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Em mais uma mostra de 
subordinação a Trump, Brasil se 
opõe ao adiamento das eleições no 
BID

No dia 18 de agosto, o governo brasileiro, represen-
tado pelos Ministérios de Relações Exteriores e de 
Economia, emitiu nota oficial em defesa de que a elei-
ção para a presidência do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) seja mantida para este ano. 
Desse modo, o Brasil se alinhou aos EUA e a outros 
países do continente americano contra a proposta fei-
ta pela União Europeia, México e Chile, com o apoio 
da Argentina, para que a referida eleição, agendada 
para 12 e 13 de setembro, fosse adiada para março de 
2021. Segundo os meios de comunicação, a proposta 
de mudança no calendário é fruto do desconforto di-
plomático gerado com a iniciativa estadunidense, em 
junho deste ano, de lançar candidatura própria para o 
cargo, rompendo com uma tradição não escrita e de 
longa data no BID, pela qual a presidência da insti-
tuição é reservada a candidatos latino-americanos. A 
ideia é que, com a postergação da eleição para 2021, 
uma eventual mudança de governo nos EUA, com a 
derrota de Donald Trump e a vitória do democrata 
Joe Biden em novembro próximo, faça com que Wa-
shington reveja sua posição. Para o Brasil e demais 
países contrários a proposta, no entanto, a população 
dos países integrantes do BID “precisam de soluções 
que não podem ser adiadas”, de sorte que a manu-
tenção da data da eleição revela-se de extrema im-
portância “para proteger os interesses da região, bem 
como a soberania hemisférica de nosso banco intera-
mericano”. A posição brasileira é mais uma mostra 
da política de alinhamento a Trump implementada 
pelo presidente Jair Bolsonaro desde 2019. O Brasil 
acabou desistindo de lançar candidatura própria para 
o comando do BID diante da decisão dos EUA. As 
exigências estadunidenses, contudo, vão além. No 
dia 17 de agosto, o subsecretário do Departamen-
to de Estado dos EUA, Keith Krach, afirmou que o 
“Brasil precisa se perguntar em quem irá confiar”, ao 
discutir o plano do governo Trump, intitulado Clean 
Network, que visa afastar a empresa chinesa Huawei 
da estrutura global de redes de tecnologia 5G. Se-
gundo Krach, tal plano “não estará completo sem o 
Brasil”. Nas relações bilaterais comerciais, o gover-
no brasileiro sinalizou, após forte pressão exercida 

por Washington, que poderá renovar por mais 90 dias 
a cota de importação de etanol estrangeiro que pode 
entrar no Brasil livre de tarifa. O gesto brasileiro, en-
tretanto, não foi retribuído pelos EUA. No dia 28 de 
agosto, Trump reduziu a quota para as exportações 
de aço semiacabado do Brasil, o que pode impedir a 
entrada de cerca de 290 mil toneladas do produto bra-
sileiro isento de tarifas no mercado estadunidense.  

Fontes: La Tercera, 07/08/2020; O Estado de S. 
Paulo, 17/08/2020; O Estado de S. Paulo, 18/08/2020; 
Ministério das Relações Exteriores, 18/08/2020; 
Folha de S. Paulo, 29/08/2020; Ministério das 
Relações Exteriores 29/08/2020; Folha de S. Paulo, 
31/08/2020.

Itamaraty perde espaço na política 
externa ambiental

No dia 10 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro assi-
nou o decreto nº 10.450, por meio do qual a Comissão 
Nacional da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), antes presidida pelo chanceler 
brasileiro ou por diplomata por ele indicado, passou 
a compor o Conselho Nacional da Amazônia Legal, 
sob o atual comando do vice-presidente Hamilton 
Mourão. A mudança institucional ocorreu após Bol-
sonaro decidir reavivar a participação brasileira na 
OTCA como forma de dar uma resposta às diversas 
críticas que seu governo vem sofrendo em relação ao 
crescente desmatamento na Amazônia. A ideia é usar 
o organismo internacional para articular e coordenar 
os esforços dos países da região em torno da preser-
vação da maior floresta tropical do mundo. Por outro 
lado, a mudança institucional reforça uma tendência 
observada desde o início do governo Bolsonaro: a 
desidratação da agenda ambiental na estrutura insti-
tucional do Itamaraty e a consequente perda de influ-
ência do Ministério no processo decisório da política 
externa brasileira para o meio ambiente. Ainda no 
início de 2019, o Itamaraty sofreu profunda reformu-
lação em seu ordenamento interno que resultou, entre 
outras mudanças, na extinção da antiga Subsecretaria 
Geral do Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecno-
logia.  O órgão tinha um Departamento de Sustenta-
bilidade Ambiental que contava com o trabalho de 
dez diplomatas. No lugar da Subsecretaria, o atual 
chanceler Ernesto Araújo criou o Departamento do 

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/como-pinera-se-convencio-de-que-esta-vez-habia-que-oponerse-a-trump-en-las-elecciones-del-bid/AAV3SNY7VJHUDMFGTHBTAG2I2A/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-brasil-precisa-se-perguntar-em-quem-ira-confiar-diz-subsecretario-dos-eua-sobre-5g,70003402318
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-brasil-precisa-se-perguntar-em-quem-ira-confiar-diz-subsecretario-dos-eua-sobre-5g,70003402318
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,economia-e-itamaraty-divulgam-nota-contra-adiamento-de-eleicao-do-bid,70003404178
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21674-eleicoes-para-a-presidencia-do-banco-interamericano-de-desenvolvimento-bid-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-2
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/governo-informa-que-eua-reduziram-cota-de-importacao-de-aco-semi-acabado.shtml
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21709-exportacoes-de-aco-semi-acabado-do-brasil-para-os-estados-unidos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21709-exportacoes-de-aco-semi-acabado-do-brasil-para-os-estados-unidos
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/apos-gestoes-de-araujo-bolsonaro-pode-dar-mais-90-dias-de-cota-para-etanol-americano-no-brasil.shtml


CONJUNTURA LATITUDE SUL  • ISSN 2526-5822 • Vol. 04 • N.08 • Agosto | 2020

05

no combate ao desmatamento, afirmando ser mentira 
que as florestas estão em chamas no Brasil. Sob pres-
são de diferentes atores da comunidade internacio-
nal, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
reestruturou em agosto o seu ministério, recriando a 
Secretaria de Mudanças Climáticas, a Secretaria de 
Áreas Protegidas e a Secretaria da Amazônia, como 
resposta emergencial ao cerco externo. Em uma ten-
tativa frustrada de minimizar o negacionismo do go-
verno sobre a escalada das queimadas nos biomas 
brasileiros, o vice-presidente Hamilton Mourão, que 
atualmente lidera o Conselho da Amazônia, tentou 
explicar que o presidente foi mal interpretado, porém 
reafirmou que a floresta de fato não estaria queiman-
do. Segundo Mourão, as áreas queimadas são aquelas 
já desmatadas e onde o mato volta a crescer, mais 
uma vez demonstrando uma resposta combinada de 
não-responsabilização e negacionismo. Enquanto o 
fogo e a atual pandemia por Covid-19 continuam a 
espalhar-se, atingindo a Amazônia e seus povos, são 
inúmeras as denúncias de violações do governo fede-
ral. No dia 17 de agosto, como frente de resistência 
para exigir apoio do governo federal no combate à 
pandemia de Covid-19, indígenas Kayapós Mekrag-
noti bloquearam a BR-136, região da principal via de 
distribuição agrícola do Centro-Oeste brasileiro aos 
portos fluviais da Amazônia. Mais de 400 indígenas 
desse subgrupo da etnia Kayapó já foram infectados 
e ao menos quatro morreram até a data do bloqueio. 
Em agosto, entrou para a lista de protestos contra a 
atual política ambiental brasileira a candidata à vi-
ce-presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, 
que, pelo Twitter, criticou Bolsonaro e pediu que o 
presidente fosse responsabilizado pela devastação na 
Amazônia. 

Fontes: Agência Brasil, 06/08/2020; O Globo, 
10/08/2020; Valor Econômico, 11/08/2020; Estado 
de Minas, 11/08/2020; Euronews, 12/08/2020; O Eco, 
16/08/2020; O Estado de S. Paulo, 17/08/2020; BBC, 
28/08/2020.

Itamaraty promove eventos defen-
dendo valores ultraconservadores

O mês de agosto evidenciou uma tendência notável 
do governo de Jair Bolsonaro na política externa: a 
crescente utilização do Ministério das Relações Ex-

Meio Ambiente, com status inferior, porquanto vin-
culado à Secretaria de Soberania Nacional e Cidada-
nia, e com apenas seis diplomatas a sua disposição. 
Em março de 2020, o Itamaraty viu sua influência 
ainda mais reduzida com a substituição do embaixa-
dor Roberto Castelo Branco pelo ruralista Eduardo 
Lunardelli Novaes na Secretaria de Relações Interna-
cionais do Ministério do Meio Ambiente. O recuo do 
Itamaraty na agenda ambiental tem sido alvo de crí-
ticas de parlamentares de oposição ao governo, que 
exigem maior atuação internacional do Ministério na 
seara ambiental. 

Fontes: Folha de S. Paulo, 10/08/2020; O Estado 
de S. Paulo, 10/08/2020; Diário Oficial da União, 
11/08/2020; O Estado de S. Paulo, 12/08/2020; O Es-
tado de S. Paulo, 31/08/2020.

