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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 esta edição, pós-prova de primeira fase, nossos 

CACDISTA
MENSAGEM AO

Equipe IDEG

convidados fazem uma análise da prova de 
primeira fase e como encarar a retomada dos 
estudos.

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



Publicado o resultado oficial da primeira fase do 
CACD 2020 e as alterações de gabarito, muitos 
candidatos se perguntam o que fazer quando o 
resultado não foi positivo. Independentemente 
da escolha de retornar logo ou tirar um período 
de descanso após um concurso que se iniciou 
ainda em 2020, um passo importante é fazer  uma 
análise do que funcionou e do que não funcionou 
no CACD 2020.
 Muitos incorrem no erro de voltar aos 
estudos sem verificar quais foram os problemas 
que atrapalharam o seu desempenho no ano 
anterior, em um retorno às cegas sem saber o 
que precisam estudar com maior atenção para o 
próximo ciclo. Apesar de desagradável, analisar 
o insucesso é fundamental para não repetir os 
mesmos erros.
 O primeiro passo é verificar não apenas 
a pontuação final da prova, mas, sim, o número 
total de erros, acertos e itens em branco. Esse 
passo é importante para saber se o problema 
principal foi o excesso de erros, o excesso de itens 
em branco, o baixo número de itens corretos ou 
uma combinação de todas as variáveis.
 Após esse passo, a análise deve ser feita 
por matéria, com o mesmo objetivo: descobrir 

qual foi o problema específico em cada matéria 
(excesso de erros, excesso de itens em branco, 
poucos acertos, etc.). Todos possuímos matérias 
em que temos um desempenho melhor do que 
em outras, assim, é necessário ter clareza para 
saber quais são as matérias deficitárias que devem 
ser estudadas com maior atenção. 
 Depois dos passos acima, é importante 
destrinchar em quais pontos específicos de cada 
matéria os problemas aconteceram. Para isso, é 
importante que o candidato tenha o edital que 
descreve o conteúdo cobrado em cada matérias 
do CACD 2020 (Anexo III do Edital nº1). Com o 
edital em mãos, o candidato deve prosseguir item 
por item anotando em qual ponto do edital ele se 
encaixa,  qual foi a resposta dada pelo candidato 
e qual o gabarito oficial (Exemplo ilustrativo: 
questão 18; item III; PI – 12.A Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa; resp: em branco; 
gab.ofc: E). Ao fazer esse levantamento, o 
candidato saberá quais pontos deverá priorizar 
em seu retorno aos estudos, especialmente 
aqueles em que ele incorreu em erros ou que 
deixou em branco.
 Uma sugestão adicional, caso o candidato 
tenha anotado no momento em que fez a prova 

Análise post 
mortem da 1ª 
fase / TPS20
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ou ainda se lembre, é: recordar qual resposta 
“chutaria” nos itens que deixou em branco e se 
chutou ou não os itens que tenha marcado para 
verificar em quais matérias teve um desempenho 
melhor com essa tomada adicional de risco. 
Assim, poderá ter uma ideia em que matérias 
deve ser mais cauteloso e em que matérias poderá 
assumir riscos maiores.
 Candidatos que tenham feito outras 
edições da prova podem ter uma fonte ainda 
maior de comparação e, caso ainda não tenham 
feito, é uma ideia inteligente realizar o mesmo 
procedimento com provas dos anos anteriores. 
Uma opção para candidatos que tenham feito 
pela primeira vez a primeira fase do CACD é fazer 
as provas recentes do CACD que têm o formato 
(tipo de questão e quantidade de questões por 
matéria) adotado no presente (a partir de 2017), 
anotando ao lado de suas respostas se é uma 
resposta convicta (C), uma resposta com alguma 
dúvida (C?), um item em branco que talvez você 
chutasse (?C) ou um item em que não se tem 
ideia do que se deve fazer (?).
 Dissecar resultados negativos não é um 
processo agradável, porém ignorar a fonte mais 
fidedigna de desempenho (a própria prova, feita 
em condições reais e não meras simulações) é um 

desperdício para a preparação, em que se assume 
o risco de repetir os mesmos erros no exame 
seguinte.
 Bons estudos e boa sorte!

Henrique Kawanami
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A retomada 
dos estudos!

A tal da resiliência, essa força interior, nos leva a 
continuar, mesmo diante das adversidades, mas - 
definitivamente - só funciona se pararmos para 

respirar e nos reoxigenar. Somos seres humanos, 
naturalmente limitados. E isso não é algo ruim, 
simplesmente é o que somos. Encarar a jornada 
rumo à diplomacia, passar no concurso público 
considerado por muitos o mais difícil do país, 

Estranhamente, o meu dia favorito da semana é a 
segunda-feira. Sou uma pessoa suspeita para falar 
de recomeços - admito. No entanto, acredito 
que, por isso mesmo, 
talvez eu possa trazer uma 
perspectiva positiva sobre 
a retomada dos estudos. 
Seja um reinício devido a 
reprovações, a um tempo 
doente ou a exigências da 
vida adulta, esse momento 
tem algo em comum em 
todas circunstâncias. É 
a resiliência, somada à 
vontade de conquistar os 
seus objetivos.

Com a autocobrança dos 
estudantes, é comum o 
sentimento de “termos que” 
atingir níveis inalcançáveis 
de produtividade. Estudar 
muitas horas líquidas por 
dia, sete vezes na semana, 
dormir 8h por noite, 
trabalhar, cuidar da casa 
e da família. Tempo para 
si? É o que se passa na 
mesa de estudos, em meio 
a anotações, livros e uma 
dor nas costas. Ai de nós se 
ficarmos doentes! A culpa da 
indisposição bate com força 
e a gente estuda fungando. 
Obviamente, esse não é o cenário ideal. Possuir 
a percepção de que devemos tomar conta de 
tudo, quando nosso corpo e nossa mente não 
aguentam mais, não é nada saudável. 
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requer estratégia pedagógica, mas, sobretudo, 
gentileza com si mesmo. Sem descanso, não há 
vitória. E se preparar para vencer é desafiador, 
porém, cada fase desse desenvolvimento nos 
torna alguém melhor e mais próximos da versão 
que seremos.  
O nosso organismo precisa recuperar a energia, 
se revitalizar, para poder encarar novamente os 
desafios do CACD. Podemos não gostar de dar o 
braço a torcer e assumir a nossa vulnerabilidade, 
mas não muda o fato de que nosso corpo vai, 

sim, pedir por isso. Permitimo-nos não fazer 
nada, compreender o que necessitamos a partir 
de então, colocar no papel as novas diretrizes de 
conduta de estudos é o que vai nos dar o gás vital 
para termos a constância a médio e longo prazo. 

Disciplina há de ser sustentável. Senão, é só um 
tiro no pé. 

No mais, errar, quando bem administrado, 
é aprender. Está tudo bem não acertar de 
primeira essa dinâmica de esforço e descanso. O 
importante é conseguir se reerguer, para buscar a 
consistência na trajetória - sempre, com respeito à 
nossa saúde mental. De pouquinho a pouquinho, 
cada um na sua particularidade, está seguindo o 
seu caminho. Tenhamos paciência… O processo 
de evolução não é linear. É levantar depois de 
cair, zelando pela recuperação necessária, para 
estarmos prontos para outra. Então: e aí, vamos?

Por Júlia Molinari
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Há pouco tempo, prestei a minha primeira prova 
do CACD, e com isso estive frente a frente a 
angústias, medos e desafios. Sim, esse turbilhão 
de sentimentos alcançou alguém que estava em 
sua primeira tentativa, ciente de que aquela era 
uma prova para adquirir experiência e resiliência 
no concurso. Entretanto, o que eu pude perceber 
foi: ninguém sai a mesma pessoa depois de 
prestar o CACD. E é sobre isso que falarei aqui, 
de como a minha primeira prova mudou a minha 
vida e, consequentemente, os meus estudos. 

Antes de qualquer coisa, preciso dizer que fazer 
o CACD 2020 foi um dos maiores desafios de 
resistência para todos os candidatos. Houve 
incontáveis adiamentos, suspensões e até 
deslocamentos. No meu caso, houve todos. E, eu 
confesso, ousei desistir em cada um dos infinitos 
adiamentos e, quando soube que teria que sair da 
minha cidade para fazer a prova, desisti, de fato. 

No entanto, eu sabia que precisava ter aquela 
experiência para mensurar meus estudos e o meu 
comportamento perante o concurso. Eu vi que, 
na verdade, todas essas “desistências” eram uma 
forma de eu “fugir” do fracasso e driblar o medo 
do desconhecido. 

Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? 
Quantas vezes damos ouvidos à autossabotagem 
que nos faz desconfiar de nós mesmos e de 
todo o caminho que já percorremos? Pois é, 
isso aconteceu comigo. Eu precisei escalar uma 
montanha, dentro de mim mesma, para conseguir 
fazer a prova. E este já foi um recomeço. Um 
recomeço de garra, de fé, de resistência e de 
resiliência. Desistir de desistir me ensinou que 
perseverança não é só uma palavra bonita da 
língua portuguesa, é, sobretudo, um ato de 
coragem.  Recomeçar é ter coragem! Ter saído 
da minha cidade, ido sozinha ao desconhecido, 

RECOMEÇAR 
É TER 
CORAGEM!
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confiante apenas em mim 
mesma, para fazer uma 
prova, me mostrou que o 
concurso não se resume 
às horas estudadas e 
às aulas assistidas, mas 
é sobre persistência, 
confiança e gentileza. 

É preciso gentileza com 
as nossas limitações, 
com a nossa jornada e 
com o nosso tempo. É 
clichê, mas a prova do 
CACD não é uma corrida 
de 100 metros, é uma 
verdadeira maratona, e 
isso nos levará a ter que 
recomeçar várias e várias 
vezes. Prestar aquela 
minha primeira prova 
me mostrou um eu que 
outrora era desconhecido 
e me colocou num 
patamar de preparação 
completamente diferente. 
O recomeço depois do 

“não” é um divisor de águas e um sinalizador, 
porque mostra o quão dispostos estamos de 
enfrentar tudo aquilo novamente, em prol de 
um objetivo, de um sonho. Recomeçar nos 
traz resistência, nos ensina e nos impulsiona.  
Continuar, mesmo depois de um fracasso, é ter 
que entender sua humanidade, suas limitações e 
seu tempo. É olhar para si mesmo, reconhecer as 
falhas, mas persistir e recomeçar, quantas vezes 
for necessário. Recomeçar é ter coragem! Eu 
escolhi ter coragem, e você?

Bárbara Mendonça 
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AMÉRICA LATINA

Argentina

Suposto contrabando de armas da Argentina para a 
Bolívia agita a política interna nos dois países
As denúncias contra o ex-presidente Mauricio Macri e 
alguns de seus colaboradores por terem supostamente 
enviado munições à Bolívia para reprimir manifestações 
contra a então presidente interina Jeanine Áñez, em 
2019, inflamou a tensão política interna na Argentina 
e na Bolívia. O atual Executivo argentino de centro-
esquerda levou o presidente anterior à Justiça pela 
suspeita de que permitiu o contrabando de material 
para uso das tropas de choque bolivianas. Macri, 
agora na oposição, nega as acusações e as atribui a 
uma perseguição política orquestrada pelo presidente 
Alberto Fernández para desviar a atenção da situação 
sanitária e econômica.
“É a primeira vez, e isto nos envergonha como 
argentinos, que um presidente democrático do nosso 
país teria colaborado com um golpe de Estado de um 
país irmão”, disse o ministro argentino da Justiça, Martín 
Soria, em um encontro com imprensa internacional em 
Buenos Aires junto com a titular da pasta da Segurança 
Pública, Sabina Frederic.
A dura acusação de Soria terá que ser comprovada 
ou desmentida pela Justiça. Na segunda-feira, o 
Governo argentino interpôs uma denúncia penal por 
“contrabando agravado” contra Macri, o ex-chanceler 
Jorge Faurie, a ex-ministra de Segurança Patricia Bullrich 
e o ex-chefe da Alfândega, entre outros, depois que o 
Governo boliviano revelou a existência de uma carta 
do então chefe da Força Aérea agradecendo a entrega 
de 40.000 cartuchos de balas de borracha, entre outros 
materiais.
De acordo com a reconstrução feita pelo ministro 
da Justiça argentino, 70.000 “munições antitumulto” 
saíram da Argentina em um avião militar com destino 
a La Paz, horas depois de Áñez assumir o cargo na 
qualidade de presidenta do Congresso. O material 
viajou em caixas lacradas, acompanhado por uma 
dezena de membros de um esquadrão Alacrán, força 
de elite da Gendarmería, a polícia militar argentina. Os 
organismos de controle do país platino autorizaram a 
saída desse material bélico para ser usado oficialmente 
na proteção da embaixada argentina na Bolívia. 

Entretanto, o esquadrão Alacrán “não disparou um só 
tiro” em La Paz, informou Frederic. Segundo a ministra, 
as munições tampouco foram gastas em treinamento, 
como alegou um alto funcionário da Gendarmería por 
carta oito meses depois. Os ministros suspeitam que 
as balas de borracha foram parar nas mãos das forças 
bolivianas para reprimir as manifestações contra a 
presidenta interina.
Via El País
Leia na íntegra em: 
https://brasi l .e lpais.com/inter nacional/2021-07-16/suposto-
contrabando-de-armas-da-argentina-para-a-bolivia-agita-a-politica-
interna-nos-dois-paises.html

Colômbia

Milhares de colombianos protestam após governo 
apresentar nova reforma tributária
Plano de Ivan Duque é menos ambicioso que o anterior, 
mas marchas contra o projeto tomaram as ruas.
Após mais de um mês de pausa, milhares de pessoas 
voltaram às ruas na Colômbia nesta terça-feira (20), 
feriado da Independência do país, para protestar contra 
uma versão revisada da reforma tributária que originou 
uma revolta da população no último mês de mês de 
abril.
Os manifestantes saíram às ruas agitando a bandeira 
colombiana de cabeça para baixo e gritando contra o 
presidente, Iván Duque, que apresentou o novo plano 
ao Congresso. Eles exigem uma reforma policial e um 
Estado mais solidário diante da devastação causada 
pela pandemia, que elevou a pobreza a 42% no país de 
50 milhões de habitantes habitantes.
O governo registrou 195 protestos em 95 municípios. 
Confrontos entre a polícia de choque e manifestantes 
armados com escudos e facões deixaram uma dezena 
de civis feridos em Medellín e Cali. De acordo com a 
polícia, 21 homens uniformizados ficaram feridos.
No fim da tarde, o ministro do Interior, Daniel Palacios, 
afirmou à imprensa que “a manifestação pacífica 
prevaleceu sobre os atos de violência”.
Mais de 60 pessoas morreram e milhares ficaram 
feridas desde o início das manifestações em 28 de abril, 
segundo o Ministério Público e autoridades civis.
A mobilização deste feriado foi convocada pelo 
Comitê Nacional de Paralisação, que é o maior grupo 

Jul/21
Resumo de Notícias
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de manifestantes, embora não represente todos 
os setores insatisfeitos. Formado por estudantes, 
indígenas e organizações sociais, o grupo quer levar 
suas reivindicações ao Congresso “porque o governo 
não quis negociar”, segundo disse Fabio Arias, líder da 
Central de Unidade dos Trabalhadores, à W Radio.
Desta vez, o Executivo renunciou aos pontos mais 
polêmicos da reforma tributária e propôs arrecadar 
US$ 3,9 bilhões, uma redução substancial em relação à 
iniciativa de US$ 6,3 bilhões que desencadeou a revolta 
popular e custou o cargo do então Ministro da Fazenda.
Em Bogotá, cerca de 5 mil pessoas se reuniram e 
marcharam em direção à praça central de Bolívar. 
Os policiais, porém, bloquearam o caminho para o 
Congresso e a sede presidencial.
O governo tem reclamado de suposta infiltração 
de grupos armados nos protestos, inclusive de 
guerrilheiros do ELN (Exército de Libertação 
Nacional) e dissidentes das FARC (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia). Autoridades também 
têm dito que as marchas podem aumentar o contágio 
por Covid-19 em um momento em que o país deixa 
para trás a pior onda da pandemia.
egundo o Ministério da Defesa, mais de 53 mil policiais 
e 36 mil militares vigiaram as manifestações em todo 
o país.
A um ano de deixar o poder e com um nível de 
impopularidade de 76%, Duque enfrenta um inédito 
movimento de protestos desde 2019.
Neste ano, o que começou como uma manifestação 
contra um plano governamental fracassado de 
aumento dos impostos da classe média foi reavivado 
pela repressão policial, criticada pela comunidade 
internacional.
Via Folha de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/07/milhar es-de-
colombianos-protestam-apos-governo-apresentar-nova-reforma-tributaria.
shtml

Cuba

Protestas en Cuba: miles de personas salen a las 
calles en una inusual manifestación masiva al grito 
de “abajo la dictadura”
A gritos de “libertad”, “abajo la dictadura” y “patria 
y vida” miles de cubanos se lanzaron a las calles este 
domingo en más de 20 localidades del país, en la mayor 
protesta ocurrida en Cuba en los últimos 60 años.
Según denuncias y videos difundidos en redes sociales, 
varias manifestaciones fueron disueltas de forma 
violenta por la policía.
Lo que empezó como una manifestación en la ciudad 
de San Antonio de los Baños al suroeste de La Habana, 

se fue extendiendo como chispa en polvorín a lo largo 
del país.
Horas más tarde, el presidente Miguel Díaz-Canel 
convocó a los seguidores del gobierno a salir a las calles 
a “enfrentarlas”.
Varios videos publicados en redes sociales y fotografías 
mostraron a militares y agentes de civil golpear y 
disparar contra manifestantes.
“Estamos convocando a todos los revolucionarios 
del país, a todos los comunistas, a que salgan a las 
calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas 
provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos 
días”, dijo el mandatario en un inusual mensaje que se 
trasmitió por todas las cadenas de radio y televisión de 
la isla.
A través de redes sociales, numerosos cubanos 
trasmitieron en vivo las marchas en las que se veía 
a miles de personasgritando consignas contra el 
gobierno, contra el presidente Díaz-Canel y pidiendo 
cambios políticos.
Según contó Selvia, una de las manifestantes en San 
Antonio de los Baños, la protesta inicial fue organizada 
el sábado a través de las redes sociales para este domingo 
a las 11:30 AM (hora local).
“Nos reunimos frente a la plaza de la iglesia y seguimos 
toda una marcha por toda la Calle Real y seguimos hasta 
el gobierno y la policía”, dijo en diálogo telefónico con 
BBC Mundo.
“Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos 
más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no 
queremos más dictadura”, dijo.
Las manifestaciones tienen lugar en el peor momento 
de la pandemia en el país, con denuncias de centros de 
salud colapsados y tras meses de escasez de alimentos, 
medicinas y prácticamente todos los productos de 
primera necesidad.
Qué ha dicho el gobierno
BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa 
Internacional, la única institución del gobierno 
autorizada a dar declaraciones a medios extranjeros para 
conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata.
En la transmisión televisada Díaz-Canel dijo que en su 
gobierno estaban “dispuestos a todo y estaremos en la 
calle combatiendo”.
“La orden de combate está dada: a la calle los 
revolucionarios”, afirmó.
“Sabemos que en estos momentos hay masa 
revolucionaria en las calles haciendo frente a esto”, 
dijo el mandatario, quien fue designado para el cargo 
en 2018 luego de que Raúl Castro anunciara que no 
continuaría en el poder.
“No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, 
ningún mercenario, ningún vendido al gobierno de 
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EE.UU., vendido al imperio, recibiendo dinero de 
las agencias, dejándose llevar por todas estrategias de 
subversión ideológica van a crear desestabilización en 
nuestro país”, agregó.
El gobierno cubano generalmente acusa a sus 
opositores de ser mercenarios o agentes al servicio de 
Estados Unidos.
Via BBC Mundo
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-57793145

Haiti

Le président d’Haïti, Jovenel Moïse, assassiné ; le 
premier ministre déclare l’« état de siège »
L’épouse du président a été blessée dans l’attaque qui a 
eu lieu à leur domicile dans la nuit de mardi à mercredi, 
selon le premier ministre, qui s’apprêtait à céder sa 
place.
L’événement menace de déstabiliser un peu plus le 
pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à 
une double crise politique et sécuritaire. Le président 
d’Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné par un commando 
dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, a annoncé 
le premier ministre sortant, Claude Joseph.
« Le président a été assassiné chez lui par des étrangers 
qui parlaient l’anglais et l’espagnol. Ils ont attaqué la 
résidence du président de la République », a-t-il déclaré 
mercredi dans un communiqué, assurant que « la 
situation sécuritaire est sous contrôle ».
’épouse du président a été blessée dans l’attaque qui a 
eu lieu vers 1 heure locale (7 heures, heure française) 
et hospitalisée, a précisé M. Joseph. Il a appelé la 
population au calme et ajouté que la police et l’armée 
allaient assurer le maintien de l’ordre. Les rues de la 
capitale, Port-au-Prince, étaient calmes mercredi matin, 
sans présence renforcée de la police ou des forces de 
sécurité, selon des témoins.
Le premier ministre haïtien a déclaré mercredi l’« état 
de siège », octroyant des pouvoirs renforcés à l’exécutif  
quelques heures après l’assassinat du président, Jovenel 
Moïse. « Dans la stricte application de l’article 149 
de la Constitution, je viens de présider un conseil 
des ministres extraordinaire et nous avons décidé de 
déclarer l’état de siège sur tout le pays », a-t-il déclaré.
L’ambassadeur haïtien aux Etats-Unis a par la suite 
précisé que l’épouse du président se trouvait dans un 
état grave et que des dispositions étaient prises pour 
la transporter vers Miami, en Floride, pour des soins. 
« Elle est dans un état stable mais grave », a reconnu 
Bocchit Edmond. Au cours d’une visioconférence, 
le diplomate a également déclaré que des images de 
vidéosurveillance montraient que les assaillants s’étaient 
fait passer pour des agents de la Drug Enforcement 

Administration (DEA), l’agence antidrogue américaine.
Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, 53 ans, avait 
été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 
février 2017. Lundi, il avait nommé un nouveau premier 
ministre, Ariel Henry, un médecin chirurgien de 71 
ans. Ce dernier, qui n’a pas encore pris ses fonctions, a 
assuré mardi que la priorité du gouvernement resterait 
la préparation des élections, qui devront se dérouler 
dans un « environnement propice », une éventualité qui 
semble lointaine, vu l’instabilité actuelle dans le pays.
La République dominicaine ferme sa frontière
Quelques heures après l’annonce de l’assassinat du 
président, la République dominicaine a ordonné la « 
fermeture immédiate » de sa frontière avec Haïti, sur 
l’île d’Hispaniola. Dans un communiqué, le président 
Joe Biden a déclaré : « Nous sommes choqués et attristés 
d’apprendre l’horrible assassinat du président Jovenel 
Moïse et l’attaque contre la première dame d’Haïti, 
Martine Moïse. Nous condamnons cet acte odieux, et 
j’adresse mes vœux les plus sincères de rétablissement à 
la première dame Moïse ». Il ajoute que Les Etats-Unis 
étaient prêts à apporter leur aide. La France a dénoncé 
le « lâche assassinat » du président haïtien, demandant 
par la voix de son ministre des affaires étrangères que « 
toute la lumière » soit faite sur un événement dont les 
détails restent encore inconnus.
Via Le Monde.
Leia a matéria na íntegra: 
htt ps://www.lemonde. fr/inter national/ar t ic le/2021/07/07/
haiti-le-premier-ministre-annonce-l-assassinat-du-president-jovenel-
moise_6087360_3210.html

Turbulência é o estado normal da política haitiana, 
diz Heleno sobre assassinato de presidente
Ministro brasileiro foi primeiro comandante da missão 
da ONU para pacificar o país.
Após a morte do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, 
53, o general brasileiro Augusto Heleno, ministro do 
GSI (Gabinete de Segurança Institucional), disse nesta 
quarta-feira (7) que a turbulência é o estado normal da 
política do país.
“Isso é muito desagradável. Mais um fato na história 
do Haiti, que é uma história muito conturbada desde 
a independência”, disse Heleno, que, em 2004, foi o 
primeiro comandante da missão da ONU (Organização 
das Nações Unidas) para pacificação do país, a Minustah.
O general da reserva concedeu entrevista à Rádio 
Bandeirantes na manhã desta quarta para tratar do 
assassinato de Moïse, morto a tiros por um grupo 
de agressores não identificados em sua residência 
privada durante a madrugada, segundo comunicado do 
primeiro-ministro interino, Claude Joseph.
“Já foi a quinta missão de paz em virtude da eterna 
turbulência, que praticamente é o estado normal da 
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política haitiana”, disse Heleno.
Sem dar mais detalhes, Joseph informou ainda que 
parte dos invasores falava espanhol, o que indicaria 
que eles não são haitianos —os idiomas oficiais do país 
são o francês e o crioulo. O militar brasileiro, porém, 
minimizou essa questão e disse que muitas pessoas no 
Haiti falam mais de uma língua.
Ainda no campo da instabilidade no país, Heleno 
mencionou mobilizações por vacinas contra 
Covid-19.  “Essas manifestações a favor de vacina, 
acredito que tenham sido bastante numerosas, porque, 
na verdade, o Haiti é um dos poucos países do mundo 
que não vacinou.”
O primeiro-ministro interino do Haiti fez um apelo 
à comunidade internacional para que investigue o 
assassinato do presidente e à Organização das Nações 
Unidas (ONU) para que convoque uma reunião do 
Conselho de Segurança, entidade responsável por zelar 
pela paz mundial.
Via Folha de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/07/turbulencia-e-o-
estado-normal-da-politica-haitiana-diz-heleno-sobre-assassinato-de-
presidente.shtml

Haiti diz ter preso mentor do atentado ao presidente
As autoridades do Haiti anunciaram neste domingo 
(11/07) a detenção do médico Emmanuel Sanon, que 
seria um dos autores intelectuais do assassinato do 
presidente Jovenel Moïse.
Segundo a polícia, o haitiano Sanon, de 60 anos e que 
vive na Flórida, planejou o assassinato para que pudesse 
se tornar presidente.
“Quando o avanço dos bandidos foi bloqueado, a 
primeira pessoa param quem ligaram foi Emmanuel 
Sanon”, declarou o diretor-geral da Polícia Nacional 
haitiana, Léon Charles, em entrevista coletiva.
A polícia também investiga outros dois supostos 
autores intelectuais do assassinato, que estiveram em 
contato com Sanon, mas não revelou suas identidades.
Um vídeo no Youtube gravado em 2011, intitulado 
“Dr. Christian Sanon - Liderança para o Haiti”, parece 
apresentar Sanon como um líder potencial do país. 
Nele, o médico denuncia os líderes haitianos como 
corruptos.
Na última quarta-feira (07/07), o presidente Jovenel 
Moïse foi assassinado em sua residência, num atentado 
que ameaçou submergir a já volátil política haitiana em 
caos.
O suposto complô
Segundo as investigações, Sanon entrou em contato 
com uma empresa venezuelana de segurança com base 
nos Estados Unidos para recrutar dois membros do 

comando que supostamente cometeu o assassinato.
As investigações apontam que Sanon chegou ao Haiti 
em um voo privado no início de junho, acompanhado 
de alguns mercenários colombianos. Eles teriam sido 
contratados para garantir a segurança pessoal de Sanon 
e de seu negócio.
Posteriormente, “a missão mudou” e foi apresentada 
a um dos colombianos uma ordem de prisão contra 
o presidente da República: “A operação foi montada a 
partir daí”, disse o chefe da polícia.
Entre outros detalhes da investigação sobre Sanon, 
o representante da polícia disse que no domicílio do 
detido foi encontrado um quepe com a sigla “DEA” 
(agência antidrogas dos EUA).
Sanon é o terceiro haitiano a ser detido pelo caso. No 
total, 18 colombianos foram pressos acusados de fazer 
parte do comando que invadiu a residência de Jovenel 
Moïse na quarta-feira passada.
Outros cinco colombianos estão foragidos e três 
morreram em trocas de tiros com a polícia ocorridas 
até a última quinta-feira em diferentes pontos de Porto 
Príncipe.
Via DW
Leia na íntegra em: 
https://www.dw.com/pt-br/haiti-diz-ter-preso-mentor-do-atentado-ao-
presidente/a-58235680
13/07/2021

Suspeitos de assassinato de presidente do Haiti 
tiveram relação com forças de segurança dos EUA, 
diz fonte
Dois americanos de origem haitiana foram presos 
com os combatentes colombianos que são acusados 
de matar o presidente do Haiti. Segundo uma fonte 
do governo dos EUA, no passado, um deles teve uma 
relação com uma agência de segurança americana.
Entre os suspeitos presos pelo assassinato do 
presidente do Haiti, Jovenel Moise, na semana passada, 
há homens que podem ter tido relações com agências 
de seguranças dos Estados Unidos como informantes, 
afirmaram, na segunda-feira (12), pessoas do governo 
norte-americano que não quiseram se identificar.
Horas após o assassinato, os militares do Haiti 
prenderam 28 homens —26 combatentes colombianos 
que foram contratados por uma agência de segurança 
da Flórida e 2 norte-americanos de origem haitiana, 
que afirmam que trabalhavam como tradutores.
A agência Reuters ouviu uma fonte do governo dos 
EUA que disse que um dos norte-americanos tinha 
uma relação com uma agência de segurança norte-
americana, mas o servidor não especificou qual era a 
agência e nem a natureza da relação.
A rede CNN afirma que ao menos um dos 28 presos 
já foi informante da Agência de Repreensão às Drogas 
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(DEA, na sigla em inglês).
A DEA confirmou, em nota, que de fato um dos 
suspeitos foi um informante: “Após o assassinato do 
presidente Moise, o suspeito procurou um de seus 
conhecidos na DEA”.
Na nota, a agência afirma que um de seus agentes 
para o Haiti pediu ao suspeito para que se entregasse 
às autoridades locais. Além disso, esse agente deu 
informações ao governo haitiano para que os acusados 
fossem presos.
Um outro suspeito foi informante do FBI, segundo 
disseram fontes à rede CNN. O FBI diz que não revela 
nada sobre seus informantes.
Autoridades haitianas prenderam na semana passada 
dois americanos de origem haitiana, Joseph Vincent, 
de 55 anos, e James Solages, de 35. Eles são acusados 
de participarem do ataque fatal ao presidente Jovenel 
Moise. O outros 26 suspeitos são todos colombianos.
Via  G1.
Leia a matéria na íntegra: 
https://g1.globo.com/mundo/notic ia/2021/07/13/suspeitos-
de-assassinato-de-presidente-do-haiti-tiveram-relacao-com-forcas-de-
seguranca-dos-eua-diz-fonte.ghtml

Morte do presidente do Haiti foi planejada na 
República Dominicana, diz polícia
PORTO PRÍNCIPE - Novos elementos sugerem 
que autoridades do Haiti podem ter participado do 
assassinato do presidente Jovenel Moïse, no começo 
deste mês. A rede de televisão colombiana Caracol 
veiculou uma reportagem afirmando que investigadores 
americanos e colombianos apontam o primeiro-
ministro Claude Joseph como um dos mandantes 
intelectuais do crime. Ao mesmo tempo, a polícia 
nacional afirma que o ex-senador Joel John Joseph 
participou do planejamento do crime - atualmente, o 
“Triplo J” está foragido da justiça.
Joseph se tornou a maior autoridade do país após a 
morte de Moïse, e é o responsável por organizar o 
pleito que deve definir o próximo presidente do país. 
A hipótese sobre a participação do primeiro-ministro 
ganha força pelo fato de que, antes de ser morto, o 
ex-presidente havia anunciado um novo nome para 
substituir Joseph no cargo, que nunca chegou a assumir.
Apesar da reportagem apresentada pela emissora, 
o diretor da Polícia Nacional da Colômbia, Jorge 
Luis Vargas, declarou não ter informações a respeito 
das informações divulgadas pela TV Caracol sobre a 
participação do primeiro-ministro no crime, e afirmou 
que as investigações estão sendo conduzidas pela polícia 
haitiana. “Eu quero reiterar que a investigação judicial, 
as hipóteses, a explicação, não estão com as autoridades 
colombianas”. Joseph não comentou sobre o caso.

Na quarta-feira, 14, o diretor-geral da polícia haitiana, 
León Charles, anunciou que foi descoberto que o 
assassinato de Moïse foi planejado na República 
Dominicana. Uma imagem revelada recentemente 
mostrou o encontro em que é possível ver dois dos 
suspeitos já detidos pela polícia e o ex-senador Joel John 
Joseph, alvo de uma ordem de prisão, participando lado 
a lado da reunião.
“Estavam reunidos em um hotel de Santo Domingo. Ao 
redor da mesa estão os autores intelectuais, um grupo 
de recrutamento técnico e um grupo de arrecadação 
de fundos”, disse Charles à imprensa. E completou: 
“Algumas das pessoas na foto já foram detidas. É o 
caso do médico Christian Emmanuel Sanon e de James 
Solages. Este último coordenou com a empresa de 
segurança venezuelana CTU, com sede em Miami”, 
acrescentou.
Na imagem também aparece Antonio Emmanuel 
Intriago Valera, responsável do CTU, assim como o 
chefe da empresa Worldwide Capital Lending Group, 
Walter Veintemilla, empresa alvo de investigação porque 
“teria arrecadado fundos para financiar” o assassinato, 
disse Charles.
“Havia um grupo de quatro (mercenários) que já 
estavam no país. Os outros chegaram em 6 de junho. 
Passaram pela República Dominicana. Nós rastreamos 
o cartão de crédito que foi usado para comprar as 
passagens”, afirmou.
Via Estadão.
Leia a matéria na íntegra: 
htt ps ://inter nacional .es tadao.com.br/noti c ias/geral ,mor te-do-
pr esidente-do-hait i - fo i -planejada-na-r epublica-dominicana-diz-
policia,70003779358

Tensão aumenta no Haiti em meio ao funeral do 
presidente assassinado
O caixão do presidente assassinado do Haiti, Jovenel 
Moïse, foi carregado por homens em uniforme militar 
a um palco central e coberto com uma bandeira haitiana 
nesta sexta-feira, 23. Espectadores colocaram buquês 
de flores brancas em volta do local, antes do início do 
funeral de Estado - momento que muitos esperavam 
que ajudasse a acalmar uma nação fragmentada.
Poucas horas antes, porém, a cidade de Cap-Haïtien 
- a 30 minutos da casa da família de Moïse, onde a 
cerimônia está sendo realizada - queimava de raiva e 
frustração, expondo as profundas divisões do Haiti e a 
desconfiança com a elite de Porto Príncipe no norte do 
país, menos desenvolvido.
Houve protestos e distúrbios na quarta e quinta-feira, 
quando manifestantes montaram bloqueios em estradas 
e exigiram responsabilização pela morte do presidente. 
A Associated Press informou que um homem parecia 
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ter sido morto a tiros na quarta-feira em Quartier-
Morin, uma comuna vizinha.
A primeira-dama Martine Moise, que sobreviveu ao 
ataque que matou o marido, participou da cerimônia, 
marcada por pedidos de justiça. Do lado de fora da 
residência onde ocorria o velório, houve protestos 
vilolentos e confronto com a polícia.
Testemunhas disseram à agência de notícias que viram 
pneus em chamas e homens com armas exigindo justiça 
para Moïse em barricadas ao longo da estrada principal 
para Cap-Haïtien, a segunda maior cidade do Haiti. 
Também houve relatos de protestos furiosos quando 
o chefe da Polícia Nacional, Léon Charles, visitou a 
cidade no início do dia.
Duas semanas depois que Moïse foi morto em seu 
próprio quarto, nos arredores de Porto Príncipe, o 
país ainda está atordoado por perguntas sem respostas. 
As autoridades dizem que o assassinato foi cometido 
por um grupo de mercenários colombianos, e vários 
membros da equipe de segurança do próprio Moïse 
foram interrogados e levados sob custódia.
A morte foi um fim abrupto para a carreira política de 
um homem antes conhecido como “Neg Bannan nan” 
(“Homem da Banana”, em crioulo) por seu lugar na 
comunidade agrícola do norte do Haiti, onde trabalhou 
como exportador de banana antes de entrar para a 
política em 2015.
Via Estadão.
Leia a matéria na íntegra: 
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,tensao-aumenta-no-
haiti-em-meio-ao-funeral-do-presidente-assassinado,70003787714

Peru

Democracia peruana se segura em meio a denúncias 
de fraude
Mais de três semanas após o segundo turno das eleições 
presidenciais no Peru, a proclamação do vencedor 
continua sendo adiada. Depois de denuncia, sem provas, 
“fraude em seções eleitorais”, a candidata direitista 
Keiko Fujimori pede agora uma auditoria internacional 
das eleições pela Organização dos Estados Americanos 
(OEA).
Segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais 
(ONPE), com 100% das urnas apuradas, o esquerdista 
Pedro Castillo recebeu 50,12% dos votos válidos, 
contra 49,87% de Keiko. A diferença é de 44.058 votos. 
Entretanto, o fujimorismo tenta mudar o resultado 
com pedidos de anulação de aproximadamente 200 mil 
votos de zonas rurais majoritariamente pró-Castillo de 
forma contundente.
Em uma carta dirigida ao presidente peruano, Francisco 
Sagasti, e tendo em vista que o Júri Nacional de Eleições 
(JNE) vem rejeitando as contestações por falta de 

provas, Fujimori insiste numa auditoria internacional 
para “determinar se os resultados representam a 
vontade popular”.
Ela pede também que a votação seja revista “como 
aconteceu na Bolívia”. A própria missão de observação 
da OEA, presente durante as eleições, já descreveu o 
processo eleitoral no Peru como “positivo” e descartou 
“irregularidades graves”.
Aos poucos, alegações vão sendo derrubadas
Para o ex-chefe do ONPE e cientista político da 
Universidade Católica do Peru, Fernando Tuesta, os 
argumentos de fraude do fujimorismo e seus aliados 
estão sendo diluídos, e é por isso que agora eles 
recorrem a uma instituição internacional.
“Eles querem internacionalizar a questão de fraude, 
enquanto o JNE continua rejeitando as impugnações. 
Esses pedidos sempre têm que ser revistos e podem 
levar alguns dias. Eles têm que ser resolvidos para 
Castillo ser proclamado presidente eleito”, diz Tuesta.
Ele afirma ainda que é um erro comparar o recente 
processo eleitoral peruano com o caso boliviano, e 
que uma auditoria por parte da OEA não seria viável. 
“Na Bolívia, foram eleições questionáveis onde houve 
interferência dos órgãos eleitorais e, além disso, [essas 
suspeitas] nasceram de relatórios de observadores 
da OEA que já apontavam problemas”, completa o 
especialista.
Já Lucia Dammert, analista sobre questões de 
governança na América Latina e diretora da organização 
civil Espacio Público, afirma que o pedido da candidata 
do partido Força Popular seria mais uma ferramenta 
do fujimorismo “para continuar atrasando o processo”.
“É uma estratégia pessoal de Keiko Fujimori, cuja 
verdadeira alternativa para sobreviver fora da prisão 
é se tornar presidente. Seu processo de derrota será 
muito sério para a democracia, porque, no final, ele 
acaba polarizando ainda mais a população”, adverte 
Dammert.
Sem evidências de fraudes
Em sua tentativa de reverter o resultado das eleições, 
abalando a já fraca democracia do país sul-americano, 
a filha de Alberto Fujimori (1990-2000), ex-presidente 
hoje na prisão, pediu uma revisão das atas de votação 
devido ao “grande número de irregularidades”. Ela 
pediu também que a ONPE entregasse os registros para 
verificar, por exemplo, se as assinaturas dos eleitores são 
verdadeiras. Entretanto, até agora, ninguém denunciou 
ter tido sua assinatura falsificada.
Fujimori e a direita peruana também acusaram o JNE 
de ser parcial em suas decisões sobre os recursos 
apresentados por seu partido. Mas mesmo o aliado de 
Fujimori, Daniel Córdova, que tem liderado os esforços 
para levar a questão à OEA, admitiu recentemente na 
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mídia local que eles não têm “informações para provar 
fraude, mas há uma presunção de fraude”.
A este respeito, o ex-diretor da ONPE lembra que é 
impossível entregar os registros com informações 
sobre os eleitores, pois isso viola o sigilo do voto que 
todo cidadão tem garantido por lei.
“O registro eleitoral, que é o documento onde o eleitor 
deixa sua impressão digital e sua assinatura, não pode 
ser entregue: ele é parte das informações pessoais 
sensíveis que a lei justamente protege. Isso não é feito 
em nenhum lugar do mundo”, insiste Tuesta.
Após o segundo turno, todas as outras missões de 
observação eleitoral relataram que não encontraram 
nenhuma evidência de fraude. Além disso, União 
Europeia, EUA e Canadá expressaram sua confiança 
no sistema eleitoral peruano por ter realizado eleições 
“livres e justas”.
Entretanto, há outras razões por trás dos interesses 
econômicos dos poderosos aliados do fujimorismo. 
“Por trás de tudo há também um fundo classista e 
racista. A elite de Lima está muito acostumada a ter 
o poder em suas mãos e eles não veem como uma 
coisa boa que agora esteja nas mãos de alguém que não 
conhecem”, diz Dammert.
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/
democracia-peruana-se-segura-em-meio-a-den%C3%BAncias-de-
fraude/a-58129118

