados 
em direção a Israel, como a Alemanha, e os mais voltados para 
os palestinos, como a Suécia, com um grupo neutro no meio, 
é um grande obstáculo para a UE desenvolver uma estratégia 
eficaz para o Oriente Médio.
“A UE tem todos os instrumentos necessários a desenvolver 
uma estratégia com perspectivas, mas precisa da vontade 
política para implementá-la. Essa vontade não houve, até 
agora”, comenta à DW. O bloco europeu defende a solução 
de dois Estados, ou seja, a coexistência de Israel e um Estado 
palestino a ser fundado.
“Quarteto do Oriente Médio” ressuscita
Em face das ofensivas com mísseis a partir da Faixa de Gaza 
e das retaliações israelenses, o chefe da diplomacia europeia, 
Josep Borrell, convocou uma reunião extraordinária na tarde 
desta terça-feira (18/05). As ministras e ministros do Exterior 
da UE debateram, em videoconferência, como alcançar um 
posicionamento unificado, assim como um plano para o cessar-
fogo e, mais tarde, a retomada das negociações de paz.
O ministro alemão Heiko Maas classificou o encontro como 
“urgentemente necessário” e não deixou dúvidas quanto à 
postura de seu país: “Condenamos severamente os ataques 
com mísseis do Hamas. É claro que Israel tem o direito de se 
defender.”
Segundo o politico, o “Quarteto do Oriente Médio” – um 
grupo de mediação quase esquecido, formado pelos Estados 
Unidos, Rússia, as Nações Unidas e a UE – está novamente 
ativo. Há apenas três semanas o bloco europeu nomeou o 
diplomata holandês Sven Koopmans como seu novo enviado 
especial para o Oriente Médio. Conceituado como perito em 
negociações de paz, ele agora ajudará a mediar, por trás dos 
bastidores.
“Sim, o ‘Quarteto do Oriente Médio’ ainda existe”, embora não 
tenha se destacado por sua atuação, confirma Chihaia. Além 
disso, o governo americano anterior, sob Donald Trump, se 
retirou do grêmio, preferindo um caminho solitário junto com 
Israel. Agora, a troca na Casa Branca ofereceria a chance de a 
UE e o presidente Joe Biden voltarem a trabalhar numa direção 
conjunta.
A nova cooperação transatlântica está anunciada. Agora a 
questão é se nos planos de Biden está reservado um papel para 
a UE. “Se vai funcionar, vamos ver. Esse é o primeiro teste”, 
comenta o colaborador do European Policy Centre.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/por-que-a-ue-tem-
pouca-influ%C3%AAncia-no-conflito-israelo-palestino/a-57585127

20/05/2021
EU summit: COVID, climate change top second-day agenda
EU leaders discussed the bloc’s fight against COVID-19 and 
climate change on day two of  their summit. The bloc’s member 
states pledged to donate at least 100 million COVID-19 vaccine 
doses to poorer countries in 2021.

EU leaders turned their attention to the ongoing coronavirus 
pandemic and the urgent problem of  climate change on the 
second day of  a special meeting of  the European Council on 
Tuesday.
This came after they agreed on Monday to impose new 
sanctions on Belarus after Minsk forced a Ryanair passenger jet 
to land in order to arrest an activist journalist on board.
What have leaders said about the coronavirus crisis?
Although developments connected to Belarus loomed large at 
the leaders’ talks on day two as well, one main topic officially 
slated for discussion was the EU’s response to COVID-19.
Among other things, the leaders agreed to donate at least 100 
million doses of  COVID-19 vaccines to poorer nations by the 
end of  the year. This comes as supplies of  vaccine rise across 
the bloc.
They also called “for work to be stepped up to ensure global 
equitable access to COVID-19 vaccines” and reiterated their 
support for the UN-backed COVAX program, which aims to 
facilitate the access of  low-and middle-income countries to 
COVID-19 vaccines.
The leaders also welcomed the introduction of  a digital 
COVID-19 pass that they would like to see launched on July 
1. The Digital Covid Certificate will be issued to citizens and 
residents of  the EU who have either been fully vaccinated 
against COVID-19 or have recovered from the disease.
The EU hopes that the pass will facilitate tourism in the bloc, 
an industry that has suffered heavily under the restrictions 
imposed to stem the spread of  the coronavirus.
What was decided on climate change?
The leaders also discussed the EU’s efforts to combat climate 
change.
The bloc is aiming to reduce emissions 55% by 2030 compared 
with 1990 levels.
In a statement after the meeting, the 27 leaders urged the 
European Commission to unveil its new guidelines for reaching 
the binding EU targets to reduce greenhouse gas emissions.
The commission is due to publish its policy proposals in July. 
The measures will include stricter carbon dioxide standards 
for cars, more ambitious renewable energy targets, taxes 
on polluting fuels, and reform of  the EU carbon market 
— including plans to introduce emissions trading for road 
transport and heating from buildings.
The measures will need to be approved by EU member states 
and the European Parliament before they are formally adopted.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/en/eu-
summit-covid-climate-change-top-second-day-agenda/a-
57650384?maca=en-rss_top_news-13961-xml-mrss

ÁFRICA

Etiópia
17/05/2021
Éthiopie: massacres et désastre humanitaire au Tigré
Depuis début novembre, l’armée fédérale a lancé une opération 
militaire de grande ampleur contre le TPLF, le pouvoir du 
Tigré, la province du Nord située à la frontière avec l’Érythrée. 
Le 28 novembre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed 
avait crié victoire, mais les violences continuent. De nombreux 
crimes de masse ont été révélés. Chaque camp est mis en cause, 
la situation humanitaire est désastreuse et les affrontements ont 
désormais de multiples facettes.
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Un chiffre parle de lui-même, c’est celui de 4,5 millions de 
personnes ayant besoin d’aide humanitaire. Partout au Tigré, la 
poursuite du conflit ne fait qu’aggraver la situation. Résultat : 
les camps de déplacés saturent. Exemple de la capitale Mekele, 
où se trouvent plus d’une vingtaine de sites, abritant parfois 
plus de 10000 personnes. Hadoush coordonne celui de l’école 
primaire Mayweli, le dernier camp ouvert en ville.
«On a beaucoup de problèmes d’hygiène, les gens ont faim, 
explique-t-il. Les habitants nous aident. Mais nous manquons 
de tout. On a besoin de nourriture, de lits. Hier soir, une 
femme sur le point d’accoucher est morte, car il n’y avait 
pas d’ambulance. Avant, j’étais agriculteur. Des miliciens 
sont arrivés au village. Ils ont pillé et tué. J’ai vu des femmes 
enceintes se faire poignarder à mort. J’ai été tellement choqué, 
j’ai pris ma famille et j’ai fui. Je n’ai rien pris, nous avons juste 
couru.»
La peur des incursions érythréennes
L’accès de l’aide humanitaire s’est amélioré, mais les obstacles 
sont encore énormes. Le représentant d’une ONG parle de 
nombreux blocages encore aux barrages installés un peu partout 
dans le pays. Malgré les autorisations, beaucoup de convois 
sont encore bloqués, notamment par l’armée érythréenne.
«Les Érythréens ont installé un barrage à Samra il y a trois 
mois, témoigne Giday, un chauffeur de bus qui fait la liaison 
entre Mekele et Samra, dans le sud-ouest de la capitale. Un 
jour, ils m’ont fait sortir et m’ont tabassé en me criant de 
ne jamais revenir. Donc maintenant je m’arrête ici à Melvey. 
J’ai toujours très peur, car les Érythréens font parfois des 
incursions jusqu’ici. Alors sur la route, je demande la situation 
aux chauffeurs que je croise. Si les soldats sont trop proches, je 
rebrousse chemin.»
Après des mois de déni, le 26 mars, le Premier ministre Abiy 
Ahmed avait enfin reconnu la présence des Érythréens au 
Tigré. Il avait présenté leur opération comme de la légitime 
défense suite à des bombardements du TPLF sur le territoire 
érythréen. Le chef  du gouvernement avait aussi promis qu’ils 
allaient partir. Mais deux mois plus tard, ils sont toujours là. Une 
source officielle explique qu’il faut d’abord ébaucher un plan 
pour que les soldats éthiopiens occupent les positions tenues 
par les Érythréens une fois que ces derniers seront partis. Et 
d’ailleurs, c’est là que résiderait une partie de la solution selon 
la communauté internationale : le départ des Érythréens, car ils 
sont accusés de multiples crimes.
Via RFI
Leia na íntegra em: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210517-
%C3%A9thiopie-massacres-et-d%C3%A9sastre-humanitaire-au-
tigr%C3%A9

Mali
25/05/2021
Militares detêm presidente e primeiro-ministro do Mali, em 
possível novo golpe de Estado
Mesmo grupo que derrubou governo eleito no ano passado 
pode agora se voltar contra líderes interinos, após reforma no 
gabinete.
Oficiais militares do Mali detiveram o presidente, o primeiro-
ministro e o ministro da Defesa do governo interino do país 
nesta segunda-feira, aprofundando o caos político no país 
meses após um golpe militar derrubar o presidente anterior, 
afirmaram várias fontes à Reuters.
O presidente Bah Ndaw, o primeiro-ministro Moctar Ouane e 
o ministro da Defesa, Souleymane Doucoure, foram levados 

à base militar de Kati, nos arredores da capital Bamako, 
horas depois de dois membros das Forças Armadas perderem 
suas cargos em um rearranjo do governo, disseram fontes 
diplomáticas e do governo.
A base de Kati é a maior instalação militar do Mali e foi neste 
local que o antigo presidente eleito, Ibrahim Boubacar Keïta, 
foi obrigado a renunciar ao cargo por um grupo de coronéis 
golpistas, em 18 de agosto de 2020.
O mesmo grupo responsável pelo golpe há nove meses parece 
estar por trás do atual complô.
No novo Gabinete, os militares ainda mantinham forte presença, 
mas dois oficiais da antiga junta, Sadio Câmara e Modibo Kone, 
que comandavam as pastas de Defesa e Segurança, tinham sido 
substituídos.
O objetivo final dos militares não estava claro de imediato. 
Um oficial militar em Kati disse que não foi uma prisão, mas 
um esforço de intimidação para obrigar os líderes do país a 
reverterem a reforma no Gabinete.
Se os militares derem mais um golpe, isso pode exacerbar 
a instabilidade no país da África Ocidental, onde grupos 
jihadistas violentos ligados à al-Qaeda e ao Estado Islâmico 
controlam grandes áreas do deserto na região Norte.
A instabilidade política e os conflitos internos complicam os 
esforços de potências ocidentais e de países vizinhos para 
ajudar o empobrecido país, o que contribui com a insegurança 
regional.
Ndaw e Ouane foram encarregados de supervisionar uma 
transição de 18 meses de volta a um governo civil, mas se 
opuseram ao controle de vários cargos importantes pelos 
militares.
A missão das Nações Unidas no Mali pediu a libertação 
“imediata e incondicional” do grupo e disse que aqueles que 
detiveram os líderes terão de responder por suas ações.
Uma delegação do órgão regional Comunidade Econômica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO) visitará Bamako na 
terça-feira para ajudar a resolver a “tentativa de golpe”, disseram 
a CEDEAO, a ONU, a União Africana, a União Europeia e 
vários países europeus em um comunicado conjunto.
Via O Globo.
Leia a matéria na íntegra: https://oglobo.globo.com/mundo/
militares-detem-presidente-primeiro-ministro-do-mali-em-possivel-
novo-golpe-de-estado-1-25032522?utm_source=Twitter&utm_
medium=Social&utm_campaign=O%20Globo

31/05/2021
West African bloc ECOWAS suspends Mali over coup
West African leaders decided at an extraordinary summit on 
Sunday to suspend Mali from the Economic Community of  
West African States (ECOWAS) bodies after a second coup in 
nine months by the poor Sahel country’s military, but stopped 
short of  reimposing sanctions.
The putsch had sparked warnings of  fresh sanctions and deep 
concerns over stability in the volatile Sahel region.
Ten regional heads of  state and three foreign ministers attended 
the summit in the Ghanaian capital Accra, with former Nigerian 
president Goodluck Jonathan serving as mediator in the crisis.
“The suspension from ECOWAS takes immediate effect 
until the deadline of  the end of  February 2022 when they are 
supposed to hand over to a democratically elected government,” 
Ghana’s Foreign Minister Shirley Ayorkor Botchwey said after 
the meeting.
The final declaration called for the immediate appointment 
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of  a new civilian prime minister and the formation of  an 
“inclusive” government.
Mali’s new president Colonel Assimi Goita had arrived in the 
Ghanaian capital Accra on Saturday for preliminary talks.
Goita led the young army officers who overthrew Mali’s elected 
president Ibrahim Boubacar Keita last August over perceived 
corruption and his failure to quell a bloody jihadist insurgency.
After the takeover, the military agreed to appoint civilians as 
interim president and prime minister under pressure from 
ECOWAS.
But on Monday, soldiers detained transitional president Bah 
Ndaw and prime minister Moctar Ouane, releasing them on 
Thursday while saying that they had resigned.
The twin arrests triggered a diplomatic uproar and marked 
Mali’s second apparent coup within a year.
Mali’s constitutional court completed Goita’s rise to full power 
on Friday by naming him transitional president.
With the junta going back on its previous commitment to 
civilian political leaders, doubts have been raised about its other 
pledges, including a promise to hold elections in early 2022.
The junta said this week it would continue to respect that 
timetable, but added that it could be subject to change.
Five dead in fresh attack
ECOWAS issued sanctions against Mali after the August coup 
before lifting them when the transitional government was put 
in place.
The 15-nation bloc had warned of  reimposing sanctions on the 
country, as have the United States and former colonial power 
France.
French leader Emmanuel Macron said in an interview with the 
Journal du Dimanche newspaper published Sunday that Paris 
“could not stay by the side of  a country where there is no 
longer democratic legitimacy or a transition”.
And he warned that France would pull its troops out of  Mali 
if  the country lurches towards radical Islamism under Goita’s 
leadership.
Via France 24
Leia na íntegra em: https://www.france24.com/en/africa/20210530-
west-african-bloc-ecowas-suspends-mali-from-its-institutions-after-coup

República Democrática do Congo
03/05/2021
Latest deadly Ebola virus outbreak in DR Congo declared over
The virus – an often-fatal illness spread through contact with 
bodily fluids, which kills, on average, around half  of  those 
infected - re-emerged in February, nine months after another 
outbreak in the same province was declared over.
In a press release, WHO congratulated the health authorities 
in DRC, and the health workers “on the ground for their swift 
response which built on the country’s previous experience in 
tackling Ebola outbreaks.”
Eleven confirmed cases and one probable case resulting in six 
deaths and six recoveries were recorded in four health zones 
in North Kivu, from 7 February, when the Ministry of  Health 
announced the resurgence of  Ebola in Butembo.
Results from genome sequencing conducted by the country’s 
National Institute of  Biomedical Research, found that the first 
Ebola case detected in the outbreak was linked to the previous 
outbreak, but the source of  infection is yet to be determined.
‘Huge credit’ to local workers
“Huge credit must be given to the local health workers and 
the national authorities for their prompt response, tenacity, 

experience and hard work that brought this outbreak under 
control”, said Dr Matshidiso Moeti, WHO Regional Director 
for Africa. “Although the outbreak has ended, we must stay 
alert for possible resurgence and at the same time use the 
growing expertise on emergency response to address other 
health threats the country faces.”
The response was coordinated by the Provincial Department 
of  Health in collaboration with WHO and partners.
With nearly 60 experts on the ground, WHO helped local 
workers to trace contacts as soon as the outbreak was declared, 
providing treatment, engaging communities and vaccinating 
nearly 2,000 people at high risk, including over 500 frontline 
workers.
“Today’s declaration of  an end to the latest Ebola outbreak 
in the Democratic Republic of  the Congo is a testament to 
the professionalism, sacrifices, and collaboration by hundreds 
of  true health heroes, in particular the Congolese responders,” 
said WHO chief  Tedros Adhanom Ghebreyesus, in a statement 
released later on Monday. “The World Health Organization is 
committed to helping national and local authorities, and the 
people of  North Kivu, prevent the return of  this deadly virus 
and to promote the overall health and well-being of  all at-risk 
communities.”
Insecurity factor
The response was often hampered by insecurity due to armed 
groups in the restive region, close to the border with Uganda, 
and social unrest, according to WHO, “which at times limited 
the movement of  responders”.
There were concerns too, over the potential cross-border 
spread of  the outbreak. However, due to the effective response 
the outbreak was contained within North Kivu province.
“While the 12th outbreak is over, there is a need for continued 
vigilance and maintaining a strong surveillance system as 
potential flare-ups are possible in the months to come”, said 
WHO.
It is important to continue with sustained disease surveillance, 
monitoring of  alerts and working with communities to detect 
and respond rapidly to any new cases and WHO will continue 
to assist health authorities with their efforts to contain quickly 
a sudden re-emergence of  Ebola, the UN health agency added.
Via UN News
Leia na íntegra em: https://news.un.org/en/story/2021/05/1091162

ÁSIA

China
11/05/2021
China troca empréstimos por investimentos na América Latina 
durante a pandemia
Em plena crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus, 
a China deu uma guinada nas suas relações com a América 
Latina. Pela primeira vez em 16 anos, seus dois principais 
bancos de desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da 
China e o Banco de Exportação e Importação da China, não 
concederam nenhum financiamento aos Governos da região 
em 2020. Zero dólares, de acordo com dados compilados pelo 
Centro de Políticas de Desenvolvimento Global da Universidade 
de Boston e o centro de análises Diálogo Interamericano. As 
empresas chinesas, por sua vez, fortaleceram seus investimentos 
em infraestrutura, principalmente na forma de distribuição 
de energia elétrica, e continuam aumentando a demanda por 
matérias-primas, apesar de o Governo chinês ter assumido 
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um compromisso no início de 2020 com os Estados Unidos 
de elevar as compras de produtos norte-americanos até 200 
bilhões de dólares (cerca de 1,05 trilhão de reais).
A falta de créditos para o desenvolvimento não significa 
necessariamente o fim da relação entre a China e a região, 
de acordo com os relatórios, mas “uma transição para um 
compromisso mais concentrado em dois setores-chave para 
Pequim: infraestrutura e matérias-primas”.
Na verdade, o financiamento do Banco de Desenvolvimento da 
China e do Chexim atingiu o pico em 2010, com um aporte de 
36,6 bilhões de dólares (cerca de 191 bilhões de reais). Depois, 
o financiamento foi significativamente reduzido, exceto em 
2015, quando alcançou 21,5 bilhões de dólares (113 bilhões 
de reais). Em 2019, os bancos de desenvolvimento forneceram 
apenas 1,1 bilhão de dólares para a região como um todo. No 
entanto, como lembra Jorge Malena, professor da Pontifícia 
Universidade Católica da Argentina e presidente do grupo de 
trabalho sobre a China no Conselho Argentino de Relações 
Internacionais, o financiamento da China à região superou em 
muito o oferecido no mesmo período tanto pelo Banco Mundial 
como pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.
A covid-19 também mudou a política de ajuda da China, 
que tradicionalmente não fazia parte de sua relação com a 
América Latina. A China enviou ajudas diretas e na forma de 
equipamentos sanitários no valor de 214 milhões de dólares 
(1,12 bilhão de reais), dos quais quase a metade foi destinada 
apenas à Venezuela (100 milhões de dólares). A diplomacia das 
máscaras, como alguns especialistas a chamam; a Rota da Seda 
da Saúde, a rebatizou Pequim.
A crise da saúde concedeu à China a chance de assumir um 
papel mais importante na região e o país tirou proveito disso. 
Desde 2016, explica Margaret Myers, diretora do programa 
Ásia e América Latina do grupo de consultoria Diálogo 
Interamericano, a China tenta desenvolver uma política para a 
região com o objetivo de compensar as deficiências dos planos 
dos EUA. Isso levou Pequim, continua Myers, a fortalecer 
seu papel em questões relacionadas ao comércio multilateral, 
mudanças climáticas e energias renováveis. “As empresas 
chinesas anunciaram projetos em 2020 de mais de 12 bilhões 
de dólares, embora a maioria esteja em suspenso por causa da 
pandemia”, diz Myers.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-05-11/china-troca-emprestimos-por-investimentos-
na-america-latina-durante-a-pandemia.html

População da China tem menor taxa de crescimento anual 
desde 1950, mostra censo
País está em curso para atingir seu pico populacional até 2025, 
pressionando Pequim para acelerar reformas; queda é mais 
acentuada que o previsto.
A China registrou seu menor número de nascimentos em quase 
seis décadas em meio à pandemia de Covid-19 no ano passado. 
A população do país está em curso para atingir seu pico nos 
próximos cinco anos, pressionando Pequim para acelerar 
reformas que mantenham o crescimento econômico enquanto 
a mão de obra encolhe.
Em 2020, havia 1,412 bilhão de pessoas na China, segundo 
o resultado do censo decenal realizado no país, 5,38% a mais 
que na década anterior, mas um pouco inferior às projeções 
oficiais. A média anual de crescimento populacional de 0,53% é 
a menor para o país desde 1950.