Pandemia, desmatamento e descaso 
do governo ameaçam a sociedade 
brasileira, em especial povos 
indígenas e tradicionais

No dia 6 de agosto, o Senado brasileiro ratificou o 
Protocolo de Nagoia, parte da convenção da ONU 
sobre diversidade biológica, anunciada como um 
dos principais resultados da Rio-92. O Protocolo de 
Nagoia resulta da busca por preservação e por regu-
lamentação de questões em torno da biodiversidade. 
Sua ratificação, ainda que quase 30 anos depois de sua 
assinatura, representa pequeno avanço para a agenda 
socioambiental brasileira. Todavia, o Protocolo agora 
aguarda promulgação, em um cenário cujos retroces-
sos na política ambiental do governo brasileiro conti-
nuam. No mês de agosto, segundo o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (INPE), o desmatamento 
na Amazônia teve uma alta de 34%, comparando o 
período de agosto de 2018 a julho de 2019 versus 
agosto de 2019 a julho de 2020. No Pantanal, a si-
tuação também é grave: houve uma alta de 242% na 
quantidade de focos de incêndio em comparação com 
o mesmo período do ano anterior. 70% da área de re-
fúgio das araras-azuis, a maior do planeta, foi perdida 
com as queimadas no Pantanal, bioma que, somente 
este ano, já perdeu 10% de sua área total. No dia 11 
de agosto, o presidente Jair Bolsonaro, após incluir 
concessão de parques nacionais em programa de pri-
vatizações, rebateu as críticas à inação do governo 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-08/senado-ratifica-o-protocolo-de-nagoia-no-brasil
https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-inclui-concessao-de-parques-nacionais-no-df-em-sc-em-programa-de-privatizacoes-24577766
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/11/mourao-preservacao-ambiental-ocupa-lugar-especial-no-imaginario-do-mundo-moderno.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/11/interna_internacional,1175186/vice-de-biden-kamala-harris-ja-usou-redes-sociais-criticar-bolsonaro.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/11/interna_internacional,1175186/vice-de-biden-kamala-harris-ja-usou-redes-sociais-criticar-bolsonaro.shtml
https://pt.euronews.com/2020/08/12/bolsonaro-diz-que-incendios-na-amazonia-sao-mentira
https://www.oeco.org.br/reportagens/ministerio-do-meio-ambiente-passa-por-nova-reestruturacao-entenda-o-que-mudou/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,indigenas-fazem-bloqueio-em-rota-amazonica-no-para-e-exigem-ajuda-contra-a-pandemia,70003402773
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53954636
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/08/brasil-quer-reativar-organizacao-para-recuperar-protagonismo-internacional-na-amazonia.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,itamaraty-reduz-atuacao-em-politicas-ambientais,70003393781
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,itamaraty-reduz-atuacao-em-politicas-ambientais,70003393781
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=11/08/2020&totalArquivos=56
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,deputados-da-oposicao-cobram-do-itamaraty-explicacao-sobre-agenda-ambiental,70003397098
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,precisamos-ver-desmatamento-cair-para-seguir-com-acordo-com-mercosul-diz-embaixador-da-alemanha,70003420107
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,precisamos-ver-desmatamento-cair-para-seguir-com-acordo-com-mercosul-diz-embaixador-da-alemanha,70003420107
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teriores (MRE) como plataforma de propagação das 
convicções ultraconservadoras da coalizão gover-
nista, mesmo que em detrimento de compromissos 
multilaterais do Brasil. A tendência, que já havia se 
desenhado no início da gestão de Bolsonaro com a 
reformulação do currículo do Curso de Formação de 
Diplomatas do Instituto Rio Branco, se intensificou 
durante a pandemia com a realização de simpósios e 
palestras virtuais organizadas pela Fundação Alexan-
dre Gusmão (FUNAG) – fundação acadêmica vin-
culada ao MRE. Em conferência virtual ocorrida no 
dia 4 de agosto, a deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), 
integrante da base governista, foi convidada para dis-
correr sobre “a importância da promoção de políticas 
internacionais de direito à vida”. A deputada, contu-
do, não hesitou em manifestar-se contrariamente ao 
aborto – prática emergencial de preservação da vida 
já consolidada na legislação e na jurisprudência. Não 
foram poucos os eventos promovidos nesse mesmo 
diapasão: alguns meses antes, o Itamaraty organizou 
uma palestra acerca do chamado vírus do comunis-
mo - no qual o Ministro Ernesto Araújo empregou 
o termo “comunavírus” e recebeu críticas por com-
paração das políticas de isolamento com campos de 
concentração. A lista de palestrantes convidados fre-
quentemente inclui blogueiros e influenciadores de 
direita, com pouco ou nenhum histórico de pesquisa 
ou trabalho no campo das relações exteriores, como 
Allan dos Santos e Bernardo Kuster - réus no STF em 
inquérito sobre a propagação de fake news. Os princi-
pais temas discutidos incluem o combate ao chamado 
globalismo, críticas à política de isolamento e pro-
moção do uso da cloroquina como tratamento para a 
Covid-19. Enquanto o Itamaraty promove eventos de 
propaganda ideológica, Araújo segue negligenciando 
as relações diplomáticas e comerciais com parceiros 
estratégicos tradicionais, como a China. Em julho, 
Araújo chamou atenção ao não comparecer na ceri-
mônia online que marcou a entrega ao Brasil de mais 
de duas toneladas de materiais de combate ao coro-
navírus pelo governo chinês.

Fontes: O Estado de S. Paulo, 05/07/2020; Folha de S. 
Paulo, 10/07/2020; Folha de S. Paulo, 04/08/2020; BR 
Político, 06/08/2020; Open Democracy, 03/09/2020.

Próximas eleições parlamentares 
na Venezuela dividem a oposição

Em 2 de agosto, 27 partidos de oposição ao presidente 
venezuelano Nicolás Maduro anunciaram que não 
participarão das eleições parlamentares, que estão 

agendadas para o dia 6 de dezembro. A comunidade 
internacional também se manifestou sobre o pleito, 
emitindo um comunicado no dia 14 de agosto. A 
declaração, assinada por 31 países do Grupo de Lima, 
do Grupo de Contato Internacional, da União Europeia 
e pelos EUA, pede que sejam realizadas eleições livres 
na Venezuela. Maduro reagiu afirmando que há um 
boicote internacional contra o pleito. O Conselho 
Nacional Eleitoral venezuelano abriu o período de 
inscrições para candidaturas, que foi prorrogado 
duas vezes e se encerrou no dia 4 de setembro. Ao se 
aproximar do prazo final, em 31 de agosto, o governo 
de Maduro divulgou indulto para 110 presos políticos, 
anunciado como um impulso para uma reconciliação 
nacional no país. Apesar do anúncio de boicote às 
eleições no início de agosto, a oposição venezuelana 
está fragmentada e sem uma liderança clara. Juan 
Guaidó, autoproclamado presidente, convocou os 
principais opositores a formar um “pacto de unidade” 
no dia 19 de agosto. A iniciativa, no entanto, foi 
rejeitada por alguns atores, como Henrique Capriles, 
que já foi candidato a presidência em 2012 e 2013. 
Após visita à Venezuela, o Ministro de Relações 
Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, anunciou que 
a Turquia está mediando conversas entre o governo 
de Maduro e alguns líderes da oposição. Segundo 
Çavuşoğlu, Capriles e o deputado Stalin González 
estariam negociando participação no pleito em 
dezembro. Apesar de Capriles estar impedido de se 
candidatar, ele anunciou que a estratégia de Guaidó 
se esgotou e que incentiva a população a participar 
da votação. Guaidó e outros membros da oposição 
rechaçaram as declarações de Capriles. 

Fontes: Nexo Jornal, 03/08/2020; Folha de S. Paulo, 
15/08/2020; El Nacional, 17/08/2020; El Nacional, 
20/08/2020; O Globo, 27/08/2020; BBC, 01/09/2020; 
Folha de S. Paulo, 02/09/2020; El País, 03/09/2020.

Peru se aproxima das eleições com 
turbulências no Poder Executivo

No dia 4 de agosto, o gabinete ministerial, liderado 
por Pedro Cateriano, empossado no mês anterior, 
não obteve a maioria mínima de votos exigida pelo 
Congresso para que as nomeações fossem ratificadas 
pelo Parlamento, com apenas 37 votos favoráveis, 53 
votos contrários e 34 abstenções. Diante disso, den-
tro do prazo regulamentar de 72 horas, o presidente 
Martín Vizcarra nomeou o general da reserva Walter 
Martos como novo presidente do Conselho de Minis-
tros como tentativa de conseguir o voto de confiança 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,itamaraty-vira-bunker-de-olavistas-no-governo,70003354315
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/07/em-meio-a-pandemia-itamaraty-promove-conferencia-sobre-virus-do-comunismo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/07/em-meio-a-pandemia-itamaraty-promove-conferencia-sobre-virus-do-comunismo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/08/em-meio-a-pandemia-itamaraty-promove-conferencia-antiaborto-com-deputada-bolsonarista.shtml
https://brpolitico.com.br/noticias/fundacao-alexandre-de-gusmao-vira-reduto-do-pensamento-olavista-na-pandemia/
https://brpolitico.com.br/noticias/fundacao-alexandre-de-gusmao-vira-reduto-do-pensamento-olavista-na-pandemia/
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/americanism-anticommunism-antiabortionism-fundamentals-brazilian-electoral-foreign-policy/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/08/03/Por-que-a-oposi%C3%A7%C3%A3o-promete-boicotar-a-elei%C3%A7%C3%A3o-na-Venezuela
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/grupo-de-31-paises-incluindo-brasil-e-eua-pede-eleicoes-livres-na-venezuela.shtml
https://www.elnacional.com/venezuela/maduro-denuncio-un-boicot-mundial-contra-las-elecciones-parlamentarias/
https://www.elnacional.com/venezuela/los-puntos-clave-de-la-propuesta-que-presento-guaido-a-la-dirigencia-opositora/
https://oglobo.globo.com/mundo/venezuela-prorroga-prazo-para-inscricao-nas-eleicoes-legislativas-pela-segunda-vez-24607588
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53983401
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/parte-da-oposicao-negocia-com-maduro-para-participar-das-eleicoes-diz-turquia.shtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-03/capriles-afronta-guaido-e-defende-participacao-da-oposicao-nas-eleicoes-parlamentares-da-venezuela.html


CONJUNTURA LATITUDE SUL  • ISSN 2526-5822 • Vol. 04 • N.08 • Agosto | 2020

07

do Congresso. Martos, anteriormente nomeado para 
a função de Ministro da Defesa, ratificou 14 das 18 
nomeações do gabinete Cateriano, nomeando seu 
próprio substituto para o Ministério da Defesa e subs-
tituindo os responsáveis pelas pastas do Trabalho e 
Emprego, de Minas e Energia e da Mulher e Popula-
ções Vulneráveis. Estes ministérios são considerados 
fundamentais para a recuperação da economia e para 
a proteção social diante dos impactos da Covid-19. 
O gabinete de Walter Martos recebeu aprovação con-
gressual em 11 de agosto, com 115 votos a favor, 5 
contra e 4 abstenções. Ainda no mês de agosto foram 
aprovadas as regras para filiação partidária e demo-
cracia interna para que os partidos decidam os seus 
candidatos, bem como   a lei orgânica das eleições, 
que regerá os tramites do pleito eleitoral. Prazos para 
filiação e desfiliação foram reduzidos pela metade 
para serem validados neste certame, multas por não 
comparecimento serão isentas a eleitores nos grupos 
de riscos da Covid-19 e a capacitação dos mesários 
das seções eleitorais será feita à distância. O Jurado 
Nacional Eleitoral ainda reivindica uma bonificação 
de 86 soles e normas mais rígidas para assegurar que 
o setor privado dê o dia de folga aos mesários. Diante 
da proximidade das eleições foram iniciadas as pri-
meiras pesquisas de opinião sobre a intenção de voto 
no país. O Instituto Ipsos aponta que George Forsyth, 
prefeito de La Victoria e ex-jogador de futebol, figura 
em primeiro lugar, com 25% das intenções de voto, 
seguido pelo congressista Daniel Urresti, que tem 
10% das intenções e por Keiko Fujimori e Veronika 
Mendonza, respectivamente com 7% e 6%.