Tribunal eleitoral do Peru proclama Pedro Castillo 
presidente, e Keiko Fujimori aceita resultado
O Peru finalmente tem um presidente eleito. O Júri 
Nacional de Eleições (JNE) proclamou nesta segunda-
feira o professor rural e dirigente sindical de esquerda 
Pedro Castillo como vencedor do segundo turno, em 
cerimônia feita por videoconferência cinco semanas 
após o término da votação oficial. Nesse período, o 
tribunal analisou e finalmente rejeitou mais de 270 
pedidos apresentados pela candidata conservadora 
Keiko Fujimori para anular os votos de seu oponente. 
De acordo com os resultados oficiais, o candidato do 
Perú Libre obteve 50,12% dos votos em 6 de junho, ante 
49,87% de Fujimori, o que representa uma diferença de 
pouco mais de 44.000 votos.
Horas antes da proclamação de Castillo, Fujimori 
anunciou que reconhecia os resultados “porque é o que 
a lei e a Constituição determinam”. Fujimori, que agora 
deve ir a julgamento por suposta lavagem de dinheiro 
no caso Odebrecht, apresentou inúmeras contestações 
de votos e recursos para adiar a proclamação do 
resultado, enquanto seus apoiadores exigiam nas ruas 
a anulação do voto e a convocação de novas eleições. 
No entanto, em seu comunicado, Fujimori disse que 

para se defender “do comunismo” seus seguidores não 
deveriam cair “em nenhum tipo de violência”. “Agora 
temos que enfrentar juntos uma nova etapa muito difícil 
porque o comunismo não chega ao poder para libertá-
lo, por isso querem nos impor uma nova Constituição 
agora. Tenho absoluta certeza de que os peruanos não 
permitirão que Pedro Castillo transforme o Peru em 
Cuba ou na Venezuela “, disse Fujimori.
“Assim como jurei aceitar os resultados eleitorais 
porque é isso que a Constituição determina, hoje juro 
a vocês que não vou desistir e os convido a lançar 
uma verdadeira defesa democrática. O Peru precisa 
de todas as forças sociais e políticas unidas na grande 
tarefa de parar o comunismo. Nossa defesa está apenas 
começando”, acrescentou.
Desde o dia 7 de junho, dezenas de milhares de peruanos 
de jurisdições rurais e comunidades indígenas que 
votaram em Castillo chegaram a Lima para monitorar 
a votação e realizaram dezenas de marchas pelo centro 
da capital, enquanto advogados de Fujimori alegavam 
fraude nas localidades onde o candidato de esquerda 
ganhou em massa. Na última terça-feira, o plenário 
do Júri Eleitoral Nacional encerrou a resolução dos 
pedidos de apelação de Fujimori e negou todos, pois não 
encontraram indícios de falsificação de identidade ou 
falsificação de assinaturas de membros das assembleias 
de voto, como alegado pela candidata.
Via El País
Leia na íntegra em: https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-07-20/tribunal-eleitoral-do-peru-proclama-pedro-
castillo-presidente-e-keiko-fujimori-aceita-resultado.html

Venezuela
 
Maduro e oposição retomarão negociação sobre 
crise na Venezuela em agosto, diz agência
CARACAS - Representantes do governo e da oposição 
da Venezuela devem se reunir no México a partir de 
agosto para uma rodada de negociações com o objetivo 
de encerrar a profunda crise política que assola o país, 
disseram à agência Reuters cinco pessoas familiarizadas 
com o assunto.
O diálogo será mediado por partes internacionais e 
tem o apoio da Noruega, que atuou como mediadora 
em uma tentativa de negociação anterior em 2019 e 
atualmente está em contato com os dois lados para 
definir a agenda, disseram as pessoas. Uma delegação 
norueguesa está visitando Caracas esta semana, disse 
uma delas.
O presidente Nicolás Maduro indicou estar disposto 
a negociar com o líder da oposição, Juan Guaidó, mas 
apenas o necessário para o levantamento das sanções 
americanas. Guaidó, por outro lado, disse que sua 
delegação busca condições para eleições presidenciais 
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e parlamentares livres e justas.
Em junho, Estados Unidos, Canadá e União Europeia 
disseram que estariam dispostos a revisar suas sanções 
ao governo de Maduro se as negociações levassem a 
um “progresso significativo” em direção a eleições 
transparentes.
O retorno à mesa de negociações representa uma 
mudança de rumo para a oposição, que no passado 
acusou o governo de Maduro de usar rodadas de diálogo 
para ganhar tempo e diminuir a pressão internacional.
O governo retirou-se da rodada de 2019, realizada em 
Barbados, depois que o ex-presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, endureceu as sanções com o 
objetivo de derrubar Maduro.
O governo do presidente Joe Biden, que afirma estar 
revendo as políticas de sanções que herdou, não 
relaxou as sanções aos setores financeiro e petrolífero 
da Venezuela e manteve o apoio a Guaidó, reconhecido 
como o legítimo líder venezuelano por Washington e 
dezenas de outras democracias ocidentais.
As delegações de ambos os lados serão maiores em 
comparação com a rodada de Barbados, disseram as 
pessoas.
Nem o Ministério das Relações Exteriores do México 
nem o Ministério da Informação da Venezuela 
responderam imediatamente aos pedidos de 
comentários.
Os representantes de Guaidó realizaram recentemente 
viagens a Washington, Bruxelas e Madrid para angariar 
apoio para o plano de “salvação nacional” proposto pela 
oposição, que condicionaria o levantamento gradual 
das sanções ao advento de eleições livres e justas e à 
entrada de ajuda humanitária.
Via Estadão.
Leia a matéria na íntegra: 
https://inter nacional.estadao.com.br/notic ias/geral ,maduro-e-
oposicao-devem-voltar-a-negociacao-sobre-crise-politica-em-agosto-diz-
agencia,70003772867

BRASIL

Covid: 300 mil bebês deixaram de nascer no Brasil 
por pandemia, com adiamentos e mais divórcios
A pandemia de covid-19 está tendo efeitos nada 
desprezíveis na demografia brasileira e mundial, 
embora os impactos de longo prazo dependam, na 
prática, de quanto tempo levaremos para conter de vez 
o coronavírus.
São menos bebês nascendo, mais divórcios e, 
tristemente, um número impressionante de mortes: 
195 mil mortos oficialmente contabilizados no Brasil 
em 2020, e mais 338 mil mortos em 2021 até agora. O 

total já ultrapassa 536 mil.
Esse cenário fez com que não se cumprissem as 
previsões populacionais feitas previamente para 2020 
e 2021, como observa José Eustáquio Diniz Alves, 
doutor em demografia e pesquisador aposentado do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Diniz Alves analisou o comportamento da população 
brasileira no último ano e meio e identificou fatos 
importantes - alguns deles inéditos em um país que 
cresce sem parar desde que foi colonizado pelos 
europeus, cinco séculos atrás.
1) Menos nascimentos, ou nada de “baby boom” até 
agora
Quem imaginava que o enclausuramento provocado 
pela pandemia provocaria um “baby boom” se enganou, 
explica Diniz Alves à BBC News Brasil.
“A pandemia provocou uma queda na natalidade no 
mundo inteiro”, diz. “Quem pôde adiar a maternidade, 
no caso de casais jovens, adiou. (...) Mesmo que tivesse 
havido mais sexo (entre pessoas quarentenadas em 
casa), hoje em dia existe uma separação entre sexo e 
reprodução. Houve muito medo de a mulher grávida 
ficar doente, medo de o hospital estar sobrecarregado. 
Basta adiarem-se 20% dos nascimentos para haver um 
impacto grande na taxa de natalidade.”
Esse impacto já foi sentido em 2020, de gestações 
possivelmente adiadas logo nos primeiros meses do 
ano. Enquanto houve em 2019, quase 2,8 milhões de 
bebês nascidos no país, no ano passado esse número 
caiu para pouco mais de 2,6 milhões, segundo o Portal 
da Transparência do Registro Civil.
Se considerarmos que a projeção do IBGE era de que 
o Brasil teria 2,9 milhões de bebês nascidos no Brasil 
em 2020, tivemos, na prática, 300 mil bebês a menos do 
que o esperado.
E Diniz Alves explica que essa redução deve se 
aprofundar ainda mais neste ano, porque os adiamentos 
de gestações provavelmente continuaram ao longo do 
ano passado e do primeiro semestre deste.
O aumento no número de divórcios (15% a mais apenas 
no segundo semestre de 2020, em relação ao mesmo 
período de 2019) e a queda no número de casamentos 
também contribuem para menos concepções de bebês.
Vale lembrar que esse fenômeno não é inédito: por 
exemplo, quando eclodiu a epidemia de síndrome 
congênita da zika em bebês, entre 2015 e 2016, também 
houve um recuo momentâneo na natalidade do Brasil, 
diante do medo das mulheres em engravidar.
A expectativa, prossegue Diniz Alves, é de que, passado 
o coronavírus, a taxa de natalidade brasileira volte 
aos patamares anteriores à pandemia, na casa dos 2,8 
milhões de bebês por ano.
Uma ressalva: isso é muito abaixo dos 4 milhões de 
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bebês que nasciam anualmente no Brasil na década de 
1980 - e a responsabilidade é da transição demográfica 
brasileira, sobre a qual falaremos no final desta 
reportagem.
2) Crescimento da população bem menor do que o 
previsto
Antes de a pandemia eclodir, o IBGE havia projetado 
que o Brasil veria sua população aumentar em 1,574 
milhão de pessoas no ano passado.
No entanto, diante da baixa na taxa de natalidade, 
das mortes por covid-19 e da sobrecarga do sistema 
de saúde, o país terminou 2020 com 1,159 milhão de 
pessoas a mais, segundo o Portal da Transparência do 
Registro Civil.
“Portanto, a grosso modo, podemos dizer que o impacto 
da pandemia foi reduzir o crescimento populacional 
em 415 mil pessoas em 2020”, explica Diniz Alves.
Isso deve se intensificar neste ano: com ainda mais 
mortes por covid-19 do que no ano passado e menos 
nascimentos, “o Brasil deve ter 1 milhão de pessoas a 
menos do que estava previsto nas projeções do IBGE 
para 2021”, prossegue o demógrafo.
3) RJ e RS: os Estados onde a população chegou a 
encolher
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os Estados com 
maior proporção de população mais velha, registraram 
mais mortes do que nascimentos entre janeiro e maio 
de 2021.
Foi uma variação breve e temporária - decorrente, 
obviamente, do pico de mortes por covid-19 -, mas 
muito importante: trata-se da primeira vez que isso 
acontece na história do país.
“É uma grande e inédita novidade para a demografia 
brasileira, (...) que tem uma história de 521 anos de 
crescimento demográfico contínuo e ininterrupto”, 
escreveu Diniz Alves em artigo.
Eis os dados: segundo o Portal da Transparência 
do Registro Civil, o Estado fluminense teve 79.038 
nascimentos e 79.570 óbitos de 1° de janeiro a 29 de 
maio deste ano.
Ou seja, houve uma redução vegetativa de 532 pessoas 
no período, explica o demógrafo.
No Rio Grande do Sul, foram 53.832 nascimentos 
no período, e 54.218 óbitos. Na ponta do lápis, uma 
população com 386 pessoas a menos
6) Um possível impacto sobre a transição demográfica
Mesmo antes da pandemia, a população brasileira já 
estava em transição demográfica e tornava-se cada vez 
mais envelhecida - ou seja, está diminuindo a proporção 
de crianças e jovens enquanto aumenta a proporção de 
adultos idosos.
As projeções indicam que, por volta de 2047, as curvas 
de natalidade e de óbitos vão se encontrar. É a partir 

daí que a população brasileira deve começar a encolher: 
vai nascer menos gente do que vai morrer anualmente.
A covid-19 antecipou momentaneamente esse 
fenômeno, explica Diniz Alves, embora a expectativa é 
de que esse impacto da pandemia seja temporário.
Mas tudo vai depender do quanto conseguiremos, de 
fato, controlar o coronavírus.
“O efeito da pandemia é conjuntural, mas pode 
manter os óbitos elevados e a natalidade mais baixa, 
dependendo do pós-pandemia - se ela acabar de vez, 
é uma coisa. Se (a covid-19) virar algo endêmico, daí o 
efeito na população pode ser mais permanente”, afirma 
o demógrafo.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-57814964

Diplomacia

Brasil fica de fora de declaração da ONU sobre 
direitos reprodutivos das mulheres
Documento, apresentado no Conselho de Direitos 
Humanos, tem chancela de 65 países.
O Brasil ficou de fora de uma declaração assinada 
por 65 países membros da ONU (Organização das 
Nações Unidas) sobre direitos sexuais e reprodutivos 
das mulheres. O documento, lido na terça-feira (6) por 
Monique van Daalen, representante da Holanda no 
Conselho de Direitos Humanos do órgão, pede que os 
países tomem medidas para assegurar a igualdade de 
direitos para mulheres e meninas.
Segundo o texto, a interrupção de serviços de saúde 
feminina devido à pandemia “pode levar a um aumento 
de gravidezes adolescentes e não planejadas, abortos 
inseguros e mortalidade materna”. Além disso, os 
países dizem que há a possibilidade de que 13 milhões 
de meninas sejam forçadas a se casarem ainda crianças. 
No Brasil, a pandemia gerou uma crise sem precedentes 
nos serviços de aborto legal.
O documento faz referência ao fórum Generation 
Equality, realizado no México e na França neste ano 
e no qual foram acordados compromissos de US$ 40 
bilhões para desenvolvimento da agenda de combate 
à desigualdade de gênero. Uma das linhas de ação do 
encontro era justamente o de direitos reprodutivos e 
sexuais de mulheres e meninas. Como a Folha mostrou, 
o Brasil ignorou convites para participar do fórum.
“Estamos profundamente preocupados com os 
crescentes ataques a instrumentos internacionais 
longevos em prol da igualdade de gênero, incluindo 
aqueles sobre saúde reprodutiva e sexual e autonomia 
corporal”, afirma a declaração. “Devemos ficar firmes 
no suporte a esses instrumentos, já que mulheres e 
meninas precisam dessas salvaguardas mais do que 
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nunca.”
Assinaram o documento países conhecidos por 
promover uma agenda progressista em relação às 
mulheres, como os escandinavos Islândia, Suécia e 
Noruega —França, Estados Unidos, Portugal, Espanha 
e Holanda também estão entre os signatários do texto, 
além de outras nações com pouca tradição no combate 
à desigualdade de gênero, como os africanos Tunísia, 
Serra Leoa e Botsuana.
Via Folha de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/07/brasil-fica-de-fora-
de-declaracao-da-onu-sobre-direitos-reprodutivos-das-mulheres.shtml

Parceria Impulsiona Atuação do Setor Privado na 
Exploração Espacial Brasileira
Iniciativa deve ampliar atuação do Centro Espacial 
de Alcântara (CEA), no Maranhão, como base 
internacional de lançamento de foguetes
A parceria firmada entre a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), A Agência Espacial Brasileira (AEB), 
do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTI), e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), em 31/12/2020, vem avançando com o 
lançamento de editais para consultorias especializadas e 
ações para expandir o “New Space” no País. O acordo 
de cooperação técnica internacional assinado tem o 
objetivo de desenvolver ações para apoiar o Programa 
Espacial Brasileiro (PEB), com o fortalecimento da 
Agência Espacial Brasileira (AEB) e a regulação do 
setor espacial no Brasil.
Um dos primeiros frutos da parceria foi o lançamento, 
em maio e junho de 2021, de sete editais para 
contratação de consultorias técnicas especializadas em 
projetos de desenvolvimento de satélites, segurança em 
redes de dados e voz, desenvolvimento de “softwares”, 
entre outros temas.
O “New Space” - denominação que se refere à maior 
participação da iniciativa privada nacional e estrangeira 
nas atividades espaciais - tem provocado aumento no 
número de projetos que envolvam veículos lançadores 
de menor porte, principalmente nos Estados Unidos. 
Também houve uma recente ampliação da demanda 
global por lançamento de satélites, o que, para a 
AEB, abre a possibilidade de ampliação do número 
de decolagens comerciais no Brasil, que já possui 
importante base de lançamento de foguetes: o Centro 
Espacial de Alcântara (CEA), no Maranhão.
Centro Espacial
Já existem instrumentos legais que permitem a 
utilização comercial do CEA. Em fevereiro de 2020, foi 
promulgado o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas 

para o uso da base de Alcântara pelos EUA. O 
documento permite o uso comercial do CEA e, em 
troca, o Brasil receberá recursos para investir em seu 
programa espacial.
Após lançamento de um edital em maio, a AEB 
selecionou 4 empresas — 3 norte-americanas e 1 
canadense — interessadas em operar lançamentos 
suborbitais e orbitais não militares no CEA. A depender 
das negociações com o Comando da Aeronáutica, 
decolagens podem acontecer ainda neste ano, de 
acordo com a AEB.
A economia espacial global movimentou US$ 366 
bilhões em 2019, sendo três quartos desse total 
provenientes de empresas privadas. “As tendências 
mundiais são as de que esses princípios do ‘New 
Space’ vão prevalecer. Teremos investimentos mais 
padronizados, que barateiam custos, facilitam o acesso 
às tecnologias, tendo uma participação mais primordial 
das empresas”, diz o Presidente da AEB, Carlos Moura. 
“A ideia é desenvolver um mercado espacial brasileiro 
que não olhe só para o equipamento, para o satélite e 
o foguete, mas para negócios que tenham como base 
serviços satelitais, como sistemas de geolocalização, 
que é onde se encontra a grande oportunidade”, 
completou.
Via Agência Brasileira de Cooperação.
Leia a matéria na íntegra: http://www.abc.gov.br/imprensa/
mostrarconteudo/1747

Bolsonaro critica Cuba e Venezuela por conter 
protestos e por prender opositor
Presidente criticou “ditadura comunista cubana que 
ataca duramente o seu povo” e “o ditador Maduro por 
promover ataque armado ao PR Juan Guaidó”.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou 
ações dos governos de Cuba e Venezuela em seu twitter 
nesta terça-feira (13).
Bolsonaro criticou as reações do regime cubano às 
manifestações contra a crise econômica no país, que 
ocorreram no domingo (11), quando milhares de 
pessoas foram às ruas contra o governo e contra a crise 
econômica, piorada com a pandemia de Covid-19.
Bolsonaro também criticou a prisão de um opositor 
ligado a Juan Guaidó, autoproclamado presidente 
venezuelano, divulgada nesta terça-feira no país. O 
regime da Venezuela decretou a prisão de Freddy 
Guevara, acusando-o de terrorismo.
Segundo o governo de Nicolás Maduro,  Guevara tem 
envolvimento com grupos extremistas e paramilitares 
associados ao governo da Colômbia. O presidente 
brasileiro disse que o regime venezuelano promove um 
“ataque armado ao PR Juan Guaidó”.
Via CNN Brasil.
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Leia a matéria na íntegra: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/07/13/bolsonaro-
critica-cuba-e-venezuela-por-conter-protestos-e-por-prender-opositor

Economia

Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 
6,11%
As instituições financeiras consultadas pelo Banco 
Central (BC) elevaram novamente a projeção para 
o crescimento da economia brasileira este ano de 
5,05% para 5,18%. Para 2022, a expectativa para 
Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país - é de crescimento 
de 2,10%, percentual ligeiramente menor do que o 
projetado na semana passada (2,11%).
O mercado financeiro manteve a projeção de expansão 
do PIB para 2023 e 2024, em 2,5%. As estimativas 
estão no boletim Focus de hoje (5), pesquisa divulgada 
semanalmente, em Brasília, pelo BC, com a projeção 
para os principais indicadores econômicos.
Inflação
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano 
subiu de 5,97% para 6,7%. O IPCA é a inflação oficial 
do país. A estimativa supera o limite superior da meta 
de inflação que deve ser perseguida pelo BC. O centro 
da meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, 
é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%.
Para 2022, a estimativa de inflação permanece em 
3,77%. Já a projeção do índice relativo a 2023 e 2024 é 
de 3,25%.
Taxa de juros
A expectativa do mercado financeiro para a taxa básica 
de juros (Selic) é de que encerre o ano em 6,50%. Para 
2022, a previsão é de uma Selic em 6,75%. Há uma 
semana, a previsão para o mesmo ano era de 6,5% - 
mesmo percentual projetado para 2023 e 2024.
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a taxa básica de juros, a 
Selic, fixada atualmente em 4,25% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom).
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-07/mercado-
financeiro-preve-pib-de-518-e-inflacao-de-67

Safras recordes e alta dos alimentos: os dois lados 
da moeda
O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do 
mundo, mas seu povo sofre com o maior aumento de 

preços de alimentos no cenário internacional. A única 
solução é o governo aumentar os gastos sociais para 
conter a fome.
Os agricultores sul-americanos estão colhendo uma 
safra recorde este ano. Não só conseguiram aumentar 
a produção de soja, milho e açúcar, como também se 
beneficiaram de preços mais altos para seus produtos.
Mas, para a população brasileira, isso não é motivo 
de comemoração: os preços do feijão e do arroz, do 
açúcar e do óleo vegetal, mas também da carne bovina, 
de aves e de porco subiram mais acentuadamente no 
meio do ano do que em qualquer outro momento nos 
últimos dez anos.
A razão dos preços altos é, por um lado, o aumento 
da demanda por alimentos, especialmente na China, o 
consumidor mais importante do mundo.
Do lado da oferta, a grave seca no Brasil está fazendo 
com que os preços subam porque a safra pode se tornar 
mais escassa. Além disso, os altos preços do petróleo 
estão tornando o biodiesel e o etanol novamente 
atraentes. Os agricultores vendem seu milho ou soja 
para empresas de energia, que convertem os grãos em 
biodiesel. As empresas produtoras de açúcar produzem 
etanol em vez de açúcar. O dilema do “tanque ou 
prato” está ganhando atualmente uma nova dimensão.
No Brasil, por exemplo, existe um paradoxo: ao lado dos 
EUA e da União Europeia, o país é o mais importante 
fornecedor de alimentos para o mercado mundial - mas 
sua própria população sofre cada vez mais para pagar 
pela comida.
Há uma forte probabilidade de que os preços dos 
alimentos no Brasil continuem a subir. Nos próximos 
meses, os produtores repassarão aos consumidores 
os aumentos de preços de combustíveis e insumos 
agrícolas. Em 2020, os agricultores ainda conseguiam 
produzir quase ao mesmo custo do ano anterior. Mas 
agora os preços dos pesticidas, fertilizantes e diesel 
subiram acentuadamente.
Os brasileiros já estão pagando significativamente mais 
por alimentos do que as pessoas em muitos países 
ao redor do mundo. Um olhar nos supermercados 
alemães mostra isso claramente. Com uma renda média 
muito maior na Alemanha - em torno de 50.000 dólares 
por ano, cerca de sete vezes a dos brasileiros - muitos 
alimentos na Alemanha são somente um pouco mais 
caros ou até mais baratos do que no Brasil.
Há várias razões para isso: a forte concorrência no 
varejo na Alemanha e a concorrência em parte mais 
fraca no Brasil entre varejistas e fabricantes locais é 
uma das razões.
Além disso, o real fraco torna os alimentos ainda 
mais caros: commodities agrícolas, como energia e 
matérias-primas industriais, são comercializadas em 
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dólares. Também no interior do Brasil, os preços do 
açúcar, do feijão e do arroz estão se movendo em linha 
com os preços do mercado mundial - que, calculados 
em reais, têm subido a uma taxa acima da média. Os 
consumidores de São Paulo ao Piauí estão, portanto, 
pagando um prêmio de câmbio sobre os preços mais 
altos dos alimentos.
Via DW Brasil.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.dw.com/pt-br/safras-recordes-e-alta-dos-alimentos-os-dois-
lados-da-moeda/a-58179006

Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 
6,11%
A previsão do mercado financeiro para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - a 
inflação oficial do país) deste ano subiu de 6,07% para 
6,11%. A estimativa está no boletim Focus de hoje (12), 
pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo 
Banco Central (BC), com a projeção para os principais 
indicadores econômicos.
Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75%. Para 
2023 e 2024 as previsões são de 3,25% e 3,16%, 
respectivamente.
O cálculo para 2021 está acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%.
No mês passado, a inflação desacelerou para 0,53%, 
depois de chegar a 0,83% em maio. Com o resultado, 
o IPCA acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos 
últimos 12 meses.
Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a taxa básica de juros, a 
Selic, estabelecida atualmente em 4,25% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom).
Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 6,63% ao ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é que a taxa básica suba para 7% ao ano. E 
tanto para 2023 como para 2024, a previsão é 6,50% 
ao ano.
Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, 
a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse 
modo, taxas mais altas podem dificultar a recuperação 
da economia. 
Além disso, os bancos consideram outros fatores na 
hora de definir os juros cobrados dos consumidores, 
como risco de inadimplência, lucro e despesas 

administrativas.
Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e 
estimulando a atividade econômica.
PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC 
aumentaram a projeção para o crescimento da economia 
brasileira este ano de 5,18% para 5,26%. Para 2022, a 
expectativa para Produto Interno Bruto (PIB) - a soma 
de todos os bens e serviços produzidos no país - é de 
crescimento de 2,09%. Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão do PIB em 2,50%.
A expectativa para a cotação do dólar variou de R$ 5,04 
para R$ 5,05 ao final deste ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é que a moeda americana fique em R$ 5,20.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/
noticia/2021-07/mercado-financeiro-eleva-projecao-da-inflacao-
para-611

Banco Mundial prevê nove anos de efeito negativo 
da pandemia sobre emprego e salário no Brasil
Relatório divulgado pelo Banco Mundial nesta terça-
feira (20) afirma que a crise econômica causada 
pela pandemia deve provocar efeito negativo sobre 
empregos e salários no Brasil por nove anos.
Conforme o relatório “Emprego em crise: Trajetórias 
para melhores empregos na América Latina pós-
Covid-19”, os países da região costumam levar “muitos 
anos” para se recuperar quando há perda de emprego 
em crises econômicas.
Além disso, ressalta o documento, as “grandes 
sequelas” tendem a persistir na região por muitos anos, 
levando os países da América Latina à redução “longa 
e expressiva” dos índices de emprego formal.
“No Brasil e no Equador, embora os trabalhadores 
com ensino superior não sofram os impactos de uma 
crise em termos salariais e sofram apenas impactos 
de curta duração em matéria de emprego, os efeitos 
sobre o emprego e os salários do trabalhador médio 
ainda perduram nove anos após o início da crise”, diz 
o relatório.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o desemprego no Brasil ficou em 
14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve 
em patamar recorde, atingindo 14,8 milhões de pessoas
Ainda no relatório, o Banco Mundial afirma que a crise 
causada pela pandemia deve provocar “cicatrizes” mais 
“intensas” nos trabalhadores menos qualificados, isto 
é, segundo o banco, aqueles sem ensino superior.
Essas “cicatrizes”, diz o relatório, são aumento do 
desemprego; aumento da informalidade; e redução dos 
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salários.
“Na região da ALC [América Latina e Caribe], as 
cicatrizes são mais intensas para os trabalhadores menos 
qualificados, sem ensino superior”, diz o documento.
De acordo com o banco, os trabalhadores informais têm 
menos proteções contra efeitos de crises econômicas e, 
assim, a probabilidade de eles perderem o emprego é 
maior, independentemente da qualificação.
Via G1
Leia na íntegra em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/07/20/banco-mundial-
preve-nove-anos-de-efeito-negativo-da-pandemia-sobre-emprego-e-salario-
no-brasil.ghtml

Coffee prices surge as unusual cold threatens 
Brazilian production
LONDON/NEW YORK, July 26 (Reuters) - Arabica 
coffee prices rose 10% more on Monday, after jumping 
nearly 20% last week, to their highest in nearly seven 
years as unusual cold weather threatens coffee crops in 
the world’s largest producer Brazil.
Severe frosts last week damaged a large part of  fields in 
the main Brazilian coffee belt and a new polar air mass 
is forecast to move over the same areas later this week, 
which will be the third strong cold front to hit crops 
this year.
Coffee trees are extremely sensitive to frost, which can 
cause severe damage and even kill trees completely. If  
a farm needs to replant trees, production would take 
around three years.
Preliminary estimates from the Brazilian government’s 
food supply agency Conab said that last week’s frosts 
had affected 150,000 to 200,000 hectares - about 11% 
of  the country’s total arabica crop area.
“This marks the first time since 1994 that the country 
has experienced such a weather event,” coffee trader I 
& M Smith said in a market update, referring to the July 
20 harsh frosts.
Arabica coffee futures prices on ICE rose sharply on 
Monday, with the September contract climbing to a 
peak of  $2.1520 per lb, the highest for the front month 
since October 2014.
“The extent of  the damage is still unclear, however 
estimates are now between 5.5 million and 9 million 
(60 kg) bags, up from 2 million to 3 million last week,” 
said Charles Sargeant, softs and agricultural commodity 
broker at Britannia Global Markets.
Sargeant was referring to the 2022 Brazilian crop. This 
year’s smaller production has been mostly harvested. 
A good production next year in Brazil was seen as 
important in balancing the global supply.
Arabica coffee futures have risen by about 35% since 
the end of  June, raising the prospect that major brands 

may have to raise prices in the coming weeks.
“Over the last 12 months we have seen a sharp rise in 
ingredient, freight and other costs, which will require us 
to take appropriate measures,” JDE Peet’s, one of  the 
world’s largest coffee companies, said in a statement.
“Historically, significant fluctuations in green coffee 
prices have been reflected in the market and we expect 
that precedent to continue.”
Starbucks and Nestle, which are also among the largest 
coffee processors and retailers in the world, declined 
requests for comments regarding possible impacts to 
the industry and the prospect of  reduced availability 
next season.
Via Reuters
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.reuters.com/world/americas/coffee-prices-surge-unusual-
cold-threatens-brazilian-production-2021-07-26/

FMI melhora previsão de crescimento do Brasil, para 
5,3% em 2021
Previsão impulsionou estimativa de alta para América 
Latina e Caribe.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a 
perspectiva de crescimento do Brasil neste ano, citando 
a melhora nos termos das trocas comerciais do país, 
mas ao mesmo tempo reduziu a alta estimada para 
2022.
O relatório Perspectiva Econômica Global do FMI, 
divulgado nesta terça-feira (27), mostrou que o fundo 
estima um crescimento do Produto Interno Bruto 
brasileiro de 5,3% em 2021, 1,6 ponto percentual a 
mais do que era previsto em abril.
Entretanto, para 2022 a projeção de crescimento foi 
reduzida em 0,7 ponto, para 1,9%.
A melhora do cenário do país para este ano ajudou 
a elevar a perspectiva de crescimento econômico da 
América Latina e Caribe para 5,8% em 2021, 1,2 ponto 
a mais do que em abril. A previsão para a região no ano 
que vem, por sua vez, melhorou em apenas 0,1 ponto, 
e ficou em 3,2%.
“A melhora da projeção para a América Latina e 
Caribe resulta principalmente de revisões para cima 
no Brasil e México, refletindo resultados melhores do 
que o esperado no primeiro trimestre”, disse o FMI no 
relatório.
Além disso, o Fundo citou repercussões positivas 
para o México da melhora do cenário para os Estados 
Unidos e termos comerciais em alta expressiva no 
Brasil, que tem sido favorecido pela alta dos preços das 
commodities.
á a perspectiva para o grupo de Mercados Emergentes e 
em Desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte, passou 
para 6,3% em 2021 e 5,2% em 2022, ante 6,7% e 5,%, 
respectivamente, previsto em abril.
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A projeção do FMI para a expansão do PIB brasileiro 
este ano ficou em linha com a do Ministério da 
Economia feita em meados deste mês. Mas para 2022 a 
expectativa do ministério é melhor, para 2,51%.
Já a estimativa de crescimento do PIB na pesquisa 
Focus realizada semanalmente pelo Banco Central 
junto a uma centena de analistas de mercado está em 
5,29% para 2021 e 2,1% para 2022.
O FMI chamou a atenção para a possibilidade de piora 
da pandemia e de condições financeiras externas mais 
apertadas, o que seria um revés grave para a recuperação 
dos mercados emergentes e em desenvolvimento, 
levando o crescimento global para abaixo do cenário 
básico previsto no relatório.
O relatório destacou ainda a inflação elevada esperada 
para esse grupo de países, relacionada em parte à alta 
de preços dos alimentos.
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-07/fmi-
melhora-previsao-de-crescimento-do-brasil-para-53-em-2021

BC avança nas discussões para a criação da moeda 
digital brasileira
Real Digital pretende dar eficiência às transações 
financeiras.
Influenciado pelas inovações proporcionadas pelos 
ambientes digitais para as intermediações financeiras, o 
Banco Central está avançando nas discussões que visam 
a criação e a implantação da moeda digital brasileira 
– no caso, o Real Digital. Para tanto, inaugurou hoje 
(29) uma série de webinars que vai tratar do assunto, 
com a palestra Potenciais do Real em formato digital. 
Este, o primeiro dos sete encontros previstos durante 
o segundo semestre, teve como palestrante o professor 
Robert Townsend, do Massachusetts Institute of  
Technology (MIT). Ele participa do projeto de criação 
do dólar digital.
A ideia do Banco Central brasileiro é a de “estabelecer 
as bases para o eventual desenvolvimento de uma 
CBDC [Central Bank Digital Currency] que venha a 
acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da 
economia brasileira e a aumentar a eficiência do sistema 
de pagamentos de varejo”. Dessa forma, pretende 
“contribuir para o surgimento de novos modelos de 
negócio e de outras inovações baseadas nos avanços 
tecnológicos”, favorecendo a participação do país 
em outros cenários econômicos e aumentando sua 
eficiência nas transações trans fronteiriças.
Moedas digitais X criptomoedas
Para melhor compreensão sobre o tema, a autoridade 
monetária brasileira esclarece que moedas digitais 
são muito diferentes de criptomoedas. Em maio, ao 

anunciar as diretrizes para a criação da moeda digital 
brasileira, o coordenador dos trabalhos sobre a moeda 
digital do Banco Central, Fabio Araujo, explicou essa 
diferença.
“Os criptoativos, como o Bitcoin, não detém as 
características de uma moeda, mas sim de um ativo. A 
opinião do Banco Central sobre criptoativos continua 
a mesma: esses são ativos arriscados, não regulados 
pelo Banco Central, e devem ser tratados com cautela 
pelo público”, detalhou. Já a CBDC é uma nova forma 
de representação da moeda já emitida pela autoridade 
monetária nacional. Ou seja, faz parte da política 
monetária do país de emissão e conta com a garantia 
dada por essa política.
Papel do banco público
Na palestra apresentada hoje, o professor Robert 
Townsend seguiu a mesma linha. “O papel do banco 
publico vai além do lucro e abrange o bem-estar 
da sociedade como um todo”, disse o professor do 
MIT ao ressaltar a importância de “regras, esquema 
e desempenho do sistema financeiro” para que esse 
objetivo seja atingido. “A CBDC é uma outra opção para 
substituir o papel-moeda, podendo ter moedas estáveis 
com apoio da moeda bancária, de forma a garantir que 
o dinheiro é real. Dinheiro público e privado [como 
é o caso das criptomoedas] podem coexistir de forma 
saudável nesse ambiente”, disse.
Ele, no entanto, pondera que essas “moedas privadas” 
devem ser negociadas em mercados secundários. 
“A vantagem dos contratos inteligentes, sem usar 
terceira parte, é a de possibilitar um novo aporte 
de intermediação financeira. Em alguns aspectos 
é fácil de monitorar, no sentido de que os acordos 
são todos codificados e existentes, antes de tudo ser 
deslanchado”. “O futuro chegou e o sistema financeiro 
sempre continuará evoluindo com inovações muitas 
vezes desejáveis. Então é papel tanto de um banco 
central como das moedas digitais evoluir. Temos de 
estar prontos e pensar sobre isso, em vez de responder 
a coisas que aconteçam sequencialmente”, acrescentou.
De acordo com o professor, entre as regras a serem 
seguidas pelos bancos centrais está a de planejar um 
sistema financeiro com rastreamento, criptografia, 
computação multipartidária e privacidade. “Há um 
papel para o setor público no design de infraestrutura 
de plataforma aberta, o que inclui programabilidade 
que potencialmente permita à CBDC [moedas digitais 
fornecidas por bancos centrais] funcionar”.
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-07/bc-
avanca-nas-discussoes-para-criacao-da-moeda-digital-brasileira
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Contas públicas têm déficit de R$ 65,5 bilhões em 
junho
As contas públicas registraram saldo negativo em 
junho, com piora em relação ao mês anterior devido 
ao aumento de despesas com precatórios e antecipação 
do 13º salário dos aposentados. O setor público 
consolidado, formado por União, estados e municípios, 
apresentou déficit primário de R$ 65,508 bilhões no 
mês passado. Os dados foram divulgados hoje (30) 
pelo Banco Central (BC).
Houve aumento do déficit em relação a maio, quando 
foi registrado resultado negativo de R$ 15,541 bilhões. 
O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, 
Fernando Rocha, explicou que o déficit do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) passou de R$ 27,416 
bilhões em maio para R$ 55,141 bilhões em junho, 
devido à antecipação a aposentados e pensionistas. 
Além do aumento de R$ 16 bilhões na comparação 
mensal de gastos do governo federal com despesas 
judiciais e precatórios.
“Esses dois fatores exclusivamente explicam 87% dessa 
piora no resultado do déficit primário no setor público 
na passagem de maio para junho. São dois fatores 
pontuais que explicam a mudança e a trajetória fiscal 
do país segue a mesma”, disse, durante coletiva virtual 
para apresentar os dados.
Por outro lado, o resultado de junho é melhor em 
relação ao déficit primário de R$ 188,682 bilhões de 
junho de 2020. Rocha destacou que junho de 2020 foi, 
provavelmente, o ponto mais alto dos gastos fiscais de 
combate aos impactos econômicos, sociais sanitários 
da pandemia de covid-19. “Naquele mês tivemos déficit 
primário recorde em termos mensais. E esses impactos 
são menores agora”, disse, para explicar a redução 
significativa na comparação interanual.
Em 12 meses, encerrados em junho, as contas 
acumulam déficit primário de R$ 305,456 bilhões, o 
que corresponde a 3,81% do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no 
país). Para o chefe do departamento do BC, a situação 
fiscal ainda precisa de bastante melhora e é o esperado 
que aconteça.
O déficit primário representa o resultado negativo 
das contas do setor público (despesas menos receitas) 
desconsiderando o pagamento dos juros da dívida 
pública. No ano, de janeiro a junho, há déficit de R$ 
5,208 bilhões, ante resultado negativo de R$ 402,703 
em junho do ano passado. Segundo Rocha, os números 
positivos precisam ser contextualizados com a situação 
econômica de época (pico da pandemia) e com a 
recuperação que se observa atualmente.
A meta para as contas públicas deste ano, definida no 
Orçamento Geral da União, é de déficit primário de 