Os chineses se tornaram muito mais urbanizados e escolarizados 
na última década, tendência que deve ajudar a segunda maior 
economia do planeta a continuar a crescer mesmo após a queda 
populacional começar. Para manter a expansão econômica no 
mesmo ritmo, a China precisará aumentar significativamente 
os gastos com Previdência e saúde, além de acentuar os 
investimentos em educação e infraestrutura para impulsionar 
a produtividade.
O crescimento mais lento significa que a população chinesa 
pode atingir seu pico antes mesmo de 2025, segundo estimativas 
da Bloomberg Economics. Demógrafos geralmente preveem 
que a China será ultrapassada pela Índia como nação mais 
populosa do planeta em algum momento na próxima década, 
mas Pequim deverá continuar a ter a maior economia devido à 
maior produtividade de seus trabalhadores.
O número de crianças nascidas no gigante asiático caiu para 
12 milhões no ano passado, disse o Escritório Nacional 
de Estatísticas nesta terça — menos que os 14,65 milhões 
registrados em 2019 e o menor número desde 1961, quando a 
nação lutava para superar a crise de fome que matou dezenas 
de milhões de pessoas entre o fim dos anos 1950 e o início 
da década seguinte, durante o chamado Grande Salto Adiante 
maoista.
Por mais que a China tenha controlado rapidamente o surto de 
Covid-19 e a economia tenha voltado a crescer no ano passado, 
sua taxa de fertilidade foi similar à de outras grandes nações, 
como os Estados Unidos. Lá, os nascimentos caíram conforme 
as incertezas econômicas e sociais impostas pela pandemia se 
sobrepuseram aos desejos das pessoas de terem filhos.
A população economicamente ativa da China — faixa etária 
entre 15 e 59 anos — era 63,4% de seu total em 2020. Há 
uma década, segundo o censo, mais de 70% dos chineses 
compunham este grupo. Residentes com mais de 60 anos são 
18,7% do total em 2020, mais que os 13,3% em 2010.
Via O Globo.
Leia a matéria na íntegra: https://oglobo.globo.com/mundo/populacao-
da-china-tem-menor-taxa-de-crescimento-anual-desde-1950-mostra-
censo-25012373

31/05/2021
China allows couples to have three children
China has announced that it will allow couples to have up to 
three children, after census data showed a steep decline in birth 
rates.
China scrapped its decades-old one-child policy in 2016, 
replacing it with a two-child limit which has failed to lead to a 
sustained upsurge in births.
The cost of  raising children in cities has deterred many Chinese 
couples.
The latest move was approved by President Xi Jinping at a 
meeting of  top Communist Party officials.
It will come with “supportive measures, which will be 
conducive to improving our country’s population structure, 
fulfilling the country’s strategy of  actively coping with an 
ageing population and maintaining the advantage, endowment 
of  human resources”, according to Xinhua news agency.
But human rights organisation Amnesty International said the 
policy, like its predecessors, was still a violation of  sexual and 
reproductive rights.
“Governments have no business regulating how many children 
people have. Rather than ‘optimising’ its birth policy, China 
should instead respect people’s life choices and end any invasive 
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and punitive controls over people’s family planning decisions,” 
said the group’s China team head, Joshua Rosenzweig.
Also, some experts were sceptical of  the impact.
“If  relaxing the birth policy was effective, the current two-child 
policy should have proven to be effective too,” Hao Zhou, a 
senior economist at Commerzbank, told Reuters news agency.
“But who wants to have three kids? Young people could have 
two kids at most. The fundamental issue is living costs are too 
high and life pressures are too huge.”
On a rainy, bleak day in Beijing I was out buying a coffee when 
the news broke.
People started looking down at their phones as they beeped 
and whirred with the headline flashing across their screens - 
China to allow couples to have three children
This is big news in a country which didn’t start suddenly 
producing more babies when the one-child policy eased off  
to two.
In fact, many are asking how a three-child policy might mean 
more children when the two-child version didn’t and why birth 
restrictions have remained here at all given the demographic 
trend.
Very good questions.
One thought is that, among those prepared to have two 
children, at least some parents will have three.
However, I have interviewed many young Chinese couples 
about this subject and it is hard to find those who want bigger 
families these days.
Generations of  Chinese people have lived without siblings 
and are used to small families - affluence has meant less need 
for multiple children to become family-supporting workers, 
and young professionals say they’d rather give one child more 
advantages than spread their income among several kids.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/news/world-asia-
china-57303592

Índia
03/05/2021
Indian leader’s party takes electoral hit amid virus surge
NEW DELHI -- India’s Prime Minister Narendra Modi suffered 
a resounding defeat in a key state election on Sunday, indicating 
his Hindu nationalist party’s political strength may be slipping 
as the country struggles to contain an unprecedented surge in 
coronavirus cases.
Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) was unable to dislodge 
West Bengal state’s firebrand chief  minister, Mamata Banerjee, 
after a hard-fought campaign.
On Sunday night, Modi took to Twitter to congratulate rival 
Banerjee’s win. “The Centre will continue to extend all possible 
support to the West Bengal Government to fulfill people’s 
aspirations and also to overcome the COVID-19 pandemic,” 
he wrote.
His party also failed to win in two southern states, Tamil 
Nadu and Kerala. But the BJP secured a second term in the 
northeastern state of  Assam and an alliance with regional 
parties led it to victory in the union territory of  Puducherry.
Even before the current virus surge, Modi’s party faced stiff  
challenges in these local legislative elections. Following the 
disappointing results, Modi stands weakened but faces no 
threats to staying on as prime minister until his term ends in 
2024.
“The BJP started running out of  steam as the pandemic 

spread,” political analyst Nilanjan Mukhopadhyay said.
“The verdict in West Bengal state will definitely weaken Modi’s 
position,” he added, but cautioned that the results needed to be 
studied further to determine how much they were a referendum 
on the BJP’s handling of  COVID-19.
n West Bengal, Banerjee’s All India Trinamool Congress picked 
up 213 seats out of  292, while the BJP secured 77, according to 
the Election Commission of  India. Two went to other parties.
Supporters of  the All India Trinamool Congress party — many 
without masks and ignoring social distancing guidelines — held 
victory celebrations and set off  firecrackers in West Bengal 
after initial results were released.
Health experts say the massive electoral rallies and marches 
held as voters cast their ballots in March and April are partly 
to blame for the subsequent spike in COVID-19 infections. 
Public anger for allowing the elections to go forward despite 
the risk has been directed at both Modi’s government and the 
Election Commission.
Via ABC News
Leia na íntegra em: https://abcnews.go.com/Health/wireStory/indian-
leaders-party-takes-electoral-hit-amid-virus-77448849

Mianmar
03/05/2021
At least 8 reported killed in Myanmar anti-coup protests
At least eight people have been killed in Myanmar after security 
forces opened fire on some of  the biggest protests against 
military rule in days, three months after a coup plunged the 
country into political turmoil.
Thousands of  people, in towns and cities across the country, 
joined the protests on Sunday calling for “the Global Myanmar 
Spring Revolution”. Rallies in support of  the anti-coup protests 
also took place outside Myanmar, as Pope Francis called for 
peace.
“Shake the world with the voice of  Myanmar people’s unity,” 
the organisers said in a statement.
Two people were shot and killed in Mandalay, the country’s 
second-biggest city, according to the Mizzima news agency.
The Irrawaddy news site earlier posted a photograph of  a man 
it said was a security officer in plain clothes taking aim with a 
rifle in Mandalay.
Three people were killed in the central town of  Wetlet, the 
Myanmar Now news agency said, and two were killed in 
different towns in Shan State in the northeast, two media 
outlets reported. One person was also killed in the northern 
jade-mining town of  Hpakant, according to the Kachin News 
Group reported.
The Reuters news agency could not verify the reports and a 
spokesman for the ruling government did not answer calls 
seeking comment.
The military seized power from the elected government 
of  Aung San Suu Kyi and the ruling National League for 
Democracy (NLD) in a coup on February 1, triggered a civil 
disobedience movement of  strikes and mass protests.
Long-running conflicts with ethnic armed groups in border 
areas in the north and east have also intensified, displacing 
tens of  thousands of  civilians, according to United Nations 
estimates.
The military has responded to the protests with arrests and 
lethal force and ignored calls from neighbouring countries and 
the UN to end the violence.
In Yangon, young people gathered on a street corner before 
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marching swiftly down the streets in a flash mob – dispersing 
soon after to avoid a clash with the authorities.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/3/at-
least-8-reported-killed-in-myanmar-anti-coup-protests

Paquistão
 07/05/2021
Pakistani Prime Minister Khan visits Saudi Arabia to reset ties
Pakistan’s Prime Minister Imran Khan has started a three-day 
visit to Saudi Arabia in an effort to reset relations after tensions 
between the longtime allies in recent years.
Khan’s arrival in Riyadh on Friday after an invitation from Saudi 
Crown Prince Mohammed bin Salman holds much significance, 
analysts say. While Pakistan and Saudi Arabia have historically 
been close allies, their strong ties have suffered several setbacks.
“PM Khan’s visit to Saudi Arabia this week … is an attempt to 
reset relations to their former, very close level,” said Madiha 
Afzal, a fellow at the foreign policy programme of  Brookings 
Institution.
The two countries remain important geostrategic partners and 
a stable relationship between Islamabad and Riyadh is expected 
to continue.
Significant visit
Pointing to the importance of  Khan’s visit, Pakistan’s army 
chief  General Qamar Javed Bajwa arrived in Saudi Arabia on 
Tuesday ahead of  the prime minister’s arrival.
Bajwa was received by Pakistan’s ambassador to Saudi Arabia 
Bilal Akbar and Saudi military officials in preparation for 
Khan’s trip.
“Bajwa, like all Pakistani army chiefs, calls the shots on foreign 
policy, and his own visit was clearly meant to convey a Pakistani 
seriousness of  purpose in advance of  Khan’s arrival,” said 
Michael Kugelman, a senior associate for South Asia at the 
Wilson Center think-tank.
While most observers expect discussions during the visit to 
focus on economic engagement – including work opportunities 
for Pakistani expatriates in Saudi Arabia and Saudi investment 
in Pakistan – Riyadh will also try to strengthen political ties 
with Pakistan.
“Given the Biden administration’s tough stance towards 
Saudi Arabia, Riyadh cannot afford to cut off  any allies at the 
moment- be they big or small in significance,” said Arhama 
Siddiqa, a research fellow at the Institute of  Strategic Studies 
Islamabad.
The visit represents “each side’s attempt to further a sustainable 
and mutually beneficial partnership”, Siddiqa told Al Jazeera.
Kugelman said while a core goal for Islamabad will be to regain 
financial assistance from Riyadh: “The purpose of  Khan’s 
visit, for both countries is simple. To be able to say that the 
partnership is back on level ground.”
Recent setbacks
In recent years, the relationship between Pakistan and Saudi 
Arabia after decades of  close economic, military and political 
cooperation suffered several fractures.
In August last year, Pakistan accused the Organisation of  
Islamic Cooperation (OIC), a bloc of  57 Muslim-majority 
countries led by Saudi Arabia – of  inaction over New Delhi’s 
decision to strip Indian-administered Kashmir of  its special 
status in 2019.
With Kashmir being a key policy issue for Pakistan, Khan 
threatened to hold a rival meeting that would bypass the OIC 

– a move perceived as a challenge to Saudi Arabia’s leadership 
role in the Muslim world.
Riyadh responded by withdrawing $1bn of  a $3bn interest-free 
loan it extended to Pakistan in 2018, at a time when the South 
Asian nation was suffering dire economic conditions.
Although the issue was patched up within days, the diplomatic 
spat threatened to derail the Islamabad-Riyadh alliance.
Prior to that, tensions were high over Pakistan’s refusal to send 
its troops to fight in the Saudi-led coalition’s war against Iran-
aligned Houthi rebels in Yemen in 2015.
Despite the countries enjoying strong military ties, with 
Pakistan regularly providing troops and military training to 
Saudi Arabia, Pakistan chose to remain neutral in Yemen’s war.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/7/hld-
pakistani-premiers-visit-to-saudi-to-reset-bilateral-ties
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Israel/Palestina
05/05/2021
Netanyahu Opponent, Yair Lapid, Given 4 Weeks To Form 
New Government In Israel
JERUSALEM — Israeli President Reuven Rivlin on Wednesday 
tapped centrist opposition figure Yair Lapid to try to form 
a new government, sparking potentially weeks of  political 
negotiations that could break Israel’s cycle of  inconclusive 
elections and lead to the end of  Prime Minister Benjamin 
Netanyahu’s record-breaking uninterrupted 12-year tenure.
But there are “many difficulties” to forming a new government, 
Rivlin acknowledged, leaving open the possibility of  an 
unprecedented fifth election in the span of  two years.
Netanyahu spent a month trying to form a right-wing governing 
coalition following March elections, but it required the support 
of  an Arab Islamist party, which one of  his ultranationalist 
Jewish political partners refused to accept.
After Netanyahu failed to assemble a parliamentary majority 
by a midnight deadline late Tuesday, nearly half  the parliament 
gave its support to Lapid, a 57-year-old former journalist and 
finance minister who has served in the opposition for the last 
six years.
Lapid said he would seek to form a unity government of  
ideologically diverse parties, ending “two years of  political 
paralysis” in which Netanyahu struggled to win a new term 
after four inconclusive elections.
“A unity government isn’t a compromise or a last resort. It’s a 
goal, it’s what we need,” Lapid said in a statement.
He is offering to share power with the right-wing Naftali 
Bennett, a religious Jew and former defense minister, even 
letting him serve as prime minister first in a rotation.
Such a government would require Jewish parties from the 
left, right and center to cooperate and to accept the support 
of  an Arab party as well. One of  Bennett’s party members 
has rejected the notion of  cooperating with the left wing, 
and Bennett, a former entrepreneur, must weigh the risks of  
upsetting his voters with such a broad coalition.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/05/05/993933467/
netanyahu-opponent-yair-lapid-given-4-weeks-to-form-new-government-
in-israel
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10/05/2021
Confrontos em Jerusalém deixam centenas de feridos
Confrontos entre manifestantes palestinos e forças de segurança 
israelenses nesta segunda-feira (10/05) no entorno da mesquita 
AlalAqsa deixaram mais de 300 feridos.
As tensões se acirraram enquanto Israel comemora o aniversário 
da tomada de Jerusalém durante a guerra árabe-israelense de 
1967.À época, os israelenses capturaram o leste da cidade e 
a parte antiga, onde se localizam locais sagrados de judeus, 
muçulmanos e cristãos.
Após confrontos esporádicos durante a noite, a violência 
aumentou durante o dia, com palestinos atirando pedras contra 
a polícia, que respondia com balas de borracha e bombas de 
efeito moral.
O Crescente Vermelho da Palestina afirmou que 305 pessoas 
ficaram feridas, sendo que 228 tiveram que ser levadas para 
hospitais, muitas delas em estado grave. Do lado da polícia, 21 
agentes ficaram feridos.
Os palestinos chegaram a erguer barricadas improvisadas 
durante os confrontos. Os confrontos duraram várias horas, 
mas, depois de um pedido do diretor da Al Aqsa, o xeique 
Omar Kiswani, os manifestantes removeram os entulhos do 
local para que as preces pudessem ser retomadas.
Segundo testemunhas, a polícia israelense retrocedeu e passou 
a permitir a entrada no local de pessoas com mais de 40 anos, 
consideradas como menos prováveis de aderirem à violência.
Cidade sagrada de judeus muçulmanos e cristãos
A Al Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, se tornou 
um ponto central de violência em Jerusalém durante o mês 
sagrado do Ramadã, que neste ano ocorre entre 13 de abril e 12 
de maio. Os confrontos elevaram os temores da comunidade 
internacional quanto a um possível alastramento para outras 
regiões.
Os Estados Unidos pediram a Israel que assegure a calma 
durante o chamado Dia de Jerusalém. Numa tentativa de 
apaziguar a situação, a polícia israelense proibiu grupos 
judaicos de visitarem a praça da mesquita, que muitos judeus 
consideram como sendo o local de antigos tempos judaicos.
Mesmo assim, uma marcha tradicional do Dia de Jerusalém, na 
qual milhares de jovens judeus portando bandeiras israelenses 
caminham pela cidade velha, incluindo o bairro muçulmano, 
estava marcada para ocorrer.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que 
seu país trabalha para assegurar a lei e a ordem em Jerusalém, 
ao mesmo tempo em que visa preservar a “liberdade religiosa e 
a tolerância para todos”.
Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do presidente palestino 
Mahmoud Abbas, acusou o que chamou de as “forças de 
ocupação israelenses” de agir com brutalidade próximo a Al 
Aqsa.
Israel considera Jerusalém a sua capital, incluído a parte do leste, 
cuja anexação não recebeu reconhecimento internacional. Os 
palestinos reivindicam essa parte da cidade, para que se torne 
a capital do estado que buscam criar na Cisjordânia ocupada e 
em Gaza.
Hamas assume autoria de ataque com mísseis
As tensões se agravaram nos últimos dias com o plano israelense 
de remover famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, no 
leste de Jerusalém. A decisão se tornou alvo de uma batalha na 
Justiça.
Um tribunal local decidiu em favor de colonos judeus que 
reivindicam a posse da terra onde se localizam as casas dos 

palestinos, que consideram a ação como uma tentativa de Israel 
de expulsá-los do leste de Jerusalém.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/confrontos-em-
jerusal%C3%A9m-deixam-centenas-de-feridos/a-57486826
12/05/2021