Fontes: El Comércio, 05/08/2020; El Comercio, 07/08/2020; 
Gestón, 09/08/2020; El Comércio, 12/08/2020; El Comer-
cio, 28/08/2020; Libero, 30/08/2020.

Nomeação de Vicente Zeballos Salinas 
para a OEA gera polêmica no Peru 

A nomeação de Vicente Zeballos Salinas para ocupar 
o posto de representante permanente do Peru junto 
à Organização dos Estados Americanos (OEA) 
gerou uma série de reações no país. A polêmica foi 
iniciada porque Zeballos Salinas, nomeado pelo 
presidente Martín Vizcarra, foi indicado para o 
cargo em detrimento de funcionários que pertencem 
ao corpo diplomático. O chanceler Mario López 
Chávarri defendeu a indicação, afirmando que 

o ex-presidente do Conselho de Ministros já foi 
ministro da Justiça e deputado federal, e que a sua 
experiência política o qualificaria para o cargo. Para 
além disso, Chávarri concluiu que era prerrogativa 
do presidente escolher os representantes do Peru nas 
organizações internacionais. O ex-chanceler Luis 
Gonzales Posada se pronunciou sobre a nomeação, 
afirmando que enquanto presidente do Conselho de 
Ministros, Zeballos Salinas foi criticado pela sua 
má gestão durante a pandemia de Covid-19. Por 
fim, Posada afirmou que lamentava que o presidente 
Vizcarra não tenha escutado a opinião pública 
e seguido com a indicação de um nome que era 
“questionado por todos os setores” e que a situação 
estava “gerando um confronto desnecessário”. O 
presidente da Comissão de Relações Exteriores 
do Congresso, Gilmer Trujillo Zegarra, também se 
opôs à indicação de Zeballos Salinas, criticando a 
falta de experiência e conhecimento técnico do ex 
chefe do gabinete ministerial em termos de política 
externa, e sua ineficiência na gestão da pandemia. 
A congressista Mónica Saavera Ocharan também 
assinalou essas questões quando se opôs à nomeação. 
Chávarri foi convocado a ir até a Comissão de 
Relações Exteriores do Congresso para explicar 
a nomeação. Mesmo com as polêmicas, Zeballos 
Salinas foi oficialmente nomeado no dia 28 de agosto 
de 2020 e se apresentou à OEA no dia 3 de setembro.

Fontes: Expreso, 03/08/2020; Peru 21, 29/08/2020; 
Gestión, 31/08/2020; Gestión, 01/09/2020.

Cinco meses após as eleições, Irfaan 
Ali assume a presidência da Guiana

Em um cenário conturbado e de incerteza política, no 
dia 3 de agosto, passados cinco meses das eleições 
gerais, Irfaan Ali, do Partido Popular Progressista 
(PPP), assumiu a presidência da Guiana. A conclusão 
do processo eleitoral ocorreu no dia 30 de julho, quando 
o Tribunal de Apelações do país divulgou sua decisão 
unânime de utilizar os resultados da recontagem de 
votos, realizada entre maio e junho, para declarar o 
novo presidente da Guiana. Essa decisão contrariou o 
pedido de invalidação dos resultados da recontagem 
feito por representantes da coalizão de partidos Uma 
Parceria para a Unidade Nacional /Aliança para a 
Mudança (APNU+AFC), cujo candidato era David 
Granger. Após a divulgação da declaração final da 

https://elcomercio.pe/politica/congreso/congreso-pedro-cateriano-que-congresistas-votaron-a-favor-y-en-contra-de-la-confianza-y-quienes-se-abstuvieron-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/walter-martos-asi-se-conforma-el-nuevo-gabinete-ministerial-quienes-son-los-nuevos-ministros-martin-vizcarra-nczg-noticia/?ref=ecr
https://gestion.pe/peru/politica/estas-son-las-normas-que-regiran-durante-las-elecciones-presidenciales-y-congresales-del-2021-noticia/?ref=gesr
https://elcomercio.pe/videos/pais/martos-vs-cateriano-en-que-cambio-el-debate-y-la-votacion-nnav-vr-video-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/george-forsyth-lidera-con-25-intencion-de-voto-para-elecciones-de-2021-encuesta-ipsos-peru-daniel-urresti-keiko-fujimori-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/george-forsyth-lidera-con-25-intencion-de-voto-para-elecciones-de-2021-encuesta-ipsos-peru-daniel-urresti-keiko-fujimori-noticia/
https://libero.pe/ocio/1580586-coronavirus-peru-elecciones-2021-jne-propone-pagarle-dinero-86-soles-miembros-mesa-dia-descanso-remunerado-noticias-covid-19
https://www.expreso.com.pe/politica/canciller-lopez-chavarri-sobre-eventual-posible-nombramiento-de-vicente-zeballos-como-embajador-es-potestad-del-presidente/
https://peru21.pe/politica/vicente-zeballos-su-designacion-a-la-oea-genera-confrontacion-innecesaria-sostiene-excanciller-luis-gonzales-posada-noticia/?ref=p21r
https://gestion.pe/peru/politica/canciller-explicara-este-martes-designacion-de-vicente-zeballos-a-la-oea-ante-a-comision-de-relaciones-exteriores-del-congreso-de-la-republica-noticia/
https://gestion.pe/peru/politica/martha-chavez-vicente-zeballos-debio-ir-a-bolivia-como-moqueguano-y-como-persona-con-rasgos-andinos-noticia/
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justiça, Granger afirmou que aceitaria o resultado, 
mas outros membros de seu partido não pouparam 
críticas e lamentaram o desfecho do processo 
eleitoral. Além de Ali na presidência, o PPP elegeu 
33 parlamentares, enquanto a coalizão APNU+AFC 
elegeu 31. A conclusão das eleições na Guiana era 
uma demanda de diversos países e organismos 
internacionais e gerou repercussões externas. O 
Comitê de Direitos Humanos da ONU, que monitora 
o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, preocupado com a polarização 
política, pediu que o país explicasse as controvérsias 
que caracterizaram as eleições gerais. A União 
Europeia, além de parabenizar o atual presidente, 
lembrou-o da sua promessa de realizar a reforma 
constitucional. No âmbito regional, os membros do 
Prosul, em um comunicado conjunto, saudaram Ali 
e expressaram o interesse em fortalecer os vínculos 
com a Guiana. Já o presidente venezuelano Nicolás 
Maduro, ausente dos fóruns internacionais, felicitou 
o novo presidente e declarou que deseja que as 
relações bilaterais sejam pautadas pela cooperação 
e “boa vizinhança”, assim como eram, segundo ele, 
antes de 2015. A fala de Maduro ganha ainda mais 
importância nesse momento, pois Venezuela e Guiana 
encontram-se em um processo de disputa pela região 
de Esequibo.

Fontes: Global Voices, 31/07/2020; Prensa Latina 
03/08/2020; Kaieteur, 04/08/2020; Ministério das 
Relações Exteriores do Chile, 06/08/2020; Kaieteur 
News, 09/08/2020; Kaieteur News, 12/08/2020.

Eleições na Bolívia afetam relações 
entre o país e a Argentina

As relações entre Bolívia e Argentina estão estreme-
cidas desde as eleições presidenciais bolivianas de 
2019. Após um processo conturbado, o ex-presidente 
boliviano Evo Morales foi acolhido como refugiado 
na Argentina, assim que Alberto Fernández assumiu 
a presidência do país em dezembro. No mês de agos-
to de 2020, no entanto, declarações do subsecretário 
de Obras Públicas do governo de Fernández, Edgar-
do Depetri, causaram diversas reações por parte da 
chancelaria boliviana e pioraram as relações entre os 
dois países sul-americanos. Em 22 de agosto, Depetri 
se reuniu com Morales e declarou que se compro-
metia a “fortalecer a participação de migrantes boli-

vianos nas eleições presidenciais, para que a Bolívia 
volte a ser um país livre e democrático”. Sua manifes-
tação ocorreu depois do anúncio do dia 18 de outubro 
como data limite para a realização de novas eleições 
presidenciais na Bolívia. Há cerca de 130 mil eleito-
res bolivianos residindo na Argentina atualmente. Em 
reação à declaração de Depetri, no dia 27 de agosto 
a chancelaria boliviana manifestou ao Tribunal Su-
premo Eleitoral (TSE) da Bolívia preocupação com 
a ingerência de autoridades argentinas nas próximas 
eleições. Como resposta, o TSE enviou uma carta ao 
governo argentino solicitando a não interferência no 
pleito. O cônsul da Bolívia em Buenos Aires, Alberto 
Pinto, solicitou que os funcionários do TSE que atu-
am na Argentina sejam substituídos. Nessa linha, o 
embaixador boliviano na Argentina, Gustavo Aliaga, 
declarou que em 2019 esses funcionários contribuí-
ram para fraudar as eleições presidenciais. Por fim, 
no dia 29 de agosto a chanceler boliviana Karen Lon-
garic convocou o encarregado de negócios argentino 
na Bolívia, Diego Alonso Garcés, para expressar seu 
descontentamento com a declaração de Depetri. E no 
dia 2 de setembro, a chanceler declarou que denun-
ciará a ingerência do governo argentino nas eleições 
bolivianas à Organização do Estados Americanos 
(OEA) e à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Fontes: Folha de S. Paulo, 14/08/2020; El Deber, 
23/08/2020; La Razón, 27/08/2020; DW, 28/08/2020; 
El Deber, 28/08/2020; El Deber, 28/08/2020; El Deber, 
29/08/2020; El Deber, 29/08/2020; CNN, 02/09/2020.