R$ 251,1 bilhões para o setor público consolidado. Em 
2020, as contas públicas fecharam o ano com déficit 
primário recorde de R$ 702,950 bilhões, 9,49% do PIB. 
Foi o sétimo ano consecutivo de resultados negativos 
nas contas do setor público.
Dados isolados
No mês passado, o Governo Central (Previdência, 
Banco Central e Tesouro Nacional) apresentou déficit 
primário de R$ 75,083 bilhões ante o déficit de R$ 
195,180 bilhões de junho de 2020. Além da diminuição 
de 35% nas despesas, antes os gastos com a pandemia 
no resultado de 2020, no mês passado, a União registrou 
aumento da receita líquida em 57% em comparação a 
junho de 2020. “Em junho do ano passado estávamos 
no momento mais agudo, com a recessão que diminuiu 
a atividade econômica e também a arrecadação”, disse 
Rocha, destacando ainda que o pagamento de muitos 
impostos foram adiados para auxiliar o setor produtivo 
naquele momento.
O montante difere do resultado divulgado ontem (29) 
pelo Tesouro Nacional, de déficit de R$ 73,553 bilhões 
em junho, porque, além de considerar os governos locais 
e as estatais, o BC usa uma metodologia diferente, que 
leva em conta a variação da dívida dos entes públicos.
Por outro lado, os governos estaduais contribuíram 
para melhora do resultado no mês passado registrando 
superávit de R$ 7,547 bilhões, ante superávit de R$ 5,592 
bilhões em junho de 2020. Os governos municipais 
também anotaram superávit de R$ 850 milhões em 
junho deste ano. No mesmo mês de 2020, o superávit 
foi de R$ 187 milhões para esses entes.
Da mesma forma, houve melhora na arrecadação desses 
entes, principalmente do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), além do aumento nas 
transferências regulares do governo federal no âmbito 
do compartilhamento de impostos e outras normas 
federativas, fruto natural do aumento da arrecadação.
As empresas estatais federais, estaduais e municipais, 
excluídas as dos grupos Petrobras e Eletrobras, também 
tiveram superávit primário de R$ 1,183 bilhão no mês 
passado.
Despesas com juros
Os gastos com juros ficaram em R$ 10,086 bilhões 
em junho, contra R$ 21,897 bilhões no mês anterior 
e R$ 21,480 bilhões em junho de 2020. De acordo 
com Rocha, essa despesa tende a ser estável e diversos 
fatores contribuíram para melhorar o resultado no mês.
Houve crescimento nas despesas influenciado pela 
elevação dos índices de preços, em especial a inflação, 
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Além disso, houve aumento do estoque 
nominal da dívida, montante sobre o qual incidem os 
juros.
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No sentido contrário, houve uma contribuição positiva 
na conta pela influência das operações do Banco Central 
no mercado de câmbio (swap cambial, que é a venda 
de dólares no mercado futuro). Os resultados dessas 
operações são transferidos para o pagamento dos juros 
da dívida pública, como receita, quando há ganhos, e 
como despesa, quando há perdas. Segundo Rocha, em 
junho deste ano, os ganhos com swap foram de R$ 21,7 
bilhões. Já em maio, os ganhos foram menores, de R$ 
11 bilhões, e em junho de 2020 houve perdas de 4,9 
bilhões com swap.
Em junho, o déficit nominal, formado pelo resultado 
primário e os gastos com juros ficou em R$ 75,595 
bilhões, contra o resultado negativo de R$ 210,161 
bilhões em igual mês de 2020.
Em 12 meses, acumula R$ 589,695 bilhões, ou 7,36% 
do PIB. O resultado nominal é levado em conta 
pelas agências de classificação de risco ao analisar o 
endividamento de um país, indicador observado por 
investidores.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-07/contas-
publicas-tem-deficit-de-r-655-bilhoes-em-junho

História

A Revolução Constitucionalista de 1932 e a nova era 
constitucional
A CONSTITUIÇÃO DE 1934 E SUA RELAÇÃO 
COM A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ DE 1988 – 
UMA NOVA ERA CONSTITUCIONAL
Não existe democracia sem uma ordem constitucional 
justa.
A Constituição de 1934, fruto da luta de valorosos 
paulistas, teve curta duração. Foi substituída no Estado 
Novo pela Constituição de 10 de novembro de 1937. 
Todavia, um alento: seus princípios tinham manifesta 
força, eram perenes e puderam ser encontrados na 
própria Constituição Federal de 1988, a Constituição 
Cidadã.
Sempre importante um histórico de nossas constituições, 
para que possamos entender as dificuldades e a 
mobilidade da luta por uma Constituição serena, estável 
e com princípios voltados à paz social.
Isso facilitará a compreensão da importância da 
Constituição de 1934, que, se pouco durou na linha do 
tempo, iniciou uma nova era, caracterizada pela garantia 
aos direitos fundamentais em harmonia com a busca da 
paz social.
A primeira Constituição brasileira, outorgada em 
1824, foi precedida por uma tentativa com viés 
liberal e democrático. Na euforia que se seguiu à 
nossa independência, Dom Pedro I convocou uma 

Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. Os debates 
que se seguiram sugeriam uma constituição avançada 
para a época. Não aceito esse ideal e dissolvida a 
assembleia, emergiu um Conselho de Estado que 
acabou por produzir uma constituição caracterizada 
pelo centralismo administrativo e pela figura do Poder 
Moderador.
Enfraquecida a monarquia, mormente após a Guerra 
do Paraguai e em razão do contato direto dos brasileiros 
com ideias liberais, exsurge a República em 15 de 
novembro de 1889. Na sequência, foi promulgada 
a Constituição de 1891. Antes, uma Assembleia 
Constituinte fora eleita em 1890.
Fruto da sensível influência do constitucionalismo 
americano, com a marcante contribuição de Rui 
Barbosa, possui a Carta de 1891 como traços 
marcantes o presidencialismo e o Estado Federal, sem 
religião oficial. É dizer, um país laico. Extinto o Poder 
Moderador, adotou-se a teoria clássica de Montesquieu 
com a divisão do exercício do poder em três poderes 
harmônicos e independentes, tal como é nos dias de 
hoje.
Enfraquecida agora a República Velha, denominação 
que recebeu o período logo após a monarquia, emerge 
a Revolução de 1930. Liderada por Getúlio Vargas, 
inaugura uma nova ordem, não exatamente democrática, 
supostamente democrática. Seus primeiros momentos 
causaram preocupação. O Brasil era governado de 
forma “provisória” e arbitrária por decretos e essa nova 
ordem não ostentava, como deveria, uma nova ordem 
constitucional. Daí a luta de 1932, a resultar, finalmente, 
na Constituição de 1934 e no retorno à normalidade 
constitucional.
Tal carta constitucional, influenciada pela Constituição 
alemã de 1919, a Constituição de Weimar, compreendia 
sensíveis preocupações por condições adequadas de 
trabalho. Daí ser reconhecida como uma constituição 
com grande foco na desejada paz social. “Deus” fora 
ressaltado no seu preâmbulo, o que também ocorreu 
com a Carta de 1988. Conservou-se a Federação. 
Conservou-se a tripartição de poderes.
Era uma constituição rígida, fixada ainda como cláusula 
pétrea a república federativa. O voto feminino, com 
o mesmo valor do voto masculino, ganhou proteção 
constitucional, o que também ocorreu com o voto 
secreto.
Envolvia inovação da Constituição de 1934 o destaque, 
como títulos, à ordem econômica e social, à família, à 
educação e à cultura, bem como à segurança nacional.
Entrementes, durou pouco a Constituição de 1934. 
Resultado da polarização da época, sempre indesejável, 
conforme demonstra a história, iniciou-se um novo 
período em nosso país, o Estado Novo implementado 
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por Getúlio Vargas.
Ato contínuo, a Constituição de 1937, denominada 
“Polaca” por conta da influência que recebera da 
Constituição polonesa de 1935, de viés autoritário. Não 
foi submetida à aprovação do povo brasileiro, conforme 
de início previsto. A ideia federativa foi atacada com a 
nomeação de interventores nos estados. A casa legislativa 
foi fechada. O Poder Judiciário também foi atingido e 
perdeu autonomia. A imprensa passou a arrostar forte 
controle. A censura foi instituída e aplicada como um 
instrumento do exercício do poder autoritário. Enfim, 
direitos fundamentais foram enfraquecidos.
Os valores da vitoriosa luta paulista de 1932, em 
poucos anos, foram perdidos. Essa lição jamais pode 
ser esquecida.
Enfraquecido o Estado Novo com o fim da Segunda 
Guerra Mundial e a derrota dos regimes autoritários do 
Eixo, Vargas, ainda que presente em alguns setores da 
sociedade o “queremismo,” movimento que objetivava 
a sua permanência no poder, foi deposto.
Com poderes constitucionais, foi eleito um novo 
parlamento.
Instalada a Assembleia Constituinte, nova ordem 
constitucional e democrática surgiu em 18 de setembro 
de 1946. A Constituição de 1946 representa, em certa 
medida, a recuperação dos valores democráticos e 
liberais de 1934.
Enfraquecido o governo central por conta de nova 
polarização política e iniciado um novo regime, emerge 
a Constituição de 1967. Centralizadora e com previsão 
da suspensão de direitos políticos por longo tempo, 
sofreu grande alteração com a Emenda Constitucional 
nº 1 de 1969.
Por fim, a Constituição de 1988, já com trinta anos.
Novamente o Brasil recupera valores democráticos 
e liberais. De acordo com seu preâmbulo, busca a 
Carta de 1988 uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias. O Estado 
Democrático de Direito é o fundamento de nossa 
República.
Via Estadão.
Leia a matéria na íntegra: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-revolucao-
constitucionalista-de-1932-e-a-nova-era-constitucional/

Meio Ambiente

Desmatamento na Amazônia é recorde histórico 
para o mês de junho, mostra Inpe
Área desmatada foi de 1.061,9 km², de acordo com 
sistema do Instituto de Pesquisas Espaciais; é o quarto 
mês consecutivo com piores índices de devastação.

RIO — O desmatamento na Amazônia atingiu em 
junho de 2021 uma área de 1.061,9 km², o pior índice 
para esse mês desde o início da série histórica, em 
2016, segundo dados do sistema Deter do Instituto de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa um 
aumento de 1,8% em relação a junho de 2020.
É o quarto mês consecutivo com recorde de devastação 
este ano. Os primeiros seis meses de 2021 somam uma 
área desmatada de 3.609,6 km², um crescimento de 
17% em relação ao primeiro semestre do ano passado.
Segundo a rede de organizações da sociedade civil 
Observatório do Clima (OC), os dados indicam que o 
desmatamento anual — medido de agosto de um ano 
a julho do seguinte — deverá ultrapassar pela terceira 
vez consecutiva a marca de 10 mil km² de destruição 
florestal, o que não ocorria desde 2008.
Faltam os dados do mês de julho para fechar o 
levantamento do Projeto de Monitoramento do 
Desflorestamento na Amazônia Legal (Prodes), que 
consolida os índices anuais de desmatamento.
Na terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão 
afirmou que tem como objetivo atingir uma redução 
de até 12% na taxa anual de desmate, o que pretende 
realizar por meio da nova operação de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO) na Amazônia. Segundo Mourão, 
cerca de três mil militares participarão da ação, que 
começou na semana passada e se estenderá inicialmente 
até agosto, podendo ser prorrogada.
Para o Observatório do Clima, a meta de chegar ao fim 
de julho com uma reducão de cerca de mil km² de área 
devastada em relação ao ano de 2020 é “inaceitável”. 
A organização aponta que o objetivo representa um 
aumento de 150% em relação à meta de 3.925 km² 
de desmatamento fixada em 2009 na lei da Política 
Nacional sobre Mudança Climática.
Também afirma que, entre 2009 e 2018, foi registrada 
média de 6,4 mil km² de desmatamento anual, e nos 
dois primeiros anos do governo Bolsonaro a média 
passou para 10,4 mil km².
Via O Globo.
Leia matéria na íntegra: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/um-so-planeta/desmatamento-na-
amazonia-recorde-historico-para-mes-de-junho-mostra-inpe-25099423

Floresta amazônica já emite mais gás carbônico do 
que absorve, aponta estudo
Pesquisadora do Inpe diz que a floresta emite 0,29 bilhão 
de toneladas de carbono por ano para a atmosfera além 
do que consegue absorver. Pesquisa foi publicada na 
revista científica Nature.
Estudo publicado nesta quarta-feira (14) na revista 
científica Nature, liderado por uma pesquisadora do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
aponta que regiões da floresta afetadas pela degradação 
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ambiental estão levando o conjunto da Amazônia a 
emitir mais carbono do que consegue absorver.
Luciana Gatti diz que a segunda “má notícia” é a 
descoberta de um efeito secundário do desmatamento: 
a emissão indireta de carbono causada pelo impacto da 
diminuição das chuvas na fotossíntese.
“É sabido que acontece uma emissão direta com a 
queimada. A emissão indireta acontece porque, segundo 
o que observamos, as regiões desmatadas apresentam 
maior perda de chuva, principalmente na estação seca 
(agosto a outubro)”, explica a pesquisadora.
Com a queda o volume das chuvas, a temperatura subiu 
2°C no nordeste da floresta e 2,5°C no sudeste, e esse 
“estresse” afetou a fotossíntese, fazendo que as árvores 
emitam mais CO2 do que em situações normais para 
compensar o desequilíbrio.
Segundo Gatti, atualmente a floresta emite - além do 
que consegue absorver - 0,29 bilhão de toneladas de 
carbono por ano para a atmosfera.
A pesquisa aponta que o principal ponto que leva ao 
desequilíbrio é a região sudeste da Amazônia, que faz 
fronteira com outros biomas e também concentra 
parte do chamado “Arco do desmatamento”, região 
vulnerável do bioma pelas pressões do desmate e das 
queimadas.
De acordo com a revista e com os envolvidos no 
estudo, essa é a primeira vez que um estudo aponta 
a diminuição no potencial de absorção da floresta. 
Segundo Gatti, a mudança na metodologia de medição 
do carbono permitiu que o grupo chegasse a uma 
conclusão ainda inédita na comunidade científica.
“Outros projetos ainda não chegaram a essa conclusão 
porque eles medem o carbono disponível no tronco 
das árvores, enquanto a gente mede o gás carbônico 
direto na atmosfera. Nós medimos o CO2 que está no 
ar e que é resultante de tudo que está acontecendo na 
Amazônia”, explica Gatti.
Via G1.
Leia a matéria na íntegra: 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/07/14/flor esta-
amazonica-ja-emite-mais-gas-carbonico-do-absorve-aponta-estudo.ghtml

Desmatamento já causa perdas bilionárias ao 
agronegócio, apontam estudos
Enquanto o desmatamento bate sucessivos recordes no 
Brasil, pesquisadores tentam mostrar que o avanço da 
agropecuária sobre os biomas pode ser um tiro no pé do 
próprio agronegócio. Segundo estudos recentemente 
publicados, o setor já está deixando de ganhar bilhões 
de dólares por ano por conta da questão ambiental — 
e, se esforços não forem feitos para conter os danos, a 
expectativa é de piora no cenário.
De acordo com o sistema Deter do Instituto de Pesquisas 

Espaciais (Inpe), o desmatamento da Amazônia teve, 
em junho de 2021, o pior índice para esse mês desde o 
início da série histórica: 1.061,9 quilômetros quadrados.
Publicado pelo periódico World Development, um 
estudo liderado pela engenheira ambiental Rafaela 
Flach, pesquisadora da Universidade Tufts, nos Estados 
Unidos, calculou em 3,55 bilhões de dólares por ano 
os prejuízos atuais da indústria da soja por conta do 
excesso de calor — cada dia com calor acima de 30 
graus Celsius reduziria a produtividade do grão em até 
5%.
“Nosso trabalho partiu da relação entre a perda de 
ecossistemas e a influência na temperatura, com base 
em dados de satélites e dados meteorológicos. É uma 
relação bem forte, e analisamos a situação na Amazônia 
e no Cerrado”, explica Flach. “Estimamos qual é 
o efeito desse aumento extremo de temperatura na 
cultura da soja, considerando a perda de produtividade 
em decorrência do calor.”
Em maio deste ano, a revista Nature publicou um 
estudo que também apontou para o bolso dos ruralistas. 
Demonstrando que os atuais níveis de desmatamento 
são causadores dos cada vez mais recorrentes períodos 
de estiagem, os pesquisadores ressaltam que conter 
esses danos aos biomas nativos seria capaz de reduzir 
os gastos com a agropecuária em 1 bilhão de dólares 
por ano, considerando apenas a região sul da Amazônia 
brasileira.
“A conta já chegou para o agronegócio”, comenta um 
dos autores da pesquisa, o engenheiro florestal Argemiro 
Teixeira Leite Filho, professor na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). “Com menos árvores na 
floresta, há menos umidade no ar e menos chuvas. 
Logo, o avanço do desmatamento na Amazônia impacta 
a produtividade do agronegócio brasileiro.”
Agronegócio aposta na tecnologia
Na outra ponta do balcão, os ruralistas argumentam 
que o agronegócio não pode ser visto como bode 
expiatório da questão ambiental. “Estabelecer a 
produção agropecuária como causa do desmatamento, 
no Brasil ou em qualquer lugar, é simplificar algo 
complexo, incorrendo em erro e contradição”, afirma 
o advogado Francisco de Godoy Bueno, conselheiro da 
Sociedade Rural Brasileira.
“O que é verdadeiro é que o desmatamento de vegetação 
nativa na Amazônia, no Cerrado e em outros biomas, 
exceto Mata Atlântica, é permitido no Brasil, de modo 
que não é ilegal a alteração do uso do solo coberto com 
vegetação nativa par a formação de novas pastagens e 
lavouras”, pontua Bueno. “Assim, ainda que seja uma 
verdade que a produção aumenta sem desmatamento, 
também é verdade que o desmatamento poderá 
continuar sempre ocorrendo, desde que feito de forma 
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legal e controlada, mediante o devido licenciamento 
ambiental.”
Ambientalistas divergem sobre esse ponto. Critérios 
para autorização de desflorestamento são complexos, 
e os requisitos a serem atendidos variam, inclusive, de 
estado para estado, diz o biólogo Mairon Bastos Lima, 
pesquisador no think tank sueco Instituto Ambiental 
de Estocolmo.
“Mas não dá para nos prendermos puramente à 
questão da legalidade quando temos um Congresso e 
um Executivo amplamente dominados por interesses 
ruralistas e que são os mesmos que determinam o 
que é proibido ou não, com um Ministério do Meio 
Ambiente aparelhado, como vimos, e órgãos de 
controle sucateados”, afirma ele.
Conforme levantamento publicado pelo periódico 
Biological Conservation, o governo de Jair Bolsonaro 
tornou mais lenientes 57 leis ambientais e, entre março 
e agosto de 2020, reduziu em 70% as multas por 
operações ilegais.
Bueno diz que é preciso “compatibilizar a pauta 
ambiental com a pauta fundiária”. “Enquanto for 
mais rentável possuir terras agrícolas do que terras 
cobertas com florestas, o desmatamento será sempre 
uma alternativa possível e razoável dentro dos limites 
da lei para a ocupação de novas fronteiras agrícolas 
residuais, mesmo que a ocupação dessas terras não seja 
necessária para o crescimento da produção como um 
todo”, argumenta ele.
Para aumentar a produtividade, o agronegócio aposta 
na tecnologia. O conselheiro da Sociedade Rural 
Brasileira argumenta que “é importante reconhecer 
que a produção agropecuária do Brasil aumenta em 
percentuais muito superiores ao de área plantada”.
“Sim, o Brasil tem tecnologia para suportar aumentos 
de produtividade em detrimento da expansão da área”, 
defende o cientista político Christian Lohbauer, ex-
executivo da Bayer, candidato à vice-presidência pelo 
partido Novo em 2018 e presidente da CropLife Brasil, 
associação que reúne empresas do setor de insumos 
agrícolas e biotecnologia, com uma pauta de defesa de 
transgênicos e agrotóxicos.
“Sem dúvida, o desmatamento ilegal deve ser combatido. 
Não traz nenhum benefício para a sociedade, em 
especial para os agricultores que são diretamente 
impactados por mudanças no clima”, afirma Lohbauer. 
“No entanto, o desmatamento não pode ser creditado 
à expansão da cultura da soja.”
Ele cita um estudo elaboradora pela Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Óleo Vegetal, 
que analisou imagens de satélites do Cerrado entre 2000 
e 2019 e concluiu que 9% do bioma está ocupado pela 
cultura. “Com base nos dados do Cadastro Ambiental 

Rural, é possível assegurar que 95% da soja produzida 
no Cerrado vem de áreas desmatadas legalmente”, 
afirma ele, dizendo que na Amazônia a situação é 
semelhante.
Essa afirmação de Lohbauer, contudo, é contraditória. 
De acordo com Relatório Anual do Desmatamento 
no Brasil, produzido pelo Mapbiomas Alerta, 99% da 
devastação ocorrida em 2020 foi ilegal. Com base no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), contudo, é possível 
saber que todo esse dano foi causado por apenas 1% 
das propriedades rurais. Há uma indicação, portanto, 
que em termos de quantidade de propriedades, sejam 
poucos os desmatadores — mas em termos de área 
total, o desmatamento ilegal é quase a totalidade.
Para Lima, o que ocorre é que muitos ruralistas 
argumentam que basta respeitar o percentual 
determinado pela legislação local para preservação 
da mata de suas propriedades e se está cumprindo a 
lei. “Não é assim”, diz ele. “É preciso, dentre outros 
requisitos, ter uma autorização de supressão vegetal 
previamente concedida. Não é só ter o percentual de 
reserva legal na propriedade.”
Segundo análise realizada pela plataforma de 
monitoramento Trase, em parceria com os institutos 
Imaflora e Centro de Vida, 95% do desmatamento em 
fazendas de soja entre 2012 e 2017 ocorreu de forma 
ilegal. E 27% do total do desmatamento no Mato 
Grosso no período foi feito em fazendas produtoras 
do grão.
Via DW Brasil
Leia na íntegra em: 
ht t ps ://www.dw.com/pt-br/desmatamento- j%C3%A1-causa-
perdas-b i l ion%C3%A1rias-ao-agr oneg%C3%B3cio-apontam-
estudos/a-58286477

Embaixador dos EUA pede que Brasil apresente plano 
para cumprir promessas ambientais até novembro
Em seus últimos dias no cargo, o embaixador dos 
Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, defendeu 
nesta quinta-feira (22) que o governo do Brasil 
apresente nos próximos meses —antes da reunião 
global sobre clima— um plano detalhado sobre como 
o país pretende atingir os compromissos ambientais 
assumidos recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).
“Este é o momento [do Brasil] de não ser o vilão e 
ser o herói [da agenda ambiental]. Este é o momento”, 
declarou.
Na cúpula do clima liderada pelo presidente americano, 
Joe Biden, Bolsonaro prometeu alcançar a neutralidade 
climática até 2050 e acabar com o desmatamento ilegal 
até 2030.
“Esses compromissos são importantes, agora temos que 
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ver como fazer. Eu acho que essa é a nova oportunidade 
de o governo mostrar o plano de como vai chegar a 
isso. O governo [brasileiro] mostrar exatamente como 
vai fazer. Os outros países vão apoiar e ajudar”, disse 
Chapman, em conversa com jornalistas na residência 
oficial da embaixada, em Brasília.
No Brasil desde abril de 2020, Chapman anunciou sua 
aposentadoria em 10 de junho, abrindo espaço para 
que Biden defina o novo chefe da missão em Brasília. 
Ele deixa o país no fim de semana.
Chapman afirmou ainda que o melhor seria o 
Brasil lançar esse plano ambiental antes da COP-26 
(Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas), marcada para ocorrer em novembro em 
Glasgow, na Escócia.
“Apresentar antes! Chegar [na COP-26] com isso 
anunciado, para todos aplaudirem. Esse é o caminho. 
E também negociar o artigo 6 [do Acordo de Paris], 
que vai permitir o mercado internacional de carbono. 
Quem vai ser o grande beneficiário disso no mundo? 
Aquele que tem mais crédito de carbono para vender: 
o Brasil. Então, isso é do interesse nacional. Por isso 
eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade na 
área do meio ambiente”.
“Na COP-26 eu gostaria que a grande estrela do filme 
seja o Brasil, fazendo o certo para resolver realmente 
esse problema do desmatamento ilegal. Este seria meu 
conselho ao governo, não só ao federal. Mas governos 
estaduais também.”, complementou.
Via Folha de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/07/embaixador-dos-
eua-pede-que-brasil-apresente-plano-para-cumprir-promessas-ambientais-
ate-novembro.shtml

Mudanças climáticas: os preocupantes sinais que 
unem frio recorde no Brasil a enchentes e calor pelo 
mundo
A onda de frio extremo que chega ao Sul e Sudeste 
do Brasil nesta semana poderá fazer com que alguns 
brasileiros questionem se o planeta está, de fato, 
aquecendo. Sim, está — e há fortes indícios de que 
a onda de frio seja ela mesma intensificada pelas 
mudanças climáticas em curso.
A onda deve derrubar as temperaturas nos Estados do 
Sul, Sudeste e de parte do Centro-Oeste até o próximo 
domingo (1º/8).
Nas serras catarinense e gaúcha, as mínimas previstas 
são de -10ºC, com sensação térmica de até -25ºC, 
enquanto Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Campo 
Grande, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória devem 
registrar as menores temperaturas do ano.
Será a segunda onda de frio intenso a atingir a região 

em menos de um mês. Em 30 de junho, várias cidades 
do Sul e Sudeste tiveram as menores temperaturas dos 
últimos anos — marcas que agora poderão ser batidas 
pela nova onda.
O frio extremo atinge o sul do Brasil enquanto, no 
Hemisfério Norte, vários países registram recordes de 
calor e de volume de chuvas.
No Canadá, os termômetros na cidade de Lytton 
mediram 49,6ºC no fim de junho — marca que superou 
em 4,6ºC a temperatura mais alta registrada no país até 
então.
Poucas semanas depois, chuvas muito acima dos 
padrões inundaram cidades na Alemanha e na China. 
Os eventos extremos nos três países provocaram 
centenas de mortes.
É mais fácil entender como as mudanças climáticas 
favorecem recordes de calor e de chuva.
Intensificados nas últimas décadas, a queima de 
combustíveis fósseis (como o petróleo e o carvão) e o 
desmatamento ampliam a quantidade na atmosfera de 
gases causadores do chamado efeito estufa.
Esses gases dificultam a dispersão do calor dos raios 
solares que atingem o planeta, o que tende a aumentar 
a temperatura no globo como um todo.
Temperaturas mais altas, por sua vez, aceleram a 
evaporação da água, o que facilita a ocorrência de 
temporais.
A temperatura da Terra já subiu cerca de 1,2ºC desde 
o início da era industrial, e as temperaturas devem 
continuar aumentando a menos que os governos 
ao redor do mundo tomem medidas para reduzir as 
emissões. Porém, o aumento das temperaturas médias 
não quer dizer que ondas de frio não continuarão 
a ocorrer — nem mesmo que elas não possam se 
intensificar em situações específicas.
É o caso da massa polar que chega ao Brasil nesta 
semana, diz à BBC News Brasil o geógrafo e 
climatologista Francisco Eliseu Aquino, professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS).
Aquino foi um dos primeiros pesquisadores a estudar 
as conexões climáticas entre o sul do Brasil e Península 
Antártica — tema de sua tese de doutorado, em 2012.
Ele diz que, ao longo do ano, massas de ar circulam em 
sentido horário entre as duas regiões: o sul do Brasil 
envia à Antártida massas de ar quente e recebe dela 
massas de ar frio.
Segundo Aquino, a velocidade dessa circulação se acelera 
conforme a mudança climática eleva a temperatura no 
Brasil no inverno, época do ano em que a Antártida 
está bem gelada por não receber qualquer insolação.
Além disso, o calor acima do habitual no sul do Brasil 
“perturba” o sistema de trocas, induzindo o ar quente a 
entrar na Antártida e abrindo o caminho para a chegada 
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de ar frio.
Não por acaso, diz ele, exceto pelas ondas pontuais 
de frio de 2021, o centro-sul do Brasil tem tido um 
inverno mais quente que a média — o que também tem 
ocorrido nos últimos anos.
Via BBC Brasil
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/portuguese/
geral-57992549

Pandemia

Anvisa autoriza análise da eficácia de dose de reforço 
da AstraZeneca
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou, nesta segunda-feira (19), a realização de 
estudo clínico para avaliar a segurança, a eficácia e a 
imunogenicidade da aplicação de terceira dose da 
vacina contra covid-19 da AstraZeneca.
Segundo a Anvisa, o estudo inicial será feito em 
participantes que já receberam as duas doses do 
imunizante, com um intervalo de quatro semanas entre 
as aplicações. A dose de reforço será aplicada de 11 a 13 
meses após a segunda dose.
A Anvisa explica que trata-se de um estudo de fase três, 
em que o voluntário não saberá o que tomou: se uma 
dose da vacina ou de placebo.
Voluntários
“Serão incluídos voluntários com idade entre 18 e 
55 anos, que estejam altamente expostos à infecção 
com o novo coronavírus, como profissionais de 
saúde. Não serão incluídas gestantes ou pessoas com 
comorbidades”, explica a agência, em nota.
Segundo informou a Anvisa, o estudo, patrocinado 
pela AstraZeneca, será realizado somente no Brasil, nos 
estados da Bahia (1,5 mil voluntários), Rio de Janeiro 
(1,5 mil), Rio Grande do Sul (3 mil), Rio Grande do 
Norte (1,5 mil) e São Paulo (2,5 mil).
Após a quebra do “cegamento da pesquisa”, quando os 
voluntários ficam sabendo se receberam a vacina ou o 
placebo, todos os participantes do grupo placebo serão 
convidados a tomar a dose de reforço.
Proxalutamida
Nesta segunda-feira, também foi autorizada a realização 
de um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia 
do medicamento proxalutamida na redução da infecção 
viral causada pelo novo coronavírus e no processo 
inflamatório provocado pela covid-19.
O estudo é de fase três e avaliará a eficácia e a segurança 
da substância em participantes ambulatoriais do sexo 
masculino com covid-19 de leve a moderada.
O estudo é patrocinado pela empresa Suzhou Kintor 
Pharmaceuticals, sediada na China, e será realizado 
na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, 
México, Estados Unidos e Brasil, onde participarão 12 

voluntários do estado de Roraima e 38, de São Paulo.
Nesse domingo (18), o presidente Jair Bolsonaro disse 
que pediria estudos sobre o uso do medicamento no 
Brasil.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-07/anvisa-
autoriza-analise-da-eficacia-de-dose-de-reforco-da-astrazeneca

Segurança

Brasil sobe 53 posições no ranking mundial de 
cibersegurança; confira as razões
O Brasil ficou no 18º lugar no Índice Global de 
Segurança Cibernética 2020, levantamento feito por 
uma agência da ONU (Organização das Nações Unidas) 
que avalia as ações do governo com foco na proteção 
contra riscos cibernéticos. Ao subir 53 posições no 
ranking, o país também se tornou o terceiro melhor 
colocado da América, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos e Canadá.
Para constituir o ranking, a União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) leva em conta aspectos 
técnicos, jurídicos, organizacionais, de capacitação 
e cooperativos da infraestrutura tecnológica de 193 
países. No caso do Brasil, pesaram os planos do governo 
federal na digitalização de seus serviços públicos, bem 
como normas nacionais de proteção às informações 
dos cidadãos, como a LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados).
Ao falar sobre o assunto, o governo federal também 
destacou suas políticas nacionais de segurança da 
informação e de proteção a infraestruturas críticas, 
decretadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
assim como a Estratégia Nacional de Segurança 
Cibernética, que visa alinhar esforços em prol da 
proteção digital e fomentar a adoção de melhores 
práticas e mais maturidade no setor de tecnologia.
Aumento da digitalização trouxe riscos, mas também 
mais esforços
As iniciativas de digitalização dos atendimentos 
públicos, que de acordo com os números oficiais, já 
atendem mais de 107 milhões de pessoas com três 
mil serviços, também foi vista como alavancadora da 
posição do Brasil no ranking, onde anteriormente, o país 
ocupava a 71ª colocação. “[Essa] transição acrescentou 
riscos à segurança e a privacidade, [mas] avançamos 
pelo esforço de vários órgãos dedicados a proteger os 
brasileiros no ambiente digital”, afirmou o secretário 
de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis 
Felipe Monteiro.
A subida também foi bem vista por especialistas, que 
ressaltam o trabalho que vem sendo feito ao longo 
dos últimos 15 anos. Normas federais como a Lei 
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dos Crimes Cibernéticos, de 2021, e o Marco Civil da 
Internet, de 2013, ajudaram a pavimentar o caminho e, 
acima disso, introduzir o tema entre as preocupações 
estratégicas do governo brasileiro. “Esses avanços são 
uma resposta necessária à crescente ameaça que atores 
estatais ou não representam à segurança dos países”, 
explica Marcelo Cárgano, advogado da área de proteção 
de dados do escritório Abe Giovanini Advogados.
De acordo com ele, o Brasil ainda tem um longo 
caminho a percorrer na área de cibersegurança, mas 
a preocupação estatal evidenciada pela LGPD, por 
exemplo, é notável. “O Brasil ainda peca por não ter 
uma cultura de cibersegurança e uma das maiores 
missões da Agência Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) sendo criar e difundir iniciativas desse tipo no 
país”, complementa Cárgano.
Via Canaltech.
Leia a matéria na íntegra: 
https://canaltech.com.br/seguranca/brasil-sobe-53-posicoes-no-ranking-
mundial-de-ciberseguranca-confira-as-razoes-189029/

EUA E CANADÁ

Estados Unidos

Pace of US inflation picks up again in test for Fed
Consumer price index jumps 5.4% from a year ago 
amid debate over the risk of  runaway prices.
The pace of  US consumer price increases accelerated 
unexpectedly in June, challenging the view within the 
Federal Reserve and White House that high inflation 
during the US recovery will be temporary.
The consumer price index rose last month at the fastest 
pace since August 2008, up 5.4 per cent from the 
previous year — well above the 5 per cent rise reported 
in May and the 4.9 per cent increase that economists 
had forecast. On a monthly basis, data released by the 
Bureau of  Labor Statistics showed price gains of  0.9 
per cent, the biggest one-month jump since June 2008.
Stripping out volatile items like food and energy, “core” 
US CPI rose from 3.8 per cent in May relative to the year 
before to 4.5 per cent in June. Investors, economists 
and policymakers have scrutinised incoming inflation 
figures amid a fierce debate about the risk of  runaway 
consumer prices fuelled by ultra-accommodative fiscal 
and monetary policy. Price jumps have so far been 
most significant in sectors directly affected by the 
coronavirus pandemic. Travel-related expenses, such as 
airfares, have soared, while a semiconductor shortage 
has contributed to a jump in the prices of  used cars. 
One-third of  the rise in the CPI last month stemmed 
from a record jump in previously-owned vehicle prices, 
according to the Bureau of  Labor Statistics. They rose 
10.5 per cent in June from the previous month. The US 

central bank has this year characterised elevated inflation 
prints as “transitory”, which will fade as Covid-19 
lockdowns ease further and supply catches up with 
pent-up demand. In June, Fed officials predicted that 
their preferred gauge of  core inflation would rise by 3 
per cent this year, before drifting back down to 2.1 per 
cent in 2022. But the surprisingly high inflation reading 
on Tuesday could put pressure on the central bank to 
consider slowing monetary stimulus by reducing asset 
purchases more quickly than previously thought. Jay 
Powell, the Fed chair, is set to face questions from 
members of  Congress on Wednesday and Thursday 
this week. “There appears little reason to continue with 
Federal Reserve QE asset purchases of  $120bn per 
month, and we will look to Jerome Powell’s testimony 
tomorrow and the August Jackson Hole Conference 
for hints of  an upcoming taper,” said James Knightley, 
ING’s chief  international economist.
Via Financial Times.
Leia a matéria na íntegra: https://www.ft.com/
content/234a9b90-e4f6-4b59-9e39-c6e34ac78276
16/07/2021

US issues sanctions, warns businesses of risks 
in China and Hong Kong as Beijing promises to 
‘respond strongly’
(CNN)The Biden administration sanctioned seven 
Chinese officials Friday amid continued crackdowns in 
Hong Kong by the Chinese government.
It also warned US businesses in an advisory issued 
Friday of  the “growing risks” posed by the governments 
in Beijing and Hong Kong.
The release of  the advisory and sanctions are likely 
to further inflame tensions between Washington and 
Beijing. A Chinese spokesman, asked about the pending 
measures earlier Friday, blasted US “interference” and 
said China would “respond strongly.”
In a statement Friday, Secretary of  State Antony Blinken 
said, “over the past year, People’s Republic of  China 
(PRC) and Hong Kong officials have systematically 
undermined Hong Kong’s democratic institutions, 
delayed elections, disqualified elected lawmakers from 
office, and forced officials to take loyalty oaths to keep 
their jobs.”
“Beijing has chipped away at Hong Kong’s reputation 
of  accountable, transparent governance and respect for 
individual freedoms, and has broken its promise to leave 
Hong Kong’s high degree of  autonomy unchanged for 
50 years,” Blinken said.
The administration sanctioned Chen Dong, Yang 
Jianping, Qiu Hong, Lu Xinning, Tan Tieniu, He Jing, 
and Yin Zonghua, who Blinken said were “Deputy 
Directors of  the Liaison Office of  the Central People’s 
Government of  the Hong Kong Special Administrative 
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Region (LOCPG).” The top US diplomat described 
the office as China’s “main platform for projecting its 
influence in Hong Kong and has repeatedly undermined 
the high degree of  autonomy promised for Hong Kong 
in the Sino-British Joint declaration.”
The business advisory, issued by the Departments of  
State, Treasury, Commerce and Homeland Security, 
noted that, “businesses, individuals, and other persons, 
including academic institutions, research service 
providers, and investors ... that operate in Hong Kong, 
or have exposure to sanctioned individuals or entities, 
should be aware of  changes to Hong Kong’s laws and 
regulations.”
The nine-page advisory noted that measures like 
China’s national security law “could adversely affect 
businesses and individuals operating in Hong Kong,” 
and outlined four key areas of  risk: “data privacy risks; 
risks regarding transparency and access to critical 
business information; and risks for businesses with 
exposure to sanctioned Hong Kong or PRC entities or 
individuals.”
Via CNN
Leia na íntegra em: https://edition.cnn.com/2021/07/16/
politics/us-china-hong-kong-sanctions/index.html