ONU, EUA e UE pedem fim da violência entre Israel e 
palestinos
Após dias de espiral crescente de violência entre israelenses 
e palestinos, comunidade internacional faz apelo em prol da 
paz. Autoridades em Gaza dizem que 24 pessoas foram mortas, 
incluindo nove crianças.
A ONU, a União Europeia (UE), o Reino Unido e os Estados 
Unidos pediram o fim da nova escalada de violência entre 
israelenses e palestinos.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos se declarou profundamente preocupado com o 
aumento da violência entre Israel e grupos militantes palestinos, 
como o Hamas, que governa a Faixa de Gaza. “Condenamos 
toda a violência e toda a incitação à violência, assim como as 
divisões étnicas e as provocações”, disse um porta-voz.
Esta é a pior escalada de violência em anos, desencadeada 
por confrontos nos arredores da Mesquita de Al-Aqsa, em 
Jerusalém Oriental, e subsequentes ataques do Hamas a Israel.
Num sinal de que a violência pode aumentar, o Ministério da 
Defesa de Israel ordenou nesta terça-feira (11/05) a mobilização 
de 5 mil reservistas.
O alto representante da diplomacia da União Europeia (UE), 
Josep Borrell, afirmou que ataques contra civis são inaceitáveis. 
“Estamos profundamente preocupados com os recentes 
confrontos e com a violência”, disse Borrell, pedindo para que 
tudo seja feito para evitar o aumento das tensões. “A prioridade 
deve ser evitar mais vítimas civis”, afirmou.
Os Estados Unidos e o Reino Unido condenaram os ataques 
do movimento palestino Hamas contra Israel, unindo-se aos 
apelos da comunidade internacional para o fim da violência. 
“Reconhecemos o direito legítimo de Israel de se defender, de 
defender o seu povo e o seu território”, afirmou o porta-voz da 
diplomacia dos EUA, Ned Price.
Gaza comunica morte de nove crianças
A violência aumentou na noite desta segunda-feira, depois 
de militantes palestinos dispararem foguetes na direção de 
Jerusalém. Em resposta, Israel lançou ataques aéreos contra 
militantes na Faixa de Gaza.
As autoridades locais em Gaza reportaram 24 mortos, incluindo 
nove crianças, depois dos ataques israelenses, o maior número 
desde novembro de 2019.
Sete mortos eram membros de uma mesma família, incluindo 
três crianças, que morreram numa explosão na cidade de Beit 
Hanoun, cuja causa pode tanto ter sido um ataque de Israel 
como um foguete errante disparado de Gaza.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/onu-eua-e-ue-
pedem-fim-da-viol%C3%AAncia-entre-israel-e-palestinos/a-57495300

Israel-Palestine conflict raises alarm across the world
Tensions in the Middle East have caused alarm in across the 
world, with leaders weighing in on the deadly conflict between 
Israel and the Palestinians.
The Israeli army has launched hundreds of  air strikes on the 
Gaza Strip since Monday, while Palestinians have launched 
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more than 1,000 rockets.
The escalation has seen at least 56 Palestinians in Gaza – 
including 14 children – and six Israelis die in a matter of  days, 
and hundreds wounded, in the most intense flare-up since the 
seven-week 2014 Israeli war on Gaza.
Here are some reactions:
United States: ‘Halt the violence’
US Secretary of  State Antony Blinken on Wednesday reiterated 
his urging for a halt to violence between Israel and the 
Palestinians in a call with Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu.
“The secretary reiterated his call on all parties to de-escalate 
tensions and bring a halt to the violence,” said a State 
Department statement.
“The secretary emphasised the need for Israelis and Palestinians 
to be able to live in safety and security.”
Blinken said earlier that he had instructed Hady Amr, the 
deputy secretary of  state for Israel and Palestinian affairs, to 
travel immediately to the region.
Russia: Putin urges de-escalation, minister calls on Israel to 
stop settlement activities
“Serious concern was expressed about the continuing clashes 
and the growing number of  people killed and wounded,” the 
Kremlin said in a statement on Wednesday.
It added that Putin had “called on the parties to de-escalate 
tensions and peacefully resolve the emerging issues”.
Meanwhile, Sergei Vershinin, a Russian Deputy Foreign 
Minister, called on Israel to “immediately” stop all settlement 
activities in the Palestinian territories, RIA news agency 
reported.
Vershinin also said that Moscow called for the “status quo of  
Jerusalem’s sacred sites” to be respected, RIA reported.
United Kingdom: Johnson urges sides to ‘show restraint’
British Prime Minister Boris Johnson on Wednesday urged 
Israel and the Palestinians to “step back from the brink”, 
calling for both sides to “show restraint”.
“The UK is deeply concerned by the growing violence and 
civilian casualties and we want to see an urgent de-escalation 
of  tensions,” he said on Twitter.
Turkey: Israel must be taught a ‘lesson’
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has told Russian 
President Vladimir Putin that the international community 
should “give Israel a strong and deterrent lesson” over its 
conduct toward the Palestinians.
Erdogan made the comment during a phone call with Putin on 
Wednesday, Turkey’s Presidential Communications Directorate 
said.
The statement said Erdogan stressed the need for “the 
international community to give Israel a strong and deterrent 
lesson” and pressed for the UN Security Council to rapidly 
intervene with “determined and clear messages” to Israel.
The statement said Erdogan suggested to Putin that an 
international protection force to shield the Palestinians should 
be considered.
EU: ‘Very worried’
European Council President Charles Michel called on Israelis 
and Palestinians to halt fighting and avoid civilian casualties, 
after speaking with Israeli President Reuven Rivlin.
“Very worried by the recent upsurge of  violence and 
indiscriminate targeting. Priority should be de-escalation and 
prevention of  the loss of  innocent civilian lives on both sides,” 
Michel said on Twitter on Wednesday.

ICC: ‘Crimes’ may have been committed
The chief  prosecutor of  The Hague-based International 
Criminal Court voiced concern at the escalation of  violence 
between Israel and the Palestinians and said “crimes” may have 
been committed.
“I note with great concern the escalation of  violence in the 
West Bank, including East Jerusalem, as well as in and around 
Gaza, and the possible commission of  crimes under the Rome 
Statute [which founded the ICC],” Fatou Bensouda said on 
Twitter on Wednesday.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/12/
israel-palestine-conflict-raises-alarm-in-europe

13/05/2021
Hamas, Israel fighting escalates even amid truce efforts
Hamas sent a heavy barrage of  rockets deep into Israel on 
Thursday, and Israel pounded Gaza with more airstrikes. 
The relentless escalation of  hostilities came even as Egyptian 
negotiators held in-person talks with the two sides, intensifying 
efforts at mediation.
Previous fighting between Israel and Gaza’s Hamas rulers, 
including a devastating 2014 war, was largely confined to 
the impoverished and blockaded Palestinian territory and 
Israeli communities on the frontier. But this round seems to 
be rippling farther and wider than at any time since the 2000 
Palestinian intifada, or uprising.
While some rocket attacks have reached the Tel Aviv area, Arab 
and Jewish mobs have rampaged through the streets, savagely 
beating people and torching cars. Flights have been canceled or 
diverted away from the country’s main airport.
Weary Palestinians, meanwhile, somberly marked the end of  
the Muslim holy month of  Ramadan on Thursday as militants 
fired one barrage of  rockets after another and Israel carried 
out waves of  bone-rattling airstrikes. Since the rockets began 
Monday, Israel has toppled three high-rise buildings that it said 
housed Hamas facilities after warning civilians to evacuate.
Gaza’s Health Ministry said the death toll has climbed to 87 
Palestinians, including 18 children and eight women, with 530 
people wounded. Islamic Jihad confirmed the deaths of  seven 
militants, while Hamas has acknowledged 13 of  its militants 
killed, including a senior commander. Israel says the number of  
militants dead is much higher.
Seven people have been killed in Israel. Among them were a 
soldier killed by an anti-tank missile and a 6-year-old child hit 
in a rocket attack.
Many world leaders have condemned the violence and urged 
restraint, and a visit by Egyptian security officials was a 
significant development in international efforts to bring about 
a cease-fire; such efforts have been key to ending past rounds 
of  fighting. The officials met first with Hamas leaders in 
Gaza before holding talks with the Israelis in Tel Aviv, two 
Egyptian intelligence officials said. They spoke on condition 
of  anonymity because they were not authorized to talk to the 
press.
Still, both Israel and Hamas seemed determined to press ahead.
Even as word came of  the mediators’ presence, Gaza militants 
fired a volley of  some 100 rockets nearly simultaneously, raising 
air raid sirens around southern and central Israel.
There were no immediate reports of  damage or casualties — 
but the barrage appeared aimed at demonstrating that Hamas’ 
arsenal was still full even after three nights of  airstrikes and 
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the killing Wednesday of  several Hamas leaders involved in the 
rocket program.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: https://apnews.com/article/israel-
palestinians-conflict-violence-spreads-1ad9613de6ad16c4d248da9934
cf0412

14/05/2021
Pontos-chave para entender o atual conflito em Gaza
A atual escalada entre o Exército israelense e o Hamas alcança 
o maior nível de violência desde 2014.
O Exército israelense e as milícias palestinas Hamas e Jihad 
Islâmica se enfrentam desde segunda-feira, 10 de maio, em 
um conflito aberto, com poucos indícios de trégua, e que já 
conta com cerca de uma centena de mortos, a imensa maioria 
na Faixa de Gaza. As tentativas de mediação internacional, 
especialmente das Nações Unidas, Egito e Qatar, até agora 
fracassaram. As hostilidades atingiram um nível de violência 
nunca visto desde o confronto de 2014.
Estes são os pontos principais que resumem a última escalada 
bélica no Oriente Médio:
O que provocou o atual conflito? A violência desencadeada 
entre as Forças Armadas de Israel e as milícias palestinas ganhou 
intensidade pouco a pouco durante o mês do Ramadã. Já na 
noite de 22 para 23 de abril, mais de cem palestinos ficaram 
feridos, dos quais cerca de 20 tiveram que ser hospitalizados, 
em confrontos com a polícia. Os manifestantes protestavam 
contra uma marcha de centenas de ultradireitistas israelenses 
que se dirigiram à Cidade Velha de Jerusalém em pleno dia 
sagrado muçulmano, gritando “Morte aos árabes!”. O mal-estar 
da população árabe já vinha crescendo antes das restrições pela 
pandemia impostas pela polícia para impedir as tradicionais 
concentrações de palestinos no Ramadã na porta de Damasco, 
na Cidade Velha.
Em torno dessa mesma entrada, jovens palestinos começaram 
a assediar rapazes judeus ultraortodoxos que se dirigiam para 
rezar no Muro das Lamentações pelo mesmo acesso. O conflito 
atingiu o ápice na segunda-feira, quando mais de 300 palestinos 
foram feridos em confrontos com a polícia após a oração na 
mesquita de Al Aqsa, o terceiro lugar sagrado para o Islã. Em 
seguida, milícias palestinas lançaram foguetes contra Jerusalém 
e o centro de Israel.
O que os lugares sagrados têm a ver com os enfrentamentos? 
Como todos os anos, não sem tensão, na última segunda-feira 
milhares de israelenses se preparavam para percorrer a Cidade 
Velha de Jerusalém até o Muro das Lamentações, na base da 
Esplanada das Mesquitas —chamada pelos judeus de Monte 
do Templo— , na celebração do Dia de Jerusalém. Essas visitas 
são tradicionais na comemoração da ocupação da parte oriental 
da cidade pelo Exército israelense durante a Guerra dos Seis 
Dias, em 1967. Ante a presença de dezenas de palestinos em 
Al Aqsa, e prevendo um confronto aberto, a polícia primeiro 
proibiu as visitas de grupos de judeus ao complexo religioso. O 
desfile nacionalista, horas depois, acabou sendo desviado para 
a Porta de Jaffa, passando pelos bairros cristão e armênio, em 
direção ao Muro das Lamentações. Mas a tensão já era alta e 
o braço armado do Hamas disparou uma salva de foguetes em 
direção a Jerusalém. O Exército israelense interceptou um dos 
projéteis com o escudo de defesa antimísseis Domo de Ferro, 
fazendo com que explosões fossem ouvidas ao redor da Cidade 
Santa pela primeira vez desde 2014.
Os despejos do bairro de Sheikh Yarrah. A ameaça de despejo de 

dezenas de famílias palestinas de Jerusalém que moram no bairro 
de Sheikh Yarrah (ao norte da Cidade Velha) há sete décadas 
foi outro motivo para os confrontos entre manifestantes e a 
polícia nas últimas semanas. Grupos de colonos judeus ligados 
à extrema direita israelense exibem títulos de propriedade das 
casas, que alegam ter adquirido de proprietários judeus antes da 
criação do Estado de Israel em 1948. A Suprema Corte adiou 
no domingo a divulgação da sentença final.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-05-13/pontos-chave-para-entender-o-atual-conflito-
na-faixa-de-gaza.html

17/05/2021
Israel-Palestine: US blocks UN statement for third time in a 
week
A third United Nations Security Council emergency meeting 
in a week – amid the deadly Israeli offensive in Gaza – has 
again ended with no concrete outcome after the United States 
blocked a joint statement calling for an immediate ceasefire 
between Israel and Hamas.
The meeting on Sunday came after the US reportedly twice 
blocked over the last week resolutions that would have 
condemned Israel’s military response and called for a ceasefire. 
Nearly 200 people, including 58 children, have been killed in 
the intense bombing of  the besieged enclave of  two million 
people.
srael has justified its bombing campaign as a retaliation to 
rocket attacks by Hamas fighters. But the Gaza-based Hamas 
movement said its actions were a response to the Israeli policy 
of  forced displacement of  Palestinians in occupied East 
Jerusalem and the storming of  Al-Aqsa Mosque by Israeli forces 
last week. Israel had missed a Hamas deadline to withdraw its 
forces from the mosque compound.
The latest round of  inaction also comes as US President Joe 
Biden has given no signs of  plans to step up public pressure on 
Israel, instead repeatedly stressing Israel’s right to defend itself.
Critics, including members of  Biden’s party, have accused the 
administration of  whitewashing Israeli strikes, which have 
killed at least 198 Palestinians in Gaza and wounded more than 
1,000 others.
At least 10 Israelis, including two children, have been killed by 
rockets launched from Gaza since Monday.
US ambassador to the United Nations, Linda Thomas-
Greenfield, told the emergency meeting that the US was 
“working tirelessly through diplomatic channels” to stop the 
fighting.
“The United States has made clear that we are prepared to 
lend our support and good offices should the parties seek a 
ceasefire,” she said.
Still, no joint statement emerged from the council, despite 
negotiations lead by Norway, China and Tunisia.
The US, China, France, Russia and United Kingdom are all 
permanent members of  the security council, giving them veto 
power over joint statements. China had previously called out 
the US as being the sole dissenting voice on the issue.
On Monday, a senior Fatah official told Al Jazeera that they 
were disappointed with the US position.
“The positive and serious vibes in the recent Biden’s call to 
President Abbas did not reflect themselves on the US position 
at the UN Security Council last Tuesday,” Sabri Saidam, Fatah 
Central Committee member, told Al Jazeera, referencing the 
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Saturday call between Biden and Palestinian president.
“Deeds not words is what’s needed!” he added.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/17/no-
us-action-after-third-unsc-meeting-on-israel-palestine

18/05/2021
Biden raises cease-fire, civilian toll in call to Netanyahu
President Joe Biden expressed support for a cease-fire between 
Israel and Gaza’s militant Hamas rulers in a call to Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu on Monday, but stopped short 
of  demanding an immediate stop to the eight days of  Israeli 
airstrikes and Hamas rocket barrages that have killed more than 
200 people, most of  them Palestinian.
Biden’s carefully worded statement, in a White House readout 
of  his second known call to Netanyahu in three days as the 
attacks pounded on, came with the administration under 
pressure to respond more forcefully despite its determination 
to wrench the U.S. foreign policy focus away from Middle East 
conflicts.
Biden’s comments on a cease-fire were open-ended, and similar 
to previous administration statements of  support in principle 
for a cease-fire. That’s in contrast to demands from dozens 
of  Democratic lawmakers and others for an immediate halt 
by both sides. But the readout of  the call to the Israeli leader 
showed increased White House concern about the air and 
rocket attacks —including Israeli airstrikes aimed at weakening 
Hamas — while sticking to forceful support for Israel.
The U.S. leader “encouraged Israel to make every effort to 
ensure the protection of  innocent civilians,” the White House 
said in its readout.
An administration official familiar with the call said the 
decision to express support and not explicitly demand a cease-
fire was intentional. While Biden and top aides are concerned 
about the mounting bloodshed and loss of  innocent life, the 
decision not to demand an immediate halt to hostilities reflects 
White House determination to support Israel’s right to defend 
itself  from Hamas, the official said, speaking on condition of  
anonymity to discuss the private deliberations.
Netanyahu told Israeli security officials late Monday that Israel 
would “continue to strike terror targets” in Gaza “as long as 
necessary in order to return calm and security to all Israeli 
citizens.”
As the worst Israeli-Palestinian fighting since 2014 raged, the 
Biden administration has limited its public criticisms to Hamas 
and has declined to send a top-level envoy to the region. It 
also had declined to press Israel publicly and directly to wind 
down its latest military operation in the Gaza Strip, a six-mile 
by 25-mile territory that is home to more than 2 million people. 
Cease-fire mediation by Egypt and others has shown no sign 
of  progress.
Separately, the United States, Israel’s top ally, blocked for a third 
time Monday what would have been a unanimous statement by 
the 15-nation U.N. Security Council expressing “grave concern” 
over the intensifying Israeli-Palestinian conflict and the loss of  
civilian lives. The final U.S. rejection killed the Security Council 
statement, at least for now.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: https://apnews.com/article/europe-middle-
east-israel-palestinian-conflict-government-and-politics-d313985ade629d
9c33e9147e07712180

19/05/2021
Biden Tells Netanyahu He Expects Israel To Significantly De-
Escalate By Today
As the conflict between Israel and Hamas entered its 10th 
day, President Biden pressed Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu on Wednesday to de-escalate Israeli military action 
in a push to end the hostilities, the White House said.
“The President conveyed to the Prime Minister that he expected 
a significant de-escalation today on the path to a ceasefire,” it 
said in a statement.
The White House said Biden and Netanyahu “had a detailed 
discussion on the state of  events in Gaza, Israel’s progress in 
degrading the capabilities of  Hamas and other terrorist elements, 
and ongoing diplomatic efforts by regional governments and 
the United States.”
After a later visit to military headquarters, Netanyahu said he 
is “determined to continue this operation until its aim is met.”
There’s been no letup in fighting, despite growing international 
calls for a cease-fire.
In one attack overnight, more than 50 Israeli warplanes 
pounded the southern part of  the Gaza Strip, according to the 
Israeli military. The target was a vast network of  tunnels, which 
Israel says is used by Hamas to shuttle weapons and people.
Israel says more than 50 cross-border rocket attacks launched 
from Gaza set off  sirens in some southern Israeli communities 
and killed two workers from Thailand. The Israeli military says 
more than 3,450 rockets have been launched from Gaza since 
the fighting began, more than in any previous conflict between 
Israel and Hamas.
sraeli authorities say 12 people have been killed in Israel, 
including two children. Health officials in Gaza say 219 people 
there have been killed in the latest conflict, including 63 
children, 36 women and 16 elderly Gazans.
A senior Israeli military official told reporters that Israel is 
assessing its “achievements in this offensive” — killing senior 
militants, destroying rocket launchers and some of  the tunnels 
Israel says Hamas has built inside Gaza, NPR’s Daniel Estrin 
reports.
The official said Israel is evaluating whether that is enough to 
deliver a message to Hamas to deter them from firing rockets 
deep into Israel. Until then, he says, the military is prepared to 
go on fighting for more days.
Basim Naim, head of  the Hamas International Relations 
Office, told NPR’s Steve Inskeep on Wednesday that the group 
has been ready to stop fighting.
“From the first moment Gaza have said we are ready to stop 
immediately resisting or fighting if  the Israeli do two things: 
stop the aggression against our people and, second, stop their 
plans to evict our people forcefully from Sheikh Jarrah and 
stop the plans of  storming the [Al-Aqsa] Mosque by extremist 
Jewish settlers,” said Naim, a former Palestinian minister of  
health.
He said the Palestinians have the right to defend themselves. 
“Any people under occupation, regardless of  [whether they are] 
Israelis or Muslims, Jewish, they have the right based on the 
international law to resist the occupation by all feasible means, 
including the armed resistance.”
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/05/19/998152164/
israeli-warplanes-pound-hamas-tunnels-in-gaza
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20/05/2021
Gabinete de Netanyahu aprova cessar-fogo na Faixa de Gaza, 
diz imprensa israelense
O Gabinete de Segurança do primeiro-ministro Binyamin 
Netanyahu aprovou um cessar-fogo unilateral para interromper 
a operação militar de Israel na Faixa de Gaza que já dura 11 dias, 
segundo a imprensa israelense. A decisão teria sido tomada após 
a forte pressão dos Estados Unidos para interromper a ofensiva 
- na quarta-feira, em um telefonema ao premiê, o presidente 
americano, Joe Biden, pediu a redução das hostilidades.
Os líderes israelenses se reuniram nesta quinta-feira, 20, para 
discutir a ofensiva contra o território palestino. Mais cedo, 
relatos na imprensa israelense sugeriram que uma trégua entre 
Israel e o grupo radical Hamas, que controla Gaza, poderia ter 
início na manhã de sexta-feira.
Segundo o jornal israelense Haaretz, uma fonte do governo 
Netanyahu disse que a trégua teria início às 2h de sexta-feira 
(20h desta quinta-feira no horário de Brasília). A emissora 
pública Kan disse que a luta deveria parar imediatamente, 
enquanto outros canais de TV disseram que ela entraria em 
vigor às 2h da manhã. Não houve reação imediata do Hamas.
As negociações avançaram com a mediação do Egito. Fontes de 
segurança egípcia falaram, em condição de anonimato, que os 
dois lados concordaram em princípio com o cessar-fogo, mas 
os detalhes ainda precisavam ser resolvidos.
Apesar dos sinais crescentes de que os lados estavam perto de 
um cessar-fogo que encerraria 11 dias de combates pesados, 
Israel desencadeou uma nova onda de ataques aéreos na Faixa 
de Gaza nesta quinta-feira e o Hamas lançou mais foguetes 
contra o território israelense.
Via Estadão.
Leia a matéria na íntegra:  https://internacional.estadao.com.br/
noticias/geral,gabinete-de-netanyahu-aprova-cessar-fogo-diz-imprensa-
israelense,70003721309