Tensão política cresce na Argentina 
em meio a debates sobre projeto de 
reforma do Judiciário

No início de agosto, o presidente argentino, Alberto 
Fernández, enviou ao Congresso a proposta de re-
forma do judiciário previamente anunciada e que é 
um de seus principais projetos de governo. Desde a 
campanha à presidência, uma das mais importantes 
plataformas de Fernández tem sido a crítica à poli-
tização da justiça e às perseguições judiciais contra 
quadros de esquerda, não só na Argentina, mas em 
toda a América Latina. A reforma prevê o aumento 
no número de servidores do judiciário, incluindo ju-
ízes, em diversas instâncias, como forma de agilizar 
os processos judiciais, mas também descentralizar o 

https://globalvoices.org/2020/07/31/appeal-court-says-the-answer-to-guyanas-election-results-lies-in-the-recount/
https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=33069&SEO=guiana-amanhece-com-novo-presidente-depois-de-longa-incerteza
https://www.kaieteurnewsonline.com/2020/08/04/maduro-wants-return-to-pre-2015-bilateral-relations-in-congratulatory-message-to-president-irfaan-ali/
https://minrel.gob.cl/comunicado-sobre-guyana/minrel/2020-08-06/161337.html
https://minrel.gob.cl/comunicado-sobre-guyana/minrel/2020-08-06/161337.html
https://www.kaieteurnewsonline.com/2020/08/12/un-asks-guyana-to-explain-polarization-misinformation-and-insufficiencies-of-2020-elections/
https://www.kaieteurnewsonline.com/2020/08/12/un-asks-guyana-to-explain-polarization-misinformation-and-insufficiencies-of-2020-elections/
https://www.kaieteurnewsonline.com/2020/08/12/un-asks-guyana-to-explain-polarization-misinformation-and-insufficiencies-of-2020-elections/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/sindicato-suspende-bloqueios-na-bolivia-apos-senado-estabelecer-data-limite-para-eleicoes.shtml
https://eldeber.com.bo/el-deber/argentina-se-compromete-con-evo-con-miras-a-comicios-y-en-bolivia-ven-falta-de-respeto-a-la-instituc_197245
https://www.la-razon.com/nacional/2020/08/27/bolivia-protesta-por-injerencia-argentina-en-asuntos-internos-por-comicios-de-octubre/
https://www.dw.com/es/tribunal-electoral-de-bolivia-pide-a-argentina-evitar-injerencias/a-54722873
https://eldeber.com.bo/pais/canciller-considera-que-el-gobierno-argentino-anuncio-la-manipulacion-del-voto-boliviano_197907
https://eldeber.com.bo/pais/consul-de-bolivia-en-buenos-aires-solicito-cambiar-a-funcionarios-que-estuvieron-en-elecciones-pasad_197971
https://eldeber.com.bo/pais/exembajador-de-bolivia-ya-hubo-manipulacion-del-voto-en-argentina_198053
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-llama-al-encargado-de-negocios-de-argentina-para-protestar-por-intromision-electoral_198051
https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/02/canciller-de-bolivia-karen-longaric-anuncia-que-denunciara-a-argentina-ante-la-oea-y-la-onu-por-grave-intromision
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poder do tribunal federal localizado em Buenos Ai-
res. A oposição, por outro lado, enxerga no projeto 
uma forma de interferência no judiciário que teria 
como principal objetivo proteger a vice-presidenta, 
Cristina Kirchner. A reforma do judiciário foi apro-
vada no Senado - presidido por Kirchner - com 40 
votos favoráveis e 26 contrários no dia 28, com al-
terações no texto: de 270 novos cargos previstos, 
passou-se a 1387 cargos em todo o país. O projeto 
agora segue para debate na Câmara de Deputados. A 
proposta têm sido um dos pontos centrais na retoma-
da da polarização no país, somando-se aos crescentes 
protestos contra as medidas de isolamento social. Ao 
mesmo tempo em que segue com o plano gradual de 
reabertura, a Argentina vê os casos e óbitos de co-
ronavírus seguirem em aumento, ultrapassando os 
10 mil casos diários em 28 de agosto. O presidente 
culpou os encontros clandestinos como a principal 
fonte de contágio. Por outro lado, o governo de Al-
berto Fernández conseguiu uma importante vitória, 
que foi anunciada no dia 31 de agosto: os argentinos 
lograram levar a cabo a reestruturação da dívida jun-
to a credores internacionais. Na prática, toda a dívida 
de quase US$ 68 bilhões foi renegociada com novos 
títulos a juros menores e prazos de pagamento mais 
longos, o que deve significar uma economia de quase 
U$ 40 bilhões aos cofres do país no próximo ano. 

Fontes: El País, 30/07/2020; El País, 28/08/2020; 
Folha de S. Paulo, 28/08/2020; La Voz, 28/08/2020; 
El País, 31/08/2020.

Argentina e México estabelecem 
acordo para produção de vacinas 
contra a Covid-19

No dia 12 de agosto de 2020, os governos do 
México e da Argentina anunciaram um acordo 
com a farmacêutica AstraZeneca para a produção 
local de vacinas contra a Covid-19. O presidente 
argentino, Alberto Fernández, declarou à imprensa 
que o objetivo é produzir entre 150 milhões a 250 
milhões de vacinas para toda a América Latina – com 
exceção do Brasil, que já firmou acordo com a mesma 
farmacêutica – com a previsão de estarem disponíveis 
no primeiro semestre de 2021. Espera-se que haja 
uma distribuição equitativa entre os países da região 
de acordo com a solicitação dos governos. Fernández 
também explicou como funcionará o acordo entre os 

dois países: na Argentina, o laboratório mAbxience 
- do grupo Insud, que pertence ao empresário Hugo 
Sigman - produzirá a substância ativa da vacina, e 
no México, o laboratório Liomont será responsável 
por concluir o processo de produção e embalagem. 
Em coletiva de imprensa, o secretário de Relações 
Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, agradeceu o 
apoio da Fundação Slim, do empresário Carlos Slim, 
que se dispôs a financiar a produção. O presidente 
da Argentina também agradeceu à Fundação por 
disponibilizar a vacina a preços acessíveis. Ele 
estimou que o custo de cada dose da vacina para 
o país girará em torno de US$ 3 e US$ 4. Tanto 
Ebrard quanto a Fundação enfatizaram que a 
motivação do acordo não é o lucro, mas a garantia 
de acesso à vacina a todos os países da região latino-
americana. O chanceler mexicano ainda agradeceu 
ao governo argentino pelos esforços conjuntos para 
a concretização do acordo.

Fontes: G1, 12/08/2020; El Universal, 13/08/2020; 
Secretaria de Relaciones Exteriores de México, 
13/08/2020; Clarín, 13/08/2020. 

Denúncias de corrupção assolam a 
política doméstica mexicana em meio à 
crise econômica

No mês de agosto, pelo menos duas denúncias de 
corrupção afetaram a estabilidade política mexica-
na. No dia 12, foram vazadas informações de uma 
investigação em andamento de que pelo menos três 
ex-presidentes do país, além de ex-ministros e atuais 
governadores teriam recebido propina da Odebrecht. 
De acordo com a delação feita por Emilio Lozoya, 
diretor da petroleira PEMEX entre 2012 e 2016, o 
ex-presidente Enrique Peña Nieto recebeu dinhei-
ro indevido da empreiteira para o financiamento da 
campanha de 2012, da qual saiu vitorioso. Lozoya 
acusa, ao todo, 16 políticos em 63 páginas de denún-
cias ao Ministério Público. Esse escândalo envolve 
os oponentes políticos do atual presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que classificou o caso como 
grave e reforçou que o povo está cansado de casos de 
corrupção. Três dias antes do vazamento do conteúdo 
da delação, AMLO havia pedido ao Ministério Pú-
blico que tornasse a denúncia pública. Em dia 21 de 
agosto houve uma divulgação de gravações de vídeo 
de outro caso de corrupção, dessa vez do irmão de 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-07-30/fernandez-apresenta-uma-ambiciosa-reforma-para-superar-suposta-politizacao-da-justica-argentina.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-28/argentina-ultrapassa-10000-casos-diarios-de-coronavirus-enquanto-cresce-a-tensao-politica.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/senado-da-argentina-aprova-controversa-reforma-do-judiciario-que-triplica-numero-de-cargos.shtml
https://www.lavoz.com.ar/politica/reforma-judicial-oficialismo-aprobo-creacion-de-1387-cargos-por-12-mil-millones-en-quince-m
https://elpais.com/economia/2020-08-31/argentina-logra-reestructurar-el-99-de-su-deuda-bajo-legislacion-extranjera.html 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/08/12/argentina-ira-produzir-ate-250-milhoes-de-doses-da-vacina-de-oxford-para-a-america-latina-exceto-o-brasil.ghtml
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/argentina-y-mexico-elaboraran-vacuna-contra-el-covid-en-al
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-anuncia-alianza-estrategica-para-la-produccion-de-la-vacuna-contra-covid-19-250178?idiom=es
https://www.clarin.com/clarin-em-portugues/coronavirus-sem-brasil-argentina-mexico-vao-produzir-vacina-america-latina_0_reKBULT4y.html
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AMLO. As imagens mostram Pío López Obrador re-
cebendo pacotes de dinheiro do atual diretor da nova 
distribuidora estatal de medicamentos, David León. 
As entregas dos pacotes foram feitas em 2015 e so-
mariam aproximadamente 90 mil dólares. No vídeo, 
o irmão do presidente confirma que AMLO sabia dos 
pagamentos. Como reação ao vazamento das ima-
gens, López Obrador argumentou que não sabe se o 
dinheiro foi declarado ao Instituto Nacional Eleitoral 
e que muitas pessoas fizeram doações para a cam-
panha de Chiapas, da qual o partido de AMLO não 
saiu vencedor. O presidente afastou o atual diretor da 
distribuidora de medicamentos e afirmou que tanto 
León quanto o Pío López Obrador devem depor ao 
Ministério Público. Nesse contexto de crise política, 
foi divulgado, em 26 de agosto, que a economia do 
país deve retrair em torno de 10,5% em 2020, sendo 
avaliada como a pior recessão desde a Grande De-
pressão. 