EEUU anuncia nuevas sanciones contra Cuba por 
violar DDHH
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente 
Joe Biden anunció el jueves sanciones contra un 
funcionario y una entidad gubernamental de Cuba 
involucrados en abusos a los derechos humanos 
cometidos durante la represión de protestas en la isla 
este mes.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero 
(OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento 
del Tesoro incluyó a Álvaro López Miera, un militar y 
líder político cubano, y a la Brigada Especial Nacional 
del Ministerio del Interior, en la lista más reciente de 
sancionados.
El Tesoro dijo en un comunicado que López Miera 
“ha desempeñado un papel integral en la represión de 
las protestas en curso en Cuba”. El Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, encabezado 
por López Miera, y otros servicios de seguridad 
del gobierno cubano han atacado a manifestantes 
y detuvieron o desaparecieron a más de 100 de ellos 
en un intento de reprimir estas protestas, según el 
departamento estadounidense.
El gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-
Canel actuó con prontitud, y violencia, para sofocar las 
protestas. El secretario de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, dijo que las acciones emprendidas por 
las autoridades cubanas, y las muchedumbres violentas 

que movilizó, “dejan al descubierto el miedo del 
régimen a su propio pueblo y su falta de voluntad para 
satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones”.
La Brigada Especial Nacional ya había sido sancionada 
en enero por el gobierno del expresidente Donald 
Trump, que también sancionó a todo el Ministerio del 
Interior y a su titular Lázaro Alberto Álvarez Casas en 
virtud de la Ley Global Magnitski.
“Condeno de forma inequívoca las detenciones masivas 
y la simulación de procesos judiciales en los que se 
condena injustamente a penas de prisión a quienes se 
atrevieron a alzar su voz, en un esfuerzo por intimidar 
y amenazar al pueblo cubano” para silenciarlo, señaló 
Biden en un comunicado. “El pueblo cubano tiene el 
mismo derecho a la libertad de expresión y de reunión 
pacífica que todas las personas”.
A principios de la semana, la Casa Blanca anunció que 
Biden ordenó a su gobierno tomar varias medidas para 
aumentar la presión sobre el régimen comunista luego 
de que miles de cubanos salieran a las calles de La 
Habana y de otras ciudades de la isla hace unas semanas 
para protestar por la escasez de comida y los precios 
elevados durante la crisis del coronavirus.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, respondió en Twitter que las sanciones 
son “infundadas y calumniosas”, y señaló que Biden 
debería aplicarse a sí mismo las sanciones “por los 
actos de represión cotidiana y brutalidad policial” en 
Estados Unidos.
Poco después, durante una conferencia de prensa 
Rodríguez hizo énfasis en la falta de sentido práctico 
de las sanciones.
“Es irrelevante desde el punto de vista práctico porque 
me consta que ese ministro (López Miera) no tiene 
cuentas en bancos norteamericanos y nunca me ha 
dicho que esté interesado en ir a hacer turismo en 
Miami”, expresó el canciller Rodríguez. “Es un asunto 
relevante a partir de la implicación política y agresiva 
que demuestra... El gobierno de los Estados Unidos no 
tiene la menor autoridad ni legal, ni moral ni política 
para andar sancionando gente por el mundo”.
La OFAC fue comisionada para explorar las sanciones 
a funcionarios cubanos que violaran los derechos 
humanos de los manifestantes pacíficos en Cuba.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: https://apnews.com/article/noticias-
868f92c7b99bfd1fc3908310bc99ed9a

Biden Pushes Cybersecurity Upgrades For Critical 
Infrastructure After Recent Hacks
President Biden just signed a national security directive 
aimed at boosting defenses against ransomware attacks 
and the hacking of  critical infrastructure like energy, 
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food, water and power systems.
The directive sets performance standards for technology 
and systems used by private companies in those sectors 
— though it can’t force those companies to comply.
The memorandum follows a series of  high-profile 
attacks on a major pipeline and the country’s biggest 
meat supplier (those have been linked to groups 
operating in Russia, and Biden says he raised the issue 
with Russian President Vladimir Putin when they met 
last month).
A senior administration official, speaking on condition 
of  anonymity, told reporters that the new standards 
will be voluntary.
For reference, almost 90% of  the country’s critical 
infrastructure is owned and run by the private sector, 
and the government has limited authority over their 
cybersecurity requirements.
But the official says the Biden administration may 
pursue legislative options, with help from Congress, to 
require the kind of  technological improvements that 
would defend against such cyberattacks.
“Short of  legislation, there isn’t a comprehensive way 
to require deployment of  security technologies and 
practices that address the threat environment that we 
face,” they added.
For now: The government may draw up the standards, 
but it’s up to private companies to decide whether to 
follow them.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.
org/2021/07/28/1021742325/biden-pushes-cybersecurity-upgrades-
for-critical-infrastructure-after-recent-hac

EUROPA

Europe floods: At least 120 dead and hundreds 
unaccounted for
At least 120 people have died and hundreds more in 
western Europe are unaccounted for after some of  the 
worst flooding in decades.
Record rainfall caused rivers to burst their banks, 
devastating the region.
In Germany, where the death toll now stands at over 
100, Chancellor Angela Merkel called for a determined 
battle against climate change.
At least 20 people have died in Belgium. The 
Netherlands, Luxembourg and Switzerland are also 
affected.
Many factors contribute to flooding, but a warming 
atmosphere caused by climate change makes extreme 
rainfall more likely.
The world has already warmed by about 1.2C since the 
industrial era began and temperatures will keep rising 

unless governments around the world make steep cuts 
to emissions.
Belgian Prime Minister Alexander De Croo declared 20 
July a national day of  mourning.
“We are still waiting for the final toll, but this could 
be the most catastrophic flooding our country has ever 
seen,” he said.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/news/world-
europe-57858829

Alemanha

Fortes chuvas causam destruição e mortes na 
Alemanha
Ao menos 42 pessoas morrem após chuvas, enchentes 
e desabamento de casas no oeste do país. “Nunca 
vimos uma catástrofe assim”, diz governadora. Merkel 
manifesta solidariedade a familiares das vítimas.
Fortes chuvas e enchentes deixaram ao menos 42 
mortos e dezenas de desaparecidos no oeste da 
Alemanha, informou a polícia nesta quinta-feira 
(15/07). Os estados da Renânia do Norte-Vestfália e da 
Renânia-Palatinado foram os mais afetados.
A situação é particularmente grave no pequeno 
município de Schuld, na Renânia-Palatinado. Entre 50 e 
70 pessoas estavam desaparecidas na cidade na manhã 
desta quinta-feira. Seis casas desabaram durante a noite 
com a força das águas, e outras dezenas estão em risco. 
As autoridades locais decretaram estado de catástrofe.
Todo o distrito administrativo de Ahrweiler, onde fica 
Schuld, foi afetado pelas chuvas, e 18 mortes foram 
registradas na região. Várias localidades ficaram isoladas 
devido às enchentes. Cerca de 50 pessoas refugiadas 
sobre telhados ainda aguardavam resgate na manhã 
desta quinta.
A polícia disponibilizou um número de telefone de 
emergência para o registro de desaparecidos e pediu 
que moradores enviassem vídeos e fotos que pudessem 
auxiliar nas buscas. Helicópteros foram acionados para 
os trabalhos de resgate. Cerca de 200 soldados também 
ajudam nas operações.
Autoridades pediram que as pessoas ficassem em casa 
sempre que possível e, se necessário, permanecessem 
em andares mais altos das residências, alertando que a 
situação é muito séria.
“Nunca tínhamos visto uma catástrofe assim. É 
realmente devastador”, afirmou a governadora da 
Renânia-Palatinado, Malu Dreyer. Ela agradeceu a 
todos os socorristas por seu empenho.
No estado vizinho da Renânia do Norte-Vestfália, dois 
bombeiros morreram durante trabalhos de resgate nas 
cidades de Altena e Werdohl. Em Solingen e no distrito 
de Unna, dois homens, de 82 e 77 anos, morreram em 
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porões alagados. Em Colônia, duas pessoas também 
foram encontradas mortas em seus porões. Outras tês 
mortes foram registrada em Rheinbach, perto de Bonn.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: 
h t t p s : / / w w w . d w . c o m / p t - b r / f o r t e s - c h u v a s - c a u s a m -
destrui%C3%A7%C3%A3o-e-mortes-na-alemanha/a-58274516

Bielorrússia

Lithuania says Belarus is flying in migrants, plans 
border barrier
KALVIAI, Lithuania, July 7 (Reuters) - Lithuania on 
Wednesday accused Belarus of  flying in migrants from 
abroad to send to the European Union and said it 
would build a barrier on the border and deploy troops 
to prevent them crossing illegally into its territory.
Belarus decided to allow migrants to cross into EU 
member Lithuania in response to sanctions imposed 
by the bloc after Minsk forced a Ryanair flight to land 
on its soil and arrested a dissident blogger who was on 
board.
Hundreds have been making the crossing in recent 
days, many of  them originating in Turkey, Lithuania 
said. The foreign ministry summoned the head of  the 
Belarus embassy on Wednesday to demand that Minsk 
end the flow of  illegal migrants.
Lithuanian Prime Minister Ingrida Simonyte said 
Belarus had been offering migrants flights to Minsk, 
citing documents found on at least one migrant who 
had reached Lithuania.
“There are travel agencies, direct flights that connect 
Minsk with Baghdad for example, and there are agencies 
both in Belarus and other countries that operate and 
attract ‘tourists’ to Minsk,” Simonyte told Reuters in 
Vilnius.
She said the main airport from where people flew into 
Belarus was Baghdad, and her foreign minister said 
people were also coming from Turkey.
The documents, copies of  which were sent to Reuters by 
a Lithuanian government official, include applications 
from Minsk-based agencies called UmnoTury and 
Tsentrkurort, dated May 27 and June 7, asking the 
Belarusian Foreign Ministry for visas for three Iraqi 
citizens.
The official also sent copies of  four boarding passes 
for a flight with Belarusian national carrier Belavia 
from Istanbul to Minsk on May 27, found on a migrant.
Turkey’s foreign ministry did not immediately comment.
BARRIER
Belarusian President Alexander Lukashenko said on 
May 26 that his country would no longer prevent 
migrants from crossing its western border into the EU.
Lithuania is working to organise visits by foreign 

minister Gabrielius Landsbergis to Baghdad and 
Ankara next week to discuss migration.
“A large part of  the people (coming into Lithuania 
from Belarus) arrive there from Turkey, on Turkish 
airlines. We believe that Turkey knows their identities,” 
he told reporters in Vilnius.
“In cooperation with Turkey, we can easily determine 
their identities and demand they are accepted by the 
states they originate from.”
 Via Reuters.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-build-bar rier-
belarus-border-stop-migrants-says-pm-2021-07-07/

França

Manifestations dans plusieurs villes contre le passe 
sanitaire, tensions à Paris, Lyon et Annecy
Les annonces du chef  de l’Etat, lundi, ont fait descendre 
dans les rues plus de 19 000 personnes, selon la police. 
La situation s’est tendue entre manifestants et forces 
de l’ordre à Paris et à Lyon. A Annecy, un groupe 
d’opposants à la vaccination a forcé le portail de la 
préfecture.
Paris, Lyon, Annecy, Toulouse, Montpellier, Marseille… 
Deux jours après les annonces d’Emmanuel Macron, 
plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France, 
mercredi 14 juillet, pour protester contre l’extension 
massive du passe sanitaire à la plupart des lieux publics et 
la vaccination obligatoire pour les soignants et d’autres 
professions. Certaines manifestations, notamment à 
Paris, à Lyon et à Annecy ont été émaillées de tensions.
A Paris, quelques centaines de manifestants ont participé 
à un rassemblement non déclaré place de la République 
en début d’après-midi, avant de remonter le boulevard 
Saint-Martin et d’être stoppés par la police, scandant 
notamment « Liberté, liberté ». A plusieurs reprises, 
les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène 
pour disperser les manifestants, selon des journalistes 
de l’Agence France-Presse (AFP) sur place.
En parallèle, une manifestation déclarée a, elle aussi, 
réuni plusieurs centaines de personnes au départ de la 
place de Clichy, dans le nord de la capitale. « Contre 
la dictature », « Contre le passe sanitaire », pouvait-
on entendre dans les rangs de la manifestation. Les 
cortèges ont réuni, selon le ministère de l’intérieur, 2 250 
personnes au plus fort des manifestations parisiennes.
Aux alentours de 17 heures, la situation était tendue 
près de la gare de l’Est, avec des échanges de gaz 
lacrymogènes et de projectiles. Plusieurs centaines de 
manifestants – dont de nombreux « gilets jaunes » – ont 
érigé des barricades et un engin de chantier a pris feu, 
selon le journaliste indépendant Clément Lanot présent 
sur place :
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Dans le centre de Lyon, les forces de l’ordre ont 
procédé à des tirs nourris de grenades lacrymogènes 
pour contenir la manifestation. Les manifestants, le 
plus souvent jeunes, étaient 1 400, selon un décompte 
de la préfecture.
Ils scandaient eux aussi « Liberté, liberté ». « Quelles 
sont vos limites dans la soumission ? », s’interrogeait 
une pancarte tenue par une très jeune femme. La 
manifestation était bien déclarée mais n’était pas 
censée se dérouler sur la place Bellecour, dans le 
centre historique de Lyon, où se sont regroupés les 
protestataires.
Selon la préfecture, les forces de l’ordre ont été la 
cible de jets de projectiles, ce qui a provoqué en 
retour l’utilisation de gaz lacrymogènes. Les forces de 
l’ordre ont aussi empêché les manifestants de gagner 
les rues commerçantes situées de part et d’autre de la 
place Bellecour, bondées en ce jour férié. La rue de la 
République, l’une des artères commerçantes les plus 
fréquentées d’Europe, a été un temps complètement 
noyée sous les gaz lacrymogènes.
Cinquante-trois manifestations ont eu lieu dans plusieurs 
villes de France, selon le ministère de l’intérieur. A 18 
heures, le ministère recensait un peu plus de 19 000 
manifestants, dont 1 500 à Toulouse, 1 400 à Chambéry, 
1 200 à Montpellier, 1 200 à Bordeaux, 800 à Annecy, 
ou encore 800 à Nantes, 720 à Rouen.
Via Le Monde.
Leia a matéria na íntegra: 
h t t p s ://www. l emond e . f r/p o l i t i qu e/a r t i c l e/2021/07/14/
des -mi l l i e r s -de -personnes -mobi l i s e e s - en- f rance - contr e - l e -passe -
sanitaire_6088263_823448.html

Noruega

Noruega lembra 10 anos de atentados que deixaram 
77 mortos
A Noruega se comprometeu a lutar unida contra o ódio 
hoje, dia do 10º aniversário dos atentados executados 
pelo extremista de direita A. B. B., que deixaram 77 
mortos em 2011. “O ódio não pode ficar sem resposta”, 
afirmou a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, 
durante a primeira homenagem do dia, que aconteceu 
perto da sede de governo em Oslo.
Foi nesta área em que B. iniciou o massacre, ao detonar 
uma bomba de 950 quilos que deixou oito mortos. 
Depois, disfarçado de policial, ele abriu fogo na pequena 
ilha de Utøya contra uma reunião da Liga Trabalhista 
Juvenil (AUF). Neste ataque, morreram 69 pessoas, a 
maioria adolescentes. Várias cerimônias estão previstas 
para recordar os ataques mais violentos na Noruega 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Solberg, que conversou com sobreviventes e parentes 
das vítimas, destacou que o país avançou muito em dez 

anos na preparação das forças de segurança em sua luta 
contra todas as formas de extremismo.
“O muro de contenção mais importante é o que temos 
que construir em cada um de nós”, disse a chefe de 
Governo conservadora. “Para reforçar o muro contra a 
intolerância e os discursos de ódio”, completou.
Muitos sobreviventes do massacre da ilha de Utøya 
consideram que, dez anos depois, a Noruega ainda não 
estabeleceu um processo contra a ideologia de extrema-
direita que está por trás dos ataques.
“O racismo e o extremismo mortal de direita continuam 
presentes entre nós”, destacou Astrid Eide Hoem, uma 
sobrevivente que hoje dirige a AUF.
“Estão na Internet, na mesa durante a refeição, em 
muitas pessoas que são muito ouvidas”, completou. “É 
agora, de uma vez por todas, que temos que afirmar 
que não aceitamos mais o racismo, que não aceitamos 
o ódio”.
Pouco depois dos atentados ocorridos durante seu 
mandato, Jens Stoltenberg, então primeiro-ministro 
e atual secretário-geral da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), prometeu responder com 
“mais democracia e mais humanidade”. Ao meio-dia, 
todos os sinos do país tocaram. A jornada terminará 
com um concerto e com um discurso do rei Harald.
Via AFP.
Leia a matéria na íntegra: 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2021/07/22/dez-
anos-apos-ataques-noruega-se-une-contra-o-odio.htm

Reino Unido

FCDO apologises for historic ban on LGBT staff
The FCDO has issued an apology for the ban on 
LGBT staff  working in the UK’s Diplomatic Service, 
which was lifted in 1991.
The Foreign, Commonwealth and Development Office 
(FCDO) has apologised for the historic ban on LGBT 
people working in the Diplomatic Service, which was 
lifted in July 1991.
In a message to staff, Sir Philip Barton, Permanent 
Under-Secretary at the FCDO and Head of  the 
Diplomatic Service, said:
The ban was in place because there was a perception 
that LGBT people were more susceptible than their 
straight counterparts to blackmail and, therefore, that 
they posed a security risk.
Because of  this misguided view, people’s careers were 
ended, cut short, or stopped before they could even 
begin.
And the diplomatic service undoubtedly deprived itself  
of  some of  the UK’s brightest and best talent.
I want to apologise publicly for the ban and the impact 
it had on our LGBT staff  and their loved ones, both 
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here in the UK and abroad.
Sir Philip noted the progress made by the FCDO as a 
diverse and inclusive employer in the 30 years since the 
end of  the ban, and the work the UK does to champion 
LGBT rights internationally.
He said:
In the 30 years since the ban was lifted, the FCDO has 
made great progress in becoming a proud and inclusive 
employer of  LGBT people, and a champion for LGBT 
rights around the world.
I pay tribute to all our LGBT staff  - past and present 
- who helped secure change within the Diplomatic 
Service, while representing their country with 
professionalism and dedication.
I thank them for the contributions they have made, and 
continue to make.
Foreign Secretary Dominic Raab said:
I am grateful to the UK’s LGBT diplomats, past and 
present, who so brilliantly represent our country and 
promote our values around the world.
As co-chair of  the Equal Rights Coalition, we are working 
with 41 partner countries to tackle discriminatory laws 
and prejudice globally.
The UK champions LGBT rights because we believe 
freedom and tolerance are a source of  strength in 
communities at home and abroad.
The announcement comes as the UK prepares to co-
host a conference of  the intergovernmental Equal 
Rights Coalition (ERC) on 6-7 July. The ERC is a group 
of  42 countries that are committed to the protection 
and promotion of  the rights of  LGBTI people.
Via Gov.uk
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.gov.uk/government/news/fcdo-apologises-for-historic-ban-
on-lgbt-staff

Unesco retira cidade de Liverpool da lista de 
patrimônio mundial
A cidade de Liverpool, na Inglaterra, foi retirada 
da lista de patrimônio mundial da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) nesta quarta-feira (21) porque novos prédios 
prejudicaram a atratividade das suas docas vitorianas, 
tornando-a o terceiro local a ser removido da lista de 
prestígio.
Liverpool foi nomeada patrimônio mundial pela 
organização cultural das Nações Unidas em 2004, se 
juntando a referências como a Grande Muralha da 
China, o Taj Mahal e a Torre de Pisa.
Após uma votação na China de membros do Comitê 
do Patrimônio Mundial, a Unesco afirmou que novos 
prédios em Liverpool prejudicavam a “autenticidade e 
integridade” da cidade.

Liverpool - lar dos Beatles - foi colocada na lista em 
reconhecimento ao seu papel como um dos portos 
mais importantes do mundo durante os séculos 18 e 19 
e pela sua beleza arquitetônica.
A prefeita de Liverpool, Joanne Anderson, disse que a 
decisão de retirar a cidade da lista é “incompreensível” 
e chega uma década depois da última visita das 
autoridades da Unesco. Anderson afirmou que vai 
apelar da decisão.
Os outros locais que perderam o título foram um 
santuário de vida selvagem em Omã, em 2007, após 
caça ilegal e destruição de habitat, e o vale do Elba, em 
Dresden, Alemanha, em 2009, quando uma ponte com 
quatro faixas foi construída sobre o rio.
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-07/
unesco-retira-cidade-de-liverpool-da-lista-de-patrimonio-mundial

UK’s Johnson urges EU to consider post-Brexit 
proposals seriously
LONDON, July 22 (Reuters) - Prime Minister Boris 
Johnson urged European Commission President 
Ursula von der Leyen on Thursday to consider 
seriously Britain’s proposals to change what he called 
the “unsustainable” way a Brexit deal is governing trade 
with Northern Ireland.
Since it completed its exit from the EU at the end of  
last year, Britain’s ties with the bloc have reached new 
lows, with both sides accusing each other of  acting in 
bad faith over an agreement for post-Brexit trade with 
Northern Ireland.
London accuses Brussels of  being too purist, or 
legalistic, in interpreting what the deal means for some 
goods moving from Britain to its province of  Northern 
Ireland. The EU says it is adhering to the deal, which 
Johnson signed just last year.
Britain proposed on Wednesday to renegotiate parts 
of  the Northern Ireland protocol that govern the 
movement of  goods such as chilled meats, and to 
dispense with EU oversight of  the accord.
The EU has rejected the demand to renegotiate, with 
von der Leyen repeating the bloc’s message on Twitter, 
saying: “The EU will continue to be creative and 
flexible within the Protocol framework. But we will not 
renegotiate.”
Johnson spoke to van der Leyen on Thursday.
“The prime minister set out that the way the protocol 
was currently operating was unsustainable. He said 
that solutions could not be found through the existing 
mechanisms of  the protocol and that’s why we’d set 
out proposals for significant changes to it,” Johnson’s 
spokesman told reporters.
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Johnson urged the EU to “look at the proposals 
seriously and work with the UK on them” saying this 
would put the UK-EU relationship on a better footing.
Britain drafted the proposals in one paper that it issued 
on Wednesday to try to force stuttering negotiations 
forward on making the so-called protocol work better. 
Some critics say few of  the suggestions are new and 
could largely be dismissed by the EU.
The protocol addresses the biggest conundrum raised by 
the divorce: how to preserve the delicate peace brought 
to the province by the U.S.-brokered 1998 Good Friday 
peace accord - by maintaining an open border - without 
opening a back door through neighbouring Ireland to 
the EU’s single market of  450 million people.
Via Reuters.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.reuters.com/world/uk/uks-johnson-urges-eu-consider-
post-brexit-proposals-seriously-2021-07-22/

Reino Unido avalia excluir estatal chinesa nuclear de 
projetos
A medida destaca a postura mais dura do governo Boris 
Johnson em relação ao país asiático.
O governo britânico estuda maneiras de excluir a China 
General Nuclear, estatal de energia nuclear da China, 
de todos os futuros projetos do setor no Reino Unido, 
em mais um sinal de deterioração das relações entre os 
países.
Projetos potencialmente em risco incluem o plano 
para a usina nuclear Sizewell C, orçada em 20 bilhões 
de libras (US$ 27,5 bilhões), com a parceira Électricité 
de France em Suffolk e o projeto Bradwell-on-Sea em 
Essex, segundo uma pessoa a par do assunto que não 
quis ser identificada.
A CGN também tem uma participação de 33% 
na instalação Hinkley Point C, atualmente em 
construção em Somerset e um dos maiores projetos 
de infraestrutura do país. Com a previsão da EDF de 
fechar permanentemente cinco das oito usinas nucleares 
do Reino Unido até 2024, um retrocesso sobre a nova 
capacidade para substituí-las colocaria o país em risco 
de não cumprir a meta de zerar as emissões líquidas.
A medida destaca a postura mais dura do governo 
Boris Johnson em relação à China. Johnson barrou a 
participação da Huawei Technologies no lançamento 
da rede sem fio 5G do Reino Unido e, no início do mês, 
o Conselho de Segurança Nacional britânico iniciou 
uma investigação sobre a aquisição da maior fábrica de 
chips do país pela Nexperia, controlada por chineses.
“Todos os projetos nucleares no Reino Unido são 
conduzidos sob regulamentação robusta e independente 
para atender aos rigorosos requisitos legais, regulatórios 
e de segurança nacional do Reino Unido, garantindo 

que nossos interesses sejam protegidos”, disse um 
porta-voz do Departamento de Negócios, Energia 
e Estratégia Industrial em comunicado, quando 
perguntado sobre a postura. “A energia nuclear tem um 
papel importante a desempenhar no futuro da energia 
de baixo carbono do Reino Unido”, disse.
Via Blomberg.
Lia a matéria na íntegra: 
https://www.infomoney.com.br/mercados/reino-unido-avalia-excluir-
estatal-chinesa-nuclear-de-projetos/

Turquia

Turkey women protest withdrawal from gender 
protection treaty
President Recep Tayyip Erdogan has annulled Turkey’s 
ratification of  the Istanbul Convention.
Istanbul, Turkey – Turkey officially withdrew 
on Thursday from the Istanbul Convention, an 
international treaty to prevent gender-based violence, 
as activists pledged to continue to fight as more 
women than ever before are demanding their rights are 
protected.
Protests took place around the country and were 
planned again over the weekend as an appeal against 
the withdrawal from opposition parties was rejected by 
the Council of  State on Tuesday.
Demonstrators clashed with police who fired tear gas 
in Istanbul.
The move comes after President Recep Tayyip Erdogan 
issued a midnight decree on March 20 that annulled 
Turkey’s ratification of  the convention, legislation 
designed to protect women signed by 45 countries and 
the European Union in 2011.
Turkey was the first country to sign the Council of  
Europe treaty during a summit held in Istanbul, and it 
is the first to pull out 10 years later.
The retreat has drawn blanket condemnation from 
around the world and sparked months of  nationwide 
protests in a country where domestic violence is 
prevalent, with at least 300 femicides and 171 suspicious 
female deaths recorded last year by monitoring groups.
Despite the loss of  an important battle for rights 
campaigners, more women than ever before are 
talking about the Istanbul Convention and have been 
motivated to take action to defend what it stands for.
Withdrawal to ’empower perpetrators’
We Will Stop Femicides, Turkey’s largest women’s rights 
group, says its support has ballooned in recent years.
The platform keeps a record of  femicide rates, supplies 
the media with updates about ongoing court cases and 
offers legal support to bereaved families or women 
who are suffering violence.
Via Aljazeera.
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Leia a matéria na íntegra: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/1/turkeys-women-to-
protest-withdrawal-from-gender-protection-bill

União Europeia

Comissão Europeia adverte Hungria para ‘retificar’ 
lei contra a comunidade LGTBQIA+
Lei equipara pedofilia e homossexualidade e tem 
causado forte reação em Bruxelas. Ela também proíbe 
a representação e a ‘promoção’ da homossexualidade 
para menores de 18 anos.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der 
Leyen, advertiu nesta quarta-feira (7) o governo húngaro 
para que retifique sua polêmica lei contra a comunidade 
LGTBQIA+ ou enfrentará as consequências legais 
dentro do bloco europeu.
“Se a Hungria não retificar esta situação, a Comissão 
utilizará os poderes de que dispõe”, afirmou Von der 
Leyen, em uma sessão do Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, no leste da França.
O governo de extrema direita do premiê Viktor 
Orbán vem irritando seus pares da União Europeia 
por repetidas ações que corroem sistematicamente as 
instituições democráticas da Hungria, em colisão com 
as normas do bloco.
A lei em questão equipara pedofilia e homossexualidade 
e tem causado forte reação em Bruxelas. Ela 
também proíbe a representação e a “promoção” da 
homossexualidade para menores de 18 anos.
Na prática, séries de televisão como “Modern Family” 
e filmes como Billy Elliot, por exemplo, seriam banidos 
da programação de TVs, assim como conteúdos 
educacionais sobre o tema em escolas.
Reação europeia
Sem mencionar a Hungria ou Orbán, 17 líderes 
europeus assinaram uma carta recentemente na qual 
reafirmam seu compromisso contra a discriminação à 
comunidade LGBTQIA+ e a defesa de seus direitos 
(veja no vídeo abaixo).
O premiê húngaro contou apenas com o apoio dos 
aliados populistas da Polônia e da Eslovênia.
Via G1.
Leia a matéria na íntegra: 
https://g1.globo.com/mundo/notic ia/2021/07/07/comissao-
europeia-adverte-hungria-para-retificar-lei-contra-a-comunidade-lgtbqia.
ghtml

Europe Has An Ambitious New Climate Plan That 
Imagines A Dramatic Cut In Emissions
BRUSSELS — The European Union unveiled sweeping 
new legislation Wednesday to help meet its pledge to 
cut emissions of  the gases that cause global warming 

by 55% over this decade, including a controversial plan 
to tax foreign companies for the pollution they cause.
The legislation presented by the EU’s executive branch, 
the European Commission, encompasses about a 
dozen major proposals, ranging from the de-facto 
phasing out of  gasoline and diesel cars by 2035 to new 
levies on gases from heating buildings.
They involve a revamp of  the bloc’s emissions trading 
program, under which companies pay for carbon 
dioxide they emit, and introduce taxes on shipping and 
aviation fuels for the first time.
Most of  the proposals build on existing laws that were 
designed to meet the EU’s old goal of  a 40% cut in 
greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 
levels — and must be endorsed by the 27 member 
countries and EU lawmakers.
World leaders agreed six years ago in Paris to work to 
keep global temperatures from increasing more than 
2 degrees Celsius (3.6 degrees Fahrenheit), and ideally 
no more than 1.5 degrees C (2.7 F) by the end of  the 
century. Scientists say both goals will be missed by a 
wide margin unless drastic steps are taken to reduce 
emissions.
“The principle is simple: emission of  CO2 must have 
a price, a price on CO2 that incentivizes consumers, 
producers and innovators to choose the clean 
technologies, to go toward the clean and sustainable 
products,” European Commission President Ursula 
von der Leyen said.
The commission wants to exploit the public mood 
for change provoked by the COVID-19 pandemic. 
It’s already channeling more than one-third of  a 
massive recovery package aimed at reviving European 
economies ravaged by coronavirus restrictions into 
climate-oriented goals.
The aim of  the “Fit for 55” legislation, commission 
officials say, is to ween the continent off  fossil fuels and 
take better care of  the environment by policy design, 
rather than be forced into desperate measures at some 
future climatic tipping point, when it’s all but too late.
European Commission Executive Vice-President Frans 
Timmermans said that by failing to act now, “we would 
fail our children and grandchildren, who in my view, if  
we don’t fix this, will be fighting wars over water and 
food.”
Given the implications, the proposals are certain to 
be subject to intense lobbying from industry and 
environmental groups as they pass through the 
legislative process over at least the next year. They’ll 
also face resistance because of  the very different energy 
mixes in member countries, ranging from coal-reliant 
Poland to nuclear-dependent France.
Germany’s environment minister, Svenja Schulze, said 
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negotiations need to focus on maintaining the ambitious 
targets in a reliable way, be fair to the poor and ensure 
all of  Europe “goes down this path together.”
“National solo efforts won’t lead to the goal,” she said. 
“There needs to be a coordinated, massive expansion 
of  sun and wind power from the North Sea to the 
Mediterranean.”
Echoing the thoughts of  some climate scientists, 
Oxfam EU head Evelien van Roemburg urged the 
member countries and lawmakers to be more ambitious 
than the European Commission.
“They must step up ambition by ensuring all EU 
climate rules contribute to carbon emission cuts of  at 
least 65% in 2030, rather than the current 55%,” she 
said.
Among the legislation’s most controversial elements is 
a plan for a “Carbon Border Adjustment Mechanism.” 
It would impose duties on foreign companies and 
therefore increase the price of  certain goods, notably 
steel, aluminum, concrete and fertilizer.
The aim is to ease pressure on European producers that 
cut emissions but struggle to compete with importers 
that don’t have the same environmental restrictions.
The question is how the EU — known for its staunch 
defense of  open trade — will ensure that the carbon 
tax complies with World Trade Organization rules and 
not be considered a protectionist measure.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.
or g/2021/07/14/1015984262/europe-has-an-ambitious-new-
climate-plan-that-imagines-a-dramatic-cut-in-emissio

Em meio a escalada nas tensões, UE processará 
Hungria e Polônia por leis anti-LGBTQIAP+
Decisão pode levar Varsóvia e Budapeste a perderem 
recursos do bloco, através de um novo mecanismo da 
Comissão Europeia relativo a violações do Estado de 
direito
BRUXELAS e VARSÓVIA — A União Europeia dará 
início a um processo judicial contra Hungria e Polônia 
por leis que o bloco afirma discriminarem as pessoas 
LGBTQIAP+, ao mesmo tempo em que Varsóvia 
alegou nesta quarta-feira que as medidas anteriormente 
impostas ao seu sistema judiciário pelo Tribunal de 
Justiça Europeu (TJUE) estão em desacordo com a 
Constituição do país, acelerando a rota de colisão com 
Bruxelas.
A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, 
enviará as notificações ainda nesta quinta-feira, 
segundo pessoas a par da decisão que pediram para não 
ser identificadas por se tratar de um assunto privado. A 
notificação é o primeiro passo para a instalação de um 
novo processo contra Varsóvia no TJUE.

Posteriormente, a comissão também planeja 
encaminhar a Hungria ao Tribunal de Justiça do bloco 
por restringir ilegalmente o acesso ao sistema de asilo 
comunitário, de acordo com documentos vistos pela 
agência Bloomberg.
A decisão ocorre em meio a uma escalada nos embates 
entre Varsóvia, Budapeste e a UE, e pode levar ambos 
os países a perderem recursos do bloco. A partir deste 
ano, a Comissão conta com um mecanismo que lhe 
permite reter os pagamentos do Orçamento caso 
violações do Estado de direito sejam consideradas 
prejudiciais aos interesses financeiros do bloco.
O novo processo contra a Hungria diz respeito a uma 
lei que o governo afirma ter como objetivo proteger as 
crianças contra a pedofilia, mas que os críticos dizem 
que discrimina as pessoas com base em sua orientação 
sexual, ao proibir a divulgação em propagandas e nas 
escolas de conteúdos que supostamente promoveriam 
a pornografia, a homossexualidade e a mudança de 
gênero.
Já a ação contra a Polônia está relacionada a cidades 
e províncias do país que se declararam “zonas livres 
da ideologia LGBTQIAP+” para evitar paradas do 
orgulho e outros eventos do tipo. Em meados do 
ano passado, quase um terço dos municípios do país 
católico de 38 milhões de habitantes havia adotado 
a declaração, muitas vezes após pressão de grupos 
ultraconservadores.
Ao mesmo tempo, o Tribunal Constitucional polonês 
rejeitou nesta quarta uma determinação do TJUE para 
que a Polônia revogasse as regras nacionais que regem o 
seu controverso regime disciplinar para juízes, alegando 
que a ordem fere a Constituição do país.
— Nem com a melhor vontade para interpretar a 
Constituição, é impossível encontrar nela os poderes 
do Tribunal de Justiça [da UE] para suspender as leis 
polonesas relativas ao sistema dos tribunais poloneses 
— disse o juiz Bartlomiej Sochanski.
A ordem do tribunal superior europeu foi emitida no 
ano passado após uma contestação apresentada pela 
Comissão Europeia a reformas judiciais que críticos 
e opositores dizem ter como objetivo punir juízes 
poloneses que criticam o partido ultraconservador Lei 
e Justiça (PiS), no poder na Polônia.
A Comissão Europeia também negou, nesta semana, 
a aprovação do plano de recuperação da Hungria, 
para o qual o país deverá receber 7,2 bilhões de euros 
de subsídios do bloco. Se o novo mecanismo de 
condicionalidade da UE for usado contra a Polônia, 
Varsóvia também poderá perder até 23,9 bilhões de 
euros em subsídios de recuperação.
Via O Globo.
Leia a matéria na íntegra: 
https://oglobo.globo.com/mundo/em-meio-escalada-nas-tensoes-ue-
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ECB vows to persist with negative rates in bid to fuel 
inflation
Central bank holds first meeting since policy review 
changed strategy to become more tolerant of  price 
growth.
The European Central Bank will keep buying bonds and 
maintain its deeply negative interest rates in an attempt 
to shift the eurozone economy out of  its persistent 
pattern of  sluggish inflation, its policymakers decided 
on Thursday. The ECB also said it was prepared to 
tolerate a moderate and transitory overshoot of  its 
inflation target as it believes that a “persistent” policy 
is necessary when rates are close to the lowest point at 
which cuts are effective — as they are now. 
The guidance came two weeks after the ECB agreed 
a new strategy that lifted its inflation target to 2 per 
cent, dropped a promise to keep price rises below 
that level and accepted that they can even exceed 
it temporarily. It was the first change in strategy for 
almost two decades. After the monetary policy meeting 
in Frankfurt, the central bank said in a statement that 
its revised guidance would “underline its commitment 
to maintain a persistently accommodative monetary 
policy stance to meet its inflation target”. 
Eurozone government bond yields fell slightly following 
the announcement. Germany’s 10-year yield was 0.02 
percentage points lower at minus 0.41 per cent, while 
Italy’s 10-year yield fell by a similar amount to 0.66 per 
cent. The euro weakened slightly against the US dollar, 
to $1.1777. Christine Lagarde, ECB president, said the 
outlook for eurozone inflation was “subdued” despite 
expectations for “strong growth” in the eurozone 
economy in the third quarter. She added that the spread 
of  the Delta coronavirus variant was “a growing source 
of  uncertainty”. 
There was still “some way to go before the fallout from 
the pandemic on inflation is eliminated”, she added, 
suggesting the ECB was unlikely to taper its bond buying 
soon. Lagarde acknowledged there had been some 
divisions in the governing council over the guidance 
but it had been supported by “an overwhelming 
majority” — in contrast to the unanimous support for 
its new strategy. Elga Bartsch, head of  macro research 
at the BlackRock Investment Institute, said the ECB 
had delivered “a dovish surprise” that was likely to 
be followed by “an upward adjustment” of  its asset 
purchase plans later this year. 
The ECB said its deposit rate would not rise from 
minus 0.5 per cent until inflation hits 2 per cent “well 
ahead of  the end of  its projection horizon and durably 
for the rest of  the projection horizon, and it judges that 

realised progress in underlying inflation is sufficiently 
advanced to be consistent with inflation stabilising at 
2 per cent over the medium term”. It added: “This 
may also imply a transitory period in which inflation 
is moderately above target.” The new wording sets a 
higher bar for interest rate rises than previous guidance 
did. However, inflation has run below the ECB’s earlier 
target of  “close to, but below, 2 per cent” for almost a 
decade, and most investors remain sceptical about the 
likelihood that the bank will meet its new goal.
Via Financial Times.
Leia a matéria na íntegra: https://www.ft.com/content/
b329cbe7-1d93-41f5-8812-297f0e03de58