21/05/2021
Israel, Hamas agree to cease-fire to end bloody 11-day war
JERUSALEM (AP) — Israel and Hamas agreed to a cease-fire 
Thursday, halting a bruising 11-day war that caused widespread 
destruction in the Gaza Strip, brought life in much of  Israel to 
a standstill and left more than 200 people dead.
At 2 a.m. local time, just as the cease-fire took effect, life 
returned to the streets of  Gaza. People went out of  their 
homes, some shouting “Allahu Akbar” or whistling from 
balconies. Many fired in the air, celebrating the truce.
Like the three previous wars between the bitter enemies, the 
latest round of  fighting ended inconclusively. Israel claimed to 
inflict heavy damage on Hamas but once again was unable to halt 
the Islamic militant group’s nonstop rocket barrages. Almost 
immediately, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu faced 
angry accusations from his hard-line, right-wing base that he 
stopped the operation too soon.
Hamas, the Islamic militant group sworn to Israel’s destruction, 
also claimed victory. But it now faces the daunting challenge 
of  rebuilding in a territory already suffering from poverty, 
widespread unemployment and a raging coronavirus outbreak.
Netanyahu’s office said his Security Cabinet had unanimously 
accepted an Egyptian cease-fire proposal after recommendations 
from Israel’s military chief  and other top security officials. 
A statement boasted of  “significant achievements in the 
operation, some of  which are unprecedented.”
It also included a veiled threat against Hamas. “The political 

leaders emphasized that the reality on the ground will determine 
the future of  the campaign,” the statement said.
The fighting erupted on May 10, when Hamas militants in Gaza 
fired long-range rockets toward Jerusalem. The barrage came 
after days of  clashes between Palestinian protesters and Israeli 
police at the Al-Aqsa Mosque compound. Heavy-handed police 
tactics at the compound, built on a site holy to Muslims and 
Jews, and the threatened eviction of  dozens of  Palestinians by 
Jewish settlers had inflamed tensions.
The competing claims to Jerusalem lie at the heart of  the 
Israeli-Palestinian conflict and have repeatedly triggered bouts 
of  violence in the past.
Hamas and other militant groups fired over 4,000 rockets into 
Israel throughout the fighting, launching the projectiles from 
civilian areas at Israeli cities. Dozens of  projectiles flew as 
far north as Tel Aviv, the country’s bustling commercial and 
cultural capital.
Thousands gathered Friday morning in the southern Gaza Strip 
town of  Khan Younis outside the family house of  Mohammed 
Dief, the shadowy Hamas commander who had ordered the 
rocket attacks. Supporters shouted “victory” and waved green 
Hamas flags.
Israel, meanwhile, carried out hundreds of  airstrikes targeting 
what it said was Hamas’ military infrastructure, including a vast 
tunnel network.
At least 230 Palestinians were killed, including 65 children 
and 39 women, with 1,710 people wounded, according to the 
Gaza Health Ministry, which does not break the numbers down 
into fighters and civilians. Twelve people in Israel, including a 
5-year-old boy and 16-year-old girl, were killed.
The United States, Israel’s closest and most important ally, 
initially backed what it said was Israel’s right to self-defense 
against indiscriminate rocket fire. But as the fighting dragged 
on and the death toll mounted, the Americans increasingly 
pressured Israel to stop the offensive.
In a rare public rift, Netanyahu on Wednesday briefly rebuffed 
a public call from President Joe Biden to wind things down, 
appearing determined to inflict maximum damage on Hamas in 
a war that could help save his political career.
Via AP News
Leia na íntegra em: https://apnews.com/article/israel-palestinian-cease-
fire-hamas-caac81bc36fe9be67ac2f7c27000c74b

27/05/2021
ONU vê possíveis crimes de guerra de Israel, e Brasil vota 
contra abertura de investigação
Enquanto a alta comissária de Direitos Humanos das Nações 
Unidas, Michelle Bachelet, disse nesta quinta-feira (27) que 
Israel pode ter cometido crimes de guerra ao bombardear Gaza 
durante o último conflito contra o grupo islâmico Hamas, 
a posição oficial do Brasil é de oposição à criação de uma 
investigação internacional sobre possíveis violações.
As declarações foram dadas durantes uma sessão do Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, convocada em caráter 
extraordinário horas antes do cessar-fogo que encerrou a 
fase de hostilidades entre israelenses e palestinos. A reunião 
discute uma uma resolução apresentada pelo Paquistão, pela 
Organização de Cooperação Islâmica e pela delegação palestina 
no Conselho.
Segundo Bachelet, seu gabinete verificou a morte de 270 
palestinos em Gaza, incluindo 68 crianças, e 10 pessoas em 
Israel, além das centenas de feridos. Em sua avaliação, embora 
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as Forças Armadas israelenses tenham tomado precauções 
como avisos prévios de ataques aéreos que destruíram prédios 
inteiros em regiões residenciais, a ofensiva levanta sérias 
preocupações em relação ao cumprimento dos princípios 
de distinção e proporcionalidade do direito humanitário 
internacional.
“Se considerados indiscriminados e desproporcionais em seu 
impacto sobre civis, tais ataques podem constituir crimes de 
guerra”, disse Bachelet, acrescentando que a apuração inicial 
não encontrou evidências de que todos os alvos eram edifícios 
usados por lideranças do Hamas ou para fins militares, como 
alega Israel.
Quanto aos foguetes lançados contra Israel, a alta comissária 
afirmou que, devido ao fato de que os projéteis tinham alvos 
indiscriminados e não eram capazes de distinguir entre alvos 
militares e civis, cada um deles —mais de 4.400, segundo 
autoridades de Israel— constitui uma clara violação do direito 
internacional humanitário.
Em sua fala, a representante do Brasil no Conselho, a 
embaixadora Maria Luisa Escorel, disse que o país não vai 
apoiar a proposta de abertura de investigação internacional. 
Segundo ela, a medida não é capaz de contribuir para sustentar 
a paz e o diálogo entre israelenses e palestinos.
Escorel expressou “profunda preocupação” com a escalada de 
violência e lamentou a perda trágica de vidas civis. Também 
celebrou o cessar-fogo como “um passo importante e 
necessário” para evitar novos episódios de violência e pediu 
que os dois lados se atenham a respeitar o direito internacional.
Via Folha de SP.
Leia a matéria na íntegra: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2021/05/onu-ve-possiveis-crimes-de-guerra-de-israel-e-brasil-
vota-contra-abertura-de-investigacao.shtml

31/05/2021
Lapid predicts post-Netanyahu era near, but admits coalition 
faces ‘obstacles’
Parties opposed to Prime Minister Benjamin Netanyahu on 
Monday stressed that the government they were working to 
form with Yamina chief  Naftali Bennett was not signed, sealed 
and delivered, while accusing Israel’s longest-serving leader of  
inciting against them as he increasingly faces the prospect of  
losing the premiership.
“There are still plenty of  obstacles in the way of  the formation 
of  the new government,” Yesh Atid chief  Yair Lapid, who is 
currently tasked with stringing together a coalition, said during 
a faction meeting. “That’s our first test. To see if  we can find 
smart compromises in the coming days to achieve the greater 
goal.”
Nevertheless, Lapid said Israel could enter a “new era” within 
a week.
“Suddenly it will be quieter, ministers will go to work without 
inciting, without lying, without trying to instill fear all the 
time,” he said.
Lapid and other party heads spoke after Bennett’s 
announcement Sunday that he will seek to form a government 
with the “change bloc” of  anti-Netanyahu parties, after weeks 
of  publicly remaining noncommittal in talks between the rival 
political blocs. The prospective government, which would 
include centrist, right-wing and left-wing parties, would see 
Bennett serve first as prime minister for two years, after which 
Lapid would take over the role for another two.
In a potential setback to Lapid’s plans, the Yisrael Beytenu and 

Blue and White parties openly feuded Monday over which of  
them would receive the Agriculture Ministry.
Blue and White leader Benny Gantz demanded the agriculture 
portfolio and that one of  his party’s members be placed on the 
Judicial Appointments Committee, saying there were “gaps” 
between the parties in coalition talks but expressing hope they 
can be bridged.
Via The Times of  Israel
Leia na íntegra em: https://www.timesofisrael.com/lapid-predicts-post-
netanyahu-era-near-but-admits-coalition-faces-obstacles/

ECONOMIA

04/05/2021
G7 foreign ministers meet face-to-face after pandemic pause
Foreign ministers from the Group of  Seven wealthy 
industrialized nations gathered Tuesday in London for their 
first face-to-face meeting in more than two years, to grapple 
with how to respond to the military coup in Myanmar and 
whether to challenge or coax a surging China.
Host nation Britain was keen to show that the rich countries’ 
club still has clout in a fast-changing world, and has warned that 
the increasingly aggressive stances of  Russia, China and Iran 
pose a challenge to democratic societies and the international 
rule of  law.
U.K. Foreign Secretary Dominic Raab said the meeting 
“demonstrates diplomacy is back.”
The two days of  talks involving top diplomats from the U.K., 
the United States, Canada, France, Germany, Italy and Japan 
also were to discuss the humanitarian crisis in Syria, the Tigray 
crisis in Ethiopia and the precarious situation in Afghanistan, 
where U.S. troops and their NATO allies are winding down a 
two-decade deployment.
The U.K. Foreign Office said the group would also discuss 
“Russia’s ongoing malign activity,” including Moscow’s earlier 
troop buildup on the border with Ukraine and the imprisonment 
of  opposition politician Alexei Navalny.
While the G-7 members likely can agree in broad terms to 
condemn Navalny’s imprisonment or Beijing’s repression of  
the Uyghur minority in Xinjiang, there are differences over how 
to relate to countries such as China and Russia that will have 
to be smoothed out in any final communique on Wednesday.
Raab said the G-7 believed “in keeping trade open. We believe 
in standing up for open societies, for human rights and 
democracy. We believe in safeguarding and promoting public 
good.”
The G-7 ministers will also try to agree on a way to make 
coronavirus vaccines available around the globe in the long 
term. But for now, wealthy countries are reluctant to give up 
precious stocks until they have inoculated their own people.
The ministers wore face masks and greeted one another with 
fist and elbow bumps as they arrived at Lancaster House, a 
grand former stately home in central London. Plastic screens 
between participants and on-site coronavirus tests were among 
measures intended to make the venue COVID-secure.
The British government, which holds the G-7 presidency this 
year, invited the foreign ministers of  Australia, India, South 
Korea and South Africa to join parts of  the meeting, including 
Tuesday evening’s formal dinner. The guest list was intended 
to underline the G-7’s support for democracies, as well as the 
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U.K. government’s attempts to build stronger ties with Asia in 
the wake of  the country’s departure from the European Union.
Britain’s Conservative-led government hopes the resumption 
of  in-person G-7 meetings — after more than a year of  
disruption by the coronavirus pandemic — will give the group 
a jolt of  energy and bolster attempts to forge a post-Brexit 
“Global Britain” role for the U.K.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: https://apnews.com/article/middle-east-
africa-europe-health-coronavirus-503db440526d3a81b01ff4f9f7882ee9

31/05/2021
OCDE prevê que Brasil crescerá 3,7% em 2021 se frear 
pandemia
A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) manteve sua previsão de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021 em 3,7%, 
segundo o relatório Perspectivas Econômicasdivulgado nesta 
segunda-feira (31/05) em Paris.
O índice é o mesmo projetado em março e 1,1 ponto percentual 
acima da projeção de dezembro, de 2,6%.
A previsão de crescimento para 2022 recuou, passando de 2,7% 
em março para 2,5% no relatório atual. Em dezembro passado 
era de 2,2%.
A economia brasileira deverá retornar ao patamar pré-pandemia 
somente a partir do terceiro trimestre de 2022, projetou a 
instituição, que reúne 38 nações que representam 60% do PIB 
mundial. O Brasil tenta ingressar no grupo.
A OCDE analisou que a economia se recuperou com força no 
fim de 2020, apesar do elevado número de infecções e mortes 
no Brasil, e que a recuperação prevista depende do controle da 
pandemia de covid-19.
A organização avaliou que, diante da atual situação econômica, 
medidas para o rápido controle da pandemia são fundamentais, 
em especial a aceleração da campanha de vacinação e um 
melhor rastreamento de contatos.
Para a OCDE, a outra ameaça à recuperação econômica 
brasileira é a inflação, que tem subido nos últimos meses e que 
deverá ficar acima do teto da meta anual do Banco Central, de 
5,25%.
A OCDE também destacou que o apoio às famílias mais 
vulneráveis foi reduzido em 2021. A pobreza havia caído 
de 29% para 21% entre 2019 e 2020, devido aos programas 
sociais, como o auxílio emergencial, e ao Bolsa Família, mas 
poderá subir de novo em 2021 se as ajudas sociais não forem 
prolongadas, alertou.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/ocde-
prev%C3%AA-que-brasil-crescer%C3%A1-37-em-2021-se-frear-
pandemia/a-57726149

DIREITOS HUMANOS

Migrações
18/05/2021
El Ejército se despliega para controlar Ceuta tras la entrada de 
más de 7.000 inmigrantes
Las llegadas se siguen produciendo ante la pasividad marroquí. 
Grande-Marlaska asegura que el Gobierno será “contundente 
en la defensa de las fronteras”. 3.800 personas han sido 
devueltas, según Interior.
Varias unidades del Ejército de Tierra se han desplegado en 

la madrugada del martes en Ceuta para ayudar en las labores 
de control de las calles de la ciudad tras la entrada de más de 
7.000 inmigrantes, la mayoría marroquíes, por los espigones 
fronterizos. La llegada de personas a nado y a pie fue constante 
durante todo el lunes y continúa este martes en la misma playa 
donde se han desplegado blindados. En las últimas 24 horas, 
miles de jóvenes, pero también familias enteras, se han lanzado 
al mar ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Entre 
los recién llegados se calcula que hay cerca de 1.500 menores de 
edad. Un hombre murió en el intento.
España ha devuelto ya a 3.800 personas a Marruecos, según el 
Ministerio del Interior. El ministro Fernando Grande-Marlaska 
ha asegurado que entre ellos no hay menores. Mientras, 
Marruecos ha desplegado este martes antidisturbios en la 
frontera para frenar la entrada de migrantes a Ceuta.
El Ejército se ha dirigido a las naves del Tarajal, donde se 
concentra a buena parte de los inmigrantes, principalmente los 
menores de edad. También ha llevado vehículos blindados a la 
playa del Tarajal. En el arenal hay grupos de jóvenes de pie, en 
el agua, frente a los militares, que han formado un cordón en 
la orilla. A metros de la arena, sobresalen cabezas de nadadores 
que no se acercan aún a la orilla. Entre los dos espigones, 
protegidos por rejas, cuatro blindados están dispuestos frente 
al vallado perimetral. De la zona proviene sonido de fogueo. 
Los soldados se afanan en devolver a los chavales que corretean 
en el trozo de playa que se asemeja a la tierra de nadie.
La intención del Ministerio del Interior es negociar con 
Marruecos la devolución de los inmigrantes y hasta ahora se 
han ejecutado cerca de 2.700 retornos, según ha manifestado el 
ministro, Fernando Grande-Marlaska. El ministerio ha enviado 
a Ceuta a 150 agentes de policía para agilizar esos trámites. El 
ministro ha asegurado que serán “contundentes en la defensa 
de las fronteras” y adoptará “todas las medidas necesarias para 
revertir la situación extraordinaria y excepcional”.
La entrada de 6.000 personas de forma irregular en un solo día 
es un acontecimiento inédito en España. Ni en los momentos 
de más presión migratoria se han alcanzado cifras similares. 
El récord más reciente se batió el fin de semana del 7 y 8 de 
noviembre en Canarias, cuando entraron en un solo día 1.500 
personas y ese fin de semana acabaron desembarcando casi 2.200 
migrantes. La entrada masiva de marroquíes, ante la inacción 
de las fuerzas de seguridad de la gendarmería marroquí, se 
produce en un contexto de tensión diplomática con Marruecos. 
Rabat está molesto con España por el ingreso en un hospital 
de Logroño del líder del Frente Polisario y presidente de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, 
de 73 años y aquejado de covid-19. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores justificó la acogida del dirigente saharaui, solicitada 
por Argelia, “por razones estrictamente humanitarias”, pero 
Marruecos consideró el gesto como una decisión “premeditada” 
y tomada “a espaldas de un socio y vecino”. Rabat advirtió de 
que tomaba nota.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: https://elpais.com/espana/2021-05-18/
el-ejercito-se-despliega-para-controlar-las-calles-de-ceuta-tras-la-entrada-
de-5000-inmigrantes.html