Fontes: El País, 12/08/2020; Chicago Tribune, 
12/08/2020; Los Angeles Times, 12/08/2020; El País, 
20/08/2020; El Observador, 20/08/2020; El País, 
21/08/2020; G1, 26/08/2020.

Equador contrata novo empréstimo 
do FMI e rejeita candidatura de 
Rafael Correa à eleição presidencial 
de 2021

Em 28 de agosto, o governo de Lenín Moreno anun-
ciou a finalização de um novo acordo de empréstimo 
com a equipe técnica do FMI, que segue para apro-
vação da diretoria da organização nos próximos dias. 
O empréstimo será de US$ 6,5 bilhões, a serem re-
passados entre 2020 a 2022, e substituirá o acordo 
entre Equador e FMI assinado em 2017, de US$ 4,2 
bilhões. O aumento no valor deve-se a novas neces-
sidades de receita do governo em meio à crise econô-
mica provocada pela Covid-19. Além disso, o novo 
empréstimo foi concebido pelo governo Moreno 
como uma medida necessária no processo de renego-
ciação da dívida pública que é detida por fundos pri-
vados estadunidenses. Este processo estendeu-se por 
meses e foi concluído em 3 de agosto, com media-
ção do FMI, com a permissão para o Equador adiar o 
pagamento de US$ 10 bilhões nos próximos 5 anos. 
No novo endividamento com o FMI, US$ 4 bilhões 
serão repassados ainda em 2020, poucos meses antes 

da eleição presidencial, marcada para abril de 2021. 
Moreno ainda não anunciou se concorrerá ou não à 
reeleição. Na oposição, Rafael Correa inscreveu-se, 
em 27 de agosto, como candidato à vice-presidência 
em chapa liderada por Andrés Arauz, que serviu no 
ministério do seu governo entre 2015 e 2017. Ambos 
concorreriam pelo partido Centro Democrático. Con-
tudo, a inscrição de Correa foi rejeitada pelo Consejo 
Electoral Nacional, em 1º de setembro, por ter sido 
feita virtualmente, ao invés de presencialmente, já 
que Correa atualmente reside na Bélgica.

Fontes: El Mercurio, 27/08/2020; El Cronista, 
28/08/2020; Primicias, 28/08/2020; Infobae, 
02/09/2020.

Álvaro Uribe, em prisão domiciliar, 
renuncia ao Senado na Colômbia

No dia 4 de agosto, a Suprema Corte colombiana 
determinou a prisão domiciliar do ex-presidente, 
Álvaro Uribe, líder do partido e senador pelo Centro 
Democrático. O político é investigado por fraude, 
suborno e manipulação de testemunhas. Sua prisão 
domiciliar foi decretada devido ao risco de que ele 
obstrua as investigações, comprometendo a produção 
de provas. O inquérito é movido devido à suspeita 
de que Uribe tenha manipulado testemunhos contra 
o senador Iván Cepeda, líder de esquerda e um de 
seus principais opositores. A detenção de Uribe é um 
marco na história colombiana, visto ser a primeira 
vez que um ex-presidente é preso no país. Sua prisão 
é resultado de um processo movido por ele em 
2012 contra Cepeda, no qual acusava seu oponente 
de contratar ex-paramilitares para que depusessem 
contra ele em investigações a respeito da atuação 
de grupos de direita no combate às guerrilhas no 
país. Contudo, a Suprema Corte absteve Cepeda 
e, em 2018, abriu uma investigação contra Uribe. 
À época, o recém-eleito senador se pronunciou 
indignado com a investigação e disse que renunciaria 
ao cargo, mas voltou atrás. No dia 18 de agosto, 
contudo, Uribe renunciou ao Senado em carta oficial. 
Entre os motivos, destacou que teve suas garantias 
processuais violadas, o que anulava qualquer 
expectativa de retorno ao cargo. Se condenado, Uribe 
pode cumprir até oito anos de detenção. Sua prisão 
gerou repercussões domésticas e internacionais. O 
presidente Iván Duque, considerado seu afilhado 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-12/ex-diretor-da-petroleira-mexicana-pemex-acusa-pena-nieto-de-destinar-propina-da-odebrecht-a-campanha.html 
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-odebrecht-financiamiento-campana-pena-nieto-mexico-20200812-565nnikfxzgq3k5p6lk2k5xp2e-story.html
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2020-08-12/mexico-sobornos-odebrecht-emilio-lozoya-luis-videgaray-enrique-pena-nieto-corrupcion-pri 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-20/operacao-lava-jato-sacode-a-politica-mexicana.html 
https://el-observador.mx/2020/08/20/revelan-que-amlo-recibio-paquetes-de-dinero-para-campana-en-2018/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-22/videos-mostram-um-irmao-de-lopez-obrador-recebendo-dinheiro-para-campanhas-eleitorais.html 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/26/economia-do-mexico-tem-contracao-historica-de-171percent-no-2o-trimestre.ghtml 
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/08/27/el-correismo-oficializa-el-tramite-para-participar-en-elecciones-de-2021/
https://www.cronista.com/internacionales/El-FMI-y-el-gobierno-de-Ecuador-llegaron-a-un-nuevo-acuerdo-por-us-6500-millones--20200828-0043.html
https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuador-nuevo-acuerdo-fmi-6500-millones/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/09/02/el-consejo-nacional-electoral-de-ecuador-rechazo-el-primer-intento-de-rafael-correa-de-inscribirse-como-precandidato/
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político, anunciou que acredita na inocência de Uribe, 
enquanto o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, 
defendeu que ele deveria defender-se em liberdade. 
Cepeda, por sua vez, relatou ameaças de morte após 
a prisão do político e defendeu o processo em curso. 
 
Fontes: G1, 05/08/2020; El Tiempo, 09/08/2020; El 
Espectador, 12/08/2020; Folha de S. Paulo, 18/08/2020.

Colômbia avança em sistema 
de identificação de migrantes 
venezuelanos

No dia 19 de agosto se completam cinco anos do fe-
chamento da fronteira entre Colômbia e Venezuela 
decretada pelo presidente Nicolás Maduro, data que 
marca o início da crise migratória venezuelana. Cer-
ca de 5 milhões de venezuelanos já deixaram o país, 
sendo que 4 milhões migraram para países da Amé-
rica Latina e Caribe. Desde 2015, o número de vene-
zuelanos vivendo na Colômbia subiu de 350 mil para 
1,7 milhão, o segundo fluxo de maior magnitude no 
mundo, depois apenas da Síria. O crescimento verti-
ginoso da imigração venezuelana durante esse perío-
do levou o Estado colombiano a adotar medidas para 
atender a regularização de venezuelanos e garantir 
acesso a trabalho, educação e saúde. Em entrevista, 
o diretor geral do Migração Colômbia, Juan Francis-
co Espinosa, afirmou que pretende implementar um 
novo sistema de identificação biométrica para imi-
grantes venezuelanos, regularizados ou não, ainda 
em 2020. Segundo o diretor, o objetivo do sistema é 
garantir o direito de identificação e documentação a 
migrantes venezuelanos, sendo capaz de contabilizar 
todos os 1,7 milhão que vivem atualmente no país. 
A intenção é de que o sistema venha a substituir a 
Permissão Especial de Permanência (PEP), resolução 
que trata da regularização e acesso a serviços sociais 
para migrantes venezuelanos atualmente na Colôm-
bia, porém Espinosa assegurou que isso não signi-
fica que as condições ou os direitos estabelecidos 
pela resolução serão alterados de qualquer forma. A 
expectativa do governo é de que o sistema, se bem-
-sucedido, sirva como exemplo para uma ferramenta 
de identificação para outros países da região, permi-
tindo intercâmbio de informação e maior garantia de 
direitos.

Fontes: La Opinión, 02/08/2020; Proyecto Migración 
Venezuela, 18/08/2020; Proyecto Migración 
Venezuela, 19/08/2020.

Manifestações do povo Mapuche são 
fortemente reprimidas no Chile
 
No dia 2, no Chile, na região de Araucanía, ocorreram 
cinco ataques em um confronto entre os indígenas 
mapuche, a polícia e grupos civis anti-indígenas. 
O conflito com evidente caráter de violência racial 
se deu após ordem de despejo de manifestantes da 
etnia que se reuniam em apoio à longa greve de fome 
sustentada pelo machi (guia espiritual) Celestino 
Córdova. Já no dia 5, em razão da violência policial e 
da falta de diálogo com as autoridades estatais, presos 
pertencentes à etnia anunciaram o início de uma greve 
seca, que implica não ingestão de qualquer tipo de 
alimento sólido ou líquido. A greve é mais uma ação 
do povo Mapuche, que desde maio tem realizado 
diversas ações para libertação dos presos políticos, 
em razão dos elevados riscos que a pandemia do novo 
coronavírus representa em um contexto de cárcere. No 
dia 9, por meio da Declaração do Encontro Mapuche, 
foi denunciado o racismo de líderes políticos e 
instituições chilenas, que segundo o documento, 
estimulam a discriminação como forma de dominação, 
como também afirmam que os presos da etnia são 
sequestrados e torturados. Ainda, expõe a situação 
dos presos políticos que estão detidos em razão de 
suas lutas contra empresas florestais, mineradoras 
e energéticas. No documento, é registrada violação 
ao direito internacional e demandada a aplicação 
da Convenção 169 da OIT, que ordena medidas 
alternativas à prisão adequadas a cultura de cada 
povo. Também existe uma disputa pela recuperação 
do território mapuche e pela segurança alimentar, 
e as organizações declararam que o replantio de 
espécies florestais estrangeiras é proibido em seus 
territórios. Outra estratégia utilizada para denunciar 
as violações de Direitos Humanos cometidas durante 
o Governo de Sebastián Piñera foi o envio, no dia 7, 
de uma carta à União Europeia com a assinatura de 
mais de 200 organizações buscando apoio em razão 
das graves violações e descumprimento de tratados 
internacionais por parte do Governo Chileno. 