UE alcança meta de vacinar 70% dos adultos com 
uma dose
A União Europeia (UE) atingiu nesta terça-feira (27/07) 
a meta de vacinar, com ao menos a primeira dose, 70% 
de adultos contra a covid-19 até o fim de julho.
“É um momento de que a UE se pode orgulhar 
coletivamente”, observou a comissária europeia da 
Saúde, Stella Kyriakides.
Kyriakides acrescentou que 57% dos adultos da UE 
estão totalmente vacinados, ou seja, já receberam as 
duas doses, no caso de vacinas como as da Pfizer, 
Moderna e AstraZeneca, ou a dose única, como no 
caso da Janssen.
Projeções indicam que a UE deverá atingir o objetivo 
de assegurar a vacinação completa de pelo menos 70% 
dos adultos até ao final do verão europeu, em setembro.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der 
Leyen, destacou que “a União Europeia cumpriu a 
sua palavra e cumpriu o prometido”. Ela disse que os 
números colocam a União Europeia entre os líderes 
mundiais na vacinação.
Von der Leyen e Kyriakides também apelaram àqueles 
que ainda não se vacinaram que o façam. “A ameaça de 
variantes mais transmissíveis está presente e é real, com 
o número de casos aumentando novamente em todos os 
Estados-membros e alguns ficando preocupantemente 
para trás na vacinação”, disse a comissária.
Ela pediu aos cidadãos para que confiem na ciência e 
se vacinem para protegerem a si próprios e aos outros 
à sua volta.
Via DW Brasil
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-br/ue-
a l c an%C3%A7a-me ta -d e - va c i na r -70 -do s -adu l t o s - c om-uma-
dose/a-58669022
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Death toll mounts in South Africa rioting after Zuma 
jailing
JOHANNESBURG (AP) — The death toll from 
rioting in South Africa rose to 45 on Tuesday, including 
10 people trampled to death during looting at a mall, 
as police and the military fired stun grenades and 
rubber bullets to try to halt the unrest set off  by the 
imprisonment last week of  former President Jacob 
Zuma.
Hundreds have been arrested in the lawlessness that 
has raged in poor areas of  two provinces, where a 
community radio station was ransacked and forced 
off  the air Tuesday and some COVID-19 vaccination 
centers were closed, disrupting urgently needed 
inoculations.
Many of  the deaths in Gauteng and KwaZulu-Natal 
provinces occurred in chaotic stampedes as thousands 
of  people stole food, electric appliances, liquor and 
clothing from stores, officials said.
The violence broke out after Zuma began serving a 
15-month sentence for contempt of  court on Thursday. 
He had refused to comply with a court order to testify 
at a state-backed inquiry investigating allegations of  
corruption while he was president from 2009 to 2018.
The unrest spiraled into a spree of  looting in township 
areas of  the two provinces, although it has not spread 
to South Africa’s other seven provinces, where police 
are on alert.
“The criminal element has hijacked this situation,” said 
Premier David Makhura of  Gauteng province, which 
includes Johannesburg.
More than half  of  South Africa’s 60 million people are 
living in poverty, with an unemployment rate of  32%, 
according to official statistics. The pandemic, with job 
layoffs and an economic downturn, has increased the 
hunger and desperation that helped propel the protests 
triggered by Zuma’s arrest into wider rioting.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: 
https://apnews.com/article/africa-business-johannesburg-riots-south-
africa-fe49fed65c696d0e9d587b9b5ad26aca

South Africa Zuma riots: Looting and unrest leaves 
72 dead
The death toll in South Africa has risen to 72 as violence 
continues across the country following the jailing of  
former President Jacob Zuma.
Crowds looting and setting alight shopping centres 
clashed with police in several cities on Tuesday.
The BBC filmed a baby being thrown from a building 
in Durban that was on fire after ground-floor shops 
were looted.
A day earlier, 10 people were killed in a stampede during 

looting at a shopping centre in Soweto.
The military have been deployed to help police 
overstretched since the unrest began last week.
South African police said in a statement they had 
identified 12 people suspected of  provoking the riots, 
and that a total of  1,234 people had been arrested.
President Cyril Ramaphosa has called it some of  the 
worst violence witnessed in South Africa since the 
1990s, before the end of  apartheid, with fires started, 
highways blocked and businesses and warehouses 
looted in major cities and small towns in KwaZulu-
Natal and Gauteng provinces.
How bad is the damage?
More than 200 shopping malls had been looted by 
Monday afternoon, Bloomberg news agency quoted 
the chief  executive officer of  Business Leadership 
South Africa, Busisiwe Mavuso, as saying.
Several shopping centres in Soweto - South Africa’s 
largest township which was once home to Nelson 
Mandela - have been completely ransacked, with ATMs 
broken into, restaurants, stores selling alcohol and 
clothing shops all left in tatters.
Soldiers working with the police managed to catch 
a few rioters; in total almost 800 have been arrested, 
but law enforcement remains heavily outnumbered, he 
reports.
In KwaZulu-Natal - where livestock has also been 
stolen - the unrest continues with ambulances coming 
under attack by rioters in some areas, South Africa’s 
TimesLive news site reports.
Video footage shows that a blood bank was looted in 
Durban as Mr Ramaphosa addressed the nation on 
Monday night.
Analysis: What’s behind the riots?
By Farouk Chothia, BBC News
The catalyst was the arrest last week of  Zuma, with 
his supporters blockading major roads - the economic 
arteries of  the nation - as they demanded the release of  
their political hero.
Low income levels and unemployment - standing at a 
record high of  32.6% among the workforce and even 
higher at 46.3% among young people - are seen as the 
ticking bombs that have exploded.
Many South Africans have been shaken by the riots 
that have swept through Zuma’s political heartland of  
KwaZulu-Natal and the economic hub of  Gauteng.
And many feel that his successor as president, Cyril 
Ramaphosa, has failed to provide decisive leadership - 
either to calm anger over Zuma’s imprisonment or to 
reassure South Africans that they will be safe.
Mr Ramaphosa was accused of  belatedly deploying 
troops - and only 2,500 of  them compared with the 
70,000 he deployed to enforce a nationwide lockdown 
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to curb the spread of  Covid-19 last year.
But there is no agreement over the deployment - the 
Economic Freedom Fighters (EFF) opposition party 
has opposed it, saying the solution lies in “political 
intervention and engagement with our people”.
Many residents in affected areas have remained at 
home, and some have formed what local media call 
“defence squads” to protect their neighbourhoods and 
businesses as looting and burning continues.
There is no doubt that the unrest is the biggest security 
challenge that Mr Ramaphosa has faced since he 
became president in 2018 after ousting Zuma. It is 
bound to worsen the economic crisis, already hit by the 
pandemic, given the scale of  destruction.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/news/world-
africa-57818215

África do Sul revive os fantasmas da violência do 
‘apartheid’
25.000 soldados impõem uma paz precária após a 
morte de 337 pessoas nos piores distúrbios desde o fim 
da segregação racial
A África do Sul vive hoje uma paz precária, imposta 
pela presença do Exército nas ruas. O Governo sul-
africano recorreu a 25.000 soldados para conter a pior 
onda de distúrbios no país — 337 pessoas morreram 
nos protestos — desde o fim do apartheid, há 27 anos. 
Na quinta-feira, a estrada que leva à prisão de Estcourt, 
na região de KwaZulu-Natal, amanheceu flanqueada 
por alguns desses militares, juntamente com vários 
policiais. Aguardavam um único homem, um dos 
detentos, autorizado a sair da prisão por algumas horas 
para assistir ao enterro de seu irmão. Esse prisioneiro 
era Jacob Zuma, de 79 anos, ex-presidente da África 
do Sul.
O medo de que a fugaz saída do outrora chefe de 
Estado reavivasse a violência não era infundado. O 
estopim dos distúrbios foi precisamente sua entrada na 
prisão, em 8 de julho, para cumprir uma condenação do 
Tribunal Constitucional por desacato, depois que Zuma 
se recusou reiteradamente a comparecer perante a 
Comissão Zondo, que investiga a corrupção sistemática 
em seus nove anos de presidência (2009-2018). Estima-
se que nesse período tenham sido desviados 39 bilhões 
de dólares (202 bilhões de reais) dos cofres do Estado.
O ex-presidente se entregou voluntariamente para 
cumprir sua pena, mas, durante uma semana, a 
democracia mais avançada do continente africano se 
transformou. As imagens de turbas saqueando lojas, 
espancando pessoas, queimando mobiliário urbano, 
enfrentando com armas de fogo guardas de segurança 
e grupos civis armados se espalharam rapidamente. 

Essas cenas de caos absoluto ocorreram nas províncias 
de Gauteng (que é a mais populosa do país e inclui 
Johannesburgo e Pretória) e KwaZulu-Natal, o feudo 
de Zuma e seu lugar de origem, onde começaram os 
protestos e onde fica a prisão à qual que o ex-mandatário 
retornou na quinta-feira sem incidentes para continuar 
cumprindo sua pena.
Depois da explosão dos protestos, a situação se agravou 
tanto que o Governo colocou os soldados nas ruas 
para ajudar uma polícia sobrecarregada pela violência 
descontrolada. “Não aos soldados nas nossas ruas! 
Caso contrário, vamos nos unir. Todos os combatentes 
devem estar preparados... não poderão matar todos 
nós. Precisamos de uma solução política para um 
problema político, não de soldados”, proclamou em 12 
de julho em sua conta no Twitter Julius Sello Malema, 
líder do partido Lutadores pela Liberdade Econômica 
e ex-presidente da Liga Jovem do Congresso Nacional 
Africano (CNA), o partido de Nelson Mandela e do 
próprio Zuma.
Na verdade, a violência dos protestos teve mais a 
ver com a grave situação econômica, agravada pela 
pandemia, que o país vive —com 70% de desemprego 
juvenil — do que com a entrada de Zuma na prisão. 
“Não acreditava que os seguidores de Zuma fossem 
instrumentalizar os pobres a ponto de promover 
violência, saques e caos. A maioria das pessoas 
envolvidas não tem nada a ver com o ex-presidente. 
Comprovamos isso nas entrevistas à imprensa nacional, 
nas quais, ao ser indagadas sobre Zuma, disseram que 
não se importavam. Foram motivadas pela pobreza, 
pelo desemprego e pela desigualdade”, explica Oscar 
Van Herdeen, analista político e professor de Relações 
Internacionais da Universidade Stellenbosch.
Para Ebrahim Fakir, diretor de programas do Instituto 
de Pesquisa Socioeconômica Auwal, “foi sem dúvida 
o protesto mais forte, o pior e aquele no qual foram 
registradas mais mortes [337, segundo números oficiais], 
mas não é um fenômeno novo, porque a África do Sul 
tem seguido uma trajetória de protestos violentos contra 
tudo de que não gosta, do fornecimento de serviços 
(eletricidade e água) até a gestão política e as brigas 
entre facções locais dos partidos”. Fakir concorda 
com Van Herdeen em que “a desigualdade e os níveis 
de pobreza” foram manipulados pelos seguidores de 
Zuma, já que o motivo de seu encarceramento não foi 
o mesmo dos protestos.
“Zuma já não representa um teste para a CNA, mas 
sim para o sistema judicial e para a nossa democracia. 
Ele lidera há 17 anos uma luta feroz contra o Estado 
de Direito. Os tribunais devem agir sem temor e se 
reafirmar”, argumenta Ongama Mtimka, analista 
político da Universidade Nelson Mandela.
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O medo de um “novo Marikana” (nessa província do 
noroeste do país, um confronto entre trabalhadores 
da empresa Lonmin Platium e a polícia em agosto de 
2012 deixou 34 mineiros mortos e outras 250 pessoas 
feridas) aparece nas reflexões, juntamente com o fato 
de que o presidente Cyril Ramaphosa tenha ordenado 
que as forças de segurança agissem sem usar munição 
real. “Desta vez, a perda de vidas não ocorreu nas mãos 
dos agentes da ordem. Embora tenha se comprovado, 
por sua lenta reação, que as forças policiais não estão 
equipadas nem são capaz de controlar um protesto de 
forma pacífica. A cultura na África do Sul é responder 
com mais violência e quando você lhes nega essa 
possibilidade, como ocorreu desta vez, é como atar 
suas mãos”, continua Van Herdeen.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-23/africa-do-sul-
revive-os-fantasmas-da-violencia-do-apartheid.html

África do Sul enviará 1.500 soldados a Moçambique 
para combater jihadistas
JOHANESBURGO - O presidente sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, autorizou o envio de 1.495 militares 
para ajudar o vizinho Moçambique a lutar contra um 
grupo armado ligada ao Estado Islâmico, anunciou o 
Parlamento nesta quarta-feira.
O destacamento da Força de Defesa Nacional da África 
do Sul (Sandf, na sigla original) ocorre depois de o bloco 
econômico da Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral (Sadc) aprovar, no mês passado, o envio 
de tropas a Moçambique para combater um conflito 
que deixou milhares de mortos desde 2017.
Em uma carta enviada ao presidente do Parlamento, 
Ramaphosa disse que os militares da Sandf  ficarão 
em Moçambique entre 15 de julho e 15 de outubro a 
um custo estimado de 984 milhões de rands (R$ 342,5 
milhões).
Segundo Ramaphosa, os militares da África do Sul 
ajudarão Moçambique a combater “atos de terrorismo 
e extremistas violentos que afetaram a área de Cabo 
Delgado”.
Desde 2017, os jihadistas, conhecidos pelo nome 
de al-Shabab (“Os jovens”, em árabe) e que juraram 
fidelidade ao grupo terrorista Estado Islâmico em 
2019, têm saqueado vilarejos e cidades na província de 
Cabo Delgado, uma das mais pobres do país, forçando 
o êxodo de 700 mil pessoas, segundo a ONU.
A violência matou pelo menos 2.600 pessoas na 
província, metade civis, de acordo com a ONG 
americana Acled (sigla em inglês para Projeto de 
Localização de Conflitos e Eventos Armados), e um 
projeto bilionário de extração de gás natural liderado 

pela empresa francesa Total está paralisado.
O norte de Moçambique vive o auge de uma onda de 
violência que tomou a região nos últimos três anos, 
quando insurgentes islâmicos passaram a promover 
assassinatos, decapitações e sequestros de mulheres e 
crianças em vilarejos na província de Cabo Delgado, 
rica em rubi e gás natural.
Via Estadão.
Leia a matéria na íntegra: 
h t t p s :// in t e r na c i ona l . e s t adao. c om.b r/no t i c i a s/g e ra l , a f r i c a -
do - su l - env ia ra -1500- so ldados -a -mocambique -para - c ombat e r -
jihadistas,70003793567

Etiópia

Ethiopia says second filling of Renaissance Dam 
complete
Ethiopia has completed the filling of  a massive, 
controversial dam on the Blue Nile river for a second 
year, state media has said, a move that is likely to anger 
Egypt and Sudan who have long opposed the project.
Addis Ababa has said the Grand Ethiopian Renaissance 
Dam (GERD), a $4bn hydropower project, is crucial to 
its economic development and to provide power.
But the project has caused concern over water shortages 
and safety in Egypt and Sudan, which also depend on 
the Nile’s waters.
Both countries have called for a binding legal 
arrangement before dam operations begin, but attempts 
at mediation have failed, raising concerns that tensions 
could rise following the most recent announcement.
“The second filling of  the Renaissance dam has been 
completed and the water is overflowing,” Seleshi 
Bekele, Ethiopia’s minister for water, irrigation and 
energy said on Monday.
“It means we have now the needed volume of  the water 
to run the two turbines,” he said on Twitter.
Earlier on Monday, the Ethiopian Broadcasting 
Corporation (EBC) had said “the second filling of  the 
Grand Ethiopian Renaissance Dam will be completed 
in few minutes”.
Reporting from Addis Ababa, Al Jazeera’s Catherine 
Soi said that many Ethiopians are anxiously awaiting 
the completion of  a turbine that will be powered by the 
dam in a country where 65 million people are currently 
not connected to the power grid.
“This is indeed a milestone and Ethiopians are excited 
about this. This is a project of  national pride,” she said, 
adding that many Ethiopians had financially supported 
the dam through buying government bonds.
Egypt views the project as a grave threat to its Nile 
water supplies, on which it is almost entirely dependent. 
Sudan has also expressed concern about the dam’s 
safety and the effect on its own dams and water stations.
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In early July, the United Nations Security Council 
backed an African Union bid to mediate the dispute 
and called for all parties to resume talks.
The United States had previously warned that Ethiopia’s 
filling of  the dam had the potential to raise tensions, 
while urging all parties to refrain from any unilateral 
actions.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/19/ethiopia-says-second-
filling-of-renaissance-dam-complete

Egito

Acordo para liberar o barco que bloqueou o canal de 
Suez é anunciado
Egito perdeu de US$ 12 milhões a US$ 15 milhões a 
cada dia que o canal esteve fechado.
A Autoridade do Canal de Suez (SCA) anunciou neste 
domingo (4) um acordo para liberar na próxima quarta-
feira o gigantesco navio de contêineres “Ever Given”, 
retido desde o final de março, quando bloqueou essa 
via marítima crucial para o comércio internacional.
O acordo foi fechado com o proprietário da embarcação, 
segundo nota da SCA. Uma cerimônia será realizada na 
quarta-feira para comemorar “a assinatura do acordo” 
e a “saída do navio”, mantido no Grande Lago Amargo 
pelas autoridades egípcias, diz o texto.
Com capacidade para mais de 200 mil toneladas, o “Ever 
Give” ficou encalhado no dia 23 de março e bloqueou 
a circulação no canal, por onde passa cerca de 10% do 
comércio marítimo mundial, segundo especialistas.
O bloqueio durou seis dias. De acordo com a SCA, o 
Egito perdeu de US$ 12 milhões a US$ 15 milhões a 
cada dia que o canal esteve fechado.
No final de junho, a autoridade egípcia anunciou um 
acordo de compensação “inicial” entre o Egito e o 
dono do “Ever Given”, após intensas negociações nas 
quais a seguradora do navio participou.
O principal ponto de discórdia entre o Egito e a empresa 
japonesa Shoei Kisen, dona do navio, era sobre o valor 
da indenização.
Via Correio Braziliense.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2021/07/4935477-
acordo-para-liberar-o-barco-que-bloqueou-o-canal-de-suez-e-anunciado.
html

Egypt angry as it says Ethiopia has resumed filling 
GERD
Egypt says unilateral move violates international laws 
and norms as tensions continue to rise over huge dam 
built on Nile’s main tributary.

Egypt has said it received an official notice from 
Ethiopia that it had started the next phase of  filling 
a controversial huge dam on the Nile River’s main 
tributary, raising tensions days before an upcoming 
meeting of  the United Nations Security Council on the 
issue.
In a statement late on Monday, the Egyptian irrigation 
ministry expressed its “firm rejection of  this unilateral 
measure” and said the move was “a violation of  
international laws and norms that regulate projects 
built on the shared basins of  international rivers”.
The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), 
which is set to be Africa’s largest hydroelectric project 
when completed, is the source of  an almost decade-
long diplomatic standoff  between Ethiopia and 
downstream nations Egypt and Sudan.
Addis Ababa says the project is essential to development, 
but the governments in Cairo and Khartoum fear it 
could restrict their citizens’ water access.
There was no immediate comment by Ethiopian 
government officials confirming that second-phase 
filling had begun.But a senior water ministry official 
told AFP news agency it would be in line with the 
calendar Ethiopia has long said it would follow.
Ethiopia argues that adding water to the reservoir, 
especially during the heavy rainfalls of  July and August, 
is a natural part of  construction. “Filling goes in 
tandem with the construction,” said a senior official at 
the water ministry. “If  the rainfall is as you see it now 
in July, it must have begun.”
The volume of  the accumulating water would depend 
on the amount of  seasonal rain that fell in Ethiopia, 
Egyptian Irrigation Ministry spokesman Mohamed 
Ghanim told a local TV channel.
“We won’t see any effect now on the Nile. We have a 
month or a month and a half  ahead of  us,” he said.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/6/egypt-angry-ethiopia-
resumes-filling-gerd

Mali

Mali: la France confirme la neutralisation de cadres 
de l’EIGS
Ce vendredi 2 juillet 2021, Florence Parly, la 
ministre française de la Défense, a confirmé la mort 
d’Almahmoud ag Baye, alias Ikarey. RFI avait annoncé 
il y a deux semaines, la mort de ce cadre de l’État 
islamique dans le Grand Sahara au cours d’une opération 
conjointe entre les armées française, nigérienne et la 
task force européenne Takouba en juin, dans la région 
de Ménaka. Cinq autres jihadistes ont été neutralisés 
et deux proches d’Abou Walid al-Sahraoui, leader de 
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l’EIGS, ont été arrêtés.
Le coup est dur pour le groupe État islamique dans 
le Grand Sahara. En quelques jours, plusieurs proches 
d’Abou Walid al-Sahraoui ont été éliminés. Lors 
d’une rencontre avec l’Association des journalistes de 
Défense, la ministre des Armées française, Florence 
Parly, a confirmé la «neutralisation» de six terroristes. 
Parmi eux, Almahmoud ag Baye, alias Ikarey, que la 
ministre a présenté comme le «chef  d’un groupe de 
combattants dans la région de Ménaka, à la frontière 
avec le Niger».
D’après nos informations, Ikarey appartenait à l’état-
major de l’État islamique dans le Grand Sahara. Il a 
notamment planifié l’embuscade de Tongo Tongo au 
Niger, qui a coûté la vie à quatre soldats américains, 
dans la région de Tillabéry, à l’ouest du pays, en 
décembre 2019. Ikarey faisait partie des terroristes les 
plus recherchés au Sahel par le département d’État 
américain qui avait mis sa tête à prix, la modique somme 
de cinq millions de dollars.
Deux autres cadres de l’EIGS ont aussi été capturés: 
Sidi Ahmed Ould Mohammed alias Katab al-Mauritani, 
ainsi que Dadi Ould Chouaïb, alias Abou Dardar, dont 
l’arrestation avait déjà été communiquée par Barkhane.
Enfin, Florence Parly a confirmé la mort d’Abdel 
Hakim al-Sahraoui, le numéro deux de l’EIGS «dans 
des circonstances encore inconnues». Des sources 
proches des combattants au Niger avaient confirmé à 
RFI, son décès d’une longue maladie.
Via RFI
Leia na íntegra em: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210702-
mali-la-france-confirme-la-neutralisation-de-cadres-de-l-eigs

Mali : le président de la transition, le colonel Assimi 
Goïta, visé par une attaque au couteau
Le président de la transition au Mali a été victime d’une 
“tentative d’assassinat”. Deux personnes ont tenté, 
mardi 20 juillet, de poignarder le colonel Assimi Goïta, 
durant le rite musulman de l’Aïd al-Adha, la fête du 
Sacrifice, à la Grande Mosquée de Bamako.
C’est après la prière et alors que l’imam se dirigeait vers 
la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les 
faits se sont déroulés.
Interrogés par l’AFP sur la qualification de l’acte comme 
une “tentative d’assassinat” du président, ses services 
ont répondu: “Oui, tout à fait.” “Nous sommes en train 
de mener l’enquête. Au moins une personne a tenté de 
l’attaquer avec un couteau à la Grande Mosquée de 
Bamako ce jour”, a ajouté la même source, affirmant 
que “le président est sain et sauf ”.
Présent sur les lieux, le ministre des Affaires religieuses, 
Mamadou Koné, a expliqué à l’AFP qu’un “homme a 
tenté tout de suite dans la Grande Mosquée de Bamako 
de tuer le président de la transition avec un couteau”. 

Mais “il a été bien maîtrisé avant de commettre son 
forfait”, a-t-il ajouté.
“C’est après la prière et le sermon de l’imam, au 
moment où l’imam devait aller immoler son mouton, 
que le jeune a tenté de poignarder Assimi (Goïta) de 
dos”, a confirmé à l’AFP Latus Tourè, régisseur de la 
Grande Mosquée.
La mosquée du roi Fayçal a ensuite été vidée de ses 
fidèles et ses abords ont retrouvé une quinzaine de 
minutes plus tard le calme une fois le président de la 
transition emmené au QG des militaires dans la ville-
garnison de Kati à une quinzaine de kilomètres de 
Bamako, selon ses services.
“Je vais très bien, aucun élément n’a été blessé. (...), a 
déclaré Assimi Goïta à la mi-journée sur l’Office de 
radiodiffusion télévision du Mali (ORTM). “Quand on 
est leader, il y a toujours des mécontents, il y a des gens 
qui à tout moment peuvent vouloir tenter des choses 
pour déstabiliser, tenter des actions isolées.”
Transition jusqu’en 2022
Dans la Grande Mosquée, il était mardi matin assis 
auprès d’autres dignitaires du régime, comme il est 
d’usage pour la “grande fête”, surnommée Tabaski en 
Afrique de l’Ouest, avant que chacun ne rejoigne sa 
famille respective.
Un des deux assaillants portrait un turban, selon le 
même constat de l’AFP. Aucune piste ne pouvait 
être privilégiée mardi à la mi-journée, dans un pays 
très instable politiquement et en prise à des violences 
multiformes depuis 2012.
Via France 24
Leia na íntegra em: 
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210720-mali-le-
pr%C3%A9sident-de-la-transition-le-colonel-assimi-go%C3%AFta-
vis%C3%A9-par-une-attaque-au-couteau

Tunísia

What we know so far about Tunisia’s political crisis
Often celebrated as the Arab Spring’s so-called success 
model, Tunisia is facing its biggest political crisis since 
the 2011 revolution that introduced democracy.
On Sunday, President Kais Saied removed Prime 
Minister Hichem Mechichi, who was also in charge of  
the interior ministry, and suspended Parliament.
He also suspended the immunity of  members of  
parliament, insisting his actions were in line with the 
constitution.
In his speech, Saied said he would assume executive 
authority with the assistance of  a new prime minister.
The announcement was condemned as an attack on 
democracy by his rivals but was greeted by others with 
celebrations on the streets across the country.
Parliament speaker Rached Ghannouchi, who heads 
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Parliament’s biggest party, Ennahdha, accused Saied 
of  launching “a coup against the revolution and 
constitution”.
How long will Parliament be suspended?
The presidency said the parliament would be suspended 
for 30 days, though Saied told reporters the 30-day 
period can be extended if  needed “until the situation 
settles down”.
Saied based his decisions on Article 80 in the 
constitution, which allows the president to take 
extraordinary measures if  there is “imminent danger 
threatening the nation”.
However, it also states that Parliament is to be deemed 
in a state of  continuous session.
Who else has been removed?
On Monday, Saied relieved Defence Minister Ibrahim 
Bartagi and Acting Justice Minister Hasna Ben Slimane 
of  their posts, the presidency said in a statement.
They will not act as caretaker ministers, as Saied ordered 
lower-ranking administrative and finance officials at 
each ministry to carry out any needed tasks until a new 
prime minister and cabinet are appointed.
Saied assigned Khaled Yahyaoui, director-general of  
the presidential security unit, to supervise the ministry 
of  the interior, two security sources said on Monday.
Why now?
The move came following mass demonstrations in 
several Tunisian cities earlier on Sunday.
Protesters demanded the government’s removal after 
a spike in COVID-19 cases that aggravated economic 
troubles. Offices of  the Ennahdha party were also 
attacked.
Throwing stones and shouting slogans, the protesters 
demanded the resignation of  Prime Minister Hichem 
Mechichi and the dissolution of  Parliament.
Witnesses said protesters stormed or tried to storm 
Ennahdha offices in Monastir, Sfax, El Kef  and 
Sousse, while in Touzeur they set fire to the party’s local 
headquarters.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/26/tunisias-political-crisis-
all-you-need-to-know-in-500-words

Manifestantes se enfrentam na Tunísia, e governo 
põe militares nas ruas após suspensão do Parlamento
Presidente destituiu primeiro-ministro e assumiu 
governo; país vive maior crise desde a Primavera Árabe.
Após suspender o Parlamento e destituir o primeiro-
ministro do país, o governo da Tunísia colocou tropas 
militares nas ruas para conter manifestações e decretou 
toque de recolher em algumas cidades.
O presidente Kais Saied foi acusado de golpe no 
domingo (25) depois de suspender o Legislativo por 

30 dias, destituir o primeiro-ministro Hichem Mechichi 
e assumir plenos poderes pelo Executivo —a Tunísia 
funciona em um sistema parlamentar misto em que 
cabe ao presidente apenas as funções diplomáticas e 
militares, e o país é governado pelo primeiro-ministro.
Desde a noite de domingo, manifestantes saíram às ruas 
apesar do toque de recolher imposto e houve confronto 
entre apoiadores e opositores de Saied em frente ao 
Parlamento, com pessoas feridas após serem atingidas 
por pedras e garrafas. Manifestantes favoráveis a Saied 
lançaram fogos de artifícios e fizeram carreatas pela 
capital Túnis.
O exército cercou a sede da Presidência (a Kasbah), e 
impediu mesmo a entrada de funcionários. A rede de 
TV Al-Jazeera afirmou nesta segunda (26) que a polícia 
invadiu seu escritório na capital do país e expulsou 
todos os funcionários.
Esta é a crise política mais grave em uma década no 
país berço da Primavera Árabe, série de protestos que 
sacudiu o norte da África e o Oriente Médio a partir 
do fim de 2010. A Tunísia é considerada o exemplo 
mais bem sucedido daquelas revoluções. Manifestantes 
conseguiram então tirar do poder o ditador Zine el-
Abidine Ben Ali e mudar o sistema político do país, 
com uma nova Constituição em 2014 que estabeleceu 
a divisão de poderes entre o presidente, primeiro-
ministro e o Parlamento.
Agora no comando do Executivo, já começou a fazer 
mudanças no governo. Nesta segunda, ele afirmou que 
vai trocar os ministros da Justiça e da Defesa e nomeou 
o diretor-geral da unidade de segurança presidencial, 
Khaled Yahyaoui, como supervisor do Ministro do 
Interior.
Em sua página no Facebook, o Ennahda, partido 
de orientação islâmica que comanda o Parlamento, 
escreveu que “o que Kais Saied está fazendo é um golpe 
de Estado contra a revolução e a Constituição, e os 
membros do Ennahda e o povo da Tunísia defenderão 
a revolução”.
O líder do Ennahdha e presidente do Legislativo, Rashed 
Ghannouchi, tentou entrar com outros deputados na 
sede do Parlamento e foi impedido por militares, de 
acordo com um vídeo divulgado pelo partido na rede 
social.
“O exército deve proteger o país”, disse Ghannouchi 
aos soldados, no vídeo. “Soldados, oficiais, pedimos 
que fiquem ao lado do povo”, completou. “Somos 
militares, cumprimos ordens. Nos pediram para fechar 
o Parlamento”, respondeu um dos soldados.
A vice-presidente da Assembleia, Samira Chaouachi, 
também pediu que os militares abrissem as portas. 
“Queremos entrar no Parlamento”, gritou. “Somos 
os protetores da Constituição.” Um dos soldados 
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respondeu: “Nós somos os protetores da nação.”
Em comunicado divulgado pelo Ennahdha, Ghannouchi 
afirmou que Saied tenta mudar o regime político 
do país, “transformando um regime democrático 
parlamentarista em um regime presidencial, individual 
e autoritário.”
Além do Ennahdha, o movimento islâmico-nacionalista 
Karama também condenou a decisão de Saied. A 
Corrente Democrática, partido social-democrata que 
apoia Saied, também rechaçou o ato, mas creditou o 
problema à “tensão popular e à crise social, econômica 
e sanitária e à falta de horizontes da coalizão no poder 
comandada pelo Ennahdha.”
A suspensão do Parlamento foi feita após milhares de 
tunisianos protestarem contra a classe política do país 
no domingo (25), especialmente contra o Ennahdha, 
força majoritária no Parlamento e de oposição ao 
presidente.
Via Folha de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/07/manifestantes-se-
enfrentam-na-tunisia-e-governo-poe-militares-nas-ruas-apos-suspensao-
do-parlamento.shtml

ÁSIA

Afeganistão

US left Afghan airfield at night, didn’t tell new 
commander
U.S. military spokesman Col. Sonny Leggett did not 
address the specific complaints of  many Afghan 
soldiers who inherited the abandoned airfield, instead 
referring to a statement last week.
The statement said the handover of  the many bases 
had been in the process soon after President Joe 
Biden’s mid-April announcement that America was 
withdrawing the last of  its forces. Leggett said in the 
statement that they had coordinated their departures 
with Afghanistan’s leaders.
Before the Afghan army could take control of  the 
airfield about an hour’s drive from the Afghan capital 
Kabul, it was invaded by a small army of  looters, who 
ransacked barrack after barrack and rummaged through 
giant storage tents before being evicted, according to 
Afghan military officials.
“At first we thought maybe they were Taliban,” said 
Abdul Raouf, a soldier of  10 years. He said the the U.S. 
called from the Kabul airport and said “we are here at 
the airport in Kabul.”
Kohistani insisted the Afghan National Security and 
Defense Force could hold on to the heavily fortified 
base despite a string of  Taliban wins on the battlefield. 
The airfield also includes a prison with about 5,000 

prisoners, many of  them allegedly Taliban.
The Taliban’s latest surge comes as the last U.S. and 
NATO forces pull out of  the country. As of  last week, 
most NATO soldiers had already quietly left. The last 
U.S. soldiers are likely to remain until an agreement to 
protect the Kabul Hamid Karzai International Airport, 
which is expected to be done by Turkey, is completed.
Meanwhile, in northern Afghanistan, district after 
district has fallen to the Taliban. In just the last two 
days hundreds of  Afghan soldiers fled across the 
border into Tajikistan rather than fight the insurgents.
“In battle it is sometimes one step forward and some 
steps back,” said Kohistani.
Kohistani said the Afghan military is changing its 
strategy to focus on the strategic districts. He insisted 
they would retake them in the coming days without 
saying how that would be accomplished.
On display on Monday was a massive facility, the size 
of  a small city, that had been exclusively used by the 
U.S. and NATO. The sheer size is extraordinary, with 
roadways weaving through barracks and past hangar-
like buildings. There are two runways and over 100 
parking spots for fighter jets known as revetments 
because of  the blast walls that protect each aircraft. 
One of  the two runways is 12,000 feet (3,660 meters) 
long and was built in 2006. There’s a passenger lounge, 
a 50-bed hospital and giant hangar-size tents filled with 
supplies such as furniture.
Kohistani said the U.S. left behind 3.5 million items, all 
itemized by the departing U.S. military. They include 
tens of  thousands of  bottles of  water, energy drinks 
and military ready-made meals, known as MRE’s.
“When you say 3.5 million items, it is every small items, 
like every phone, every door knob, every window in 
every barracks, every door in every barracks,” he said.
The big ticket items left behind include thousands of  
civilian vehicles, many of  them without keys to start 
them, and hundreds of  armored vehicles. Kohistani 
said the U.S. also left behind small weapons and the 
ammunition for them, but the departing troops took 
heavy weapons with them. Ammunition for weapons 
not being left behind for the Afghan military was blown 
up before they left.
Afghan soldiers who wandered Monday throughout 
the base that had once seen as many as 100,000 U.S. 
troops were deeply critical of  how the U.S. left Bagram, 
leaving in the night without telling the Afghan soldiers 
tasked with patrolling the perimeter.
Via Associated Press.
Leia a matéria na íntegra: 
https://apnews.com/article/bagram-afghanistan-airfield-us-troops-f361
4828364f567593251aaaa167e623
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Rockets land near Afghanistan’s presidential palace 
during Eid prayers
(CNN) - Three rockets landed in two different areas 
near the presidential palace in Kabul, Afghanistan on 
Tuesday morning, as President Ashraf  Ghani joined 
other high ranking officials for prayers to mark the 
Muslim holiday of  Eid al-Adha.
Images shown on national broadcaster Tolo TV showed 
Ghani and the group calmly continuing their prayers at 
the outdoor palace gathering as security guards rushed 
from the crowd.
The three rockets were fired around 8:30 a.m. local time 
from Kabul’s police district 4, landing in police districts 
1 and 2, near the presidential palace compound, the 
Ministry of  Interior Affairs said Tuesday. There were no 
casualties, it said. A spokesman for Abdullah Abdullah, 
an Afghan official who leads the High Council for 
National Reconciliation, said the rockets attack landed 
“very close.”
Taliban insurgents denied they were involved in the 
attack on the heavily fortified palace, Reuters reported. 
Spokesperson Zabihullah Mujahid told Reuters in a 
voice message the fighters were in a “state of  defense” 
during the Eid religious holiday. However, unlike some 
previous years, the Taliban have not officially declared 
a ceasefire for Eid this week.
Mujahid did not immediately reply when asked if  
the Taliban’s defensive stance constituted a ceasefire, 
Reuters reported. A similar incident previously 
happened during Ghani’s inauguration in March 2020, 
when the ceremony was disrupted by the sound of  
two rockets hitting the edge of  presidential palace 
compound.
Tuesday’s incident comes as concerns continue to 
mount for the country’s future: The Taliban has been 
steadily gaining control across the country as US and 
NATO troops near the completion of  their withdrawal.
According to the Long War Journal, which tracks 
territorial control in Afghanistan, the Taliban has more 
than tripled the number of  districts it controls (from 
73 to 221) since US President Joe Biden announced the 
withdrawal of  US forces on April 14.
Via CNN
Leia na íntegra em: 
https://edition.cnn.com/2021/07/20/middleeast/afghanistan-
rockets-presidential-palace-intl/index.html

As U.S. Withdraws, Civilian Casualties In Afghanistan 
Reach A Record High
KABUL, Afghanistan — More women and children 
were killed and wounded in Afghanistan in the first 
half  of  2021 than in the first six months of  any year 
since the United Nations began systematically keeping 
count in 2009, a U.N. report said Monday.

The war-torn country saw a 47% increase in the 
number of  all civilians killed and wounded in violence 
across Afghanistan in the first six months of  the year, 
compared to the same period last year, according to the 
report.
“I implore the Taliban and Afghan leaders to take heed 
of  the conflict’s grim and chilling trajectory and its 
devastating impact on civilians,” said Deborah Lyons, 
the U.N. secretary-general’s special representative for 
Afghanistan.
“The report provides a clear warning that unprecedented 
numbers of  Afghan civilians will perish and be maimed 
this year if  the increasing violence is not stemmed,” 
Lyons added in a statement accompanying the report.
The Taliban have swiftly captured significant territory 
in recent weeks, seized strategic border crossings with 
several neighboring countries and are threatening a 
number of  provincial capitals. The advances come as 
the last U.S. and NATO soldiers leave Afghanistan.
The report found a particularly sharp increase in 
killings and injuries since May, when international 
military forces began their withdrawal and the fighting 
intensified following the Taliban’s offensive.
The U.N. mission in Afghanistan reported in its 
Afghanistan Protection of  Civilians in Armed Conflict 
midyear update 2021 that there were 1,659 civilians 
killed and 3,254 wounded. It said that’s a 47% increase 
compared with the same period last year.
Women and children made up close to half  of  all civilian 
casualties in the first half  of  2021 at 46%, according 
to the report. Thirty-two percent were children, with 
468 killed and 1,214 wounded. Fourteen percent of  
civilian casualties were women, with 219 killed and 508 
wounded, the report said.
The U.S.-NATO withdrawal is more than 95% complete 
and due to be finished by Aug. 31.
While making swift gains on the ground, the Taliban 
have also said they do not want to monopolize power. 
However, they insist there won’t be peace in Afghanistan 
until there is a new negotiated government in Kabul 
and President Ashraf  Ghani is removed from office.
Via NPR
Leia na íntegra em: https://www.npr.
or g/2021/07/26/1020666025/united-nations-r eport-civilian-
casualties-afghanistan-reach-record-high

UN compound attacked as battle for Afghanistan’s 
Herat rages
An Afghan security guard was killed on Friday when a 
United Nations compound came under attack in Herat, 
officials said, as fighting raged between government 
forces and the Taliban on the outskirts of  the city in 
western Afghanistan.
Violence has surged across the country since early May 
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when the Taliban launched a sweeping offensive as the 
US-led foreign forces began a final withdrawal which is 
now almost complete.
The Taliban have seized several districts on the outskirts 
of  the city – as well as two border crossings in Herat 
province adjoining Iran and Turkmenistan – as they 
continue a sweep across the country.
On Friday, the Taliban clashed with government forces 
on the outskirts of  Herat city, the provincial capital, 
forcing many families to flee, residents said.
During the fighting, the UN’s main compound in 
Herat came under attack by rocket-propelled grenades 
and gunfire, a statement issued by the United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) said.
“This attack against the United Nations is deplorable 
and we condemn it in the strongest terms,” said Deborah 
Lyons, the United Nations Secretary-General’s Special 
Representative for Afghanistan.
“The perpetrators of  this attack must be identified and 
brought to account.”
UNAMA said the attack was carried out by “anti-
government elements”.
It said, however, that the area where the compound is 
located was the scene of  heavy fighting between the 
Taliban and government forces.
UNAMA said no UN personnel were hurt in the 
incident.
The Taliban put the incident down to possible crossfire.
“It is possible that guards could have sustained harm 
in crossfire due to close proximity of  the office to the 
fighting,” the group’s spokesman, Zabihullah Mujahid, 
said on Twitter.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/
news/2021/7/30/un-compound-attacked-as-battle-for-afghanistans-
herat-rages

Cáucaso

Armenia says 3 soldiers killed in gun battle with 
Azeri forces
Armenia has said three of  its soldiers were killed 
and two wounded in border clashes with Azerbaijani 
forces in some of  the heaviest fighting between the 
two neighbours since last year’s six-week war over the 
disputed Nagorno-Karabakh region.
In separate statements on Wednesday, the defence 
ministries of  both countries blamed the other side for 
initiating the clashes.
Armenia’s defence ministry said an intense gun battle 
had taken place near the village of  Sotk close to the 
border with Azerbaijan’s Kelbajar region, one of  those 
Baku reclaimed after the war that claimed some 6,500 
lives.