19/05/2021
Cientos de marroquíes peregrinan desde Ceuta para volver a su 
país mientras sigue el goteo de llegadas
Nuevos grupos de jóvenes siguen intentando llegar a nado a 
las playas de Ceuta, pero cada vez nadan más lejos para evitar 
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ser interceptados por la embarcación de la Guardia Civil. Los 
agentes estaban a primera hora de la tarde de este miércoles 
frente a un pequeño peñón a unos metros de la orilla observando 
a cuatro chicos que se habían encaramado a la roca. También 
este miércoles, en torno a las 16.30, un grupo numeroso de 
personas logró entrar en suelo español aprovechando una 
neblina, pero tras esa llegada la afluencia de marroquíes ha 
cesado de nuevo.
A la gran cifra de llegados desde el lunes —entre 8.000 y 9.000 
personas según una estimación de las fuerzas de seguridad, pues 
no hay recuento oficial— hay que ir restando otra, creciente. 
Desde el mismo lunes y hasta las 13.00 de este miércoles, 5.600 
de quienes entraron irregularmente en la ciudad autónoma han 
retornado a Marruecos.
Aunque miles de esos retornos han sido, según el Ministerio del 
Interior, “rechazos en frontera”, el eufemismo utilizado para 
las devoluciones en caliente, otros cientos —cerca de 1.000 
según fuentes militares en el terreno desde la madrugada de este 
martes—, han emprendido la vuelta a casa voluntariamente. 
“No hay mayor disuasión para los que quieren aún entrar que 
ver a tanta gente volviendo”, apunta una fuente de los cuerpos 
de seguridad. Ese millar incluye no solo a los recién llegados, 
sino también a las mujeres que dieron a luz en la ciudad y 
que quedaron atrapadas en el enclave español tras el cierre 
de fronteras dictado durante la pandemia. Este miércoles han 
podido volver con sus bebés a Marruecos.
Al mismo tiempo, cientos de jóvenes peregrinan este miércoles 
hacia una puerta de la valla que conecta la playa del Tarajal con 
Fnideq (la antigua Castillejos) para volver a casa. Los chavales 
se lanzaron al mar entre el lunes y el martes con poco más que 
su teléfono y unos cuantos dirhams en una bolsa. Bordearon 
el espigón que separa Marruecos de España y pasaron horas 
deambulando por la calle. Tras uno o dos días al raso, algunos 
sin comer, han decidido que el viaje se ha acabado. En la cola 
que organizan los militares para ordenar su salida, se repiten las 
mismas frases: “En Marruecos no hay nada”, “vine aquí para 
buscarme la vida, pero tampoco hay nada”, “intenté llegar a la 
Península, pero no lo conseguí”.
Ceuta vive en las últimas horas un movimiento inverso al que 
afrontó durante el lunes y el martes con la llegada de entre 
8.000 y 9.000 personas, según los cálculos de las fuerzas de 
seguridad. Desde el mismo lunes, 5.600 de quienes entraron 
irregularmente en la ciudad autónoma han retornado. Miles de 
esos retornos han sido, según el Ministerio del Interior, “rechazos 
en frontera”, el eufemismo utilizado para las devoluciones en 
caliente. Pero otros cientos, un número indeterminado que no 
para de crecer desde el martes, han emprendido la vuelta a casa 
voluntariamente. “No hay mayor disuasión para los que quieren 
aún entrar que ver a tanta gente volviendo”, apunta una fuente 
de los cuerpos de seguridad.
Samira Ajbar, de 17 años, bordeó el espigón junto a decenas 
chavales de su barrio la noche del domingo. Lo hizo 
tranquilamente, en chanclas y falda. No lo pensó mucho, 
todos sus amigos se iban y ella se apuntó. “En Marruecos 
no hay nada, estamos destrozados”, cuenta en la cola antes 
de acceder al puesto fronterizo. Creía que al llegar a Ceuta 
como menor podría quedarse en un centro de protección, 
pero tras tres días deambulando vio que no. “Está todo lleno. 
Intentaron engañarnos diciendo que podríamos ir al CETI [el 
Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes], pero no nos 
dejaron entrar”, afirma. Tras dos noches durmiendo al raso 
con sus amigos en los alrededores del puerto, vuelve a Fnideq 

(Castillejos).
El grupo de militares que custodia el acceso este miércoles lleva 
desde las 22.00 de este martes ordenando salidas de 20 en 20, 
prácticamente sin parar. Entre las 9.30 y las 10.00 han salido 
al menos 60 personas, la mayoría jóvenes, pero también niños 
de unos 12 años y familias enteras. Los militares son ceutíes 
y hablan dariya ―árabe dialectal marroquí― con los chavales 
que se acercan tranquilamente a la frontera con algunas bolsas 
con ropa y comida. Entre los que se colaron a nado aparecen 
también mujeres con maletas, trabajadoras transfronterizas que 
se vieron atrapadas en la ciudad tras el cierre del paso en marzo 
del año pasado y que, con esta apertura extraordinaria, han 
visto la oportunidad de volver a sus casas.
Via El País
Leia na íntegra em: https://elpais.com/espana/2021-05-19/cientos-
de-marroquies-peregrinan-hasta-la-frontera-de-ceuta-para-volver-a-sus-
casas.html

20/05/2021
King Muhammad of  Morocco weaponises migration
THEY CAME in their hundreds, swimming around the border 
fence that protects the Spanish city of  Ceuta, or walking across 
the beach at low tide under the permissive eyes of  Moroccan 
border guards, who would normally stop them. In 36 hours this 
week, 8,000 would-be migrants descended on Ceuta, an enclave 
of  85,000 people (see map). For the Spanish authorities, coping 
with this influx was an immediate humanitarian headache. 
And Morocco’s weaponisation of  migration also puts the 
government of  Pedro Sánchez, Spain’s prime minister, in a 
longer-term bind.
Clearly rattled and caught by surprise, Spain deployed 3,000 
troops with armoured cars from the garrison in Ceuta and sent 
200 police reinforcements. Mr Sánchez himself  flew to the city, 
vowing to defend its “territorial integrity”. Spanish officials 
recall the “Green March” of  1975, when Hassan II, then 
Morocco’s king, mobilised 350,000 civilians to occupy Western 
Sahara, to the south, as Spain gave up its colony.
Although Morocco claims Ceuta and Melilla, another Spanish 
enclave, the aim of  this week’s incursion was more limited. 
The government is furious that Spain recently admitted 
Brahim Ghali, the leader of  Polisario, a group which has 
fought for Western Sahara’s independence since colonial times, 
for treatment for covid-19. Spain failed to inform Morocco 
of  an action it says was purely humanitarian. “Actions have 
consequences,” said Morocco’s ambassador to Madrid this 
week.
Having made its point, Morocco closed the border with Ceuta 
again on May 18th. Spain has sent back most of  the migrants, 
but under international law it cannot easily deport some 1,500 
unaccompanied minors. Spanish officials stress that Morocco 
is a partner with which they value close ties and co-operation. 
They have been careful not to stoke further confrontation. But 
this week is unlikely to mark the end of  months of  growing 
tension.
Morocco’s current king, Muhammad VI, felt empowered by 
the decision in December of  Donald Trump, then America’s 
president, to break the international consensus and recognise 
Morocco’s sovereignty over Western Sahara in return for its 
recognition of  Israel. Morocco wants Spain to follow suit. That 
is hard for two reasons. As the former colonial power, Spain 
feels a responsibility to support United Nations resolutions 
which require Morocco and Polisario to negotiate. In fact, there 
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is almost no chance of  the dispute being settled. Moroccan 
control is a reality; Polisario holds only 20% of  Western Sahara, 
deep in the desert interior. The second reason is that Spain 
depends on Algeria, Polisario’s main backer, for a third of  its 
imports of  natural gas.
Yet Morocco is a vital partner for Spain, especially in controlling 
migration and terrorism. “They say we help you on issues that 
are existential for you and I have an existential issue [Western 
Sahara] and you don’t help at all,” says José Ignacio Torreblanca 
of  the European Council on Foreign Relations, a think-tank.
Via The Economist.
Leia a matéria na íntegra: https://www.economist.com/
middle-east-and-africa/2021/05/22/king-muhammad-of-
morocco-weaponises-migration

TPI

25/05/2021
ICC hears first war crimes case from Sudan’s Darfur conflict
Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman faces 31 charges, including 
persecution, murder, torture and rape.
Prosecutors have accused a man of  being a “feared and 
revered” militia leader behind a campaign of  deadly raids in 
Sudan’s Darfur conflict, in the build-up to the International 
Criminal Court’s (ICC) first trial linked to the violence.
The war crimes prosecutors said on Monday that Ali Muhammad 
Ali Abd-Al-Rahman was also known as Ali Kushayb, a senior 
commander of  thousands of  government-backed “Janjaweed” 
fighters during the height of  the conflict between 2003 and 
2004.
Abd-Al-Rahman, wearing a face mask and a dark suit, did 
not speak as a court officer read out 31 charges against him, 
including persecution, murder, torture and rape.
He has yet to make a plea, though his defence team has argued 
in earlier legal filings that Abd-Al-Rahman is not the man 
known as Ali Kushayb, among other arguments.
Fatou Bensouda, the chief  ICC prosecutor, told the confirmation 
of  charges hearing she would show that Abd-Al-Rahman had 
led attacks on towns and villages and was implicated in more 
than 300 murders and raids that forced 40,000 mainly ethnic 
Fur civilians from their homes.
“The evidence shows that Mr Abd-Al-Rahman was a knowing, 
willing and energetic perpetrator of  these crimes,” she told the 
hearing.
“Feared and revered in equal measure as the ‘colonel of  
colonels’, he was a senior leader of  the infamous Janjaweed 
militia in the Wadi Salih and Mukjar localities during the 
charged period,” she said.
Darfur’s conflict erupted in 2003 when mostly non-Arab rebels 
took up arms against Sudan’s government, accusing it of  
neglecting the arid, western region.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: https://www.aljazeera.com/
news/2021/5/24/icc-hears-first-war-crimes-case-from-sudans-darfur-
conflict

COMÉRCIO INTERNACIONAL

MERCOSUL
20/05/2021
França diz que Amazônia não é só dos brasileiros e não assina 

com Mercosul
O ministro do Comércio Exterior da França, Franck Riester, 
garante aos senadores de seu país que o governo de Emmanuel 
Macron não assinará o acordo entre o Mercosul e UE, que 
aguarda para ser ratificado. Mas também faz um alerta: a 
Amazônia não é apenas dos brasileiros.
Numa audiência diante do Senado francês na quarta-feira, 
Riester denunciou explicitamente o governo de Jair Bolsonaro 
como o motivo de sua decisão de vetar o tratado comercial. 
Para ele, Brasília não mostra ainda o engajamento necessário e 
“faz o contrário do que precisa fazer” em temas ambientais. “É 
inimaginável assinar o acordo”, afirmou.
Hoje, diante dos demais ministros do bloco europeu, ele voltou 
a insistir que, da forma que está, o acordo com o Brasil não será 
ratificado.
Por 20 anos, Mercosul e UE negociaram um acordo de livre 
comércio que acabou sendo fechado em 2019. Mas países 
como a França alertaram que não ratificariam o projeto 
até ter garantias de que o governo brasileiro mudaria seu 
comportamento ambiental. Para que o pacto entre em vigor, 
todos os 27 países da UE precisam aderir ao projeto.
O posicionamento francês, ao lado de outros países, é visto 
pelo setor exportador brasileiro como “cínico”, já que usaria 
a questão climática para tentar justificar um veto à abertura 
de suas fronteiras para os produtos do Mercosul. Os europeus 
rejeitam a acusação.
Segundo o ministro, Paris quer compromissos concretos por 
parte do Brasil sobre como fará para reduzir o desmatamento. 
“Isso vai levar tempo, pois o sr. Bolsonaro não está nesse 
estado de espírito”, alertou.
Após a reunião dos 27 países da UE nesta quinta-feira, 
Augusto Santos Silva, ministro português, admitiu que não 
havia um acordo ainda dentro do bloco sobre quais devem ser 
os mecanismos propostos pela UE para garantir que haja um 
compromisso da parte do Brasil para reduzir o desmatamento.
A ideia da Comissão Europeia, braço executivo do bloco, é 
de se criar um anexo ao tratado, garantindo que as exigências 
ambientais sejam cumpridas pelos países que assinarem 
o acordo. Mas uma parcela dos europeus insiste que tal 
mecanismo precisa apresentar formas concretas de controlar o 
que estiver ocorrendo no Brasil e punir ou suspender facilidades 
comerciais para as exportações nacionais.
Para a Comissão, apesar da falta de um entendimento sobre 
como deve ser esse mecanismo, há um acordo de manter o 
compromisso do bloco com a iniciativa, inclusive por seu papel 
geopolítico.
Via Uol Notícias.
Leia a matéria na íntegra: https://noticias.uol.com.br/
colunas/jamil-chade/2021/05/20/franca-diz-que-amazonia-
nao-e-so-dos-bras i le i ros-e-nao-ass ina-com-mercosul .
htm?cmpid=copiaecola

MEIO AMBIENTE

18/05/2021
Derretimento do gelo da Groenlândia pode ser irreversível, 
apontam pesquisas
Prestes a alcançar ponto crítico, perda da camada de gelo da 
ilha ártica pode elevar nível do mar em mais de 7 metros. Ao 
mesmo tempo, derretimento intensifica cobiça internacional 
sobre Groenlândia.
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Partes do manto de gelo da Groenlândia estão prestes a alcançar 
um ponto crítico a partir do qual será praticamente impossível 
deter seu derretimento. Devido às temperaturas ascendentes, 
já começou a desestabilização de áreas no centro-oeste da ilha, 
relatou o Instituto de Potsdam de Pesquisa Climática (PIK), 
com base em dados de pesquisadores alemães e noruegueses.
“Nossos resultados indicam que no futuro ocorrerá um 
derretimento significativamente maior, o que é muito 
preocupante”, explicou o pesquisador Niklas Boers, do 
instituto sediado na Alemanha. O fato se deve a efeitos de 
retroalimentação, em que o aquecimento do manto glacial se 
acelera à medida que sua altura se reduz.
Para evitar um derretimento total, não bastaria conter o 
aquecimento do planeta: para que a camada de gelo retorne à 
altura de séculos passados, as temperaturas teriam, antes, que 
baixar até níveis muito inferiores ao pré-industrial.
“Ou seja: a perda de massa de gelo atual e a esperada no futuro 
próximo será basicamente irreversível. Por isso, é mais do que 
hora de reduzirmos, rápida e decididamente, as emissões de 
gases do efeito estufa provenientes da queima de combustíveis 
fósseis, e de voltar a estabilizar o manto glacial e o nosso 
clima”, apelou Boers.
Consequências globais
O PIK explica que, segundo os modelos desenvolvidos 
até agora, a fusão do manto glacial groenlandês se torna 
incontornável se a temperatura média global exceder entre 0,8 
ºC e 3,2 ºC o nível pré-industrial.
A partir desse limite crítico, a camada de gelo poderá se 
fundir inteiramente ao longo de centenas ou milhares de anos, 
resultando numa elevação de mais de 7 metros do nível do mar 
global, assim como num colapso da circulação meridional de 
capotamento do Atlântico (AMOC), responsável pelo calor 
relativo na Europa e na América do Norte.
Os 21 milhões de quilômetros quadrados da Região Ártica se 
estendem do Polo Norte ao Círculo Polar, distribuídos por 
oito países: Rússia, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia, a 
Groenlândia (pertencente à Dinamarca) e o estado americano 
do Alasca. O manto glacial groenlandês é o segundo maior do 
mundo, depois do da Antártida, no Polo Sul, e outros estudos 
também enfatizam a ameaça a esse importante ecossistema.
Por exemplo, uma pesquisa publicada nesta segunda-feira 
(17/05) pela revista Geophysical Research Letters mostra que 
a capacidade do gelo de refletir a luz solar também representa 
um papel importante: se a superfície gelada absorve mais 
calor – seja devido a uma redução da precipitação de neve 
ou à alteração da forma dos cristais de gelo –, o processo de 
derretimento é acelerado.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/derretimento-do-
gelo-da-groenl%C3%A2ndia-pode-ser-irrevers%C3%ADvel-apontam-
pesquisas/a-57570248

20/05/2021
UN Climate Talks: 1992-2020
Since 1992, when the United Nations recognized climate 
change as a serious issue, negotiations among countries have 
produced notable accords, including the Kyoto Protocol 
and Paris Agreement. But leaders have struggled to maintain 
momentum and failed to slow global temperature rise.
Via CFR.
Veja a cronologia na íntegra: https://www.cfr.org/timeline/un-climate-
talks

21/05/2021
Clima extremo contribui para recorde de desabrigados no 
mundo
Tempestades, inundações, incêndios florestais e secas tiraram 
pessoas de suas casas mais de 30 milhões de vezes no ano 
passado, com o aumento das temperaturas causando um caos 
adicional, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-
feira (20/05) pelo Centro de Monitoramento de Deslocamento 
Interno (IDMC, na sigla em inglês).
Junto com guerras e violência, o clima extremo resultou em 40,5 
milhões de novos deslocamentos internos em 2020, de acordo 
com o IDMC. É o maior número de novos deslocamentos 
registrados em dez anos. O número de novos deslocamentos 
corresponde à estimativa de todos os movimentos do tipo 
ocorridos, incluindo pessoas que se deslocaram mais de uma 
vez.
A organização de pesquisa com sede em Genebra estima que 
um total recorde de 55 milhões de pessoas estavam vivendo 
como refugiadas em seu próprio país no final do ano passado.
Dobro da cifra mundial de refugiados
O clima extremo deve provocar o deslocamento de cada vez 
mais pessoas, não só por enchentes e tempestades, mas também 
em decorrência de crises climáticas de desenvolvimento mais 
lento, como quebras de safras e secas. Nos países ricos, os 
políticos temem que mais migração de regiões pobres possa 
sobrecarregar os serviços públicos à medida que o planeta se 
aquece.
“A ideia de que as mudanças climáticas irão desencadear uma 
migração em massa para os países ricos é uma distração do fato 
de que a maior parte do deslocamento é interno”, afirma Bina 
Desai, chefe de programas do IDMC. “É uma obrigação moral 
investir realmente no apoio às pessoas onde elas estão, ao invés 
de apenas pensar no risco de elas chegarem às fronteiras”, 
alerta.
Deslocamentos por causas climáticas
O relatório anual, em seu sexto ano, revela que mais de 80% 
das pessoas forçadas a deixar suas casas em 2020 estavam na 
Ásia e na África.
Na Ásia, a maioria das pessoas forçadas a fugir o fez por causa 
do clima extremo. Em países como China, Índia, Bangladesh, 
Vietnã, Filipinas e Indonésia – onde centenas de milhões 
de pessoas vivem em litorais e deltas – uma combinação de 
crescimento populacional e urbanização deixou mais pessoas 
expostas a inundações que se tornaram mais fortes à medida 
que o nível do mar vem subindo.
Nesta segunda-feira, o ciclone mais violento a atingir a Índia 
em duas décadas afetou a costa oeste do país com rajadas 
de vento de até 185 quilômetros por hora, forçando 200 mil 
pessoas a deixarem suas casas.
Mas enquanto os sistemas de alerta precoce podem salvar vidas 
ao tirar as pessoas do caminho do perigo, muitos dos deslocados 
não têm um lar para onde voltar. Quando o ciclone Amphan 
atingiu Bangladesh no ano passado, forçou 2,5 milhões de 
pessoas a fugirem e destruiu mais de 55 mil casas, de acordo 
com o relatório, sugerindo que 10% das pessoas deslocadas 
ficaram desabrigadas.
Na África, a maior parte dos deslocamentos em 2020 se deve 
a conflitos. A violência persistente expulsou as pessoas de suas 
casas em países como Burkina Faso e Moçambique, enquanto 
novas guerras surgiram em outros países, como a Etiópia.
O IDMC estimou que meio milhão de pessoas fugiu dos 
combates na região de Tigray, na Etiópia, no final do ano 
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passado. Desde então, o Unicef  calcula o número como acima 
de um milhão.
Alguns conflitos foram associados a temporadas de chuvas 
excepcionalmente longas e intensas, que trouxeram enchentes e 
perdas de safra para países já afetados pela violência. As fortes 
chuvas forçaram pessoas já deslocadas a fugirem novamente 
em países como Somália, Sudão, Sudão do Sul e Níger, de 
acordo com o relatório. Esses desastres ambientais provocaram 
4,3 milhões de deslocados na África Subsaariana em 2020. Pelo 
menos metade deles ainda estavam deslocados no final do ano.
“Migrantes de áreas rurais para cidades são frequentemente 
forçados a se estabelecer em áreas que não são seguras para 
habitação e propensas a inundações ou a outros perigos”, diz 
Lisa Lim Ah Ken, especialista regional em clima da Organização 
Internacional para Migração (IOM) da ONU no Quênia. 
“Muito pode ser feito, começando pela prevenção”, avalia.
Migração
Os pesquisadores dizem que as conexões entre clima e migração 
são mal compreendidas e, às vezes, exageradas. Enquanto 
o IDMC compila dados sobre o deslocamento interno – a 
maioria dos quais é proveniente de desastres repentinos, como 
inundações e tempestades – há poucos dados sobre quantas 
pessoas deixam suas casas por causa de crises ambientais de 
desenvolvimento mais lento, como aumento da temperatura e 
do nível do mar.
Ainda assim, uma meta-análise publicada em março pelo 
Centro de Análise de Política Econômica da Universidade de 
Potsdam revelou que desastres que acontecem por um longo 
tempo, como ondas de calor e secas, têm mais probabilidade 
de aumentar a migração do que desastres repentinos, como 
enchentes e furacões. Os pesquisadores sugerem que isso 
ocorre porque as pessoas precisam de dinheiro para migrar, 
o que geralmente falta após choques climáticos repentinos, 
embora eles causem deslocamento imediato em distâncias mais 
curtas.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/clima-extremo-
contribui-para-recorde-de-desabrigados-no-mundo/a-57597769