Fontes: Istoé, 02/08/2020; Brasil de Fato, 06/08/2020; 
Mapuexpress, 09/08/2020; El Desconcierto, 
09/08/2020.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/08/05/em-prisao-domiciliar-ex-presidente-colombiano-uribe-e-diagnosticado-com-covid-19.ghtml
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alvaro-uribe-las-7-cartas-de-la-corte-para-enviarlo-a-prision-domiciliaria-527240
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-expresidente-alvaro-uribe-quedo-oficialmente-detenido-en-su-casa
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-expresidente-alvaro-uribe-quedo-oficialmente-detenido-en-su-casa
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/em-prisao-domiciliar-uribe-renuncia-ao-senado-da-colombia.shtml
https://www.laopinion.com.co/frontera/sistema-biometrico-para-venezolanos-se-implementara-antes-de-finalizar-el-2020-200433#OP
https://migravenezuela.com/web/articulo/espinosa-estos-cinco-anos-de-migracion-han-dejado-aprendizaje-profundo-para-todos/2094
https://migravenezuela.com/web/articulo/espinosa-estos-cinco-anos-de-migracion-han-dejado-aprendizaje-profundo-para-todos/2094
https://migravenezuela.com/web/articulo/a-cinco-anos-del-exodo-venezolano-urge-la-integracion/2097
https://migravenezuela.com/web/articulo/a-cinco-anos-del-exodo-venezolano-urge-la-integracion/2097
https://istoe.com.br/noite-de-violencia-racial-e-incendios-em-regiao-mapuche-no-chile/
https://www.brasildefato.com.br/2020/08/06/governo-chileno-aumenta-repressao-contra-povo-mapuche-em-meio-a-pandemia-de-covid-19
https://www.mapuexpress.org/2020/08/09/declaracion-lef-compa-xawun-lof-contue-declaracion-encuentro-mapuche-autoconvocado-curacautin/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/09/mas-de-200-organizaciones-recurren-a-la-union-europea-por-violaciones-a-los-dd-hh-en-el-gobierno-de-pinera/
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Secretário Executivo da CIDH 
é destituído em meio a fortes 
críticas pela erosão da autonomia 
da instituição

Em janeiro de 2020, Paulo Abrão, Secretário Execu-
tivo da Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos (CIDH) desde 2016, foi reeleito por unanimidade 
para permanecer no cargo até 2024. Contudo, no dia 
15 de agosto, Luis Almagro, atual Secretário Ge-
ral da Organização de Estados Americanos (OEA), 
anunciou que a gestão de Abrão não seria prorrogada, 
abrindo uma crise inédita na história da organização. 
Almagro justificou sua decisão em virtude da “serie-
dade e gravidade” de reclamações de funcionários 
sobre a gestão de Abrão que tem mais de 60 denún-
cias trabalhistas. As denúncias incluem acusações de 
assédio no trabalho, conflitos de interesse, retroces-
sos na transparência de processos, retaliações e vio-
lações ao código de ética, processos irregulares de 
contratação, impunidade para denúncias de assédio 
sexual, entre outras. A decisão do Secretário Geral da 
OEA de não renovar o mandato de Abrão foi recusa-
da pela CIDH que, até a resolução do caso, nomeou 
Cláudia Pulido, Secretária-Executiva Adjunta da Co-
missão, como substituta interina. Em um comunica-
do oficial, publicado poucas horas após a decisão de 
Luis Almagro, o governo argentino manifestou “pro-
funda preocupação” pela decisão e fez um chamado 
para garantir a autonomia e independência da CIDH. 
Além disso, organizações internacionais como o Es-
critório do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (ACNUDH), Amnistia In-
ternacional, o Centro pela Justiça e o Direito Interna-
cional (CEJIL) e dezenas de organizações nacionais 
criticaram duramente a decisão, alertando que esta 
medida gera uma grave interferência na autonomia 
da CIDH. Em abril do ano passado, a CIDH foi alvo 
de uma carta assinada por Brasil, Argentina, Chile, 
Colômbia e Paraguai que sugeria uma reforma para 
limitar sua ação no continente. Como consequência, 
organizações da sociedade civil têm denunciado in-
terferência política e a pressão do governo brasileiro 
para demitir Abrão pelo seu papel crítico em relação 
aos abusos cometidos pelos governos da região, com 
destaque para o caso brasileiro. Entre 2019 e 2020 
o Brasil foi alvo de 45 críticas diretas da Comissão 

por meio de canais oficiais, redes sociais e notas à 
imprensa. Paulo Abrão foi demitido às vésperas da 
publicação de um relatório sobre milícias e ataques a 
minorias no Brasil.

Fontes: El Observador, 25/08/2020; Nodal, 
26/08/2020; BBC, 28/08/2020; UOL Notícias, 
28/08/2020; La Prensa, 28/08/2020.

Repressão a protestos no 
Zimbábue preocupa atores 
políticos da África do Sul

No dia 4 de agosto, Emmerson Mnangagwa, presi-
dente do Zimbábue se pronunciou sobre os protestos 
que têm tomado as ruas de Bulawayo e da capital 
Harare, motivados pelo sentimento de indignação 
frente ao quadro econômico e às alegações de cor-
rupção no país. Setores da mídia e da oposição acu-
saram o governo de abuso aos direitos humanos e 
de perseguição política. Na mesma semana, o líder 
dos Lutadores da Liberdade Econômica, partido de 
oposição à esquerda na África do Sul, pediu o fecha-
mento da embaixada do Zimbábue em Pretória e afir-
mou que apelaria à União Africana e à Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral para agirem 
contra as violações cometidas no país. Darren Berg-
man, membro da Aliança Democrática (DA), partido 
sul-africano de direita, cobrou um posicionamento 
do presidente sul-africano Ramaphosa e pediu que 
sanções fossem impostas contra Manangagwa, lem-
brando que a “diplomacia do silêncio” já havia se 
provado ineficiente para proteger os direitos huma-
nos em países vizinhos. Em resposta, a ministra das 
relações exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, 
afirmou que o governo está pronto para prestar au-
xílio, se solicitado. No mesmo dia, Ramaphosa no-
meou dois enviados especiais para identificar manei-
ras de ajudar o país vizinho. Apesar disso, a oposição 
questiona a parcialidade desses enviados especiais. 
O Secretário Geral do Congresso Nacional Africano 
(CNA), partido da situação na África do Sul, afir-
mou preocupação com os relatos de brutalidade na 
repressão aos protestos no Zimbábue. Por sua vez, 
o governo vizinho alegou estar apenas cumprindo 
as medidas de lockdown e ressaltou que quando as 
forças de defesa sul-africanas mataram oito pessoas 
no período de lockdown, nenhuma autoridade zim-
babuana manifestou-se. A ONG Not In My Name re-

https://www.elobservador.com.uy/nota/argentina-rechazo-decision-de-almagro-de-no-renovar-al-secretario-ejecutivo-de-la-cidh-20208252026
https://www.nodal.am/2020/08/fuerte-repudio-de-la-cidh-a-luis-almagro-por-querer-cambiar-a-su-secretario-ejecutivo/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53944393
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/08/25/brasileiro-que-investigava-violacoes-de-direitos-humanos-e-derrubado-na-oea.htm
https://www.laprensa.com.ni/2020/08/28/politica/2714215-luis-almagro-da-a-conocer-denuncias-hechas-durante-la-administracion-de-paulo-abrao-en-la-cidh
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alizou um protesto em frente à embaixada do país em 
Pretória e a organização União do Povo Africano do 
Zimbábue solicitou uma reunião com o ANC e com o 
Partido Comunista da África do Sul.             

Fontes: SABC News, 04/08/2020; The Herald, 
05/08/2020; The South African, 06/08/2020; The South 
African, 07/08/2020; Eyewitness News, 10/08/2020; 
The South African, 11/08/2020; The Conversation, 
12/08/2020; The South African, 13/08/2020; The 
South African, 30/08/2020.

África do Sul desenha estratégias 
multilaterais no combate à 
pandemia 

No mês de agosto a África do Sul, ao mesmo tempo 
em que aliviou as medidas de lockdown para o nível 
2, reforçou as estratégias multilaterais em suas políti-
cas de combate à pandemia do Covid-19. Quinto país 
com mais casos no mundo, a África do Sul já acionou 
o empréstimo do Novo Banco de Desenvolvimento 
(NBD) dos BRICS no valor de US$ 1 bilhão e tam-
bém o empréstimo do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) no valor de US$ 4,3 bilhões. Esses recursos fo-
ram direcionados para viabilizar parte do pagamento 
da política de renda emergencial para os sul-africanos, 
no valor total de aproximadamente US$ 30 bilhões, o 
equivalente a 500 bilhões de Rands sul-africanos. No 
plano regional, foi realizada virtualmente a cimeira da 
Southern African Development Community (SADC), 
composta por 16 Estados da África austral, que dis-
cutiu os impactos socioeconômicos da pandemia na 
região. Um dos temas debatidos foi a possibilidade de 
difusão pela África do Sul da vacina que vem sendo 
desenvolvida pela Universidade de Oxford no país, 
potencializando o acesso à imunização em um con-
tinente com capacidade de fabricação limitada. O re-
latório da SADC apelou para a resposta regional ao 
Covid-19, com foco nos setores de saúde, transporte 
e segurança alimentar, expressando grande preocupa-
ção com a expansão da pandemia a partir da África 
do Sul, principalmente com a abertura do país para 
viagens internacionais, dentro do pacote de medidas 
de abertura definidas este mês.

Fontes: O Globo, 01/08/2020; Jornal de Angola, 
09/08/2020; SADC, 12/08/2020; DIRCO, 
13/08/2020; The BRICS Post, 16/08/2020; 
Business Tech, 19/08/2020; Reliefweb, 29/08/2020.