“The Azerbaijani side is deliberately escalating the 
situation as its forces remain illegally on Armenia’s 
sovereign territory,” Armenia’s foreign ministry said.
For its part, Azerbaijan’s defence ministry said 
Armenian forces had opened fire towards Azerbaijani 
positions in Kelbajar in the early hours of  Wednesday 
and that two of  its servicemen had been wounded.
It said Azerbaijan had agreed to a Russian-proposed 
ceasefire from 10am local time (06:00 GMT) but that 
Armenian forces had continued shelling its positions 
with tanks and mortars.
“Armenia bears full responsibility for the escalation of  
tensions,” it said.
In six weeks of  fighting last September to November, 
Azeri troops drove ethnic Armenian forces out of  
swaths of  territory they had controlled since the 1990s 
in and around Nagorno-Karabakh, before Russia 
brokered a ceasefire.
Moscow has since deployed some 2,000 peacekeepers 
in the area to oversee the ceasefire.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/
news/2021/7/28/armenia-says-three-killed-in-fire-exchange-with-
azeri-forces

China

Partido Comunista Chinês completa 100 anos
Durante celebrações do 100º aniversário do PCC, 
Xi Jinping diz que a era de a China “ser massacrada 
e intimidada desapareceu para sempre”. Presidente 
destaca que o “grande rejuvenescimento” da China é 
“irreversível”.
O Presidente chinês Xi Jinping deu um tom desafiante 
durante o importante discurso de celebração do 100º 
aniversário do Partido Comunista Chinês (PCC) em 
Pequim, esta quinta-feira (01.07), dizendo que a China 
embarcou num “curso histórico irreversível”.
A era da China “ser massacrada e intimidada desapareceu 
para sempre”, disse Xi durante o discurso na Praça 
Tiananmen, em Pequim. “Quem ousar tentar fazer 
isso terá a sua cabeça esmagada com sangue na grande 
muralha de aço forjada por mais de 1,4 mil milhões 
de chineses”, o líder chinês acrescentou aplaudido 
estrondososamente.
Xi disse que “o grande rejuvenescimento da nação 
chinesa entrou num curso histórico irreversível”. Ele 
creditou ao PCC o levantamento de milhões de chineses 
da pobreza e disse que este construiu uma “sociedade 
moderadamente próspera” durante os seus 100 anos 
de reinado.
“O povo da China não foi só bom ao destruir o mundo 
velho, mas também criou um mundo novo”, disse Xi. 
“Só o socialismo pode salvar a China”. No que diz 
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respeito à segurança do país, Xi disse que o país “deve 
acelerar a modernização da defesa nacional e das forças 
armadas”.
Autocracia na Constituição
O PCC foi fundado ilegalmente a 1 de julho de 1921 
em Xangai. Hoje, tem mais de 90 milhões de membros 
e está mais poderoso do que nunca.
A reivindicação à autocracia proposta pelo PCC está 
consagrada na Constituição da China. Para manter 
o poder, o partido dedica esforços e recursos num 
enorme aparato de repressão e censura e numa máquina 
de propaganda que está em pleno funcionamento.
Poucos dias antes da celebração do 100º aniversário do 
PCC, o museu ao ar livre de Yangjialing é visitado por 
grupos de idosos, jovens, homens e mulheres. A maioria 
tem seus smartphones nas mãos e estão entusiasmados 
a fotografar bandeiras e faixas vermelhas penduradas 
nas paredes.
O PCC apresenta Yan’an como a “Cidade da 
Revolução” - considerada um dos centros da chamada 
História Vermelha da China. Foi para esta cidade que 
os comunistas se retiraram em 1935, após a chamada 
Longa Marcha. “A era Yan’n propiciou ao nosso 
partido experiências importantes. Com base nestas 
experiências, o partido percebe hoje a importância de 
ter um líder central”, explica Feng Jianmei, professora 
do Colégio do Partido Comunista em Yan’na.
A viragem chinesa
Um líder forte. Isso é uma referência direta a Xi Jinping. 
Aos 68 anos, o político lidera o PCC e é o chefe de 
Estado da China desde 2013. Ele teve o limite de dez 
anos de mandato abolido. Xi Jinping é agora chefe de 
Estado e do partido pelo tempo que ele quiser - ou pelo 
tempo que o PCC permitir.
O Presidente é considerado “o núcleo” - como diz o 
jargão do PC. Xi Jinping é considerado o líder mais 
poderoso da China desde Mao Tse Tung. “A história 
nos mostra que a escolha do povo de que o Partido 
Comunista Chinês liderasse o grande renascimento da 
nação chinesa foi inteiramente correta. Nunca devemos 
nos esquecer disso”, sublinha o Presidente.
Nos últimos 20 anos, milhões de chineses que viviam 
no campo foram tirados da pobreza extrema. Esta 
mobilização social ajudou a criar a segunda maior 
economia do mundo. Mas a concentração de poder 
e a política externa expansiva sob à égide de Jinping 
levanta preocupações de que a China esteja a se voltar 
cada vez mais para o autoritarismo.
Contestações ao PCC e às suas políticas são rapidamente 
eliminadas. A expansão militar chinesa no Mar do Sul 
da China tem atraído atenção internacional e obrigado 
a mobilização de outros países da região. A repressão 
às liberdades civis em Hong Kong e o tratamento da 

minoria muçulmana Uyghur na região ocidental de 
Xinjiang despertam indignação internacional.
Via DW.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.dw.com/pt-002/partido-comunista-chin%C3%AAs-
completa-100-anos/a-58115794

Floods in Henan: 25 dead, thousands displaced and 
rescue continues
A heavy rainfall hitting central China’s Henan Province 
since Friday has left at least 25 dead, seven missing, 
more than 160,000 displaced and more than 1.2 million 
affected in the third most populated province with more 
than 99 million people, according to a press conference 
held by local officials on Wednesday afternoon.
Provincial capital Zhengzhou City witnessed its heaviest 
rainfall in decades on Tuesday. The city registered 
201.9 millimeters (mm) of  precipitation between 4 
p.m. and 5 p.m. on Tuesday, a record hourly high for 
the Chinese mainland. The city also broke its single-
day precipitation record, hitting its highest level since 
Zhengzhou’s weather station was established in 1951, 
according to Xinhua.
The record torrential rainfall left at least 16 dead in 
Zhengzhou, where multiple train stations and roadways 
were submerged.
Chinese President Xi Jinping on Wednesday stressed 
saving people’s lives as a top priority in flood prevention 
and rescue.
China’s State Flood Control and Drought Relief  
Headquarters lifted the emergency response to Level 
II, the second-highest level in the response system, 
starting at 3 a.m. on Wednesday.
The Ministry of  Finance (MOF) and the Ministry 
of  Emergency Management (MEM) on Wednesday 
allocated a total of  100 million yuan (about $15 million) 
for disaster relief  to Henan. The funds include 60 
million yuan allocated by the two ministries for natural 
disaster relief  and 40 million yuan from the MOF alone 
for agricultural production and water conservancy 
disaster relief.
The precipitation will continue across Henan Province 
until July 23, said forecasters from the national and 
Henan provincial meteorological centers on Wednesday.
Several factors, including atmospheric pressure, 
typhoon, and topography, are reported to have 
contributed to the unusual downpour in the province.
PLA and 1,800 firefighters from nearby provinces sent 
to Henan
The People’s Liberation Army (PLA) has mobilized its 
forces in Henan to participate in disaster-relief  efforts 
in the province.
More than 5,700 officers, soldiers, and militiamen have 
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been deployed to assist Henan Provincial government’s 
relief  and rescue endeavors, according to the press 
conference.
Around 200 Chinese People’s Liberation Army Rocket 
Force soldiers have joined the disaster rescue operation.
Besides, the MEM has dispatched 1,800 firefighters 
from nearby provinces, including north China’s Hebei 
and east China’s Anhui, to support disaster relief  work 
in Henan with 250 speed boats and over 18,500 sets 
of  other equipment for flood control and emergency 
rescue.
Via CGTN.
Leia a matéria na íntegra: 
https://news.cgtn.com/news/2021-07-21/12-killed-in-heavy-rain-in-
China-s-Zhengzhou-124fIoCFVw4/index.html

Filipinas

Is Duterte squandering The Hague victory to appease 
Beijing?
In the days leading up to the fifth anniversary on 
Monday of  The Hague’s 2016 ruling that rejected 
China’s historical claim to most of  the disputed 
South China Sea, the Philippines’ often abrasive 
Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr sounded 
celebratory, hailing the occasion as “a milestone in the 
corpus of  international law”.
“The Philippines is proud to have contributed to the 
international rules-based order,” he said of  Manila’s 
role in challenging Beijing before the Permanent Court 
of  Arbitration.
In a dig at China, Locsin said that the decision “dashed 
among others a nine-dash line; and any expectation 
that possession is nine-tenths of  the law.”
Locsin then cited Philippine President Rodrigo 
Duterte’s videotaped message at the UN General 
Assembly, in which the Filipino leader said the case was 
now “beyond compromise and beyond the reach of  
passing governments to dilute, diminish or abandon”.
But since taking office in 2016, Duterte has usually 
been less assertive – failing to challenge China’s moves 
to expand its maritime dominance in the region despite 
the landmark victory – and foreign policy experts said 
his “defeatist rhetoric” has compromised the country’s 
integrity and diminished its legal standing.
“Manila certainly missed a chance to echo a consistent 
unified narrative on its claims … which Beijing 
saw as an opportunity to flex its muscles and build 
the largest coast guard and maritime militia for its 
strategic advantage,” said Chester Cabalza, president 
and founder of  Manila-based think-tank International 
Development and Security Cooperation.
“Instead, Filipinos heard defeatist rhetoric from the 
commander-in-chief  as he kept mum on continuous 

Chinese incursions into the Philippines’ exclusive 
economic zone (EEZ),” he told Al Jazeera.
Collin Koh, research fellow at Singapore’s Institute 
of  Defence and Strategic Studies, said the Duterte 
administration “squandered the opportunity” in 
emphasising the significance of  the decision “whether 
it ought to be doing it alone or in concert with like-
minded external parties” such as the Association of  
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United 
States.
‘Victory Day’
It was in July 2016, less than two weeks into the Duterte 
presidency when The Hague tribunal concluded, based 
on the United Nations Convention on the Law of  the 
Sea (UNCLOS), that China’s assertion of  historic rights 
within its “nine-dash line” and maritime entitlements 
over most of  the South China Sea had “no legal basis”.
The ruling also affirmed the Philippines’ jurisdiction 
over its exclusive economic zone (EEZ), which stretches 
200 nautical miles (370km) from its coast. As such, 
China’s fishing activities and construction of  artificial 
islands within that area were deemed an infringement 
of  Philippine sovereign rights. The Philippines refers 
to that particular area as the West Philippine Sea.
Moreover, the court ruled that of  all disputed South 
China Sea features – even those controlled by Beijing 
– none were considered “habitable” and able to sustain 
economic activity in its original form, and therefore 
were not entitled to an EEZ – thus clearly falling within 
Philippine EEZ.
To commemorate the ruling this year, Philippine 
Senator Risa Hontiveros has proposed that the country 
declare July 12 as the National West Philippine Sea 
Victory Day.
In a statement sent to Al Jazeera, she said Duterte’s 
predecessor, Benigno Aquino III – who died last 
month – should also be commended for his decision 
to take on China and secure a “landmark legal victory”.
“Even when the Philippines was going against the 
Goliath that is China, he pursued the case merely on 
the principle that it was the right thing to do.”
Protests are also expected on Monday outside China’s 
diplomatic mission in Manila.
China has said repeatedly that it does not recognise the 
2016 ruling, and has continued to expand its artificial 
islands in Mischief  Reef, as well as in Scarborough 
Shoal, which Manila lost to Beijing in 2012.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em: https://www.aljazeera.com/
news/2021/7/12/south-china-sea-nine-dash-line-ruling

Japão
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Japan sees Taiwan tensions as regional security risk
Japan believes rising tension surrounding Taiwan 
requires its attention “with a sense of  crisis” as China 
intensifies military activities in the area and the United 
States steps up support for the self-governing island.
Japan’s concerns about Taiwan, Beijing’s growing 
rivalry with the United States and China’s increasingly 
assertive military actions in the region were added to 
an annual Defense Ministry paper that was adopted 
Tuesday by Prime Minister Yoshihide Suga’s Cabinet.
“Stabilizing the Taiwan situation is important for Japan’s 
national security and stability of  the international 
community,” the paper said. “We need to pay close 
attention with a sense of  crisis more than ever before.”
As China flexes its muscle in the Taiwan Strait and 
the Asia-Pacific region, Taiwan has become a regional 
flashpoint, as Japan, the United States and other 
democracies develop closer ties with the self-ruled 
island that Beijing regards as a renegade territory to be 
united by force if  necessary.
“As China rapidly enhances its military power, changes 
in the military power balance between the United states 
and China may possibly affect the peace and stability 
of  the Indo-Pacific region,” the report said. “It is 
necessary to pay greater attention to the military trends 
of  the two countries in areas such as the South China 
Sea and Taiwan.”
Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao 
Lijian called the report “extremely erroneous and 
irresponsible.”
“We will never allow any country to interfere with the 
Taiwan issue in any way. China must and will surely 
be reunified, and it is in the best interest of  regional 
peace and stability for China to achieve complete 
reunification,” Zhao said at a daily briefing.
Taiwan was a Japanese colony for 50 years until 1945 
and connections between the two remain strong.
Via The Asahi Shimbun
Leia na íntegra em: https://www.asahi.com/ajw/
articles/14394588
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Irã

L’Iran confirme le sabotage d’une de ses centrales 
nucléaires
L’Iran a confirmé des dégâts sur une de ses usines 
nucléaire près de Téhéran. Ce nouveau sabotage qui 
s’est produit il y a deux semaines est attribué à Israël et il 
intervient en pleine négociations nucléaires entre l’Iran 
et les grandes puissances pour la levée des sanctions 
américaines.
Dans un premier temps, les autorités iraniennes avaient 

affirmé avoir déjoué le sabotage dans ce site. Mais 
aujourd’hui, le porte-parole du gouvernement a reconnu 
des dégâts mineurs. « Je confirme l’acte de sabotage, 
mais il n’y a pas eu de dégâts matériels importants »,  a 
déclaré le porte-parole du gouvernement.
Des médias étrangers ont publié des photos satellites 
montrant un bâtiment endommagé en affirmant que le 
site visé était une unité de fabrication de centrifugeuses 
destinées à faire de l’enrichissement d’uranium. Ali 
Rabiei a affirmé que l’acte de sabotage avait causé un 
trou dans le toit du bâtiment et que les équipements qui 
se trouvaient dans le site n’ont pas été endommagés. 
Il a accusé Israël d’être à l’origine de ce sabotage 
en ajoutant que ces actions n’allaient pas arrêter le 
programme nucléaire de Téhéran.
Ces dernières semaines, les autorités israéliennes 
ont multiplié les déclarations en affirmant que l’État 
hébreu utilisera tous les moyens pour stopper le 
programme nucléaire de Téhéran. En avril dernier, 
le site d’enrichissement de Natanz a été la cible d’un 
important acte de sabotage, qui a endommagé des 
centrifugeuses dans un de ses bâtiments. Le même site 
avait déjà été l’objet d’un acte de sabotage en juillet 
2020.
Via RFI.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210706-l-iran-confirme-le-
sabotage-d-une-de-ses-centrales-nucl%C3%A9aires

Comment l’Iran compte contourner le détroit 
d’Ormuz avec son nouvel oléoduc
L’objectif  de l’Iran est de pouvoir exporter une partie 
de son pétrole à partir du terminal pétrolier de Jask, en 
mer d’Oman, et de contourner ainsi le détroit d’Ormuz.
Une grande partie du pétrole exporté depuis le Moyen-
Orient vers les pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du 
Nord passe par ce détroit d’Ormuz, qui relie le Golfe 
Persique à la mer d’Oman. C’est une zone très sensible 
et où patrouillent de nombreux navires de guerre 
étrangers, notamment américains.
Ces derniers mois, il y a eu plusieurs incidents graves 
dans cette région entre des navires américains et des 
patrouilles des Gardiens de la révolution. Et les deux 
pays se sont trouvés au bord de la guerre au moins deux 
fois depuis juin 2019.
Dans un premier temps, l’Iran va donc pouvoir exporter 
350 000 barils de pétrole depuis le terminal de Jask. 
Mais d’ici mars 2022, ce volume passera à un million 
de barils. Téhéran gagnera du temps pour exporter son 
pétrole et en même temps ne dépendra plus du seul 
terminal de Kharg qui est situé dans le Golfe Persique.
Frappé par les sanctions américaines qui l’empêchent 
d’exporter son pétrole, l’Iran espère aussi que la 
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construction de cet oléoduc et du terminal pétrolier 
change quelque chose. Avant l’imposition des sanctions 
américaines en 2018, l’Iran exportait en effet deux 
millions et demi de barils de pétrole par jour. Mais en 
contournant le détroit d’Ormuz, il sera plus facile pour 
Téhéran de contourner aussi les sanctions américaines.
Car l’Iran est un grand pays pétrolier et possède de 
nombreux gisements. Les réserves prouvées de pétrole 
classent le pays au quatrième rang dans le monde avec 
environ 200 milliards de barils. C’est donc une industrie 
stratégique pour Téhéran. En juin, l’Iran a produit deux 
millions et demi de barils de pétrole, selon l’Opep.
Mais pour l’instant, les exportations pétrolières du 
pays sont limitées à moins d’un million de barils par 
jour à cause des sanctions américaines mais le ministre 
iranien du Pétrole a affirmé que l’Iran pourrait tripler 
ses exportations si les sanctions étaient levées.
Via RFI
Leia na íntegra em: https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210726-
comment-l-iran-compte-contourner-le-d%C3%A9troit-d-ormuz-avec-
son-nouvel-ol%C3%A9oduc

Israel/Palestina

Ben & Jerry’s suspende venda de sorvetes em 
assentamentos israelenses ilegais nos territórios 
palestinos
Protesto da marca despertou a ira do governo israelense, 
que ameaça boicotar a empresa, alegando que ela se 
rendeu ao “terrorismo e ao antissemitismo”
A famosa empresa norte-americana de sorvetes Ben 
& Jerry’s desencadeou azedas reações no Governo de 
Israel depois de anunciar o próximo cancelamento de 
suas vendas aos aproximadamente 650.000 residentes 
israelenses que vivem nos territórios palestinos 
ocupados. Em um comunicado publicado na segunda-
feira, a empresa explicou que considera “incompatível 
com seus valores” que seus produtos sejam vendidos 
“nos territórios ocupados da Palestina”.
O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, 
afirmou que a decisão da empresa, uma das divisões 
da multinacional anglo-holandesa Unilever, de pôr fim 
à licença concedida à empresa israelense que fabrica 
os potes de sorvete para o mercado hebraico no final 
do próximo ano, é “uma rendição ao terrorismo e 
ao antissemitismo”. Em um telefonema ao CEO da 
Unilever, Alan Jope, o primeiro-ministro alertou-o que 
“Israel agirá agressivamente contra qualquer tipo de 
boicote a seus cidadãos”, segundo o jornal Haaretz. 
“Existem muitas marcas de sorvete, mas apenas um 
Estado judeu”, disse Bennett.
A Ben & Jerry’s foi fundada em 1978 nos Estados 
Unidos com o lema “paz, amor e sorvete” e tem sua 
sede principal em South Burlington, no Estado de 

Vermont. Desde 1987, a produção e distribuição de 
seus produtos em Israel são realizadas por meio de 
uma subsidiária, à qual decidiu não renovar a licença 
depois de seu vencimento. “Embora a Ben & Jerry’s 
não venderá mais nos territórios palestinos ocupados, 
ficaremos em Israel por meio de um acordo diferente”, 
concluiu o comunicado da empresa.
O anúncio da Ben & Jerry’s, empresa comprometida 
com várias causas progressistas, provocou uma reação 
tão forte do Governo israelense por representar 
uma importante vitória da campanha BDS, sigla de 
boicote, desinvestimento e sanções, com a qual busca 
conscientizar empresas e instituições sobre a ilegalidade 
dos assentamentos judeus na Palestina.
A única entidade judaica que comemorou a decisão 
foi a Americanos pela Paz, filial da israelense Shalom 
Ajshav (Paz Agora), que condena como ilegais, assim 
como grande parte da comunidade internacional e 
das Nações Unidas, os cerca de 200 assentamentos 
judeus construídos na margem oeste do rio Jordão, na 
Cisjordânia, parte integral da Palestina histórica, ou das 
bíblicas regiões de Judéia e Samaria.
Via El País.
Leia a matéria na íntegra: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-21/ben-jer r ys-
suspende-venda-de-sorvetes-em-assentamentos-israelenses-ilegais-nos-
territorios-palestinos.html

Ex-comissária da ONU lidera investigação sobre 
abusos israelitas e palestinianos
Navanethem (Navi) Pillay, uma jurista sul-africana de 
origem indiana nascida em 1941, Alta Comissária das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos entre 2008 
e 2014, vai liderar o inquérito aberto pela ONU sobre 
os abusos “sistemáticos” em Israel e nos territórios 
ocupados aos palestinianos.
A presidente do Conselho dos Direitos Humanos da 
ONU, a austríaca Elizabeth Tichy Fisslberger, disse esta 
quinta-feira que Navi Pillay vai liderar uma investigação 
com o objetivo de examinar os abusos e suas “causas 
profundas” deste conflito que existe há décadas no 
Oriente Médio.
A investigação foi desencadeada durante uma sessão 
especial do conselho focada no aumento da violência 
entre israelitas e palestinianos em maio – naquele que 
constituiu um dos piores conflitos entre os dois povos, 
com, epicentro na faixa da Gaza, controlada pelo 
movimentos Hamas.
Uma comissão de inquérito (COI) é a investigação de 
mais alto nível que pode ser ordenada pelo Conselho de 
Direitos Humanos. O conselho, sediado em Genebra, 
realizou uma sessão especial sobre o assunto em 27 de 
maio passado e decidiu estabelecer uma comissão de 
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inquérito internacional independente para investigar 
“todas as alegadas violações do direito internacional 
humanitário e todas as alegadas violações e abusos do 
direito internacional dos direitos humanos” em Israel 
e nos territórios palestinianos ocupados, incluindo 
Jerusalém Oriental ocupada.
A comissão foi encarregada de investigar “todas as 
causas profundas de tensões recorrentes, instabilidade 
e prolongamento do conflito, incluindo discriminação e 
repressão sistemáticas com base na identidade nacional, 
étnica, racial ou religiosa”.
Embora o conselho tenha ordenado oito investigações 
anteriormente sobre o mesmo assunto, esta é a primeira 
com um mandato para examinar as “causas profundas” 
e investigar abusos sistemáticos.
A quando do cessar-fogo anunciado em 21 de maio, 
pelo menos 250 palestinos e 13 israelitas haviam sido 
mortos.
Michelle Bachelet, a Alta Comissária da ONU para os 
Direitos Humanos, disse na altura ao conselho que os 
ataques mortais israelitas em Gaza podem constituir 
crimes de guerra e que o Hamas violou o direito 
internacional humanitário ao disparar foguetes contra 
Israel.
Via Jornal Económico.
Leia a matéria na íntegra: https://jornaleconomico.sapo.
pt/noticias/ex-comissaria-da-onu-lidera-investigacao-sobre-abusos-
israelitas-e-palestinianos-765972

Jordânia

Jordan and the US: An alliance too important to fail
On Monday, King Abdullah II of  Jordan will become 
the first Arab head of  state to meet with United States 
President Joe Biden.
The two will meet at the White House in Washington. 
The visit is part of  a three-week tour of  the United 
States by the Jordanian king, his wife Queen Rania, and 
his son Crown Prince Hussein.
The visit “will be an opportunity to discuss the many 
challenges facing the Middle East and showcase Jordan’s 
leadership role in promoting peace and stability in the 
region,”White House Press Secretary Jen Psaki said 
earlier this month.
“This meeting is very important for Jordan,” Edmund 
Ratka, head of  the Amman office of  Germany’s 
Konrad Adenauer Foundation, told DW. “It has both 
an important international dimension and a vital 
domestic dimension.”
Long-running friendship
“Given the various crises that Jordan has been dealing 
with recently, it’s of  great symbolic importance,” 
Ratka said, referring to recent political plots within the 

Jordanian royal family, the country’s ongoing economic 
and water crises and the impact of  the COVID-19 
pandemic.
The past few years haven’t been easy on the small 
Middle Eastern state, or its alliance with the US.
Washington’s friendly relationship with Jordan dates 
back to the end of  World War II. But it was not until 
the 1950s that the kingdom became truly important for 
the American government — which saw it as a safe, 
moderate country and a bulwark against communism 
and Arab nationalism in the region.
Over the decades, Jordan has also played a long-
running role in negotiations between the Israelis and 
the Palestinians. It was the second Arab nation to make 
peace with Israel in 1994, but also lobbies strongly 
for the Palestinian people. Many Jordanians have 
Palestinian roots.
US-Jordan relations at a ‘low point’
Still, none of  this prevented the previous US president, 
Donald Trump, from sidelining Jordan. Trump seemed 
to favor the strongman leaders of  other countries like 
Saudi Arabia and Egypt over Jordon’s King Abdullah.
“He [Trump] really didn’t care about Jordanian interests 
at all,” said Ratka. “It was very difficult for Jordan under 
Trump. The relationship was really at a low point.”
At the same time, Jordan is not as stable as it once 
was. In an analysis by the Brookings Institution’s Doha 
Center, the country of  10 million was described as a 
“soft dictatorship” with minimal democracy. Simply 
put, despite elections and a parliament, the royal family 
are in charge.
Jordanians have now begun to question their legitimacy. 
Recently, against the backdrop of  an economic 
recession and what are seen as broken government 
promises, Jordan experienced grassroots Arab Spring-
style protests.
Jordan gets military aid from Washington, too. The US 
Department of  Defense (DoD) says the kingdom has 
received $1.5 billion in military assistance since 2015. 
The funding allows the kingdom to buy and maintain 
military equipment like F-16 fighter jets. There are also 
currently around 3,000 American soldiers stationed in 
the country.
And although American funding did keep flowing 
during the Trump presidency, the country lost its 
foreign policy significance. At first, King Abdullah 
clearly attempted to find favor with Trump — but 
around halfway through the former president’s tenure, 
the Jordanians seemed to give up on him.
Biden changes everything
After December 2017, when the US controversially 
announced that Jerusalem would be the site of  its 
new embassy, contact at the leadership level ceased, 
something that observers said was unusual in the long 
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alliance.
Jordan has always been a supporter of  a two-state 
solution, where both Israel and Palestine would have 
their own countries. The decision to relocate the US 
Embassy seemed to fly in the face of  that idea. Jordan 
also acts as the “caretaker” of  the Al-Aqsa Mosque in 
Jerusalem, one of  the holiest sites in Islam.
Via DW
Leia na íntegra em: 
https://www.dw.com/en/jordan-and-the-us-an-alliance-too-important-
to-fail/a-58291101

Líbano

Lebanon names Najib Mikati as new prime minister
Lebanese telecoms tycoon and former prime minister, 
Najib Mikati, was chosen by lawmakers Monday to 
serve as Lebanon’s new prime minister as the nation 
reels from multiple political-economic crises.
The Harvard-educated Mikati secured sufficient votes 
from members of  parliament. He is endorsed by most 
of  Lebanon’s political parties including the Iran-backed 
militant group Hezbollah, but he faces opposition 
from the party of  President Michel Aoun, a Maronite 
Christian.
Mikati previously served as prime minister in a 
caretaker capacity for three months in 2005 following 
the car bomb assassination of  Rafik Hariri and again 
in 2011 and from 2013 to 2014. He has also served 
as minister of  public works and transport in three 
different cabinets between 1998 and 2004.
He is a Sunni Muslim from the northern city of  Tripoli.
The businessman owns the M1 Group, along with his 
brother Taha. The investment holding group owns 
shares in companies in various industries around the 
world, including South African telecom and French 
fashion companies.
According to Forbes, he has a net worth of  $2.7 billion 
(€2.3 billion).
Via DW
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/en/lebanon-names-
najib-mikati-as-new-prime-minister/a-58648188

ECONOMIA

Central banks face up to the daunting task of 
quitting QE
Can they stop their bond-buying without upending 
markets?
THE DEBATE over the effect on markets and the 
global economy of  quantitative easing (QE), the 
purchase of  bonds with newly created money, is 
almost akin to a culture war. To its critics unrestrained 
QE during the pandemic has covertly financed 

governments while inflating asset prices and boosting 
inequality. To its fans QE is an essential tool in which 
economists have justified and growing confidence. 
This high-stakes debate is about to enter a new phase. 
Rich-world central banks’ balance-sheets will have 
grown by $11.7trn during 2020-21, projects JPMorgan 
Chase, a bank (see chart). By the end of  this year their 
combined size will be $28trn—about three-quarters of  
the market capitalisation of  the S&P 500 today. But 
central bankers are about to turn this mega-tanker of  
stimulus around.
The justifications for QE have almost dissipated. At the 
start of  the pandemic, central banks bought bonds to 
calm panicky markets amid a flight to safety and a dash 
for cash. Then it became clear that the pandemic would 
cause an enormous economic slump that would send 
inflation plummeting; QE was necessary to stimulate 
the economy. Today, however, markets are jubilant and 
inflation is resurgent.
In America it looks increasingly weird that the Federal 
Reserve is the biggest buyer of  Treasuries, as it was 
in the first quarter of  2021. The economy is powering 
ahead. In June it added a heady 850,000 jobs, according 
to figures released on July 2nd. On Wall Street cash is 
so abundant that $750bn or more often gets parked 
overnight at the New York Fed’s reverse-repo facility, 
mopping up some of  the liquidity injected by QE. The 
Fed’s purchases of  mortgage-backed securities, amid a 
red-hot housing market, now look bizarre.
Some central banks have already begun to scale back 
their purchases. The Bank of  Canada began curtailing 
the pace of  its bond-buying in April. The Reserve 
Bank of  Australia is expected to announce on July 
6th that it will taper its bond-buying. The Bank of  
England is approaching its £895bn ($1.2trn) asset-
purchase target and looks likely to stop QE once that is 
reached; Andrew Bailey, its governor, has mused about 
offloading assets before raising interest rates, contrary 
to the normal sequencing. In May the Reserve Bank 
of  New Zealand said it would not make all of  the 
NZ$100bn ($70bn) asset purchases it had planned to 
do. And the European Central Bank is debating how to 
wind down its pandemic-related scheme.
By comparison the Fed has been reticent. Last month 
Jerome Powell (pictured), the Fed’s chair, said that the 
central bank is “talking about talking about” tapering 
its purchases of  assets. Most economists expect an 
announcement on tapering by the end of  the year. 
The Fed’s careful approach might reflect its lingering 
memories of  2013, when it last warned of  tapering 
to come. Bonds sold off  sharply, the dollar soared 
and emerging markets suffered capital outflows in 
what became known as the “taper tantrum”. Even 
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Mr Powell’s announcement in June was accompanied 
by a mini-tantrum of  sorts. Prompted by higher 
inflation, officials also indicated that they expected to 
raise interest rates twice by the end of  2023, sooner 
than they previously signalled. The hawkish turn sent 
emerging-market currencies tumbling.
QE is swathed in so much mystical uncertainty that 
working out the impact of  unwinding it is no easy 
feat. But a careful examination of  central banks’ past 
experience of  asset purchases yields clues for what to 
expect. It also contains lessons for how central banks 
might be able to extricate themselves from their bond-
buying gracefully this time, before the negative side-
effects of  their enormous balance-sheets start to be 
felt.
Begin with the effects of  changing course. Everyone 
agrees that central banks’ asset purchases reduce long-
term bond yields. But there is huge uncertainty as to 
how much they underpin markets today. Last year Ben 
Bernanke, who was the Fed’s chairman at the time of  
the taper tantrum, suggested that in America in 2014 
every $500bn of  QE reduced ten-year Treasury yields 
by 0.2 percentage points. On that rule of  thumb, 
adjusted for inflation, the Fed’s total securities holdings 
of  $7.5trn today are suppressing yields by nearly three 
percentage points (although Mr Bernanke suggested, 
somewhat arbitrarily, that the overall QE effect might 
be capped at 1.2 percentage points).
Alternatively, the median estimate of  a survey of  24 
studies conducted in 2016 by Joseph Gagnon of  
the Peterson Institute for International Economics 
suggests that asset purchases worth 10% of  GDP 
reduced ten-year government bond yields by about 
half  a percentage point. That suggests that QE today 
is suppressing long-term rates by just under two 
percentage points in America, Britain and the euro 
area—although Mr Gagnon argues that when yields hit 
their lower bound near zero, as they have in Europe 
and Japan, QE reaches its limits. A bigger bond market 
may also reduce the size of  the effect. The Bank of  
Japan owns government debt worth a staggering 97% 
of  GDP, but Mr Gagnon finds the effects of  QE have 
historically been more muted, perhaps because Japan’s 
total public debt is more than two-and-a-half  times 
that figure.
These numbers, and the experience of  the taper tantrum, 
make the reversal of  QE seem like something that will 
upend financial markets. Sky-high asset prices today 
reflect the assumption that long-term interest rates will 
stay low for a long time. “We know we need to be very 
careful in communicating about asset purchases,” Mr 
Powell acknowledged earlier this year. Yet the lessons 
from the taper tantrum are subtler than they seem—

and may even provide some cause for comfort.
Via The Economist.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/07/04/
central-banks-face-up-to-the-daunting-task-of-quitting-qe

OCDE

Taxation des multinationales : un accord sur un taux 
d’au moins 15 % trouvé à l’OCDE
Après deux jours de négociations, un accord global à 
130 pays sur une réforme de la fiscalité mondiale a été 
trouvé pour taxer plus et mieux les cent plus grandes 
multinationales.
Des tensions et des blocages, puis des concessions et des 
avancées. Et soudain, après deux jours de négociations 
électriques, mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet, un 
accord global à 130 pays a été obtenu sur une réforme 
de la fiscalité mondiale pour taxer plus et mieux les cent 
plus grandes et plus rentables multinationales, dont les 
fameux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).
Réuni à Paris pour préparer la version finale du projet 
qui sera soumis aux ministres des finances du G20 (les 
19 pays les plus riches et l’Union européenne) les 9 et 
10 juillet, à Venise, le groupe de travail dit du « Cadre 
inclusif  » rattaché à l’OCDE, qui réunit pays riches 
et émergents, a atteint son objectif  : parvenir à un 
compromis sur les réglages fins de la future réforme.
« Les sociétés multinationales ne pourront plus opposer 
les pays les uns aux autres dans le but de faire baisser 
les taux d’imposition et de protéger leurs bénéfices au 
détriment des recettes publiques » a réagi le président 
américain Joe Biden dans un communiqué. Le taux 
moyen de l’impôt sur les sociétés dans le monde est 
passé de 40 % en 1980 à 25 % aujourd’hui. Le ministre 
français de l’économie et des finances Bruno Le Maire 
a salué « l’accord fiscal international le plus important 
conclu depuis un siècle ».
Le texte qui doit mettre en œuvre cette réforme 
qualifiée d’historique est fin prêt, sur ces deux piliers 
: l’impôt minimum mondial d’au moins 15 % qui va 
de facto neutraliser les paradis fiscaux à taux zéro (îles 
Caïmans, îles Vierges britanniques, Jersey, etc.) ; et 
la redistribution d’une part du surplus de profits des 
multinationales aux Etats dans lesquels elles font des 
affaires sans y avoir d’implantation, parmi lesquels de 
nombreux pays en développement.
A 130 pays sur les 139 que compte le groupe Cadre 
inclusif, l’accord est incontestablement mondial. 
Les poids lourds du G20 ont tous signé, Inde et 
Chine comprises, comme aussi l’essentiel des pays en 
développement. L’Argentine a un temps été tentée 
de faire sécession, stimulée par les arguments de la 
Commission indépendante pour la réforme de la 
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taxation des multinationales (ICRICT) en faveur d’un 
accord plus radical et plus généreux, notamment fondé 
sur un impôt minimum à 21 % – le taux proposé à 
l’origine par le président américain, Joe Biden, pour 
lancer les débats – et une répartition plus importante 
des impôts en faveur des émergents.
Via Le Monde.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/01/taxation-des-
multinationales-un-accord-sur-un-taux-d-au-moins-15-trouve-entre-130-
pays-de-l-ocde_6086579_3234.html

Principais economias globais fecham acordo 
histórico para fazer multinacionais pagarem mais 
impostos
Em breve, o mundo terá um novo sistema tributário 
que poderá taxar multinacionais e plataformas digitais 
que até agora conseguiam evadir grande parte de 
seus impostos. Após anos de intensas negociações, a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o clube dos países mais ricos do 
mundo, anunciou nesta quinta-feira um acordo com 
130 países e jurisdições para estabelecer um imposto 
corporativo mínimo de “pelo menos 15% “sobre os 
lucros das maiores empresas do mundo”. O Brasil é 
um dos signatários do acordo, que será aprovado na 
próxima semana na cúpula dos ministros das finanças 
do G20 em Veneza.
Depois de anos de avanços a passo de tartaruga, a 
organização dos países mais industrializados do mundo 
conseguiu chegar a um acordo que será decisivo para a 
arquitetura tributária e empresarial mundial. A OCDE 
vem trabalhando há mais de sete anos em um esquema 
para que as grandes multinacionais paguem impostos 
nos lugares em que fazem negócios e não onde é mais 
barato para elas, mas o impulso do G7 foi decisivo para 
se chegar a um acordo de valores mínimos que fará 
com que gigantes como Google, Amazon e Facebook 
paguem os impostos que lhes correspondem. A 
liderança da nova Administração dos Estados Unidos, 
com o presidente Joe Biden e sua secretária do Tesouro, 
Janet Yellen, e a perseverança das instituições europeias 
cimentaram um acordo histórico.
A Europa vinha tentando havia anos reduzir as vantagens 
fiscais das multinacionais. Embora a Comissão Europeia 
se empenhasse para tampar as brechas pelas quais as 
multinacionais evadem o pagamento de impostos, 
a Europa via seus planos frustrados porque tinha o 
inimigo em casa. Irlanda, Luxemburgo, Holanda e 
Malta são alguns dos países que oferecem rotas de fuga 
aos grandes grupos internacionais. Irlanda, Hungria e 
Estônia estão entre os países da UE que participam das 
negociações e não assinaram o acordo.