24/05/2021
Tóxicos e radioativos: os danos da mineração de matérias-
primas raras
Mais da metade da população global possui um telefone celular, 
e os fabricantes continuam lançando modelos cada vez mais 
eficientes e elegantes. Muitos materiais que compõem os 
aparelhos, porém, têm uma história sangrenta.
Embora feitos em grande parte de plástico, vidro, cerâmica, 
ouro e cobre, eles também contêm minerais críticos. O gálio 
usado nos LEDs e no flash da câmera, o tântalo nos capacitores 
e o índio que alimenta a tela foram todos arrancados do solo 
− a um alto preço para os seres humanos e o meio ambiente.
“A mineração de matérias-primas é sempre problemática, tanto 
no que diz respeito aos direitos humanos quanto à ecologia”, 
diz Melanie Müller, especialista em matérias-primas do think 
tank alemão SWP. Segundo ela, “o processo de produção é 
bastante tóxico”.
O gálio e o índio em muitos telefones vêm da China ou da 
Coreia do Sul, o tântalo, da República Democrática do Congo 
ou de Ruanda. Ao todo esses materiais contam menos de dez 
gramas do peso de um telefone. Mas essa pequena quantidade 
financia uma indústria de mineração internacional que causa 
lixões de terra radioativa, águas subterrâneas envenenadas e 

deslocamento de populações indígenas.
Meio ambiente foi superexplorado
O problema é que as tecnologias modernas não funcionam sem 
o que é conhecido como matéria-prima crítica. Painéis solares, 
drones, impressoras 3D e smartphones contêm até 30 desses 
diferentes elementos provenientes de todo o mundo. Um 
exemplo importante é o lítio do Chile, essencial na fabricação 
das baterias de veículos elétricos.
“Ninguém, nem mesmo dentro da indústria, negaria que a 
mineração de lítio causa enormes danos ambientais”, explica 
Müller, referindo-se aos lagos artificiais que as mineradoras 
criam ao retirar o metal de reservatórios subterrâneos de 
salmoura. “O processo utiliza grandes quantidades de água, de 
modo que você acaba com estas enormes áreas inundadas onde 
o lítio se deposita.”
Esse método de extração resulta na destruição e contaminação 
do sistema hídrico natural. Plantas e animais únicos perdem 
o acesso às águas subterrâneas e reservatórios de água. Há 
inclusive relatos de água doce sendo salinizada, devido ao 
grande volume de águas residuais ácidas gerado na extração 
do lítio.
Mas o lítio não é a única matéria-prima que causa danos. A 
fixação de apenas uma tonelada de elementos de terras raras 
produz 2 mil toneladas de resíduos tóxicos, e tem devastado 
grandes regiões da China, adverte Günther Hilpert, chefe da 
Divisão de Pesquisa da Ásia do think tank alemão SWP.
Segundo ele, as empresas de lá adotaram um processo de 
pulverização de ácido sobre as áreas de mineração a fim de 
separar as terras raras de outros minérios, e as áreas mineradas 
são frequentemente abandonadas após a escavação. “Estas 
áreas não são mais viáveis para uso agrícola”, conta Hilpert. “A 
natureza foi superexplorada.”
A China não é o único país com baixos padrões ambientais 
de mineração e má governança de recursos. Em Madagascar, 
por exemplo,o próspero setor de mineração ilegal de gemas 
e metais é associado ao esgotamento da floresta tropical e à 
destruição de habitats naturais dos lêmures.
Nações como Madagascar, Ruanda e a República Democrática 
do Congo pontuam mal no Índice de Desempenho Ambiental, 
que classifica 180 países por seus esforços em tópicos que 
incluem conservação, qualidade do ar, gestão de resíduos e 
emissões. Os ambientalistas estão particularmente preocupados 
por esses países estarem minerando materiais altamente tóxicos 
como berílio, tântalo e cobalto.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/t%C3%B3xicos-
e - r ad i o a t i v o s - o s - dano s - da -m in e r a%C3%A7%C3%A3o -d e -
mat%C3%A9rias-primas-raras/a-57556473

26/05/2021
In A Landmark Case, A Dutch Court Orders Shell To Cut Its 
Carbon Emissions Faster
Climate change activists have won a big legal victory against oil 
giant Royal Dutch Shell. A Dutch court ruled Wednesday that 
the company must reduce its greenhouse gas emissions 45% by 
2030, based on 2019 levels.
The case could set a precedent for similar lawsuits against huge 
oil companies that operate across the globe.
“Our hope is that this verdict will trigger a wave of  climate 
litigation against big polluters, to force them to stop extracting 
and burning fossil fuels,” said Sara Shaw from Friends of  the 
Earth International.
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The 2030 goal affirmed by the court is more ambitious than 
Shell’s target of  becoming “a net-zero emissions energy 
business by 2050.” Shell argues the 2050 goal is in line with the 
Paris climate accord. But The Hague District Court determined 
Shell’s plans were not adequate.
The ruling applies to Shell and its suppliers and covers not only 
the companies’ emissions but also emissions from products 
burned by its customers.
“This is a monumental victory for our planet, for our children 
and a big leap towards a livable future for everyone,” said 
Donald Pols, director of  Friends of  the Earth Netherlands.
In a statement, Shell spokesperson Anna Arata acknowledged 
that “urgent action is needed on climate change,” and said the 
company has accelerated efforts to reduce emissions. The oil 
giant is “investing billions of  dollars in low-carbon energy, 
including electric vehicle charging, hydrogen, renewables and 
biofuels,” Arata said.
The decision comes after scientists have said most of  the 
known fossil fuel reserves will have to be left in the ground to 
avoid the worst effects of  climate change.
This month the U.S. Supreme Court sided with major oil 
companies in a climate change lawsuit brought by the city of  
Baltimore. Justices delivered a victory to the oil giants on a 
technical issue — that the case should be heard in federal court 
instead of  state court, as the city preferred. There are about 
a dozen similar lawsuits that U.S. state and local governments 
have brought.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.org/2021/05/26/1000475878/
in-landmark-case-dutch-court-orders-shell-to-cut-its-carbon-emissions-
faster
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04/05/2021
Africa scrambles as India vaccine export ban bites region
As India’s export ban results in COVAX supplies dry up, 
African countries have been scrambling in a desperate attempt 
to find alternatives. The second shot is proving difficult.
Most African countries rely on COVAX, the World Health 
Organization (WHO) program built to ensure poor countries 
have equitable access to vaccines to combat the pandemic, for 
their vaccine supply.
The main supplier, the Serum Institute of  India (SII) produces 
the two-shot AstraZeneca vaccine. But increased domestic 
demand for doses in India, where the pandemic is currently 
surging out of  control, has interrupted supplies being flown 
out for COVAX.
Ahmed Ogwell, deputy director of  the Africa Centres for 
Disease Control and Prevention (CDC), called the AstraZeneca 
vaccine manufactured by the Serum Institute in India the 
“backbone.”
“The early part of  the vaccine campaigns on the continent 
were really anchored on the delivery of  doses from the Serum 
Institute in India,” he told DW.
COVAX has also been elbowed out of  the market by rich 
countries striking their own deals with manufacturers, surging 
ahead in immunizing their citizens.
“Any country, over 20 countries, on the continent that has 
received the AstraZeneca vaccine is affected because they have 
no other way of  getting the second doses,” Ogwell adds.

The facility urgently needs 20 million doses by the end of  June 
to cover the supply shortage and has pleaded with wealthy 
countries to donate excess doses. The Serum Institute in India 
paused exports in March.
“The urgent demand for vaccines in India is bad for the 
rest of  the world,’’ said Ravi Gupta, a professor of  clinical 
microbiology at Cambridge University.
COVAX said on Monday it has struck a deal to buy 500 million 
doses of  Moderna’s COVID-19 jabs.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/en/africa-scrambles-as-
india-vaccine-export-ban-bites-region/a-57416845

05/05/2021
Covid: 5 motivos que explicam por que Índia recebe mais ajuda 
do mundo que Brasil
Hospitais em colapso. Pacientes sem vagas nas UTIs. Falta de 
oxigênio para quem precisa.
O cenário devastador que assola a Índia agora durante a 
pandemia de covid-19 foi o mesmo do Brasil de algumas 
semanas atrás. As cenas de dois epicentros da pandemia em 
momentos diferentes são chocantes.
Mas a reação do mundo às duas crises foi bastante diferente. 
Países como os Estados Unidos, o Reino Unido e os que 
integram a União Europeia se mobilizaram em peso para 
mandar ajuda para a Índia, isso sem contar a atenção da 
imprensa internacional e celebridades.
Os EUA prometeram doar US$ 100 milhões (R$ 545 milhões) 
em insumos, revogaram a proibição à exportação de insumos 
para fabricar vacinas e finalmente admitiram doar doses 
excedentes da vacina AstraZeneca a outros países - algo que o 
Brasil havia cobiçado.
Nos meses em que foi o epicentro da crise, o Brasil chegou 
a receber ajuda de vizinhos como Venezuela e recursos mais 
discretos do governo americano, mas parou por aí. Qual é a 
razão deste contraste?
Especialistas apontam cinco fatores que explicam essa 
diferença: a escala da crise na Índia e o que isso pode significar 
para o mundo, a importância econômica e geopolítica do país, 
a diferença de postura entre os líderes da Índia e do Brasil, a 
importância da diáspora indiana global e o timing da crise.
Escala da crise na Índia
A escalada da crise na Índia começou em abril, com o número 
de casos aumentando rapidamente. Mais de 222 mil pessoas já 
morreram vítimas da covid-19 no país de quase 1,3 bilhão de 
pessoas.
Proporcionalmente, morreram mais pessoas no Brasil - um país 
de 211 milhões de pessoas com quase 410 mil mortes. Mas uma 
explosão de casos em um país de 1,3 bilhão de pessoas - que 
chegou a bater o recorde mundial de 400 mil novos casos de 
covid-19 em 24 horas - não é pouca coisa.
“A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Estamos 
falando de um país onde é extremamente difícil fazer o 
isolamento. Uma grande parte da população vive abaixo da 
linha de pobreza, com dificuldade de testagem”, diz à BBC 
News Brasil a professora associada de relações internacionais 
da PUC Minas Rashmi Singh, que é indiana. “A gravidade da 
crise, apenas por causa do tamanho da população indiana, já 
supera a crise brasileira.”
O que acontecer na Índia, diz ela, vai se espalhar para os países 
do entorno, como Nepal, Bangladesh e Paquistão, além de 
possivelmente afetar o resto do mundo. “Quanto maior for 
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a explosão, mais chances teremos de ver variantes. Então o 
mundo está preocupado, e com bastante razão.”
Para Singh, os países também se preocupam porque pensam 
que esse pode ser só o começo da crise. Temem que o que está 
acontecendo na Índia possa acontecer em outros países pobres. 
“Estamos vendo falta de oxigênio, medicamentos. Sabemos que 
isso aconteceu no Norte do Brasil e em cidades como Nova 
York, onde o sistema ficou completamente sufocado. Exceto 
que o Norte do Brasil agora é toda a nação da Índia. Isso vai 
para além de suas fronteiras.”
De fato, na Índia há escassez de vagas em UTIs, que vêm 
recusando novos pacientes, e de oxigênio. Médicos descrevem 
como as pessoas estão morrendo nas ruas. Há cremações em 
massa, e crematórios da capital construíram piras funerárias 
para dar conta da demanda.
Importância geopolítica, econômica e de vacinas
A Índia tem a segunda maior população do mundo, que em 
breve deve se tornar a primeira, e com maioria de jovens. É a 
sexta maior economia do mundo considerando o PIB nominal. 
E previsões econômicas apontam que o país se tornará a 
principal economia do mundo na segunda parte do século 21.
Ou seja, “é importante ter uma boa relação com o país”, diz 
Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da FGV 
em São Paulo.
Nas palavras do diplomata aposentado e professor de 
Relações Internacionais da ESPM, Fausto Godoy, a Índia é 
“um monumento de cultura e civilização”, com muito poder 
político, econômico e soft power por causa de sua cultura e 
história.
Por isso, os países do “ocidente central” - como ele chama os 
Estados Unidos e países da Europa - “olham muito mais para 
a Índia do que para o Brasil”. Godoy foi embaixador do Brasil 
no Paquistão e no Afeganistão e morou em 11 países da Ásia, 
incluindo duas passagens pela Índia (de 1984 a 1987 em Nova 
Delhi e 2009 a 2010 como cônsul geral em Mumbai).
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-56945811

06/05/2021
America wants to waive patent protection for vaccines
But it will not have an immediate effect on supplies
AMERICA HAS long been the global protector-in-chief  of  
intellectual property. But on May 5th it sought to tear up the 
rule book. “The extraordinary circumstances of  the covid-19 
pandemic call for extraordinary measures,” said Katherine 
Tai, the United States Trade Representative. To help battle 
the pandemic, the administration of  President Joe Biden said 
it supported waiving some intellectual-property protections 
for vaccines. Jaws dropped—along with the share prices of  
vaccinemakers.
Investors shuddered at the idea that other manufacturers might 
pounce on unprotected intellectual property. Only a day earlier, 
Pfizer forecast vaccine revenues of  $26bn in 2021, with profits 
around $7bn. Splitting such spoils could blunt the incentive to 
invest and undermine innovation. And if  firms fear that their 
know-how can be pilfered with impunity, it could undermine 
collaborative efforts. Just as bad, botched imitations by generic 
manufacturers could fuel vaccine hesitancy.
The waiver’s advocates argue that a pandemic is not the time 
to be thinking about profits. Moreover, existing commercial 
agreements should be unaffected. Beyond that, it is unclear 

how much extra supply of  vaccines a waiver could unlock. The 
complexity of  some production processes means that copycats 
will need co-operation from originators. James Love of  
Knowledge Ecology International, an advocacy group, hopes 
that the threat of  weaker protections could encourage more 
voluntary-licensing agreements, in which companies transfer 
their know-how. There are untapped suppliers such as Teva, 
an Israeli generics firm, which recently said that it would give 
up looking for a production partner. But even these sort of  
voluntary agreements are likely to take around six months to 
set up.
American support for a waiver is the first step in what could be 
a lengthy process. Several countries, including members of  the 
European Union, Britain and Switzerland, which opposed such 
a move at the WTO last year, must be persuaded to change 
their minds. They will struggle to hold the line against America, 
so may agree to a narrow exception to trade rules. A broader 
waiving of  the rules, as proposed by India and South Africa, 
to include the removal of  patent and trade-secret protections 
for all covid-related products, including therapeutics and 
diagnostics, is not on the table. In her comments Ms Tai 
mentioned waiving intellectual-property protections, but only 
for vaccines.
Consensus at the WTO could take months to secure, and 
after that countries will still have to change domestic laws. 
Meanwhile, the pandemic will be raging, while other constraints 
on vaccine supply continue to bite, including the availability of  
special inputs from plastic tubing, filters and even specialist 
bags. Investors may worry about a fall in profits. If  negotiations 
at the WTO suck energy away from other initiatives to transfer 
technology and increase vaccine supplies, that would really be 
something to fear.
Via The Economist.
Leia a matéria na íntegra: https://www.economist.com/
business/2021/05/08/america-wants-to-waive-patent-protection-for-
vaccines

EU to discuss US vaccine patent plan at Friday summit
European Union leaders said Thursday that in the wake of  the 
U.S. backing patent waivers for COVID-19 vaccine technology, 
the 27-nation bloc immediately will start discussing whether 
they should join such a move.
The leaders’ first opportunity to mold a common view will 
come as soon as a two-day summit in Porto, Portugal, that 
starts Friday.
While many insist that waiving patents would only go part way 
toward making vaccines available and likely in the midterm 
only, French President Emmanuel Macron said he “completely” 
supports opening up intellectual property protections for 
COVID-19 vaccines as “a global public good.”
At the same time, Macron insisted that the immediate priority 
for wealthier countries should be first donating more vaccine 
doses to poorer countries.
EU nations have long insisted they were in the vanguard of  
helping the rest of  the world obtain vaccines, and have looked 
with a weary eye at how the United States effectively banned 
such exports itself.
The move to support waiving intellectual property protections 
on vaccines under World Trade Organization rules marked a 
dramatic shift for the United States, which had previously lined 
up with many other developed nations opposed to the idea 
floated by India and South Africa.
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While the EU did not echo the U.S. position, it generally 
welcomed President Joe Biden’s move.
EU Commission President Ursula von der Leyen said that 
“we are ready to discuss how the U.S. proposal for waiver on 
intellectual property protection for COVID vaccines could 
help” end the crisis.
Von der Leyen said in a video address Thursday, though, that 
other issues should take center stage. “In the short run...we call 
upon all vaccine-producing countries to allow exports and to 
avoid measures that disrupt supply chains,” she said.
She was hinting at so-called vaccine nationalism that has limited 
or made nonexistent any exports from nations including Britain 
and the United States, while the 27-nation bloc was allowing 
the export of  millions of  doses to countries around the world.
Many hope the initiative of  the Biden administration will help 
poorer countries get more doses and speed the end of  the 
pandemic. But EU nations pointed out other problems even if  
vaccine restrictions were lifted.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: https://apnews.com/article/europe-
technology-business-patents-coronavirus-pandemic-afee82307c73f9dbd06
ba6afb5c0c832

07/05/2021
OMS aprova o uso emergencial da vacina da Sinopharm
A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na 
sexta-feira (7) que aprovou a vacina contra a Covid-19 da 
farmacêutica chinesa Sinopharm para o uso emergencial. É 
o quinto imunizante a ser incluído em uma lista da entidade 
desde o início da pandemia.
A OMS já concedeu autorização similar às vacinas:
Pfizer/BioNTech
  
Johnson & Johnson
  
AstraZeneca/Oxford
  
Moderna

Uma aprovação pela agência de Saúde da ONU abre caminho 
para que a vacina possa ser distribuída pelo Covax Facility, 
o consórcio mundial organizado pela OMS para garantir um 
acesso mais igualitário aos imunizantes por países mais pobres.
“[A aprovação] amplia a lista de vacinas que o Covax pode 
adquirir e aumenta a confiança de países para que eles possam 
acelerar as decisões de suas agências regulatórias, importar e 
aplicar a vacina”, disse em entrevista coletiva o chefe da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
A brasileira Mariângela Simão, diretora-geral adjunta de Acesso 
a Produtos de Saúde da OMS, disse em um comunicado que a 
aprovação tem o potencial para acelerar o acesso da vacina a 
profissionais de saúde e a populações em risco.
O balanço mais recente do consórcio de vacinas apresentou 
que mais de 54 milhões de doses foram encaminhadas aos 121 
países membros da aliança Covax – entre eles o Brasil, que tem 
direito a 10,5 milhões de doses intermediadas pela OMS.
Via G1
Leia na íntegra em: https://g1.globo.com/bemestar/vacina/
noticia/2021/05/07/oms-aprova-o-uso-emergencial-da-vacina-da-
sinopharm.ghtml