China expande laços de 
cooperação em meio à pandemia 
de Covid-19  

Duas parcerias importantes ocorridas durante o mês 
de agosto marcam o movimento de consolidação da 
cooperação internacional chinesa em meio a pande-
mia de Covid-19, nas mais diferentes áreas. No plano 
sub-regional, no dia 24 de agosto de 2020 ocorreu, 
virtualmente, a 3º Reunião de Líderes da Coopera-
ção Mekong-Lancang (MLC). A reunião contou com 
a presença de líderes e chefes de estado dos países 
membros da MLC, China, Laos, Mianmar, Tailândia, 
Camboja e Vietnã. A partir do tema principal, “Apri-
morando a Parceria para a Prosperidade Compartilha-
da”, o evento teve como objetivo revisar os mecanis-
mos de cooperação recentes e discutir as orientações 
para promover a colaboração entre as partes no futuro 
próximo. Dessa forma, os líderes reafirmaram a de-
terminação em construir conjuntamente uma região 
de paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperida-
de, concordando em promover a cooperação a partir 
de três pilares específicos: na segurança política, em 
economia e desenvolvimento sustentável, bem como 
na área de sociedade e cultura, implementando ati-
vidades de cooperação educacional e turística, além 
do intercâmbio cultural. Em face dos impactos das 
mudanças climáticas, inundações e secas, o primei-
ro-ministro chinês, Li Keqiang, anunciou que a partir 
deste ano a China compartilhará as informações hi-
drológicas anuais do rio Mekong com os demais paí-
ses membros do grupo, promoverá reuniões ministe-
riais, fóruns e um plano quinquenal sobre cooperação 
em recursos hídricos na região  implementará progra-
mas de cooperação em segurança de barragens e aler-
tas de enchentes. Já no plano bilateral, Marrocos e 
China assinaram dois acordos permitindo que o Mar-
rocos participe de testes clínicos multicêntricos para 
uma vacina potencial Covid-19. O Ministro da Saú-
de, Khalid Ait Taleb do pais africano, afirmou que a 
assinatura do acordo com o China National Biotec 
Group Limited (CNBG) permitirá que o Marrocos 
seja um dos primeiros países atendidos em termos de 
vacina contra a pandemia Covid-19. O fortalecimen-
to de laços de cooperação ganha ainda mais peso em 
um contexto de intensa disputa geopolítica do país 
asiático com os Estados Unidos.

Fontes: Morocco World News, 21/08/2020; CRI, 
24/08/2020; Nhan Dan, 24/08/2020; The Cambodia 
Daily, 24/08/2020; Xinhua, 24/08/2020. 
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China sofre restrições tecnológi-
cas dos EUA e aliados 

No dia 6 de agosto, o presidente estadunidense 
Donald Trump, por meio de ordem executiva, 
decretou a proibição de dois dos aplicativos de 
patente chinesa que têm projeção internacional: o 
WeChat e o TikTok. A ação ocorreu após políticos 
dos EUA acusarem as empresas proprietárias, 
Tencent e ByteDance respectivamente, de serem 
um risco à segurança nacional por conta de supostas 
coleta indiscriminada de dados e sujeição ao Partido 
Comunista da China. A medida converge com o 
programa “Clean Network”, recentemente divulgado 
pelo Departamento de Estado dos EUA, que propõe a 
restrição do acesso à infraestrutura global de internet 
por empresas chinesas. Outras ações similares já 
vinham sendo tomadas pelos EUA e alguns de seus 
aliados. Restrições de participação da Huawei e ZTE, 
empresas chinesas líderes no campo da tecnologia 5G, 
foram incentivadas pelos EUA e debatidas em países 
como Reino Unido, França, Alemanha, Austrália 
e Nova Zelândia. Na Índia, dezenas dos maiores 
aplicativos chineses foram banidos após conflitos 
entre tropas na região da Caxemira. Para além da 
segurança dos Estados, a proibição do WeChat nos 
EUA e Índia pode ainda provocar riscos à segurança 
humana, ao dificultar o diálogo entre os membros da 
diáspora chinesa e seus correspondentes na China, 
além de possivelmente prejudicar a comunicação de 
jornalistas, acadêmicos, empresários e membros do 
corpo diplomático, visto que tradicionais aplicativos 
de mensagens, como o WhatsApp, não têm permissão 
para funcionar na China. Assim, a disputa EUA-
China ganha novos contornos no campo tecnológico.

Fontes: Bloomberg, 14/07/2020; The Washington 
Post, 07/08/2020; Technology Review, 13/08/2020; 
Al Jazeera, 14/08/2020. 

Governo chinês reage a restrições 
de tecnologia e revisa sua lista de 
produtos para exportação
 
A disputa entre China e EUA na área econômica e 
tecnológica ganhou um novo capítulo em agosto 
de 2020, frente ao decreto estadunidense proibindo 
os aplicativos de comunicação e transmissão de 
vídeos WeChat e TikTok, sob a alegação de ameaça 

à segurança dos usuários no território dos EUA. O 
governo chinês, em defesa das empresas do setor de 
internet e comunicação móvel, tentou apaziguar a 
disputa encaminhando aos Ministérios do Comércio e 
de Ciência e Tecnologia a revisão da lista de produtos 
restritos para comercialização com outros países, 
com a finalidade de que as companhias vendam 
as operações dos aplicativos para uma empresa 
estadunidense e contornem as restrições. O Ministro 
de Relações Exteriores Wang Yi reforçou que o país 
não está disposto a entrar em uma “Guerra Fria” com 
os EUA e que essa lógica conflitiva iria na contramão 
do desenvolvimento global. Apesar da posição 
institucional conciliadora, um pronunciamento do 
economista Li Daukoi sugeriu que a China utilizasse 
a exportação de medicamentos para os EUA como 
arma para defender a tecnologia de microcomponentes 
de 5G desenvolvida pela Hauwei, porém a visão do 
economista não encontrou apoio na estratégia de 
cooperação em saúde chinesa. Li Daukoi também 
sugeriu que as disputas em torno de aplicativos 
de comunicação têm relação com a intenção dos 
EUA excluírem os bancos chineses de operarem no 
sistema de micro pagamentos em aplicativos móveis, 
algo já observado com as restrições impostas pelos 
estadunidenses aos bancos de Hong Kong no fim 
do mês de julho, sob a alegação de censura à Lei 
de Segurança de Hong Kong . As restrições dos 
EUA contra empresas chinesas se fortaleceram 
no fim de agosto, com a ampliação da lista negra, 
que passou a incluir empresas que operam na 
construção de ilhas artificiais no Mar do Sul da China

Fontes: South China Morning Post, 29/07/2020; 
South China Morning Post, 26/08/2020; Xinhua, 
26/08/2020; South China Morning Post, 29/08/2020; 
South China Morning Post, 31/08/2020; Xinhua, 
03/09/2020.

Caxemira continua sendo foco 
de preocupações um ano após a 
revogação de status especial

Em 5 de agosto, um ano após a revogação de autonomia 
da parte da Caxemira que é administrada pela Índia, 
ativistas do mundo inteiro - inclusive ligados ao 
Black Lives Matter, bem como a movimentos dos 
povos palestino, uigures e rohingya - manifestaram 
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apoio à população do local devido à forte repressão 
que as pessoas vêm sofrendo. O artigo da constituição 
indiana cancelado pelo primeiro ministro indiano, 
Narendra Modi, concedia um status especial ao 
local de maioria muçulmana que tinha poderes para 
estabelecer suas próprias leis, exceto sobre assuntos 
relacionados às finanças, defesa, relações exteriores 
e comunicações. A Anistia Internacional destacou 
que há detenção contínua de líderes políticos, 
restrições arbitrárias sob a justificativa de minimizar 
o contágio pelo novo coronavírus e censura da mídia. 
Por sua vez, Ashok Koul, secretário geral do Partido 
Bharatiya Janata (BJP), defendeu a ação do governo 
de cunho nacionalista hindu de retirar a autonomia, 
afirmando que as alegações de violação dos direitos 
humanos são falsas. Pela terceira vez desde a retirada 
do status especial em agosto de 2019, o Conselho 
de Segurança das Nações Unidas realizou reunião 
virtual para discutir a situação da Caxemira, dessa vez 
mediante a solicitação do Paquistão. O ministro das 
Relações Exteriores paquistanês, Shah Mahmood, 
disse em comentários divulgados pela missão do 
Paquistão na ONU que a comunidade internacional 
deve exercer sua autoridade moral, legal e política e 
destacou que a Índia não deve continuar com as ações 
unilaterais, que o país pare as violações de direitos 
humanos e do cessar-fogo, remova as restrições à 
comunicação e liberte imediatamente os líderes da 
Caxemira. Contudo, nenhuma ação foi tomada ou 
declaração foi emitida pelo órgão sobre o tema. O 
ministro paquistanês manifestou-se positivamente 
em relação à presença dos 15 membros do CS, 
em especial à China pelo apoio para a realização 
da reunião. Por sua vez, a missão da Índia tentou 
diminuir a importância e o significado do encontro 
entre os países. O embaixador indiano na ONU, 
T. S. Tirumuti, em sua conta no Twitter, desafiou 
a relevância da reunião do CS, afirmando que “foi 
fechada, informal, sem registro e sem qualquer 
resultado”. Ele afirmou, também, que quase todos os 
países destacaram que a situação da região era assunto 
bilateral e não merecia tempo e atenção do órgão. 

Fontes: Al Jazeera, 04/08/2020; O Globo, 04/08/2020; 
Al Jazeera, 05/08/2020; Al Jazeera, 05/08/2020; Al 
Jazeera, 05/08/2020; Al Jazeera, 06/08/2020; Exame, 
13/08/2020; Estado de Minas, 16/08/2020; Al Jazeera, 
25/08/2020.

Explosão agrava vulnerabilidade 
dos refugiados no Líbano e 
motiva diversas iniciativas de 
cooperação e ajuda humanitária

Em 4 de agosto, a cidade de Beirute, no Líbano, 
sofreu com uma explosão em um depósito que 
armazenava nitrato de amônio, atingindo milhares de 
pessoas que vivem na capital, incluindo refugiados. 
Segundo a Embaixada da Síria no Líbano, 43 sírios 
morreram na explosão. O Líbano abriga 925 mil 
refugiados registrados, segundo o último relatório 
da Acnur, sendo 98% sírios que fugiram do conflito 
na Síria e atualmente representam um sexto da 
população do país. Dos refugiados presentes no 
país, 70% se encontram abaixo da linha da pobreza 
e 40% desempregados. A crise econômica já vinha 
atingindo o Líbano, tendo sua piora ocasionada pela 
pandemia e a explosão em Beirute que agravou ainda 
mais a situação econômica dos refugiados. Entidades 
esperam que os sírios tentem retornar para seu país de 
origem devido à crise de desabastecimento, mesmo 
correndo riscos. O Ministro da Economia, Raul 
Nehme, afirmou que o país possui apenas estoque 
de um mês em grãos para alimentar a população. 
O Líbano importa 80% do que consome em dólar 
e sua moeda, a lira, encontra-se desvalorizada em 
80%. Segundo o Banco Mundial, mais da metade 
da população libanesa vive hoje abaixo da linha 
da pobreza. Para o cientista político André Lajst, 
a diáspora libanesa e a ajuda internacional serão 
fundamentais para a recuperação do país. No Brasil, 
lar da maior comunidade libanesa fora do país, mesmo 
com a pandemia, a mobilização vem ocorrendo para 
ajudar na reconstrução. Em São Paulo, comerciantes, 
médicos, pesquisadores e entidades libanesas vêm 
unindo esforços para doações e mobilizações. No 
dia 9 de agosto, o presidente Bolsonaro anunciou 
uma missão de ajuda ao Líbano e convidou o ex 
presidente Michel Temer, descendente de libaneses, 
para a chefia. O governo disponibilizou um cargueiro 
da Força Aérea Brasileira para levar mantimentos e 
medicamentos para Beirute, mas a missão também 
levará ajuda técnica para a investigação da explosão 
que atingiu o país.  Libaneses expatriados ao redor 
do mundo vêm ajudando individualmente amigos 
e familiares, além de criarem fundos especiais para 
lidar com a tragédia. Além do Brasil e das iniciativas 
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individuais, Holanda, a Jordânia, o Egito e a Rússia 
também ofereceram ajuda humanitária. Por fim, um 
grupo de doadores internacionais coordenado pelas 
Nações Unidas que inclui os Estados Unidos, a União 
Europeia, o Reino Unido, a Suíça, a Espanha, entre 
outros, se comprometeu a ajudar com 250 milhões 
de euros destinados sob condicionalidades como 
uma reforma política no país e o compromisso de 
que as doações irão diretamente para a população.