De acordo com a instituição com sede em Paris, uma 
taxação de 15% poderia gerar cerca de 150 bilhões 
de dólares (cerca de 760 bilhões de reais) em receita 
tributária adicional. Somam-se a isso “benefícios 
adicionais” que advirão da “estabilização do sistema 
tributário internacional e de maior segurança fiscal para 
os contribuintes e as administrações”, aponta a OCDE.
Vigência em 2023
“Após anos de intenso trabalho e negociações, este 
pacote histórico garantirá que as grandes companhias 
multinacionais paguem sua parte justa dos impostos em 
todos os lugares”, disse o secretário-geral da OCDE, 
Mathias Cormann, que está no cargo há cerca de um 
mês. Segundo o australiano, o acordo, que ainda terá de 
ser ratificado pelos Governos envolvidos, “acomoda na 
mesa de negociações os diferentes interesses, inclusive 
das pequenas economias e das jurisdições em vias de 
desenvolvimento”.
Cormann ressaltou a importância de que o acordo final 
com “todos” os membros seja alcançado no prazo 
previsto, ao longo deste ano. Pelo calendário da OCDE, 
os detalhes técnicos do acordo deverão ser finalizados 
em outubro próximo, e ele deverá entrar em vigor em 
2023.
Via El País
Leia na íntegra em: https://brasil.elpais.com/
economia/2021-07-01/principais-economias-mundiais-chegam-a-
acordo-historico-para-fazer-multinacionais-pagarem-mais-impostos.html

OPEP

Time to increase oil production? OPEC and its allies 
will meet to decide.
OPEC, Russia and their allies will meet by 
videoconference Thursday to consider whether the 
strength and durability of  the recovery of  oil demand 
warrants an increase in oil output.
For more than a year, this group of  producers, known 
as OPEC Plus, has kept a tight grip on oil production, 
helping to lift prices by around 85 percent since 
November to about $75 a barrel for Brent crude, the 
international benchmark, and $74 a barrel for West 
Texas Intermediate, the U.S. standard.
Some of  the group’s members, including Russia and 
the United Arab Emirates, are expected to lean toward 
increasing production at a time when oil consumption 
is rising as economies recover from the pandemic.
Some oil officials also worry that keeping tight controls 
on production can be counterproductive because 
relatively high prices — some analysts are projecting they 
could eventually reach $100 a barrel — will encourage 
competitors like shale oil drillers in the United States 
to increase output, cutting into the market share of  the 
OPEC Plus countries.
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On the other hand, Saudi Arabia, the world’s largest oil 
exporter, is known to favor caution. If  the economic 
recovery stumbles because of  new variants of  the 
coronavirus, for instance, an oversupply of  oil could 
force prices to drop.
Oil officials will also be keeping in mind the potential 
for an output increase later this year and in 2022 from 
Iran, an OPEC member. Tehran is engaged in indirect 
talks with the United States on resuming the nuclear 
deal that President Donald J. Trump abandoned. If  
successful, these negotiations could lead to a lifting of  
the U.S. sanctions that have crimped Tehran’s oil sales.
On Wednesday, Mohammad Alfares, the oil minister of  
Kuwait, a close ally of  the Saudis, said that OPEC Plus 
was “cautious with regard to the strategy of  raising 
production amid the challenges of  the oil markets.”
The Saudis have previously agreed to a gradual increase 
of  about two million barrels a day — about 2 percent 
of  world supplies — from May through July.
Helima Croft, an analyst at RBC Capital Markets, an 
investment bank, said in a recent note to clients that 
OPEC Plus may approve an increase in production of  
500,000 barrels a day to up to one million barrels a day, 
beginning in August.
Via The New York Times.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.nytimes.com/2021/07/01/business/opec-plus-meeting.
html

Explainer: UAE and Saudi Arabia’s spat over OPEC oil 
production
Saudi-led plan to extend a deal capping oil production 
triggers a dispute between two OPEC heavyweights.
In a rare public spat between the Gulf  state allies, the 
United Arab Emirates and Saudi Arabia have found 
themselves at loggerheads over an OPEC plan that 
seeks to extend a cap on oil production.
Saudi Arabia has led a push in OPEC to raise output 
by some 2 million barrels per day from August to 
December 2021 but extend remaining cuts to the end 
of  2022.
But the UAE pushed back on Sunday, saying a cut in 
output beyond the initial deadline of  April 2022 would 
be “unfair to the UAE”.
The UAE has said the market is “in dire need of  higher 
production” of  crude oil following a plunge in oil prices 
and production last year as the pandemic hit travel and 
energy use.
OPEC’s sharp output cuts have kept prices from 
collapsing even further. However, pumping too much 
too soon could undermine the rebound in energy 
prices.
Meetings on Friday, both between the 13 members of  

OPEC proper and between the 23 members of  OPEC 
Plus, failed to reach a deal on oil output.
Under a proposed OPEC Plus deal, the UAE would 
proportionally cut its oil production by 18 percent, 
while Saudi Arabia would cut its output by 5 percent.
Negotiations over the dispute were set to resume on 
Monday, but the meeting was called off. No new date 
was agreed.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/explainer-uae-saudi-
arabia-spat-over-opec-oil-production

Saudi and UAE reach compromise in OPEC+ standoff
Saudi Arabia and the United Arab Emirates have 
reached a compromise deal in a standoff  over OPEC+ 
crude output quotas, according to media reports citing 
sources within OPEC+.
Earlier this month talks between OPEC and its allies 
led by Russia, a grouping known as OPEC+, fell apart 
over a dispute that pivoted on individual quotas for 
pumping crude.
At issue was how much oil Abu Dhabi would be allowed 
to produce under a proposed deal that sought to add an 
extra 2 million barrels per day of  crude to the market 
to cool oil prices.
Crude prices have recently soared to their highest levels 
in two and a half  years as economies around the globe 
– especially more developed ones- cast-off  COVID-19 
restrictions, boosting demand for energy.
After Reuters news agency reported that Saudi 
Arabia and the UAE had struck a compromise, global 
benchmark Brent crude fell by roughly $1 towards $75 
per barrel. Both countries are major OPEC producers.
Last year, oil prices crashed after COVID-19 lockdowns 
gutted global crude demand and Saudi Arabia piled 
even more pressure onto markets by declaring an oil 
price war after it could not get its fellow OPEC+ 
members to agree to deep cuts.
The crash in prices led to escalating geopolitical 
tensions between Washington and Riyadh, as United 
States shale oil producers – whose productions costs 
are far higher than Saudi Arabia’s – faced an existential 
threat to their existence.
But oil markets stabilised last year after OPEC+ agreed 
to record output cuts of  roughly 10 million bpd. Those 
curbs have been gradually eased since then and now 
stand at about 5.8 million bpd.
While most OPEC+ members supported a proposal 
to unwind the remaining cuts by boosting output by 
400,000 bpd every month until the end of  next year, 
the UAE refused to endorse it unless its individual 
production quota was raised.
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An OPEC+ source told Bloomberg News on 
Wednesday that the compromise with Saudi Arabia will 
see the UAE’s output baseline rise from its current level 
of  about 3.17 million bpd to 3.65 million.
OPEC+ has yet to make a final decision on its output 
policy and it has not yet announced a new meeting date 
after talks were abandoned this month.
Via Al-Jazeera
Leia na íntegra em:
https://www.aljazeera.com/economy/2021/7/14/saudi-and-uae-
reach-compromise-in-opec-standoff

DIREITOS HUMANOS

Maioria das vítimas de tráfico de pessoas é negra, 
mostra relatório
Estudo do MJSP foi feito em parceria com órgão das 
Nações Unidas.
Dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas 
mostram que 72% das vítimas desse tipo de crime no 
Brasil é negra. A taxa leva em consideração as pessoas 
atendidas nos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas e em postos do Ministério da Saúde.
O relatório, que abrange o período entre 2017 e 2020, 
foi apresentado nesta quinta-feira (29), véspera do 
Dia Mundial e Nacional de Combate ao Tráfico de 
Pessoas, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
O material foi elaborado em parceria com o Escritório 
das Nações Unidas para Drogas e Crime (Unodc).
Em sua terceira edição, esta é a primeira vez que o 
relatório traz o recorte por raça. De acordo com o 
levantamento, entre as possíveis vítimas de tráfico de 
pessoas que foram atendidas exclusivamente no sistema 
de saúde, 37,2% são crianças.
Segundo o estudo, de 2017 a 2020 foram catalogadas 
1.811 vítimas com idade entre 18 e 59 anos pelos 
centros de referência especializados de assistência social 
(Creas). No sistema de saúde, foram contabilizadas 615 
vítimas potenciais.
Já pelo Disque 180 foram recebidas 388 denúncias no 
período, 61% das quais relacionadas à exploração sexual. 
No Disque 100, entre 2017 e 2019 foram contabilizadas 
denúncias referentes a 79 vítimas, entre as quais, 45 para 
fins de exploração sexual, 21 relacionadas ao trabalho 
em condições análogas à escravidão, 11 por adoção 
ilegal e duas para remoção de órgãos.
O Ministério Público do Trabalho (MPT), por sua vez, 
contabilizou 15.857 aliciamentos entre 2017 e 2020, a 
maioria (14,80%) no estado de São Paulo, seguido por 
Minas Gerais (14,52%).
Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública 
disse, contudo, que ainda é necessário combater a 
subnotificação de casos, “consequência do receio ou 
vergonha das possíveis vítimas em denunciar os casos 

de tráfico de pessoas”.
“Estamos trabalhando em parceria com os estados, 
instituições públicas e a sociedade civil para esclarecer 
aos cidadãos os possíveis riscos que possam torná-
los vítimas do tráfico humano, sejam promessas de 
trabalho fáceis e lucrativas ou a entrega de passaportes 
e demais documentos a terceiros que possam retê-los 
em outros países”, disse o secretário nacional de Justiça, 
Cláudio de Castro Panoeiro, segundo o texto divulgado 
pela pasta.
Acordos
Nesta quinta, o Ministério da Justiça firmou dois 
acordos de cooperação técnica para combater o tráfico 
de pessoas. Um deles, em parceira o Ministério da 
Cidadania, prevê a capacitação sobre o atendimento a 
potenciais vítimas desse tipo de crime.
Via Agência Brasil.
Leia a matéria na íntegra: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-07/maioria-
das-vitimas-de-trafico-de-pessoas-e-negra-mostra-relatorio

COMÉRCIO INTERNACIONAL
MERCOSUL

Comunicado de prensa N° 112/21: LVIII Reunión 
Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) del 
Mercosur – Estados Partes y Bolivia
En la LVIII Reunión Ordinaria del CMC del Mercosur 
– Estados Partes y Bolivia, Uruguay, al tiempo que 
reivindicó su pertenencia al Mercosur, comunicó que 
comenzará a conversar con terceros para negociar 
acuerdos comerciales extrazona.
La posición del Canciller y la Ministra de Economía y 
Finanzas consistió en defender la modernización del 
bloque, a través de una agenda de negociaciones externas 
sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente.
Uruguay entiende que la decisión 32/00 no está en 
vigor, ya que nunca fue internalizada.
En la reunión, no se aprobó la reducción del arancel 
externo común, a pesar de que Uruguay había apoyado 
algunas de las propuestas presentadas, las que siempre 
se entendieron formando parte de un mismo paquete 
con la flexibilización.
Finalmente, Uruguay reiteró que, inspirado en 
principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, 
actuará conforme a ellos en materia de inserción 
internacional, reivindicando su calidad de miembro 
pleno del Mercosur.
Via MRE do Uruguai.
Leia a nota na íntegra: 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/
comunicados/lviii-reunion-ordinaria-del-consejo-del-mercado-comun-cmc-
del-mercosur
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Crise no Mercosul: entenda o que está em jogo 
durante a presidência temporária brasileira
Brasil e Uruguai têm um plano para mudar algumas 
regras do Mercosul, mas a Argentina não concorda. 
Se as discordâncias se intensificarem, o bloco pode 
retroceder a uma zona de livre comércio.
O Brasil recebeu, nesta quinta-feira (8) a presidência 
temporária do Mercosul da Argentina, que estava 
exercendo o cargo.
O bloco vive um momento de incertezas: o Uruguai 
anunciou que vai começar a negociar acordos comerciais 
sozinho, sem os outros países do Mercosul (Argentina, 
Brasil e Paraguai).
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, abriu 
a reunião desta terça-feira e, em seu discurso, fez 
indiretas ao Uruguai: “Acreditamos que o caminho é 
cumprir o Tratado de Assunção, negociarmos juntos 
com países ou blocos terceiros e respeitar a figura do 
consenso”. Ele ainda citou o Papa Francisco, ao dizer 
que “ninguém se salva sozinho”.
Há dois desentendimentos a serem resolvidos:
* O que acontecerá com a tarifa externa comum (TEC)?
* Os países do bloco poderão negociar sozinhos com 
terceiros?
Além de os dois principais países do grupo, Brasil e 
Argentina, terem sérias discordâncias a serem resolvidas, 
os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández têm 
uma relação afastada marcada por uma antipatia mútua.
Como começaram os desentendimentos?
No fim de março, houve uma reunião entre os 
presidentes dos quatro países que compõem o bloco 
para comemorar os 30 anos da criação do Mercosul. 
Dois líderes, Alberto Fernández, da Argentina, e Luis 
Lacalle Pou, do Uruguai, se desentenderam nessa 
ocasião.
Lacalle Pou pediu uma flexibilização da Tarifa Externa 
Comum (TEC). O argentino rejeitou na hora e disse 
que se o Mercosul é um peso para algum país, “que 
saiam do barco e tomem outro”.
O que é a Tarifa Externa Comum?
Os países que formam o Mercosul aceitaram adotar as 
mesmas alíquotas de tarifas de importação de produtos 
de outros países que não fazem parte do bloco.
É isso que faz com que o bloco seja uma união 
aduaneira.
No entanto, há diversos produtos que são exceções —
por exemplo, as alíquotas que o Brasil aplica a bens de 
informática são diferentes das argentinas.
A TEC foi adotada no Mercosul em 1995. Para 
produtos industriais, a média é de cerca de 14%, mas 
há alguns produtos sobre os quais incide uma alíquota 
de até 35%.
Via G1.

Leia a matéria na íntegra: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/09/crise-no-mercosul-
entenda-o-que-esta-em-jogo-durante-a-presidencia-temporaria-brasileira.
ghtml

MEIO AMBIENTE

Emisiones Cero: Una encrucijada para América Latina
La comunidad científica nos plantea la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) e impedir que se sigan acumulando gases en la 
atmósfera. ¿Como resolver la situación? ¿Quien debería 
liderar el proceso de transición?
Inicialmente la mayoría de las iniciativas se centraron 
en los mercados con el diseño de mecanismos de 
incentivos, fijando un precio a las emisiones de carbono, 
para así estimular la búsqueda de fuentes renovables. 
Independientemente de las intenciones y más allá de 
los mecanismos instaurados, las emisiones continuaron 
creciendo. La industria petrolera siguió expandiéndose, 
aproximando al planeta a una situación límite.
Algo debería hacerse, y de forma inmediata. La 
comunidad científica planteó un cambio de enfoque 
y comienza a popularizarse la idea de mantener las 
reservas en el subsuelo. En función de ello, resulta 
imprescindible limitar las tareas de prospección y 
explotación petrolera y asociarlas a un “presupuesto 
de carbono” – esto es, una cantidad determinada que 
un país, sector o ciudad, aún tiene para emitir GEI 
en un periodo de tiempo sin que ponga en riesgo la 
consecución de la meta de mantener un aumento de 
temperatura inferior a 1.5°C o 2°C.
A nivel global, hablamos de un stock de carbono de 460 
gtC02, lo remanente del “presupuesto del carbono” si 
el objetivo es mantener el aumento de temperatura por 
debajo de los 1.5°C. Al ritmo  actual de emisiones anuales 
(flujo : 41,5 gtC02), el citado presupuesto se agota en 
aproximadamente 11 años. Por eso la urgencia, sino las 
consecuencias resultarían irreversibles. Esto plantea la 
necesidad de un Estado que avizore los límites y que 
estimule la transición.
Durante mucho tiempo los líderes globales hicieron 
caso omiso del planteo de la comunidad científica y 
fueron sordos ante el llamado a la acción por parte de 
los jóvenes. Pero los riesgos que genera el calentamiento 
global son palpables. Ello explica el comportamiento 
de las compañías aseguradoras, que presurosas deciden 
abandonar “el barco del carbón”.
Los inversores también reaccionan presionando a las 
petroleras para que implementen planes de reconversión 
para que sus activos (acciones) no resulten afectados 
por la “burbuja del carbón”. Dicha burbuja se asocia a la 
idea de activos varados (stranded assets), y es la contra-
cara financiera del riesgo previamente descripto. En la 
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medida que nos acercamos al límite del presupuesto, 
mayor es el interés de los accionistas por abandonar su 
posición en la industria, lo que se ve reflejado en una 
venta acelerada de acciones.
Pocos creían en el peso del activismo en 2011, cuando 
por primera vez se escuchaba el reclamo por desinvertir 
en los campus universitarios estadounidenses. La idea 
de “dejar las reservas en el subsuelo” resultaba utópico, 
imposible. Tampoco la ecuación económica resultaba 
auspiciosa para los recursos renovables, lo cual forzaba 
al Estado a otorgar generosos subsidios al sector para así 
volverlo competitivo frente a los combustibles fósiles. 
Y las compañías petroleras se encontraban legalmente 
“blindadas”, independientemente del origen de la 
demanda, ya que la justicia siempre fallaba a su favor.
Via Latinoamerica21.
Leia a matéria na íntegra: 
https://latinoamerica21.com/es/emisiones-cero-una-encrucijada-para-
america-latina/

PANDEMIA COVID-19

I.M.F. Board Greenlights $650 Billion Plan To Help 
Poorer Countries’ Pandemic Recovery
The board of  the International Monetary Fund (I.M.F.) 
on Friday approved a plan to distribute $650 billion 
in reserve funds to help poorer nations with their 
vaccine rollouts and pandemic recovery efforts—an 
announcement that comes after the I.M.F., like other 
international aid organizations, warned of  an unequal 
world comeback from Covid-19.
Key Facts:
The plan must now be approved by the I.M.F.’s board 
of  governors, which is expected.
The new funds would constitute the largest increase in 
currency reserves in the I.M.F.’s 75-year existence, and 
would be available by next month.
Under the Biden administration, the U.S. supported 
an increase to the I.M.F.’s reserves, a pivot from the 
Trump administration’s stance.
If  approved, the money can be used by poorer countries 
to buy vaccines, and pay down debt it took on during 
the pandemic.
Crucial Quote
“This is a shot in the arm for the world,” the managing 
director of  the International Monetary Fund, Kristalina 
Georgieva, said in a statement.
Chief  Critic
Last year, the Trump administration rebuffed calls to 
increase the I.M.F.’s reserves, arguing the funds would 
benefit richer countries the most. Treasury Secretary 
Janet Yellen reversed the U.S.’ stance, claiming richer 
countries would have no need for the reserve funds, 
known as “Special Drawing Rights.”

Key Background
Special Drawing Rights (SDR) are allocated to I.M.F. 
member countries as assets that can be swapped for 
hard currency. A country’s allotment is based on the 
amount of  money it contributes, meaning the U.S.—
as the biggest contributor—receives the largest share 
of  the pot. The U.S. previously said it would transfer 
one-fifth of  its share to be used by other countries, 
according to the New York Times.
Via Forbes.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.forbes.com/sites/jackbrewster/2021/07/09/imf-
board-greenlights-650-billion-plan-to-help-poorer-countries-pandemic-
recovery/?sh=438cbdc45b72

CDC shares ‘pivotal discovery’ on Covid-19 
breakthrough infections that led to new mask guidance
(CNN)A new study shows the Delta Covid-19 variant 
produced similar amounts of  virus in vaccinated and 
unvaccinated people if  they get infected -- illustrating 
a key motivation behind the federal guidance that now 
recommends most fully vaccinated Americans wear 
masks indoors.
Experts say that vaccination makes it less likely that 
you’ll catch Covid-19 in the first place -- but for those 
who do, this data suggests they could have a similar 
tendency to spread it as unvaccinated folks.
“High viral loads suggest an increased risk of  
transmission and raised concern that, unlike with other 
variants, vaccinated people infected with Delta can 
transmit the virus,” Dr. Rochelle Walensky, director of  
the US Centers for Disease Control and Prevention, 
said in a statement Friday.
he study, published by CDC Friday, describes 469 
Massachusetts residents who were infected in a July 
outbreak in Barnstable County, which includes the 
summer vacation destination Provincetown. No deaths 
were reported among them.
About 74% -- or 346 cases -- had been fully vaccinated. 
Of  those cases, 79% reported symptoms. Genetically 
sequenced cases revealed the Delta variant as the main 
culprit.
The researchers found evidence that viral loads were 
similar among 127 fully vaccinated people and 84 
others who were unvaccinated, partially vaccinated or 
whose vaccination status was unknown. Viral load is a 
proxy for how likely someone might be to transmit the 
virus to others.
On Tuesday, Walensky previewed these findings while 
unveiling guidance that people in areas with “high” or 
“substantial” Covid-19 transmission should resume 
wearing masks indoors. Over 75% of  the US population 
live in these areas.
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The finding that the Delta variant resulted in similar 
viral loads “was a pivotal discovery leading to CDC’s 
updated mask recommendation,” Walensky said Friday.
“The masking recommendation was updated to 
ensure the vaccinated public would not unknowingly 
transmit virus to others, including their unvaccinated 
or immunocompromised loved ones.”
Questions remain
Prior to Delta, vaccination was known to impact 
factors that likely influence transmission. Not only did 
vaccinated people tend to have lower viral loads, but 
they also had milder symptoms and were sick for less 
time.
But research has shown that Delta spreads more 
aggressively. Earlier this month, for example, Chinese 
scientists described viral loads that were about roughly 
1,000 times higher with Delta than earlier strains.
Via CNN
Leia na íntegra em: https://edition.cnn.com/2021/07/30/
health/breakthrough-infection-masks-cdc-provincetown-study/index.
html

Covid-19 pandemic: Japan widens emergency over 
‘frightening’ spike
Japan is extending a state of  emergency in Tokyo and 
expanding it to new regions as the Olympic Games 
host faces a surge in Covid-19 cases.
The restrictions are being imposed in areas surrounding 
the capital as well as in the city of  Osaka.
Japan’s Prime Minister Yoshihide Suga warned 
infections were spreading at an unprecedented rate, 
urging the country to watch the Games from home.
New cases are being fuelled by the more infectious 
Delta variant.
“If  the increase of  infection does not stop, the severe 
symptoms cases will increase and the medical system 
may possibly be further under strain,” Mr Suga said.
Earlier, Health Minister Norihisa Tamura warned that 
the country had entered a new, “extremely frightening”, 
stage of  the pandemic.
“I think that people cannot see ahead and, worrying 
how long this situation will last, they find it unbearable 
that they cannot return to normal daily life,” Reuters 
quoted him as saying.
Japan has had some success fighting Covid-19, keeping 
cases and deaths low for months, but is now seeing 
record cases.
Daily cases nationwide topped 10,000 for the first time 
on Thursday, more than a third of  them in the capital.
Tokyo - where the Olympics are mainly taking place - 
has seen three straight days of  record cases, even though 
it is already under a state of  emergency. Hospitals are 
under increasing pressure in the city.
Olympic organisers reported 27 new infections at the 

Games on Friday, bringing the total since the start of  
July to more than 200. But with strict rules in place, 
including a ban on spectators, organisers deny the 
event is driving the rise in cases.
Despite this, some experts worry that holding the 
Olympics in such circumstances sends a confusing 
message to the public about the need to limit daily life.
Under the state of  emergency, bars and restaurants 
must stop serving alcohol and close early.
Three regions, known in Japan as prefectures, along 
with Osaka, will go under the restrictions from 2-31 
August, with the measures in place in Tokyo extended 
to the end of  the month.
While other countries have imposed legal restrictions 
on residents, in Japan people are only advised to work 
from home, so questions have been raised as to how 
effective the new measures will be.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/news/
world-asia-58024158

PAZ E SEGURANÇA

UNSC discusses Ethiopia dam amid strained ties with 
Egypt, Sudan
Security Council meeting comes after Ethiopia 
informed downstream nations Egypt and Sudan it has 
begun the second phase of  filling GERD.
The United Nations Security Council tackled a bitter 
regional dispute on Thursday over a massive dam built 
by Ethiopia on the main tributary of  the Nile River.
The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) 
is the source of  an almost decade-long diplomatic 
standoff  between Ethiopia and downstream nations 
Egypt and Sudan. Ethiopia says the project is essential 
to its development, but the governments in Cairo and 
Khartoum fear it could restrict their citizens’ water 
access.
Thursday’s open session comes after Egypt and Sudan 
turned to the 15-member body as Ethiopia began 
this week the second stage of  filling GERD. The 
government in Addis Ababa insists the African Union 
(AU) should resume handling the talks.
On Tuesday, the UN called on the three countries to 
recommit to talks on the project’s operation and urged 
them to avoid any unilateral action.
“Solutions to this need to be guided by example … by 
solutions that have been found for others who share 
waterways, who share rivers, and that is based on the 
principle of  equitable and reasonable utilisation and 
the obligation not to cause significant harm,” UN 
Secretary-General Antonio Guterres’s spokesman, 
Stephane Dujarric, told reporters in New York.
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Egypt and Sudan have been pushing Ethiopia to sign a 
binding deal over the filling and operation of  the dam 
– situated on the Blue Nile and set to be Africa’s largest 
hydroelectric project when completed – while Ethiopia 
insists on guidelines.
Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed’s government, 
however, has said it will move ahead with reservoir-
filling in the absence of  a deal.
“Ethiopia does not intend to harm other countries. 
Our intention is to work with other countries and 
improve our status,” Abiy told parliament earlier this 
week, stressing his country was determined to finish 
and use GERD.
On Monday, Egypt said Ethiopia had begun the second 
phase of  filling the reservoir, a process expected 
to capture 13.5 billion cubic metres of  water. Egypt 
expressed its “firm rejection of  this unilateral measure”. 
Ethiopia argues that adding water to the reservoir, 
especially during the heavy rainfalls of  July and August, 
is a natural part of  the construction.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/un-to-discuss-ethiopias-
dam-that-strained-ties-with-egypt-sudan

Pegasus: Spyware sold to governments ‘targets 
activists’
Rights activists, journalists and lawyers around the 
world have been targeted with phone malware sold to 
authoritarian governments by an Israeli surveillance 
firm, media reports say.
They are on a list of  some 50,000 phone numbers 
of  people believed to be of  interest to clients of  the 
company, NSO Group, leaked to major news outlets.
It was not clear where the list came from - or how many 
phones had actually been hacked.
NSO denies any wrongdoing.
It says the software is intended for use against criminals 
and terrorists and is made available only to military, law 
enforcement and intelligence agencies from countries 
with good human rights records.
It said the original investigation which led to the reports, 
by Paris-based NGO Forbidden Stories and the human 
rights group Amnesty International, was “full of  wrong 
assumptions and uncorroborated theories”.
But it added that it would “continue to investigate all 
credible claims of  misuse and take appropriate action”.
The allegations about use of  the software, known as 
Pegasus, were carried on Sunday by the Washington 
Post, the Guardian, Le Monde and 14 other media 
organisations around the world.
Pegasus infects iPhones and Android devices, allowing 
operators to extract messages, photos and emails, 

record calls and secretly activate microphones and 
cameras.
What do we know about the people targeted?
Media outlets working on the investigation said they 
had identified more than 1,000 people spanning over 
50 countries whose numbers were on the list.
They include politicians and heads of  state, business 
executives, activists, and several Arab royal family 
members. More than 180 journalists were also found to 
be on the list, from organisations including CNN, the 
New York Times and Al Jazeera.
Many of  the numbers were clustered in 10 countries: 
Azerbaijan, Bahrain, Hungary, India, Kazakhstan, 
Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates, according to the reports.
When contacted by the outlets involved in the 
investigation, spokespeople for these countries either 
denied that Pegasus was used or denied that they had 
abused their powers of  surveillance.
It was not clear how many of  the devices on the list 
had actually been targeted, but forensic analysis of  37 
of  the phones showed there had been “attempted and 
successful” hacks, the Washington Post reported.
This included people close to Saudi journalist Jamal 
Khashoggi, who was murdered in October 2018 while 
visiting the Saudi consulate in Istanbul, Turkey. His 
body was then dismembered.
The investigation found that spyware was installed 
on his fiancée’s phone days after his murder, and that 
his wife’s phone was targeted with spyware between 
September 2017 and April 2018.
The NSO Group said its technology was “not associated 
in any way with the heinous murder”.
The phone of  Mexican journalist Cecilio Pineda Birto 
also appeared twice on the list, including in the month 
before he was murdered, the investigation found. The 
phones of  two Hungarian investigative journalists, 
Andras Szabo and Szabolcs Panyi, were found to have 
been successfully infected with the spyware.
Mr Panyi told Forbidden stories that learning of  the 
hack was “devastating”.
“There are some people in this country who consider 
a regular journalist as dangerous as someone suspected 
of  terrorism,” he said.
The Hungarian government was “not aware of  any 
alleged data collection”, a spokesperson told the 
Guardian.
In India, more than 40 journalists, three opposition 
leaders and two ministers in Prime Minister Narendra 
Modi’s government were reported to be on the list.
This included the key opposition figure Rahul Gandhi, 
with two mobile phone numbers belonging to him 
found in the list. Mr Gandhi no longer has the devices 
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so it was not possible to analyse them to determine if  
he had been hacked.
His phone disappeared from the scene of  the murder 
so a forensic examination was not possible. NSO said 
that even if  his phone was targeted, that did not mean 
that data collected was connected with his murder.
Via BBC
Leia na íntegra em: https://www.bbc.com/news/
technology-57881364

UNSC condemns plan to reopen Northern Cyprus resort Varosha
UN Security Council calls for ‘immediate reversal’ of  
decision by Turkey and Turkish Cypriots to reopen part 
of  Varohsa.
The UN Security Council has condemned the decision 
by Turkey and Turkish Cypriots to reopen a residential 
section of  an abandoned suburb and called for “the 
immediate reversal” of  this unilateral action, warning 
that it could raise tensions on the divided Mediterranean 
island.
A presidential statement approved by all 15 council 
members at an open meeting on Friday reiterated that 
any attempt to settle any part of  the Varosha suburb 
“by people other than its inhabitants is inadmissible”.
“The Security Council calls for the immediate reversal 
of  this course of  action and the reversal of  all steps 
taken on Varosha since October 2020,” the 15-member 
body said in a statement on Friday.
The statement’s adoption followed a closed-door 
briefing to the council Wednesday by the outgoing UN 
special representative that focused on Turkish Cypriot 
leader Ersin Tatar’s announcement Tuesday that a 3.5 
square-kilometre (1.35 square-mile) section of  Varosha 
would revert from military to civilian control.
He made it ahead of  a military parade attended 
by Turkish President Recep Tayyip Erdogan to 
commemorate the 47th anniversary of  the Turkish 
invasion of  Cyprus.
On a trip to the north of  divided Nicosia on Tuesday, 
Erdogan declared that a half-century of  UN efforts 
had failed and that there should be “two peoples and 
two states with equal status”.
The United States voiced concern that his remarks 
would have a “chilling effect” on UN-led efforts for a 
solution in Cyprus.
“The Security Council underscores the need to avoid 
any further unilateral actions not in accordance with its 
resolutions and that could raise tensions on the island 
and harm prospects for a settlement,” the council said.
Turkey’s foreign ministry rejected the council’s 
statement and statements by some countries, saying 
they were based on unfounded claims, inconsistent 
with the realities on Cyprus.

“These statements are based on Greek-Greek Cypriot 
black propaganda and groundless claims,” the statement 
said.
It said Varosha was part of  the territory of  the Turkish 
Republic of  Northern Cyprus (TRNC), which is only 
recognised by Ankara, and that it had not been opened 
to settlement.
All TRNC decisions respect property rights and are in 
full compliance with international law, it added.
Cyprus has been divided since 1974 when Turkey 
invaded in response to an abortive coup engineered 
by the then military in Athens that aimed to unite the 
island with Greece.
An estimated 17,000 Greek Cypriot residents of  
Varosha fled the advance of  Turkish troops in 1974. It 
has remained empty ever since, sealed off  with barbed 
wire and no-entry signs. UN resolutions have called 
for the area to be turned over to administration by the 
international body.
Via Aljazeera.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/23/un-security-council-
condemns-plan-reopen-varosha-northern-cyprus

CPLP

Brasil quer reforçar papel na CPLP, diz chanceler em 
visita a Portugal
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto 
Franco França, disse que Brasil quer reforçar o seu 
papel na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), assegurando que o pagamento de contribuições 
em atraso à organização será prioritário, em um período 
de dois anos.
França, que termina hoje (2) sua primeira visita oficial, 
de três dias, a Portugal, encontrou-se nessa quinta-feira 
com o secretário executivo da CPLP, Francisco Ribeiro 
Telles. Eles conversaram sobre a possibilidade de maior 
intercâmbio da organização com a Fundação brasileira 
Alexandre Gusmão, para promover a língua portuguesa 
e os valores da comunidade. Também falaram sobre 
o esforço do Brasil para efetuar, tão rápido quanto 
possível, o pagamento de cotas em atraso.
Em entrevista em Lisboa, o ministro destacou a 
importância dos valores da organização lusófona, 
“partindo da ampla base geográfica que tem a CPLP, 
agora reforçada pela quantidade de observadores 
[associados]”.
A Fundação Alexandre de Gusmão, uma entidade de 
direito privado, diretamente vinculada ao Ministério das 
Relações Exteriores, deverá desenvolver atividades em 
conjunto com a CPLP e contará com financiamentos 
da Caixa Econômica Federal, acrescentou o ministro. 
“Vamos fazer convênios com entidades privadas, e 
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na parte cultural, teremos o apoio da Caixa, que é um 
banco público”.
O ministro disse esperar que o Brasil consiga “por meio 
de eventos, seminários, debates públicos, publicações 
de obras, aumentar sua participação na CPLP. “Por 
meio da revitalização da Fundação, poderemos atrair 
parceiros privados e ter presença econômica e financeira 
maior, com aportes privados em programas conjuntos 
que possam ser desenvolvidos no Brasil, em Portugal 
ou em outro país da CPLP”, afirmou.
“Pensamos que é preciso dar um pouco mais de 
transparência às atividades da CPLP, na divulgação 
das suas atividades, e penso fazer isso durante a minha 
gestão”, acrescentou.
Sobre o pagamento de cotas em atraso, o chanceler 
disse que “o Brasil é um dos que mais aporte 
financeiro” garante à CPLP, mas justificou os atrasos 
com a realidade orçamentária, que “tem impedido estar 
em dia com as contribuições”.
“O meu desejo é que possa envidar esforços no 
Ministério da Economia para que a gente regularize 
essas pendências, não só com a CPLP. Há pendências 
noutros organismos internacionais, que o governo 
Bolsonaro herdou de governos anteriores”, lembrou o 
ministro.
Segundo dados oficiais de março de 2020, o Brasil 
devia 1.536.907,36 euros por duas contribuições anuais 
em atraso de 768.453,68 cada, uma referente a 2019 e 
outra em relação àquele ano.
Cúpula
A Cúpula de Chefes de Estado e de Governo será 
realizada em Luanda, Angola, nos próximos dias 16 e 
17 de julho, por ocasião dos 25 anos da organização. 
O Brasil será representado no encontro pelo vice-
presidente da República, Hamilton Mourão.
Durante a cúpula, Angola assumirá oficialmente a 
presidência da CPLP, sucedendo Cabo Verde, que 
teve o mandato prolongado por mais um ano devido à 
pandemia de covid-19.
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e 
Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros 
da CPLP.
Via Agência Brasil
Leia na íntegra em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/
internacional/noticia/2021-07/brasil-quer-reforcar-papel-na-cplp-diz-
chanceler-em-visita-portugal

Ribeiro Telles deixa CPLP com “sementes” para 
acordo de mobilidade
“Está tudo preparado” para a realização em Angola da 
cimeira ao mais alto nível da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), dá conta o secretário 

executivo da organização, em entrevista exclusiva à 
DW. O encontro de chefes de Estado e do Governo da 
CPLP tem lugar em Luanda, a 16 e 17 de julho, e marca 
os 25 anos da organização.
Francisco Ribeiro Telles, cujo mandato está prestes 
a terminar, diz que será assinado, em Luanda, um 
acordo sobre mobilidade, dossier trabalhado pela 
Presidência cabo-verdiana, que abre portas para “uma 
maior liberdade de circulação dos cidadãos” lusófonos. 
A cimeira de Luanda “é bastante importante para a 
própria história da CPLP”, sublinha.
DW África: Quais as perspetivas sobre a cimeira de 
Luanda e o que espera da presidência angolana?
Francisco Ribeiro Telles (FRT): Vamos ter também 
o reforço da componente económica e empresarial 
da CPLP. Isto é, Angola vai apresentar um programa 
que tem sobretudo a ver com questões económicas e 
comerciais, questões de desenvolvimento sustentável. 
Portanto, vamos reforçar esse pendor da CPLP. Isso 
também é importante, porque temos constatado que a 
CPLP, cada vez mais, começa a interessar outros países 
também como um espaço económico.
Depois vamos também ter a entrada de novos países 
observadores para a CPLP. São à volta de dez, o que 
faz com que a CPLP, no final da cimeira de Luanda, 
tenha mais de 30 países observadores e organizações. 
São países muito relevantes que vão entrar. Da América 
do Norte, de referir os Estados Unidos e o Canadá; da 
Ásia vai entrar a Índia; de África, a Costa do Marfim; 
da América Latina, o Peru. Da Europa, países como a 
Espanha, a Roménia e a Grécia. De forma que a CPLP 
está cada vez a despertar um interesse crescente junto 
da comunidade internacional. Países que querem, no 
fim de contas, participar também nas atividades da 
organização.
DW África: Constituem por isso uma mais-valia para 
os objetivos da CPLP?
FRT: Sim, constituem uma mais-valia. Eu acho que a 
CPLP, com esses países, ganha escala. Isto é, é uma 
organização atípica, não é uma organização regional. 
Nenhum Estado-membro da CPLP faz fronteira com 
o outro. Apenas há fronteiras marítimas, são Estados 
ribeirinhos, são Estados nos quatro cantos do mundo, 
portanto com uma descontinuidade geográfica muito 
acentuada, com níveis de desenvolvimento económico 
muito diferenciados, mas de qualquer forma os Estados-
membros estão muito próximos uns dos outros. E é 
isso que faz a força da organização e é isso que faz a 
força da língua portuguesa.
DW África: Tendo em conta o número de observadores 
associados, que já ultrapassa em larga escala o número 
dos países membros, isso implica rever o respetivo 
regulamento na cimeira de Luanda?
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FRT: Sim, implica. Porque, de facto, em 2014, tínhamos 
três países observadores. Agora teremos mais de 
uma trintena. De forma que [é necessário] adaptar o 
regulamento àquilo que é fenómeno de uma importância 
crescente da CPLP. De maneira que ainda estamos num 
processo de discussão desse regulamento, mas a ideia de 
facto é operacionalizar de uma forma bastante concreta 
a entrada desses países na CPLP. Isto é, até que ponto a 
CPLP pode ser útil a esses países e esses países possam 
vir a ser úteis para a CPLP. Há várias ideias, ainda não 
temos um documento consolidado, mas lá chegaremos.
DW África: Os parlamentares dos países de língua 
portuguesa insistem de que é preciso avançar com a 
livre circulação de pessoas, mas também de bens. É 
um aspeto que ainda está para além dos esforços da 
presidência cabo-verdiana?
FRT: Eu acho que a presidência cabo-verdiana fez um 
trabalho notável nesse sentido. E como tenho dito, a 
questão da promoção e difusão da língua portuguesa 
funciona bem na CPLP – o português é uma língua 
cada vez mais falada no mundo e as projeções das 
Nações Unidas apontam que se neste momento 
há 260 milhões de falantes, no final do século serão 
500 milhões muito pelo crescimento demográfico de 
Angola e Moçambique.
Outro aspeto que funciona bem na CPLP é a concertação 
político-diplomática. Os grupos CPLP são grupos 
que, quando estão nas organizações internacionais, 
conseguem fazer lobby para eleger altos representantes 
dos Estados membros a cargos internacionais. Há uma 
questão que, de certa forma, tem de ser agora mais bem 
trabalhada, que é o sentimento de pertença do cidadão 
comum à CPLP. Isto é: para que é que serve a CPLP? 
Eu, como diplomata, percebo muito bem a importância 
da organização, mas um cidadão comum pode não 
entender. E a questão da mobilidade é precisamente 
isso, é criar condições para que as pessoas passem a 
identificar-se com a CPLP. Isso passa obviamente pela 
liberdade de circulação.
DW África: Nesta matéria, há países que estão a avançar 
no plano bilateral. O que é preciso fazer mais para se 
sentir que a mobilidade é um facto. Há um horizonte 
temporal definido?
FRT: Não há um horizonte temporal, mas digamos que 
passa a haver um quadro definido para que haja uma 
maior flexibilização no que diz respeito a vistos, no 
que diz respeito também a vistos de residência. Claro 
que não se podem abrir as fronteiras de um momento 
para o outro, mas a ideia é que, numa primeira fase, 
determinadas categorias profissionais – como sejam 
empresários, estudantes, investigadores ou artistas 
– podem ver a sua circulação facilitada no espaço da 
CPLP. E este acordo que vamos assinar [em Luanda] 

abre caminho a essa possibilidade.
DW África: No plano económico, é preciso explorar 
ainda mais as capacidades e as potencialidades dos 
países-membros?
FRT: O potencial da CPLP é enorme. Os Estados 
todos juntos representam 4 por cento do PIB mundial. 
As reservas de petróleo e de gás são imensas no espaço 
da CPLP. A CPLP tem 18% das reservas de água doce 
a nível global. De forma que é um pouco encontrarmos 
plataformas comuns para pôr todo este potencial ao 
dispor da CPLP.
Via DW África
Leia na íntegra em: https://www.dw.com/pt-002/ribeiro-telles-
deixa-cplp-com-sementes-para-acordo-de-mobilidade/a-58236045