12/05/2021
China and Russia want to vaccinate the developing world 
before the West. It’s brought them closer than ever
Hong Kong (CNN)When Russia’s Sputnik V vaccine is 
unloaded in countries around the world, hundreds of  millions 
of  doses will come with the label “Made in China.”
Chinese companies have made agreements over the past month 
to manufacture more than 260 million doses of  Russia’s Sputnik 
V vaccine, which has been approved for use in more than 60 
countries, including a large number of  developing nations such 
as Mexico, India and Argentina.
The deals are symbolic of  how China and Russia’s international 
vaccine goals are increasingly aligned, as they assist developing 
countries neglected by their traditional Western partners who 
have been accused of  hoarding shots.
Duke University research shows that while some countries, 
such as Canada, the UK and New Zealand, have bought 
enough vaccines to cover their population more than three 
times over, the vast majority of  countries have barely got doses 
for half  their citizens, including some of  the nations worst hit 
by Covid-19.
Bobo Lo, an expert on China-Russia relations and former 
deputy head of  mission at Australia’s embassy in Moscow, said 
both Moscow and Beijing saw an opportunity for geopolitical 
gains in the pandemic, winning favor and influence for their 
autocratic systems.
“It’s useful to them to point out that the West is being selfish 
in limiting the distribution of  vaccine to developing countries,” 
he said. “This is a really convenient narrative for both Beijing 
and Moscow.”
There is also a darker side to Moscow and Beijing’s vaccine 
cooperation. In recent months, Russian disinformation efforts 
have tried to undermine confidence in US and UK vaccines, 
such as those made by Pfizer and AstraZeneca, according 
to Judyth Twigg, professor of  political science at Virginia 
Commonwealth University.
China has done the same, with state-run media hyping up 
reports of  deaths from US and European-made vaccines.
Former diplomat Lo said both Russia and China had an interest 
in discrediting the US-led world order, particularly Beijing, 
which is keen for a chance to burnish its own reputation and 
promote itself  as the leader of  the global south.
“(China is saying), ‘We understand you, we’re not an imperial 
power like the Western powers ... we’re just here to help,’” he 
said.
In demand
Russia was the first country to announce it had produced a 
viable Covid-19 vaccine in August 2020, named Sputnik V after 
the country’s history making satellite launch in 1957.
Initial doubts over its effectiveness were tempered by a study 
published in the Lancet in February, which found in preliminary 
results that the vaccine had 91.6% effectiveness.
Now, hundreds of  millions of  doses of  Russia’s Sputnik V 
vaccine, along with China’s Sinovac and Sinopharm shots, are 
making their way around the world, despite only Sinopharm 
being accepted into the World Health Organization’s COVAX 
initiative. Neither Sputnik nor Sinovac has been approved by 
the WHO.
In Latin America, traditionally an area of  US influence, 
countries such as Argentina and Chile have been buying up 
large numbers of  Russian and Chinese shots to fill the gaps in 
their vaccine rollouts.
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According to Duke University’s records of  vaccine 
procurements, Argentina has placed orders for 30 million doses 
of  Russia’s Sputnik vaccine and 4 million doses of  Sinopharm. 
To date, Argentina has not been able to strike a deal for the 
US Pfizer vaccine, although it has ordered 23 million doses of  
AstraZeneca’s shot.
Indonesia, a longtime US ally in southeast Asia, turned to China 
to order more shipments of  Sinovac after its AstraZeneca order 
was delayed by a year due to the outbreak in India, according 
state-run Antara News Agency. To date, Indonesia has bought 
more Sinovac vaccines than any other country, at least 125 
million doses, according to Duke University.
The second largest buyer of  Sinovac is Turkey, a “critical 
regional partner” for the US, according to the State Department. 
Turkey purchased 100 million doses of  the Chinese-made shot, 
and started administering the first doses in January -- it took 
four more months for US-made Pfizer shots to arrive. Ankara 
even sent hundreds of  thousands of  excess Sinovac doses of  
the drug to Libya.
Russia’s RDIF sovereign wealth fund said in February there had 
been requests for more than 2.5 billion doses of  the Sputnik 
V vaccine. At the same time, Sinopharm said it had received 
orders for 500 million doses, according to the state-run tabloid 
Global Times. Meanwhile, Sinovac was being asked to deliver 
450 million doses, and was planning to transfer the technology 
to manufacture the drug to 10 countries to assist in a rapid 
rollout, Reuters reported.
Most of  Russia and China’s vaccine deliveries have been sold 
rather than donated, but an analysis by Think Global Health 
found that 63 out of  the 65 countries Beijing had donated 
vaccines to so far were part of  Xi Jinping’s signature Belt and 
Road Initiative.
Via CNN
Leia na íntegra em: https://edition.cnn.com/2021/05/11/china/
china-russia-covid-vaccine-dst-intl-hnk/index.html

14/05/2021
Com atraso na chegada do IFA, Butantan deve entregar menos 
da metade das doses de CoronaVac previstas para maio.
A produção da vacina CoronaVac foi paralisada completamente 
pelo Instituto Butantan por falta de insumos. Um lote de 10 mil 
litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) ainda não foi 
liberado pela China.
É a primeira vez que o instituto suspende a produção da vacina, 
produzida em parceria com o laboratório chinês SinoVac. O lote 
do IFA que aguarda liberação do governo chinês é suficiente 
para a produção de cerca de 18 milhões de doses.
O diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou em nesta sexta-
feira que o instituto deve entregar ao Ministério da Saúde, por 
meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), menos da 
metade das doses previstas para o mês de maio: 5 milhões em 
vez de 12 milhões.
— O mês ainda não terminou. Nós não estamos oficialmente 
atrasados. Estamos dizendo que vai atrasar porque não vai ter 
mais IFA — declarou.
O cronograma deve ser recuperado em junho, segundo ele, se 
os insumos adquiridos chegarem ao Brasil sem novos atrasos. 
Na última quarta-feira, o Butantan atingiu a marca de 46 
milhões de doses entregues, meta da primeira parte do contrato 
firmado com o governo federal. A previsão é de entregar mais 
54 milhões de imunizantes até 30 de setembro.
Já a produção de vacinas pela Fiocruz será interrompida por 

alguns dias na semana que vem, até a chegada de novo lote 
do IFA. No entanto, a fundação diz que não haverá impacto 
na entrega de vacinas, realizada semanalmente, às sextas-feiras, 
conforme acordo firmado com o Ministério da Saúde.
Coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização 
de São Paulo, Regiane de Paula disse esperar que a vacinção 
no estado não seja afetada pela paralisação da produção do 
Butantan.
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acompanhou 
nesta manhã a liberação de mais 1,1 milhão de doses da 
CoronaVac ao PNI — o último lote com os insumos em 
estoque. Ele atribuiu a retenção do produto em território 
chinês a recentes declarações feitas pelo governo brasileiro.
Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que 
a China pode ter criado o novo coronavírus em laboratório 
como parte de uma “guerra química”. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi gravado declarando que o coronavírus foi 
“inventado” na China.
Fiocruz tem IFA para produção até semana que vem
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, 
o Bio-Manguinhos, anunciou na quinta-feira que vai receber 
uma nova remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) 
no dia 22 de maio. Uma segunda carga da substância, essencial 
para a produção de vacinas, deve chegar no dia 29 de maio. 
Questionada, a fundação não soube informar a quantidade de 
IFA que irá receber.
Via O Globo.
Leia a matéria na íntegra:
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/com-atraso-na-chegada-do-
ifa-butantan-deve-entregar-menos-da-metade-das-doses-de-coronavac-
previstas-para-maio-25017174

OMS pede doação de vacinas a países pobres em vez de 
imunizar crianças
Após países ricos aprovarem vacinação de adolescentes, 
entidade sugere que doses sejam doadas ao consórcio Covax 
para distribuição em regiões de baixa renda, onde nem mesmo 
profissionais de saúde foram vacinados.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta sexta-
feira (14/05) que os países ricos considerem doar imunizantes 
contra a covid-19 a países mais pobres em vez de vacinar 
crianças.
“Eu entendo por que alguns países querem vacinar suas 
crianças e adolescentes, mas agora eu os exorto a reconsiderar 
e, em vez disso, doar vacinas para o Covax”, disse o diretor-
geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante uma 
reunião virtual em Viena, na Áustria.
Covax Facility é um programa criado pela OMS e parceiros 
que visa a distribuição igualitária de vacinas contra a covid-19 
pelo mundo, favorecendo países mais pobres. Pelo consórcio, 
o Brasil deverá receber cerca de 42 milhões de doses até o final 
deste ano.
Ghebreyesus disse que o segundo ano da pandemia 
provavelmente será mais mortal do que o primeiro, com a Índia 
se tornando uma grande preocupação.
“Em países de renda baixa e média-baixa, o fornecimento de 
vacinas contra a covid-19 não tem sido suficiente nem mesmo 
para imunizar os profissionais da saúde, e os hospitais estão 
sendo inundados de pessoas que precisam urgentemente de 
cuidados que salvem vidas”, acrescentou.
Na semana passada,o Canadá foi o primeiro país do mundo 
a aprovar o uso da vacina da Pfizer-Biontech em crianças e 
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adolescentes com mais de 12 anos. No começa desta semana, 
os Estados Unidos também aprovaram o imunizante para a 
mesma faixa etária.
Outras vacinas, como a da Moderna, Johnson & Johnson, 
Coronavac e AstraZeneca-Oxford, só foram aprovadas para 
adultos até o momento.
Ao todo, quase 1,4 bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 
foram distribuídas em pelo menos 210 nações, de acordo com 
contagem da agência de notícias AFP.
No entanto, 44% dessas doses tiveram como destino países de 
alta renda, que representam 16% da população mundial. Apenas 
0,3% das doses foram destinadas aos 29 países de renda mais 
baixa, responsáveis por 9% da população mundial.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: https://www.dw.com/pt-br/oms-pede-
doa%C3%A7%C3%A3o-de-vacinas-a-pa%C3%ADses-pobres-em-
vez-de-imunizar-crian%C3%A7as/a-57537096

21/05/2021
UE e China prometem doar vacinas e apoiar paises em 
desenvolvimento
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, 
anunciou, hoje (21), que a União Europeia pretende doar ao 
menos 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para 
países de baixa e média renda até o fim de 2021.
O anúncio foi feito esta manhã, durante a abertura da Cúpula 
Global de Saúde do G20, da qual participam, remotamente, 
representantes dos países que integram o G20 (grupo das 20 
maiores economias mundiais) e de organismos multilaterais, 
como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E no qual 
o governo chinês prometeu doar US$ 3 bilhões a países em 
desenvolvimento.
Ursula confirmou a intenção da Comissão Europeia em sua 
conta pessoal no Twitter, onde classificou a realização da cúpula 
como um “novo capítulo na história da saúde pública global”.
Organizado pelo governo italiano, que, atualmente, preside o 
G20, e pela Comissão Europeia, o evento propõe que os líderes 
globais discutam maneiras de garantir que as vacinas contra a 
covid-19 cheguem rapidamente a todo os países. Não à toa, 
pedidos por mais cooperação e solidariedade deram o tom dos 
discursos de abertura do evento.
Em resposta, a China prometeu conceder, nos próximos três 
anos, mais US$ 3 bilhões para iniciativas que ajudem os países 
em desenvolvimento a lutar contra a covid-19 e superar a crise 
econômica decorrente da pandemia. Além disso, o presidente Xi 
Jinping se comprometeu a apoiar os laboratórios farmacêuticos 
chineses a transferirem conhecimento tecnológico para outros 
países e, “na medida de nossas possibilidades”, oferecer mais 
vacinas ao restante do globo.
Xi Jinping assegurou que a China já forneceu mais de 300 
milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para outros países 
e já se manifestou favorável para discutir a possível quebra de 
patentes dos imunizantes. “Apoiaremos a Organização Mundial 
do Comércio e outras organizações internacionais a tomar 
uma decisão a respeito [deste assunto] com a maior brevidade 
possível”, garantiu o presidente chinês antes de propor a criação 
de um foro de cooperação internacional para “explorar formas 
de promover a distribuição equitativa e razoável das vacinas”.
Ao discursar, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, 
destacou que pessoas continuarão a morrer em todo o globo 
enquanto a disparidade em termos de distribuição de vacinas 

persistir. “O rápido desenvolvimento das vacinas é um 
triunfo da ciência, mas a distribuição desigual é um fracasso 
para a humanidade”, afirmou Adhanon, enfatizando que a 
pandemia só será superada quando todos os países tiverem 
“as ferramentas para impedi-la”, o que, além dos imunizantes, 
exige outras medidas sanitárias.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/
internacional/noticia/2021-05/ue-e-china-prometem-doar-
vacinas-e-apoiar-paises-em-desenvolvimento

24/05/2021
WHO sets new Covid-19 vaccination targets for world’s poorest 
to end ‘scandalous inequity’
The COVID-19 pandemic is being perpetuated by a “scandalous 
inequity” in vaccine distribution, the head of  the World Health 
Organization (WHO) said on Monday as he set new targets for 
protecting people in the poorest countries.
WHO director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus warned 
that no country should assume that it’s “out of  the woods”, no 
matter its vaccination rate, as long as the SARS-CoV-2 virus 
and its variants spread elsewhere.
“The world remains in a very dangerous situation,” Tedros told 
the opening of  the annual assembly of  health ministers from 
its 194 member states.
“As of  today, more cases have been reported so far this year 
than in the whole of  2020. On current trends, the number of  
deaths will overtake last year’s total within the next three weeks. 
This is very tragic,” he said.
He said more than 75% of  all vaccines had been administered 
in just 10 countries.
“There is no diplomatic way to say it: a small group of  countries 
that make and buy the majority of  the world’s vaccines control 
the fate of  the rest of  the world.”
The COVAX facility, run by WHO and the GAVI vaccine 
alliance, has delivered 72 million vaccine doses to 125 countries 
and economies since February - barely sufficient for 1% of  
their populations, Tedros said.
He urged countries to donate vaccine doses to COVAX to 
enable 10% of  the populations of  all countries to be inoculated 
by September and 30% by year-end. This meant vaccinating 
250 million more people in just four months, he said.
“This is crucial to stop disease and death, keep our healthcare 
workers safe, reopen our societies and economies,” Tedros said.
Tedros also called on vaccine manufacturers to give COVAX 
the first right of  refusal on new volumes of  vaccines, or to 
commit 50% of  their volumes to COVAX this year.
Via France24
Leia na íntegra em: https://www.france24.com/en/europe/20210524-
who-sets-new-covid-19-vaccination-targets-for-world-s-poorest-to-end-
scandalous-inequity

 Rome Declaration
We, Leaders of  G20 and other states, in the presence of  the 
Heads of  international and regional organisations meeting at the 
Global Health Summit in Rome, May 21, 2021, having shared 
our experience of  the ongoing global COVID-19 pandemic, 
and welcoming relevant work in this regard, including that 
presented during the pre-Summit, today:
Reaffirm that the pandemic continues to be an unprecedented 
global health and socio-economic crisis, with disproportionate 
direct and indirect effects on the most vulnerable, on women, 
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girls and children, as well as on frontline workers and the 
elderly. It will not be over until all countries are able to bring 
the disease under control and therefore, large-scale, global, 
safe, effective and equitable vaccination in combination with 
appropriate other public health measures remains our top 
priority, alongside a return to strong, sustainable, balanced and 
inclusive growth.
Convey our condolences for lives lost and express our 
appreciation for healthcare and all frontline workers’ vital 
efforts in responding to the pandemic.
Welcome the World Health Organization’s (WHO) designation 
of  2021 as the Year of  Health and Care Workers, and reaffirm 
our full support for the leading and coordinating role of  the 
WHO in the COVID-19 response and the broader global 
health agenda.
Underline that sustained investments in global health, towards 
achieving Universal Health Coverage with primary healthcare 
at its centre, One Health, and preparedness and resilience, are 
broad social and macro-economic investments in global public 
goods, and that the cost of  inaction is orders of  magnitude 
greater.
Recognise the very damaging impact of  the pandemic on 
progress towards achieving the Sustainable Development 
Goals (SDG). We reaffirm our commitment to achieving 
them to strengthen efforts to build back better (as in UNGA 
resolution, 11th September 2020), and to the International 
Health Regulations 2005 (IHR), which together will improve 
resilience and global health outcomes.
Strongly underline the urgent need to scale up efforts, including 
through synergies between the public and private sectors and 
multilateral efforts, to enhance timely, global and equitable 
access to safe, effective and affordable COVID-19 tools 
(vaccines, therapeutics, diagnostics, and personal protective 
equipment, henceforth ‘tools’). Recognise the necessity to 
underpin these efforts with strengthened health systems, 
recalling the G20 extraordinary Summit of  26 March 2020.
Recognising the role of  extensive COVID-19 immunisation as a 
global public good, we reaffirm our support for all collaborative 
efforts in this respect, especially the Access to COVID-19 
Tools Accelerator (ACT-A). We underline the importance of  
addressing the ACT-A funding gap, in order to help it fulfil its 
mandate. We note the intention to conduct a comprehensive 
strategic review as basis for a possible adaptation and extension 
of  its mandate to the end of  2022. We emphasise our support 
for global sharing of  safe, effective, quality and affordable 
vaccine doses including working with the ACT-A vaccines pillar 
(COVAX), when domestic situations permit. We welcome the 
June 2021 COVID-19 Vaccines Advance Market Commitment 
(COVAX AMC) Summit and we note the Charter for Equitable 
Access to COVID-19 tools.
Note the COVAX Vaccine Manufacturing Working Group, 
supporting the COVAX Manufacturing Task Force, led by the 
WHO, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI), GAVI and UNICEF, that includes partners such as 
the World Trade Organisation (WTO) and Medicines Patent 
Pool. We affirm our support for efforts to strengthen supply 
chains and boost and diversify global vaccine-manufacturing 
capacity, including for the materials needed to produce 
vaccines, including by sharing risks, and welcome the vaccines 
technology transfer hub launched by the WHO. We ask the 
Working Group and Task Force to report on their progress 
to the G20 in time for the Leaders’ Summit in October. This 