‘Cidadãos não sabem para que serve comunidade de 
países de língua portuguesa’, diz secretário-geral
Para Ribeiro Telles, acordo para facilitar circulação de 
pessoas deve fortalecer CPLP.
Os habitantes dos países lusófonos não sabem qual é a 
utilidade da CPLP (Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa), entidade que completou 25 anos no último 
mês de julho. Quem diz é o próprio secretário-geral do 
organismo, Francisco Ribeiro Telles.
Integrado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste, o bloco tem como 
objetivo promover a cooperação entre seus países-
membros.
“Sentimos que os cidadãos dos países-membros não 
sabem para que serve a CPLP. Não há um sentimento 
de pertença do cidadão em relação a esta organização. 
Eu fui embaixador de Portugal no Brasil de 2012 a 
2016 e não me lembro de ter ouvido falar da CPLP 
nesse período”, diz Telles à Folha.
O diplomata português acredita, no entanto, que esse 
cenário pode começar a mudar depois da aprovação de 
um acordo para facilitar a circulação de cidadãos entre 
os países falantes de português.
O acerto formal —”uma viragem na história da CPLP”, 
segundo Telles— aconteceu em encontro de chefes de 
Estado e de Governo em Luanda, capital de Angola, 
no último dia 17. O Brasil foi representado pelo vice-
presidente, Hamilton Mourão (PRTB).
Se aprovado pelos parlamentos dos países que 
compõem a CPLP, o acordo de locomoção deve 
tornar mais simples intercâmbios acadêmicos e trocas 
comerciais.
Telles está em seus dias finais na secretaria-geral 
da entidade. Seu último ato oficial à frente do 
organismo internacional será a vinda a São Paulo para 
a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em 
evento para convidados neste sábado (31). A partir 
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de agosto, Zacarias Albano da Costa, do Timor Leste, 
assume o mandato de dois anos.
Na entrevista, ele também comenta a dívida do governo 
brasileiro com a CPLP e faz um balanço da sua gestão.
Via Folha de São Paulo
Leia a matéria na íntegra: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/07/cidadaos-nao-
sabem-para-que-serve-comunidade-de-paises-de-lingua-portuguesa-diz-
secretario-geral.shtml

DISCURSOS

Intervenção do Ministro Carlos França por ocasião 
da XXVI Reunião ordinária do Conselho de Ministros 
da CPLP - Luanda, 16/7/2021
Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações 
Exteriores de Angola, Téte António,
Excelentíssimos Senhores Ministros dos Negócios 
Estrangeiros,
Senhor Secretário Executivo cessante da CPLP, 
Embaixador Francisco Ribeiro Telles,
Senhor Secretário Executivo entrante da CPLP, Doutor 
Zacarias Albano da Costa,
Senhor Diretor-Executivo do Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa, Professor Doutor Incanha 
Intumbo,
Senhor Diretor-Geral da CPLP, Embaixador Armindo 
de Brito Fernandes,

Senhoras e senhores,
É uma honra e um orgulho participar, pela primeira 
vez, de uma reunião de Ministros do Exterior da CPLP, 
e um imenso prazer estar na cidade de Luanda. No 
início deste mês, tive a oportunidade de fazer uma visita 
oficial ao Palácio Conde de Penafiel, a sede de nossa 
Comunidade, em Lisboa, e pude atestar que ela está à 
altura da importância que detém a CPLP para nossos 
países, à altura da amizade e dos vínculos políticos e 
culturais que marcam as relações entre nossos povos.
A CPLP é um organismo internacional muito singular, 
marcado por grande diversidade, mas unido por 
fortes laços históricos, étnicos e culturais, que vêm 
alicerçando uma crescente densidade das relações entre 
os membros do grupo. Tanto em Lisboa quanto em 
Luanda sinto-me em casa, o que, na nossa carreira de 
funcionários diplomáticos, possui inestimável valor. 
Nessa singularidade reside todo o potencial da nossa 
Comunidade, pois a CPLP representa a possibilidade 
de concertação, entendimento e solidariedade entre 
Estados soberanos e independentes.
O governo do Presidente Jair Bolsonaro está 
comprometido com a CPLP e com o avanço de nossa 

Comunidade. Neste momento de desafios múltiplos 
para cada um de nossos Estados membros e para 
a humanidade, reitero o vínculo do Brasil com os 
compromissos da CPLP, desdobrados nos três objetivos 
principais da Comunidade: a concertação político-
diplomática, a cooperação em todos os domínios e a 
promoção e difusão da língua portuguesa. Devo frisar, 
também, nosso comprometimento com a intensificação 
do relacionamento econômico-comercial entre nossos 
países.
Vinte e cinco anos é um tempo histórico relativamente 
curto. Neste período, nossos países construíram uma 
relação baseada no respeito mútuo, no diálogo e na 
superação conjunta de desafios comuns. Mais do 
que isso, a CPLP vem propiciando uma aproximação 
contínua entre nossas sociedades, que mantêm relações 
econômicas e de cooperação nos mais diversos 
campos, ao mesmo tempo em que aprendemos e nos 
enriquecemos uns com os outros.
O Acordo de Mobilidade vem em boa hora, para 
reforçar e acelerar esse movimento de aproximação, 
tornando a CPLP não apenas uma coalizão de países, 
mas sim, cada vez mais, uma comunidade de pessoas. Da 
mesma forma, o tema da presidência angolana poderá 
ter o condão de qualificar nossos laços, por meio da 
intensificação dos fluxos econômico-comerciais e do 
maior diálogo entre nossas políticas públicas.
Ademais, o elevado número de novos Observadores 
Associados – aos quais desde já dou as boas-vindas – 
ilustra o inegável sucesso da CPLP como organismo 
internacional que se projeta no mundo, ao mesmo 
tempo em que nos impõe o desafio de melhor aproveitar 
essas relações privilegiadas, no campo político, da 
cooperação e da promoção da nossa língua.
Esta celebração dos 25 anos da CPLP é, portanto, um 
momento de reconhecermos o quanto avançamos e de 
mapearmos o caminho que ainda temos pela frente.
Estamos convictos de que ainda há margem para 
ampliarmos nossa interlocução e cooperação em todos 
os domínios, gerando benefícios concretos para nossos 
cidadãos, nossas sociedades. Contem com o Brasil, pois 
juntos só temos a ganhar.

Senhoras e senhores,
No momento grave da crise sanitária mundial em que 
ainda nos encontramos, faço questão de exprimir minha 
solidariedade para com todas as pessoas que perderam 
entes queridos em razão da pandemia de Covid-19.
No Brasil, cerca de 40% da população já recebeu a 
primeira dose da vacina, ao passo que 15% receberam 
a segunda dose. Reitero o compromisso assumido pelo 
Presidente da República, Jair Bolsonaro, e anunciado 
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por meu antecessor durante as últimas ministeriais da 
CPLP, de cooperar com os parceiros da CPLP assim 
que alcançarmos a autossuficiência na produção de 
vacinas.
A partir de outubro, a Fundação Oswaldo Cruz – 
Fiocruz, entidade vinculada ao Ministério da Saúde 
do Brasil, deve iniciar produção de vacinas a partir de 
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) 100% nacional.
Além do fortalecimento dos sistemas de saúde em 
nossos países, é imprescindível agirmos desde já pela 
recuperação econômica, pela criação e preservação 
de empregos, pelo aumento da resiliência das micro e 
pequenas empresas, base do nosso tecido produtivo, 
e pela proteção dos segmentos mais vulneráveis das 
nossas populações.
Os esforços envidados no campo econômico têm-se 
mostrado fundamentais para o tratamento da situação 
no Brasil, bem como nos países lusófonos e no mundo 
todo para a fase pós-pandemia. No Brasil, o governo 
do Presidente Bolsonaro tem conseguido conduzir a 
economia em direção a um quadro de recuperação. 
A previsão de crescimento de ao menos 5% do PIB 
brasileiro em 2021 comprova estarmos no caminho 
correto para superar as adversidades econômicas 
impostas pela atual crise sanitária.
Nesse contexto, o tema proposto pela presidência 
angolana tem importância crucial. Precisamos 
unir esforços nos mais diferentes níveis, dentro da 
Comunidade e fora dela, para nos prepararmos para o 
mundo pós-pandemia. A cooperação em boas práticas 
em políticas fomentadoras de emprego, renda e 
crescimento econômico devem ser temas caros à CPLP, 
órgão historicamente devotado a facilitar a transmissão, 
entre seus membros, de conhecimento e ferramentas 
institucionais para o desenvolvimento econômico e 
social de nossos países.

Caros colegas,
Desde a criação da CPLP, em 1996, o Brasil tem 
sido líder na proposição e implementação de 
ações de cooperação em prol do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável dos países membros. A 
cooperação brasileira tem coberto amplo conjunto 
de temas, como agricultura, saúde, recursos hídricos, 
formação profissional, ensino superior e direitos das 
pessoas com deficiência.
Entre os múltiplos aspectos que se abrem à cooperação 
na CPLP sob o objetivo econômico que queremos 
reforçar a partir da presidência angolana, destaco dois 
para os quais diversos países de nossa comunidade têm 
potencial destacado: o primeiro é a agricultura e o segundo 
é a bioenergia. O Brasil, que vem desenvolvendo uma 

agricultura tropical competitiva, sustentável e eficiente, 
conta com tecnologia agrícola que poderá ser útil para 
os demais membros da CPLP. Como gosto sempre de 
dizer, quando algum país do mundo importa alimento 
do Brasil, está importando tecnologia. No campo da 
bioenergia, o Brasil tem longa tradição com o uso de 
biocombustíveis e outras soluções bioenergéticas. As 
condições naturais do país, somadas a sua experiência 
técnica e institucional, viabilizam a produção de 
biomassa moderna, sustentável e competitiva. Estamos 
à disposição para cooperarmos com os países da CPLP 
nesses campos.
Os Estados membros da CPLP, por suas características 
naturais e por seu posicionamento em diferentes blocos 
econômicos, têm um significativo potencial econômico 
conjunto que, se aproveitado com inteligência, poderá 
tornar a CPLP uma referência importante para o 
desenvolvimento econômico sustentável no mundo.
Como não poderia deixar de ser, gostaria de dedicar 
algumas palavras à língua portuguesa, uma das maiores 
riquezas que temos, e que também carrega inestimável 
valor econômico. Nosso idioma comum tem, para o 
Brasil, uma importância central, por ser o elemento 
que nos une, que nos confere sentido de identidade. 
É fundamental que possamos seguir avançando em 
projetos relevantes para a gestão compartilhada de 
nossa língua.  
Consideramos urgente concluir o Vocabulário 
Ortográfico Comum, desenvolver as Terminologias 
Científicas e Técnicas Comuns e fortalecer a presença 
da língua portuguesa em ambiente virtual. Nesse 
sentido, saúdo os esforços do Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa, que tem afirmado sua posição de 
articulador de políticas públicas concertadas no campo 
da língua portuguesa. Sinal do nosso compromisso 
e engajamento nessa direção são os dois encontros 
internacionais que o Brasil sediará neste semestre: a 
II Reunião do Projeto Terminologias Científicas e 
Técnicas Comuns, que se realizará em colaboração 
com o IILP, e a Conferência Internacional das Línguas 
Portuguesa e Espanhola, que terá lugar em colaboração 
com a Organização dos Estados Ibero-americanos.
No campo do patrimônio cultural, atribuímos alta 
importância à divulgação internacional do conjunto de 
bens culturais reconhecidos nos Estados membros da 
CPLP como forma de incentivar o turismo cultural e 
fomentar a economia regional.
Precisamos intensificar os esforços para a execução 
de projetos previamente estabelecidos, como o da 
elaboração do Atlas do Patrimônio Cultural da CPLP; o 
apoio a candidaturas a patrimônio mundial e patrimônio 
imaterial da humanidade; a criação da “Rede de Museus 
da CPLP”, entre outros.
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Reconheço o importante papel que o Centro Lúcio 
Costa, a única instituição da CPLP credenciada pela 
UNESCO como centro de formação “Categoria II”, 
tem a desempenhar junto aos países da CPLP. Por 
esse motivo, reitero aos colegas o convite para que 
seus países possam aderir ao Centro Lúcio Costa, de 
modo a reforçar o caráter pluricêntrico dessa “Escola 
de Patrimônio”. A vossa adesão nos permitirá trabalhar 
conjuntamente em ações em prol da preservação e da 
divulgação do patrimônio cultural da CPLP.
Para começar a encerrar esta intervenção, quero 
homenagear nosso agraciado com o prêmio “José 
Aparecido de Oliveira”, o Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa, a quem faço questão de dirigir minhas 
felicitações pela merecidíssima homenagem. Que na 
pessoa dele se reconheça cada indivíduo, de todas as 
nacionalidades da CPLP, que se dedica, em seu dia a dia, 
com seu trabalho, à construção da nossa Comunidade.
Também quero felicitar meu colega Rui Figueiredo 
Soares, Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Comunidades, Ministro da Defesa e da Integração 
Regional de Cabo Verde, pela exemplar condução da 
presidência de turno da CPLP, em tempos que são 
especialmente desafiadores.
Agradeço ao Secretário Executivo cessante, Embaixador 
Francisco Ribeiro Telles, por todo empenho e 
competência dedicados a nossa Comunidade, nesse 
mandato excepcionalmente alongado em função da 
pandemia.
Durante esse período, Vossa Excelência e toda a 
eficiente equipe do Secretariado Executivo atestaram 
estar a CPLP à altura dos desafios de nossos tempos.
Meu muito obrigado, igualmente, ao Diretor Executivo 
do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 
Professor Doutor Incanha Intumbo, pela dedicação 
que brinda diariamente à gestão compartilhada de nosso 
idioma, sempre em diálogo fluido com o Conselho 
Científico.
Igualmente, quero saudar o Ministro Téte António 
pela assunção da presidência de turno e pela escolha de 
um tema absolutamente central, particularmente neste 
momento tão desafiador para todos nós.
E dou as boas-vindas ao Secretário Executivo entrante, 
Doutor Zacarias Albano da Costa, que muito nos 
orgulha por ser o primeiro timorense a assumir o cargo, 
e que conta desde já com o entusiasmado apoio do 
Brasil.
Saúdo, por fim, os quatro novos Embaixadores da 
Boa Vontade da CPLP: ex-Ministro Leonardo Simão, 
Professor Doutor Filipe Silvino de Pina Zau, senhor 
Nelson Évora e a senhora Patrícia Mamona. Tenho 
certeza de que o novo título constitui tão somente 
uma formalização de uma atividade que a senhora e os 

senhores já desempenham todos os dias: representar o 
que há de melhor em nossa Comunidade em termos de 
capacidade de diálogo, de inteligência, de excelência e 
de ação.

Senhoras e senhores,
Tenho o orgulho de compartilhar que o Brasil teve o 
privilégio de realizar, em fevereiro deste ano, a doação 
de 1.500 livros para a biblioteca da CPLP, obras 
pertencentes a diversas áreas do conhecimento e que 
compunham o acervo da Embaixada do Brasil em 
Lisboa. Incentivo todos os colegas a fazer uma visita à 
biblioteca para conhecer esse rico acervo.
Informo-lhes, também, que o Brasil teve a oportunidade 
de fazer um singelo gesto em solidariedade a 
Moçambique, no contexto dos desdobramentos que 
assolam a porção norte do nosso país irmão. Mês 
passado, determinamos a transferência de parcela dos 
recursos brasileiros depositados no Fundo Especial da 
CPLP para contribuir com o trabalho do Programa 
Mundial de Alimentos em assistência às populações 
deslocadas em Cabo Delgado. Cabe ressaltar que essa 
iniciativa integra um amplo programa de cooperação 
com Moçambique gestado sob a responsabilidade 
da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, para 
consideração das autoridades moçambicanas, e que 
visa a impactar positivamente a segurança pública e 
o desenvolvimento econômico e social daquele país 
irmão.
Aproveito para reiterar o absoluto repúdio brasileiro 
a todas as formas de violência e de terrorismo, ao 
mesmo tempo em que o Brasil se soma ao chamado à 
solidariedade internacional no combate a esse flagelo, 
que nos fere e ameaça a todos enquanto humanidade.
Meu último anúncio diz respeito à quitação, no último 
dia 14, de parcela significativa de nossas obrigações 
financeiras pendentes junto à CPLP, o que considero 
uma notícia auspiciosa. E que, de alguma maneira, 
reforça o compromisso que mantive com o Embaixador 
Francisco Ribeiro Telles, Secretário Executivo cessante, 
quando visitei a sede da CPLP em Lisboa no início 
deste mês.
Por último, convido a todos e a todas para prestigiarem 
a rica programação cultural oferecida nestes dias pelo 
Centro Cultural Brasil-Angola, em edifício histórico 
na Rua dos Mercadores, em Luanda. Nesta celebração 
de 25 anos da CPLP, em meio a tantos discursos, 
talvez seja a arte o veículo que expressará com maior 
efeito a riqueza e o valor da nossa Comunidade, pelos 
caminhos do passado comum, do afeto presente e da 
prosperidade futura.
Muito obrigado.
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Via Ministério das Relações Exteriores
Leia em: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/
discursos-artigos-e-entrevistas/ministro-das-relacoes-exteriores/discursos-
mre/intervencao-do-ministro-carlos-franca-por-ocasiao-da-xxvi-reuniao-
ordinaria-do-conselho-de-ministros-da-cplp-luanda-16-7-2021

NOTAS DO ITAMARATY

Nota Nº 83/2021: Audiências da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
realizou, na manhã de hoje, audiência pública para tratar 
de questões relativas à situação dos direitos humanos 
no Brasil no contexto da pandemia de covid-19. 
A Comissão recebeu informações do Estado e da 
sociedade civil sobre os direitos humanos no contexto 
da pandemia, incluindo temas como a garantia dos 
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, a 
defesa dos direitos humanos, a liberdade de expressão 
e a proteção de grupos em situações de vulnerabilidade 
no contexto da pandemia.
A audiência junto à Comissão constituiu importante 
oportunidade para o governo brasileiro apresentar 
as medidas adotadas na promoção e na proteção dos 
direitos humanos desde o início da crise sanitária. Foram 
detalhadas as ações empreendidas na área da saúde e na 
garantia de direitos da população, incluindo a proteção 
da renda das pessoas mais vulneráveis. Participaram 
da audiência os Ministérios da Saúde, da Cidadania e 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com 
contribuições dos Ministérios da Economia, da Justiça 
e das Relações Exteriores.
No mesmo dia, ocorreu audiência sobre três medidas 
cautelares adotadas pela Comissão, no último ano, 
em favor dos povos indígenas Yanamami, Ye`kwana, 
Guajajara e Awá, e Munduruku. Representantes do 
Ministério das Relações Exteriores, da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, da Justiça e Segurança 
Pública e da Saúde, bem como da Fundação Nacional do 
Índio, expuseram as medidas que estão sendo tomadas 
pelo Estado brasileiro para proteger a vida e a saúde 
daqueles povos frente à atual situação de pandemia e 
para continuar salvaguardando sua dignidade e seus 
direitos.
O Brasil permanece ativamente engajado no sistema 
interamericano de direitos humanos e reafirma sua 
constante disposição de contribuir com o trabalho 
da Comissão. O governo brasileiro trabalha junto aos 
órgãos do sistema interamericano e à sociedade civil, 
pautado pela transparência e pelo diálogo franco, 
para fortalecer a proteção e a promoção dos direitos 
humanos no território nacional.
Via MRE.

Leia a nota na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-
a-imprensa/audiencias-da-comissao-interamericana-de-direitos-humanos

Nota nº 84/2021: LVIII Cúpula de Chefes de Estado 
do MERCOSUL e Estados Associados e LVIII Reunião 
Ordinária do Conselho do Mercado Comum
Será realizada, no próximo dia 8 de julho, a 58ª edição 
da Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e 
Estados Associados, precedida, no dia anterior, de 
reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum, 
órgão decisório de nível ministerial. Ambas as reuniões 
serão realizadas por videoconferência.
Os dois encontros marcam o encerramento da 
presidência de turno da Argentina (PPTA) do 
MERCOSUL e o início da presidência do Brasil. Será 
oportunidade para examinar, no marco da celebração 
dos 30 anos do MERCOSUL, a situação e as perspectivas 
do processo de integração regional, além das atividades 
de relacionamento externo do bloco.
Receberam atenção prioritária dos membros do 
MERCOSUL, no primeiro semestre, os trabalhos em 
torno de temas como Tarifa Externa Comum (TEC), 
flexibilidades negociadoras, regime de origem, setores 
açucareiro e automotivo, regulamentos técnicos, 
comércio de serviços e reforma institucional. Foi 
lançado, no contexto da comemoração dos 30 anos 
do Tratado de Assunção, o Estatuto da Cidadania do 
MERCOSUL, que compila os direitos e benefícios 
garantidos aos cidadãos dos estados partes.
Na frente do relacionamento externo, foi possível 
avançar na revisão formal e jurídica dos acordos 
com a União Europeia e a Associação Europeia de 
Livre Comércio. Deu-se continuidade às negociações 
com Canadá, Coreia do Sul, Líbano e Singapura e 
ao diálogo exploratório com a Indonésia. Na região, 
foram assentadas as bases para o início de diálogos 
exploratórios com a República Dominicana e El 
Salvador.
Em sua presidência de turno, o Brasil prosseguirá os 
esforços para levar adiante a agenda de modernização 
do MERCOSUL, com vistas a transformar o bloco em 
instrumento efetivo de competitividade e de melhor 
inserção regional e global. Na ampla e variada agenda 
do bloco, será dada prioridade à geração de resultados 
concretos, que tenham impacto direto na vida dos 
cidadãos.
Em 2020, o Brasil exportou cerca de US$ 12,4 bilhões 
para os países do MERCOSUL e importou US$ 11,9 
bilhões, com superávit de cerca de US$ 420 milhões.
Via MRE.
Leia a nota na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-
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a-imprensa/lviii-cupula-de-chefes-de-estado-do-mercosul-e-estados-
associados-e-lviii-reuniao-ordinaria-do-conselho-do-mercado-comum-7-e-
8-de-julho-de-2021

Nota nº 85/2021: Assassinato do Presidente do Haiti
O governo brasileiro expressa suas condolências e se 
solidariza com o governo e com o povo do Haiti pelo 
falecimento do presidente Jovenel Moïse, assassinado 
na madrugada de hoje, em Porto Príncipe. O Brasil 
espera que os responsáveis sejam identificados e 
levados à justiça.
Ao condenar veementemente o atentado, o governo 
brasileiro reafirma a importância do compromisso das 
forças políticas haitianas com a democracia e com os 
direitos humanos no Haiti e manifesta seu apoio às 
autoridades do país. Reitera, ademais, seu repúdio a 
todos os atos que possam comprometer o estado de 
direito e a ordem democrática e conclama os haitianos 
ao diálogo e ao entendimento com vistas a criar as 
condições para a superação da atual crise, no marco da 
constituição ora vigente naquele país.
Por fim, o governo brasileiro deseja transmitir seus 
sentidos pêsames aos familiares do Presidente Moïse 
e formula votos de pronto restabelecimento às demais 
vítimas do atentado.
Via MRE.
Leia a nota na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-
imprensa/assassinato-do-presidente-do-haiti

Nota nº 87/2021: Assédio ao Presidente Juan Guaidó
O governo brasileiro rechaça veementemente os atos 
de intimidação perpetrados por forças de segurança 
do regime de Nicolás Maduro contra o presidente 
encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, e outras 
lideranças democráticas na data de hoje.
Os atos praticados colocam em dúvida a efetiva 
disposição do regime de estabelecer diálogo e 
negociações de boa fé com as forças democráticas 
venezuelanas, com vistas à realização de eleições livres 
e transparentes no país.
O governo brasileiro segue apoiando uma solução 
pacífica, constitucional e liderada pelos próprios 
venezuelanos para colocar fim à grave crise por 
que passa o país vizinho. Chama atenção, contudo, 
para o que parece ser uma nova tentativa do regime 
de inviabilizar processos negociadores capazes de 
promover uma transição democrática no país.
Via MRE.
Leia a nota na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-
imprensa/assedio-ao-presidente-juan-guaido

Nota nº88/2021: Vítima brasileira do 
desmoronamento de prédio residencial em Surfside, 
Flórida
O governo brasileiro lamenta que o menino brasileiro 
Lorenzo de Oliveira Leone e seu pai, de nacionalidade 
italiana, tenham sido tragicamente vitimados pelo 
desabamento do condomínio Champlain Towers, 
Surfside, Flórida.
Ao tomar conhecimento do desmoronamento, em 
24 de junho, o Consulado-Geral do Brasil em Miami 
passou a buscar informações sobre eventuais vítimas 
brasileiras e a contactar as autoridades locais e cidadãos 
que viviam no edifício. O Consulado-Geral vem 
prestando toda a assistência à família da criança.  
O Ministério das Relações Exteriores manifesta aos 
familiares de Lorenzo de Oliveira Leone suas sinceras 
condolências.
Via MRE.
Leia a nota na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-
a-imprensa/vitima-brasileira-do-desmoronamento-de-predio-residencial-
em-surfside-florida

Nº 89/2021 : Publicação dos cronogramas de 
desgravação tarifária e dos compromissos em 
matéria de serviços e contratações públicas do 
Acordo de Associação MERCOSUL-União Europeia
À luz do interesse público nas negociações concluídas 
entre o MERCOSUL e a União Europeia, os Estados 
Partes do MERCOSUL e a União Europeia decidiram 
publicar os cronogramas de desgravação tarifária 
acordados, além das listas de compromissos específicos 
e reservas em matéria de serviços e estabelecimento e 
das listas de compromissos de acesso ao mercado de 
contratações públicas.
Os documentos não são definitivos e poderão sofrer 
modificações adicionais em decorrência do processo 
de revisão formal e jurídica, ainda em andamento. 
O Acordo será vinculante para as Partes, conforme 
o direito internacional, somente após a conclusão 
dos procedimentos legais internos necessários para a 
entrada em vigor.
Os cronogramas de desgravação tarifária e listas de 
compromissos em matéria de serviços e estabelecimento 
e contratações públicas estão disponíveis na página 
eletrônica do Ministério das Relações Exteriores.
Via MRE.
Leia a nota na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-
a-imprensa/publicacao-dos-cronogramas-de-desgravacao-tarifaria-e-dos-
compromissos-em-materia-de-servicos-e-contratacoes-publicas-do-acordo-
de-associacao-mercosul-uniao-europeia
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Nota nº90/2021: Reunião ministerial da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) sobre subsídios à 
pesca - Nota conjunta do Ministério das Relações 
Exteriores e do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, 15 de julho de 2021
O Brasil participou, em 15 de julho, da reunião 
ministerial da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) sobre subsídios à pesca, com vistas a dar 
impulso político às negociações de regras sobre o apoio 
governamental ao setor pesqueiro marítimo, no quadro 
preparatório da XII Conferência Ministerial da OMC, 
em novembro próximo.
As negociações buscam cumprir o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 14.6: proibir certas 
formas de subsídios à pesca que levam à sobrecapacidade 
e à sobrepesca; eliminar os subsídios que estimulam 
a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada; e 
abster-se de introduzir novos subsídios como estes. 
Nessas negociações, deve ser reconhecido o tratamento 
especial e diferenciado adequado e eficaz para os países 
em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos.
Os subsídios são os principais responsáveis pela 
deterioração dos estoques pesqueiros, ao estimular 
captura em ritmo e capacidade muito além do que seria 
sustentável. De acordo com a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 
1970, a pesca em excesso afetava 10% dos estoques 
pesqueiros. Em 2017, essa proporção aumentou para 
34%, com a maior parte do estoque restante sob ameaça 
de sobrexploração.
Os vultosos subsídios à pesca em nível global impõem 
riscos para a sustentabilidade e a biodiversidade dos 
oceanos, para a atividade econômica pesqueira e para 
a segurança alimentar das populações. Causam, ainda, 
desequilíbrio no comércio pesqueiro internacional.
Na reunião ministerial, o Brasil reafirmou seu 
compromisso com a conclusão do acordo e reiterou 
sua proposta de reduzir de modo efetivo o montante 
global de subsídios e de eliminar as subvenções mais 
danosas, do ponto de vista ambiental.
O Brasil ressaltou a urgência na restrição dos subsídios 
e a importância da conclusão do acordo para reforçar 
o papel da OMC no debate sobre comércio e 
sustentabilidade e sua contribuição para os objetivos da 
COP-26 sobre mudança do clima e da COP-15 sobre 
biodiversidade.
O discurso do Brasil pode ser acessado pelo 
seguinte link: https://www.gov.br/mre/pt-br/
centrais-de-conteudo/publicacoes/discursos-
ar t igos-e-entrevis tas/diplomatas/discursos/
discurso-proferido-pelo-sr-secretario-de-assuntos-
economicos-e-comercio-exterior-do-mre-embaixador-
sarquis-j-b-sarquis-por-ocasiao-da-reuniao-ministerial-
da-organizacao-mundial-do-comercio-omc-sobre-

subsidios-a-pesca.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-ministerial-da-or ganizacao-
mundial-do-comercio-omc-sobre-subsidios-a-pesca-nota-conjunta-do-
ministerio-das-r elacoes-exterior es-e-do-ministerio-da-agricultura-
pecuaria-e-abastecimento-15-de-julho-de-2021

Nota nº91/2021: Evento Comemorativo do 30º 
Aniversário da Agência Brasileiro-Argentina de 
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares
Será realizado, em 19 de julho, no Palácio Itamaraty do 
Rio de Janeiro, evento comemorativo do 30º Aniversário 
da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade 
e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), com 
a participação do Ministro das Relações Exteriores 
Carlos França e do Ministro das Relações Exteriores, 
Comércio Internacional e Culto da Argentina, Felipe 
Solá, bem como da Secretária da ABACC, Dra. Elena 
Maceiras, e do Secretário-Adjunto da ABACC, Dr. 
Marco Marzo.
O evento comemorativo contará, ainda, com a 
participação do Ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, e do Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, Marcos Pontes. O Diretor-Geral da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael 
Grossi, que se encontra em visita oficial ao Brasil, 
também participará do evento.
A ABACC foi criada por meio do Acordo entre Brasil 
e Argentina sobre o Uso Exclusivamente Pacífico da 
Energia Nuclear, assinado em 18 de julho de 1991, em 
Guadalajara, México.
A ABACC é peça central do modelo de salvaguardas 
nucleares aplicável ao Brasil e à Argentina e foi resultado 
de bem-sucedida engenharia diplomática e técnica. Sua 
implementação permitiu a ambos os países superar 
desconfianças no campo nuclear e forjar um caminho 
de transparência e cooperação.
Esse modelo, único no mundo, vai além dos acordos 
de salvaguardas abrangentes normais, para permitir a 
ambos os países realizar, por meio da ABACC, inspeções 
recíprocas nas instalações nucleares um do outro, que 
são complementadas por inspeções da AIEA.
A robustez e a confiabilidade desse modelo de 
verificação, baseado no trabalho cooperativo de duas 
agências internacionais, faz com que os programas 
nucleares do Brasil e da Argentina estejam sujeitos aos 
mais elevados padrões de verificação e transparência.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
imprensa/notas-a-imprensa/evento-comemorativo-do-30o-aniversario-
da-agencia-brasileiro-argentina-de-contabilidade-e-controle-de-materiais-
nucleares
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Nota nº92/2021: XIII Cúpula da CPLP em Luanda – 
17 de julho de 2021
Realizou-se, em 17 de julho de 2021, a XIII Conferência 
de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, em Luanda, 
capital de Angola. O Vice-Presidente da República, 
Hamilton Mourão, chefiou a delegação brasileira no 
evento, que foi integrada, entre outras autoridades, pelo 
Ministro das Relações Exteriores, Carlos França, pelo 
Secretário de Assuntos Estratégicos, Almirante Flavio 
Rocha e pelo Presidente da APEX, Augusto Pestana.
A cúpula de Luanda foi antecedida pela XXVI Reunião 
Ordinária do Conselho de Ministros e marcou a 
passagem da presidência de Cabo Verde para Angola e 
o aniversário de 25 anos da fundação da CPLP.
Na ocasião, foi assinado o Acordo sobre a Mobilidade 
entre os estados membros da CPLP, cuja negociação 
contou com a participação ativa do Brasil. Uma vez em 
vigor, o instrumento facilitará a circulação  d e 
cidadãos entre os países da Comunidade, permitindo 
o  adensamento progressivo da mobilidade no 
espaço da CPLP, que abrange 270 milhões de pessoas.
Os debates estiveram centrados na necessidade de 
aumentar os fluxos econômico-comerciais entre os 
estados membros da Comunidade, cuja corrente de 
comércio se situa na ordem de USD 13 bilhões. Em  
conjunto, os países da CPLP são o quarto maior 
produtor mundial de  petróleo.
Fundada em 1996 com base no idioma comum, a CPLP 
conta hoje com nove estados  membros: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-
Leste.
O Brasil é o maior país da CPLP em termos de 
população, território e PIB. Em 2020, as exportações 
do Brasil para os países da Comunidade atingiram 
o patamar de USD 2 bilhões. O País teve papel de 
relevo na idealização e fundação da CPLP e é líder na 
implementação de ações de cooperação em prol do 
desenvolvimento dos estados membros, nas áreas de 
saúde, recursos hídricos, ensino superior, direitos das 
pessoas com deficiência e promoção e valorização da 
língua portuguesa, entre outras.  
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia em: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-
imprensa/xiii-cupula-da-cplp-em-luanda-2013-17-de-julho-de-2021

Nota nº93/2021: Assinatura de Acordo para a 
Prorrogação do Contrato Internacional de Concessão 
da Ponte Internacional São Borja – Santo Tomé e 
Infraestruturas Conexas entre o Brasil e a Argentina
O Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 

Embaixador Carlos Alberto Franco França, e o Ministro 
de Relações Exteriores, Comércio Internacional e 
Culto da República Argentina, Felipe Carlos Solá, 
assinaram, hoje (19/7), no Rio de Janeiro, Acordo para 
a Prorrogação do Contrato Internacional de Concessão 
da Ponte Internacional São Borja – Santo Tomé e 
Infraestruturas Conexas.
O contrato de concessão da ponte entre São Borja 
e Santo Tomé e do respectivo Centro Unificado de 
Fronteira (local onde é feito o desembaraço aduaneiro 
de importações e exportações de forma integrada pelas 
autoridades brasileiras e argentinas) vencerá no próximo 
dia 29 de agosto. A ponte foi construída por consórcio 
privado, como parte de contrato de concessão de 25 
anos.
Por meio do acordo assinado hoje, Brasil e Argentina 
instruem a Comissão Mista formada por representantes 
de ambos os governos a negociar, com o consórcio, 
a prorrogação do contrato de concessão da Ponte 
Internacional São Borja – Santo Tomé e do respectivo 
Centro Unificado de Fronteira (CUF) por período 
adicional de 365 dias, renováveis por até outros 365 dias. 
Uma vez negociado, o contrato deverá ser homologado 
internamente pelos dois Estados.
Pelo CUF, passam cerca de 15% de todo o comércio 
internacional entre o Brasil e a Argentina. Esse ponto 
de fronteira tem sido a escolha prioritária para a 
exportação, por via rodoviária, de produtos brasileiros 
de maior valor agregado. A prorrogação do acordo 
garante a continuidade e a regularidade das operações 
de comércio exterior, incluindo fluxos de mercadorias, 
meios de transporte e pessoas.
Conforme o acordo, a Comissão Mista Brasileiro-
Argentina para a Ponte São Borja – Santo Tomé 
deverá ainda propor estratégias e procedimentos para 
a continuidade das atividades no período posterior à 
prorrogação. Dessa forma, assegura-se uma transição 
ordenada para o futuro modelo de administração da 
ponte e do CUF que Brasil e Argentina venham a 
acordar.
Via Ministério das Relações Exteriores
Leia em: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-
a-imprensa/assinatura-de-acordo-para-a-pror rogacao-do-contrato-
internacional-de-concessao-da-ponte-internacional-sao-borja-2013-santo-
tome-e-infraestruturas-conexas-entre-o-brasil-e-a-argentina

Nota nº 94/2021: Eleição presidencial no Peru
O Governo brasileiro cumprimenta o senhor José 
Pedro Castillo Terrones por sua eleição à Presidência 
da República do Peru. Ao reafirmar a importância 
dos tradicionais laços de amizade e cooperação entre 
Brasil e Peru, o Governo brasileiro faz votos de êxito 
ao Presidente Castillo no desempenho do seu mandato 
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e manifesta a disposição em seguir trabalhando 
em prol do bem-estar dos dois países, na defesa 
da liberdade e da democracia, e de toda a região.
Via MRE.
Leia a matéria na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/
notas-a-imprensa/eleicao-presidencial-no-peru

Nota nº 95: Inscrição do Sítio Roberto Burle 
Marx na Lista do Patrimônio Mundial da 
UNESCO
O Sítio Roberto Burle Marx, na Barra de Guaratiba, 
no Rio de Janeiro, foi inscrito hoje, 27/7, na 
Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. O 
Comitê do Patrimônio Mundial reconheceu 
o “Valor Excepcional Universal” do sítio, por 
seu impacto no desenvolvimento do “jardim 
tropical moderno” por meio da combinação de 
ideias criativas do movimento modernista com 
tipologias locais e plantas tropicais. Trata-se 
da consagração da principal obra do paisagista 
brasileiro, agora merecidamente reconhecida pelo 
mundo.
O governo brasileiro celebra o reconhecimento 
internacional desse legado cultural, que passou 
a ser o 23º elemento nacional incluído no 
patrimônio mundial, dentro de categoria especial 
chamada de “paisagem cultural”. O feito evidencia 
o compromisso do país com a preservação 
simultânea de cultura e biodiversidade, do diálogo 
entre a arte e o meio ambiente, da convivência 
entre a engenhosidade humana e a natureza.
Via MRE.
Leia a nota na íntegra: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/
notas-a-imprensa/inscricao-do-sitio-roberto-burle-marx-na-lista-
do-patrimonio-mundial-da-unesco
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Durante o mês de julho, tivemos um bate-papo com 

a psicóloga Letícia Bailão, contando
com a participação de duas cacdistas, para 
discutirmos a experiência de não ter sido

aprovado no TPS 2020.
Já em agosto, exibimos a primeira aula de Política 

Internacional do ciclo de Cursos Teóricos
de 2022, ao vivo, com o professor Daniel Vidal.

Para ver esses e outros vídeos, acesse o nosso canal 
do YouTube!
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