report will be informed by the WTO and other international 
stakeholders and organisations, consistent with their mandates 
and decision-making rules, on how to improve equitable access 
in the current crisis.
Applaud the unprecedented achievement of  safe and 
effective COVID-19 vaccines within one year, and highlight 
the importance of  continued investment in research and 
innovation, including in multilateral and other collaborative 
efforts, to further accelerate the development of  safe and 
effective tools.
Underline the importance of  working with all relevant public 
and private partners rapidly to increase the equitable availability 
of  tools and to enhance access to them. Short-term options 
include: sharing existing products, including of  vaccines 
through COVAX; Diversifying production capacity; Identifying 
and addressing bottlenecks in production; Facilitating trade and 
transparency across the entire value chain; Promoting increased 
efficiency in the use of  capacities and global distribution by 
cooperation and expansion of  existing capacities, including by 
working consistently within the TRIPS agreement and the 2001 
Doha Declaration on the TRIPS agreement and Public Health; 
and Promoting the use of  tools such as voluntary licencing 
agreements of  intellectual property, voluntary technology and 
know-how transfers, and patent pooling on mutually-agreed 
terms.
Welcome high-level political leadership for preparedness and 
response in relation to health emergencies. Note proposals on 
a possible international instrument or agreement with regards 
to pandemic prevention and preparedness, in the context of  
the WHO, and efforts by the WHO, World Organisation for 
Animal Health, Food and Agriculture Organisation, United 
Nations Environment Programme and others in relation to 
strengthening the implementation of  the One Health approach 
through their One Health High-Level Expert Panel.
Beyond these statements in view of  the ongoing pandemic, we 
set out principles and guiding commitments below. These serve 
as voluntary orientation for current and future action for global 
health to support the financing, building, and sustaining of  
effective health system capabilities and capacities and Universal 
Health Coverage to improve preparedness, early warning of, 
prevention, detection, coordinated response, and resilience to, 
and recovery from, the current pandemic and future potential 
public health emergencies.
These mutually reinforcing principles reconfirm our 
commitment to global solidarity, equity, and multilateral co-
operation; to effective governance; to put people at the centre 
of  preparedness and equip them to respond effectively; to 
build on science and evidence-based policies and create trust; 
and to promote sustained financing for global health.
 Principles of  the Rome Declaration
We commit to promote and make tangible progress towards 
these principles and the action they guide by the G20 Summit 
in Rome in October and beyond and invite their consideration 
in the forthcoming World Health Assembly (WHA) and other 
relevant fora, and by all relevant stakeholders. We will:
1) Support and enhance the existing multilateral health 
architecture for preparedness, prevention, detection and 
response with an appropriately, sustainably and predictably 
funded, effective WHO at its centre, taking account of  the 
forthcoming WHA and various recent and ongoing review 
processes, including those resulting from the previous WHA. 
Support the achievement of  the SDG, their targets, and specific 
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initiatives such as the Global Action Plan for Healthy Lives 
and Wellbeing for all to better support countries to accelerate 
progress towards the health-related SDG including towards 
Universal Health Coverage. Support the goal of  a sustainable, 
inclusive and resilient recovery that promotes the progressive 
realisation of  the right for all people to the enjoyment of  the 
highest attainable standard of  health.
2) Work towards and better support the full implementation 
of, monitoring of  and compliance with the IHR, and 
enhanced implementation of  the multi-sectoral, evidence 
based One Health approach to address risks emerging from 
the human-animal-environment interface, the threat of  anti-
microbial resistance, noting the role of  relevant international 
organisations in that regard and encourage new public health 
guidance in consultation with relevant health organisations on 
international travel by air or sea, including cruise ships.
3) Foster all-of-society and health-in-all policies approaches, 
with mutually reinforcing national and community elements, 
and promote responsibility at the highest levels of  government 
for the achievement of  better preparedness, prevention, 
detection and response.
4) Promote the multilateral trading system, noting the central 
role of  the WTO, and the importance of  open, resilient, 
diversified, secure, efficient and reliable global supply chains 
across the whole value chain related to health emergencies, 
including the raw materials to produce vaccines, and for the 
manufacturing of  and access to medicines, diagnostic, tools, 
medical equipment, non-pharmaceutical goods, and raw 
materials to address public health emergencies.
5) Enable equitable, affordable, timely, global access to high-
quality, safe and effective prevention, detection and response 
tools, leveraging and drawing on the experience of  ACT-A, as 
well as to non-pharmaceutical measures, clean water, sanitation, 
hygiene and (adequate food) nutrition and to strong, inclusive, 
and resilient health systems; and support robust vaccine 
delivery systems, vaccine confidence and health literacy.
6) Support low- and middle-income countries to build expertise, 
and develop local and regional manufacturing capacities for 
tools, including by building on COVAX efforts, with a view to 
developing improved global, regional and local manufacturing, 
handling and distribution capacities. Further enable increased 
use of  health technologies and the digital transformation of  
health systems.
7) Leverage synergies and build on expertise of  relevant 
organisations and platforms to facilitate data sharing, capacity 
building, licensing agreements, and voluntary technology and 
know-how transfers on mutually agreed terms.
8) Enhance support for existing preparedness and prevention 
structures for equitable immunisation against vaccine 
preventable diseases, and surveillance and health programmes 
for these and other diseases, including HIV/AIDS, tuberculosis, 
malaria and others, and non-communicable diseases, as part 
of  integrated service delivery and ensuring that no one is left 
behind.
9) Invest in the worldwide health and care workforce, to bring 
about the triple dividend of  better health, acceleration of  
development, and advancements in social inclusion and gender 
equality, by developing mutually recognised competencies 
through education and training including through relevant WHO 
initiatives including the WHO Academy. Invest in community 
health and in health systems to achieve strengthened, resilient, 
inclusive, high quality health services, continuity of  care, local 

and home care, and public health capacities in all countries. 
Invest in multilateral WHO-led mechanisms to facilitate 
assistance and response capacities for use in developing and 
crisis affected countries. Invest also in water sanitation and 
hygiene in health care facilities to reduce infection risks and 
safeguard healthcare workers.
10) Invest in adequate resourcing, training, and staffing of  
diagnostic public and animal health laboratories, including 
genomic sequencing capacity, and rapidly and safely share 
data and samples during emergencies domestically and 
internationally, consistent with applicable laws, relevant existing 
agreements, regulations and arrangements.
11) Invest in further developing, enhancing and improving 
inter-operable early warning information, surveillance, and 
trigger systems in line with the One Health approach. Invest 
in new efforts to strengthen surveillance and analyse data on 
potential outbreaks, including rapid and transparent cross-
sectoral and international information and data sharing, in 
accordance with the IHR.
12) Invest predictably, effectively and adequately, in line with 
national capacities, in domestic, international and multilateral 
cooperation in research, development, and innovation, for 
health systems tools and non-pharmaceutical measures, 
considering issues of  scalability, access, and manufacturing 
from an early stage.
13) Coordinate pharmaceutical and non-pharmaceutical 
measures and emergency response (including online 
coordination of  crisis and operation centres), in the context of  
a sustainable and equitable recovery, with investment in health, 
preparedness and response and policies informed by scientific 
advice. Policies should accelerate progress towards achieving 
the SDG, combat the root causes of  health emergencies, 
including social determinants of  health, poverty, structural 
inequality and environmental degradation, build human capital, 
accelerate green and digital transitions, and boost prosperity 
for all.
14) Increase the effectiveness of  preparedness and response 
measures by supporting and promoting meaningful and inclusive 
dialogue with local communities, civil society, frontline workers, 
vulnerable groups, women’s and other organisations and all 
other relevant stakeholders and by countering misinformation 
and disinformation. Underpin this with trust and transparency 
in relation to governance and decision-making, arising from 
the timely and culturally adapted communication of  accurate 
information, of  evidence and of  uncertainty, and of  lessons 
learned from the COVID-19 pandemic response and previous 
public health emergencies. Undertake health promotion and 
work on the social determinants of  health to address other 
critical health issues such as non-communicable diseases, 
mental health and food and nutrition, as part of  efforts to 
enhance overall resilience to future health crises and in addition 
ensure an age- and gender-sensitive response to future crises.
15) Address the need for enhanced, streamlined, sustainable 
and predictable mechanisms to finance long-term pandemic 
preparedness, prevention, detection and response, as well 
as surge capacity, capable of  rapidly mobilising private and 
public funds and resources in a coordinated, transparent 
and collaborative manner and with robust accountability and 
oversight. In a spirit of  solidarity, join efforts to support in 
particular the manufacture and supply of  vaccines and other 
supplies and/or the provision of  funding for vaccine purchase, 
to low- and middle-income countries.
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16) Seek to ensure the effectiveness of  such financing 
mechanisms, including by leveraging blended finance, 
innovative mechanisms, public, private, and philanthropic 
sources, and international financial institution funds. Seek 
to avoid duplication of  efforts, and underline the need for 
countries to finance their national IHR and R&D capacities, 
primarily through domestic resources in line with their national 
circumstances, and mustering support for those unable to do 
so. Underline the importance of  multilateral efforts to meet the 
financing needs of  low- and middle-income countries, including 
the proposed new general allocation of  Special Drawing Rights 
by the IMF, an ambitious IDA20 replenishment and existing G20 
endorsed measures. Welcome the ongoing work of  Multilateral 
Development Banks and International Organisations and call 
for increase within their mandates and respective budgets 
their efforts to better support the preparedness, prevention, 
detection, response, and control of  health threats and enhance 
their coordination.
Via Global Health Summit
Leia em: https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en

PAZ E SEGURANÇA

24/05/2021
Belarus accused of  ‘state-sponsored piracy’ as fury mounts 
over diversion of  Ryanair flight
(CNN)International condemnation was growing Monday after 
the authoritarian leader of  Belarus diverted a Ryanair flight 
to Minsk in order to arrest a dissident journalist, in what the 
airline’s boss described as a “state-sponsored hijacking.”
Some European leaders variously called for airlines to avoid 
Belarusian airspace, their citizens to leave the country, and for 
the release of  opposition activist Roman Protasevich.
Protasevich was traveling on Ryanair flight 4978 from Athens, 
Greece to Vilnius, Lithuania on Sunday when shortly before 
touchdown the plane was diverted by Belarusian air traffic 
control to the capital Minsk over a supposed security alert.
Ryanair’s CEO Michael O’Leary accused Belarus of  “state-
sponsored piracy,” telling Newstalk radio Monday that he 
believed Belarusian KGB agents were also on the flight that 
was carrying 26-year-old Protasevich, who is wanted in Belarus 
on a variety of  charges.
Similarly, Irish Foreign Minister Simon Coveney said that secret 
service agents may have been on the plane, telling Ireland’s 
RTE that the agents were “clearly linked to the Belarusian 
regime.”
“When the plane landed, either five or six people didn’t reboard 
the plane before it took off  again, but only one or two people 
were actually arrested, so that certainly would suggest that a 
number of  the other people who left the plane were secret 
service,” he added.
Belarus borders three European Union member states -- 
Latvia, Lithuania, and Poland -- and EU leaders were discussing 
further action against the government of  Belarusian President 
Alexander Lukashenko on Monday.
Lithuania ordered all flights to and from its airports to avoid 
Belarusian airspace from early Tuesday, an adviser to the 
transport minister told CNN, and the foreign ministry urged 
its citizens to leave Belarus, citing “risks to the security and a 
threat to the lives of  civilians.”
The flag carrier of  Latvia, airBaltic, said it had “decided to 

avoid entering Belarus airspace until the situation becomes 
clearer or a decision is issued by the authorities.”
Scandinavian Airlines (SAS) also said in a statement on Monday 
that it would reroute its twice weekly flights between Oslo 
and Kiev, the capitals of  Norway and Ukraine, in line with 
instructions from the Swedish transport agency.
In the United Kingdom, transport secretary Grant Shapp said 
he had instructed the country’s aviation authorities to “request 
airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers 
safe.”
Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said he would be 
calling for all flights between EU member states and Belarus to 
be suspended, Reuters reported. And German Foreign Minister 
Heiko Maas called for the immediate release of  Protasevich 
and requested information about the activist’s welfare.
Via CNN
Leia na íntegra em: https://edition.cnn.com/2021/05/24/europe/
belarus-ryanair-flight-raman-pratasevich-hijacking-intl/index.html

NOTAS DO ITAMARATY

 04/05/2021
Nota nº 53:O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério 
da Saúde seguem acompanhando o diálogo da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com os responsáveis 
pela vacina Sputnik V, o Fundo Russo de Investimento Direto 
e o Instituto Gamaleya - Nota Conjunta do Ministério das 
Relações Exteriores e do Ministério da Saúde
O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da 
Saúde, ao recordarem as excelentes relações entre Brasil e a 
Federação da Rússia, inclusive no contexto do enfrentamento 
à Covid-19, saúdam a disposição da Anvisa e do Fundo Russo 
de Investimento Direto e Instituto Gamaleya, responsáveis 
pela Sputnik V, em buscar esclarecer as dúvidas remanescentes 
em relação à vacina, incluindo a provisão de documentação 
adicional solicitada, seja em novo pedido de importação ou no 
processo de uso emergencial em análise.
Seguirão dispostos a apoiar o diálogo em curso, sempre 
respeitando a autonomia da Anvisa, de modo que a Sputnik V, 
no momento em que seu uso for aprovado no Brasil, venha a 
reforçar o programa nacional de imunização contra a Covid-19.
Via MRE.
Leia a nota na íntegra: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_
atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/o-ministerio-das-relacoes-
exteriores-e-o-ministerio-da-saude-seguem-acompanhando-o-dialogo-da-
agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria-anvisa-com-os-responsaveis-
pela-vacina-sputnik-v-o-fundo-russo-de-investimento-direto-e-o-instituto-
gamaleya-nota

07/05/2021
Nota nº54/2021: Suspensão de Estabelecimentos Brasileiros 
Exportadores de Carne de Aves pela Arábia Saudita - Nota 
conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
O governo brasileiro recebeu com surpresa e consternação a 
decisão da Arábia Saudita de suspender 11 estabelecimentos 
exportadores de carne de aves para aquele mercado. Não 
houve contato prévio das autoridades sauditas, tampouco 
apresentação de motivações ou justificativas que embasem 
as suspensões. A informação consta apenas em nova lista 
de plantas brasileiras autorizadas a exportar, publicada hoje 
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pela Saudi Food and Drug Authority (SFDA), que exclui os 
referidos estabelecimentos, previamente permitidos. Até o 
momento, apenas o Brasil foi objeto de atualização de lista de 
exportadores de carne de aves.
O Brasil reitera os elevados padrões de qualidade e sanidade 
seguidos por toda nossa cadeia de produtos de origem animal, 
assegurados por rigorosas inspeções do serviço veterinário 
oficial. Há confiança de que todos os requisitos sanitários 
estabelecidos por mercados de destino são integralmente 
cumpridos.
O governo brasileiro iniciou contatos com as autoridades da 
Arábia Saudita e da embaixada desse país em Brasília para buscar 
esclarecer o episódio. Todas as vias bilaterais e multilaterais 
serão empregadas com vistas à pronta resolução da questão. 
Caso se comprove a interposição de barreira indevida ao 
comércio, o Brasil poderá levar o caso à OMC.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia na íntegra em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
imprensa/notas-a-imprensa/nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-
exteriores-e-do-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-sobre-
suspensao-de-estabelecimentos-brasileiros-exportadores-de-carne-de-aves-
pela-arabia-saudita

12/10/2021
Nota nº56/2021: Vacinas e patentes – Nota Conjunta do 
Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Economia, 
do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações
O governo brasileiro recebeu com satisfação a disposição dos 
EUA para negociar, no âmbito da OMC, solução multilateral 
que contribua para o combate à COVID-19, bem como para 
intensificar seus esforços – em conjunto com o setor privado 
e demais partes interessadas – para aumentar a produção e 
distribuição de insumos e vacinas em âmbito global.
O Brasil compartilha o objetivo expresso pela Representante 
Comercial do Governo dos EUA, Embaixadora Katherine 
Tai, de prover vacinas seguras e eficientes ao maior número de 
pessoas possível no menor intervalo de tempo possível.
A flexibilização de posições dos EUA e de demais parceiros 
na OMC poderá contribuir para os esforços internacionais de 
resposta à  COVID,inclusive nas negociações em curso 
sobre suspensão temporária de disposições no acordo de 
TRIPS relativas ao combate à pandemia. Poderá, em particular, 
facilitar a implementação das propostas da “terceira via”, que 
visam a aumentar e diversificar a produção e disseminação de 
vacinas, principalmente em países  em desenvolvimento, com 
melhor utilização de capacidade ociosa.
Em qualquer cenário, será fundamental contar com o 
engajamento, cooperação e parceria dos detentores de 
tecnologias para a produção de vacinas de maneira a viabilizar 
sua produção no Brasil e demais países em desenvolvimento.
O governo brasileiro aprofundará, com flexibilidade, 
pragmatismo e responsabilidade, consultas com todos os seus 
parceiros internacionais, bem como junto ao setor privado, 
para desenvolver os entendimentos multilaterais necessários a 
uma rápida e segura produção e distribuição de vacinas. Em 
particular, o Brasil discutirá, em maior profundidade, com os 
EUA, sua nova posição e suas implicações práticas para facilitar 
amplo e urgente acesso a vacinas e medicamentos no combate 
à COVID-19.
Na OMC, o Brasil continuará a trabalhar com a Diretora-
Geral Ngozi Okonjo-Iweala e com o conjunto dos membros 

da Organização para a construção de solução consensual 
e cooperativa que viabilize a aceleração da produção e 
disseminação de vacinas contra a  COVID-19 no menor 
prazo possível.
Nesse  contexto, é importante recordar que o licenciamento 
compulsório de patentes já é uma possibilidade, conforme 
previsto no arcabouço normativo brasileiro, que é consistente 
com o Acordo TRIPS.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
imprensa/notas-a-imprensa/vacinas-e-patentes-2013-nota-conjunta-
do-ministerio-das-relacoes-exteriores-do-ministerio-da-economia-do-
ministerio-da-saude-e-do-ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes

17/05/2021
Nota nº57/2021: Adesão brasileira ao projeto do cabo de 
fibras óticas “Humboldt” — Nota Conjunta do Ministério das 
Relações Exteriores e do Ministério das Comunicações
O Brasil anunciou, hoje, sua adesão ao projeto do cabo de fibras 
óticas “Humboldt”, iniciativa chilena que prevê a instalação do 
primeiro cabo submarino para interligar a América do Sul à 
Oceania e à Ásia. Além do Brasil, Argentina, Austrália e Nova 
Zelândia já manifestaram sua participação no projeto.
O cabo, que contará com sistema de 8 fibras óticas e terá 
capacidade inicial de transmissão de dados de até 400 Gbps, 
conectará Valparaíso (Chile) a Sydney (Austrália), passando por 
Auckland (Nova Zelândia),em um total de 14.810 quilômetros 
de extensão. A conexão da Austrália com a Ásia será feita por 5 
cabosjá implantados e em funcionamento.
Ao ligar a América do Sul à Oceania e à Ásia, a iniciativa 
contribuirá para o aumento da redundância da conexão brasileira 
com a internet mundial, com melhoria da disponibilidade e da 
confiabilidade do sistema. Ademais, permitirá o aumento do 
volume do tráfego de dados do país com as regiões que mais 
crescem em demanda por internet no mundo.
O projeto também completará a conexão por fibra ótica do 
Brasil com seus vizinhos, consolidando a infraestrutura digital 
regional e posicionando o Brasil como líder da transformação 
digital e do mercado digital na região. Atualmente, Argentina, 
Brasil e Chile respondem por 80% do tráfego de internet na 
América do Sul.
A adesão brasileira ao projeto do cabo “Humboldt” vem somar-
se a outras importantes iniciativas do governo brasileiro, como o 
leilão de frequências de 5G, que dinamizará o mercado nacional 
de telecomunicações, ao viabilizar aplicações industriais dessa 
tecnologia ultrarrápida, ultraestável e de latência (tempo de 
resposta aos comandos) mínima; e a conexão com a Europa, 
através do cabo submarino EllaLink, que intensificará a 
transmissão de dados com os principais continentes produtores 
de conteúdo e demanda e propiciará aredução de custos para as 
empresas e o aumento de eficiência nos processos produtivos.
Nos próximos meses, equipes técnicas dos países envolvidos 
aprofundarão as discussões sobre as modalidades financeiras 
e técnicas da participação do Brasil neste projeto de longo 
prazo. O volume total de investimentos do projeto foi orçado 
em cerca de US$ 400 milhões, e o prazo da concessão público-
privada que deverá operá-lo foi estimado em 25 anos.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
imprensa/notas-a-imprensa/adesao-brasileira-ao-projeto-do-cabo-de-
fibras-oticas-201chumboldt201d-nota-conjunta-do-ministerio-das-
relacoes-exteriores-e-do-ministerio-das-comunicacoes



53

|FIQUE POR DENTRO|
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.

E tudo Grátis. Esta é mais uma forma do IDEG te 
acolher. 

Vamos juntos, cacdistas?

instagram.com/cursoideg
youtube.com/canalideg

O IDEG também oferece conteúdo gratuito no YouTube, cacdista! 
 
Durante o mês de junho, nós finalizamos o Plantão IDEG para o TPS 
tirando suas dúvidas sobre Economia, com o professor Marcello Bolzan.  
 
Além disso, nós inauguramos o quadro “Caiu na Prova”. Os professores 
dos nossos cursos extensivos escolheram um tema de cada matéria do 
TPS 2020 para explicar como a banca o cobrou.  
Para ver esses e outros vídeos, acesse o nosso canal do YouTube!
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CONVERSE COM A GENTE

@cursoideg

atendimento@ideg.com.br
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