Fontes: Brasil de Fato, 05/08/2020; Expresso, 
05/08/2020; Aljazeera, 06/08/2020; CNN, 
06/08/2020; Acnur, 07/08/2020; O Globo, 
08/08/2020; G1, 09/08/2020; Aljazeera, 11/08/2020; 
Relief Web, 11/08/2020; Folha de S. Paulo, 
12/08/2020. 

Mulheres protestam contra o 
governo e a violência policial em 
Belarus

Em 12 de agosto centenas de mulheres ocuparam 
as ruas de Belarus para protestar contra a repressão 
policial sobre manifestantes. O país, que vive uma 
crise desde o início de agosto, tem recebido grande 
atenção da mídia internacional devido as crescentes 
manifestações contra o presidente Aleksandr 
Lukashenko que venceu as eleições locais dando início 
ao seu sexto mandato. Ksenia Ilyashevich, uma das 
participantes dos protestos, defendeu a realização de 
manifestações pacíficas. Vestindo branco e segurando 
flores e balões, mulheres caminharam pelas ruas de 
Minsk, capital do país, formando verdadeiras “cadeias 
de solidariedade”. Os protestos têm como referência 
a candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskay, 
que alega fraude nos resultados eleitorais. Em 13 
de agosto, Michelle Bachelet, ex-presidenta do 
Chile e alta comissária de Direitos Humanos da 
ONU, emitiu comunicado condenando a violência 
e pedindo o fim do uso da força policial. A atuação 
das mulheres em Belarus vem sendo noticiada 
como uma verdadeira revolução. Entretanto, 
sobressai o envolvimento de potências como China, 
Rússia e Estados Unidos na questão. Segundo a 
porta-voz do Ministério de Relações Exteriores 
da Rússia, Maria Zakharova, há uma “pressão 
sem precedentes de alguns parceiros estrangeiros 
sobre as autoridades bielorrussas” e “tentativas 
de ingerência sobre assuntos internos” do país. 

Fontes: CBC, 12/08/2020; CNN, 13/08/2020; Belta, 
13/08/2020; Observador, 25/08/2020.

Dia Internacional da Igualdade 
Feminina esbarra no crescimento 
da violência de gênero na América 
Latina 

No dia 26 de agosto é celebrado o Dia Internacional 
da Igualdade Feminina, mesma data de comemoração 
da 19ª emenda adotada pelos Estados Unidos que, em 
1920, proibiu que o governo estadunidense impedisse 
o voto feminino. Ainda que tenha havido alguns 
avanços ao redor do mundo, como o próprio sufrágio 
feminino - resultado da luta da primeira onda feminista 
- a realidade das mulheres se mostra distante de atingir 
igualdade de direitos em relação aos homens. Durante 
a pandemia da Covid-19, na região latino-americana, 
a desigualdade de gênero se tornou mais evidente. 
Em 4 de agosto foi noticiado que aproximadamente 
900 meninas e mulheres desapareceram no período 
entre 16 de março e 30 de junho, no Peru. Cuba, Peru 
e Colômbia detalharam um crescimento na violência 
sexual contra menores de idade. Na Costa Rica foram 
frequentes as denúncias de violação sexual por parte 
de companheiros. E apenas em 20 de agosto a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos impôs medidas 
ao Equador pela ausência de justiça em um caso 
de estupro de uma menina há 18 anos, ela cometeu 
suicídio ao saber que, aos 16 anos, estava grávida do 
vice-diretor de sua escola, de 65 anos. Ele abusou dela 
por, pelo menos, um ano. A justiça equatoriana havia 
concluído o caso argumentando que a jovem havia 
contribuído para o crime ao seduzir o seu abusador. 
Para além da violência física e sexual, de acordo com 
a CEPAL e a ONU Mulheres, a crise do coronavírus 
deixará 118 milhões de mulheres latino-americanas 
na pobreza. Segundo as organizações, é necessário 
que os governos atuem de modo a promover sistemas 
de recuperação econômica que priorizem a igualdade 
de gênero e assegurem o acesso a saúde. Outro 
ponto levantado é sobre a necessidade de remunerar 
o trabalho do cuidado, visto que, de acordo com 
estudo desenvolvido por jornalistas independentes, 
Violencia contra las mujeres: La pandemia invisible, 
as mulheres gastavam em torno de 23 horas semanais 
em trabalhos domésticos e não remunerados, tempo 
que triplicou durante a pandemia na América Latina 
e na Espanha. A ONU instou os Estados a tratarem a 
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violência de gênero como questão de saúde pública, 
com a mesma seriedade que têm buscado gerir a 
pandemia da Covid-19.

Fontes: Voa, 04/08/2020; El Nuevo Herald, 
09/08/2020; El País, 19/08/2020; Dinero, 19/08/2020; 
El País, 20/08/2020; O Globo, 26/08/2020. 

Casa Nem é alvo de operação 
de reintegração de posse e 
militantes protestam

A Casa Nem, abrigo para mais de 40 pessoas 
LGBTIA+ em situação de vulnerabilidade, foi 
alvo de uma operação da polícia carioca no dia 24 
agosto. A operação, acionada pela Justiça do Rio de 
Janeiro, visava a reintegração de posse do imóvel, 
este, ocupado em julho de 2019.  Não foi a primeira 
vez que houve ação de reintegração de posse no 
local, em 27 de julho de 2019, a polícia foi acionada 
para o despejo dos moradores, porém, viram-se 
impedidos pela Defesa Civil, pelo Conselho Tutelar 
e pelo Corpo de Bombeiros. Na recente operação, a 
polícia já estava em frente ao prédio, mas aguardou 
a chegada do Conselho Tutelar, visto que a ocupação 
serve de abrigo para menores de idade. No entanto, os 
moradores já haviam sido avisados pela Defensoria 
Pública. Indianare Siqueira, ativista transexual, 
vereadora suplente do município do Rio de Janeiro 
e idealizadora do projeto da Casa Nem, organiza em 
suas redes sociais mobilizações, além de divulgar 
campanhas de doações para o projeto. Em um dos 
vídeos postados no dia da ocupação, ela afirmou que 
o momento é de resistência e  luta, ressaltando que 
considera inconstitucional o processo de reintegração 
de posse em meio à pandemia da COVID-19, já 
que tal operação vai de encontro com o que fora 
declarado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da 
inviabilidade de operações como esta no período atual. 

Fontes: Revista Fórum, 24/08/2020; Agência Brasil, 
24/08/2020; O Globo, 25/08/2020.

Impactos climáticos espalham-se 
pelo globo no segundo semestre 
de 2020

No dia 18 de agosto, um tornado atingiu trinta e 
uma cidades no estado de Santa Catarina, Sul do 
Brasil, deixando ao menos mil e quinhentas pessoas 
desabrigadas ou desalojadas. O evento aconteceu 

menos de dois meses após o ciclone-bomba que 
afetou fortemente a mesma região, no que os 
cientistas acreditam ser o indicativo de uma sucessão 
de eventos extremos que se intensificam localmente 
devido às mudanças climáticas. Em escala global, 
foram vários desastres, seja por queimadas, seja 
por chuvas intensas. No dia 28 de agosto, a maior 
barragem do mundo, a Three Gorges Dam, localizada 
na região de Hubei, na China, onde está concentrada 
mais de 40% da população chinesa, entrou em estado 
de alerta máximo, devido à pressão recebida com 
as intensas inundações que assolam o país desde o 
início do mês de agosto. No dia 19 de agosto, chuvas, 
deslizamentos e erosões foram identificados em 
Guangdong, Yunnan e Sichuan. A China tem alocado 
investimentos robustos para desenvolvimento de 
infraestrutura e de tecnologias resilientes. Com a 
previsão feita pela empresa chinesa CLSA Securities 
Ltd de que os impactos climáticos podem se tornar 
mais frequentes, somente em 2019 foram gastos 105 
bilhões de dólares para construções de conservação 
de água. Em 30 de agosto, fortes chuvas atingiram 
a Índia, resultaram em inundações e no rompimento 
de uma barragem em Odisha, região central do país, 
causando a morte de pelo menos dezessete pessoas, 
bem como impactando mais de dez mil famílias 
por danos em suas casas. Em 28 de agosto, no 
Paquistão, inundações provocadas por precipitações 
intensas atingiram a região de Karachi e deixaram 
ao menos quarenta pessoas mortas. Ainda no último 
fim de semana de agosto, o Furacão Laura atingiu 
a Louisiana, nos Estados Unidos, e com grande 
intensidade acabou por impactar mais de quatrocentos 
mil pessoas, entre desabrigadas ou desalojadas. 
Esses fenômenos, que tendem a se diversificar e se 
alternar em espaços mais curtos de tempo, acabam 
por chamar ainda mais atenção para a vulnerabilidade 
das populações e do meio ambiente a seus efeitos: 
mesmo na Califórnia, região-modelo por muitas 
iniciativas de combate às mudanças climáticas, a 
intensificação de eventos, como os incêndios – numa 
combinação de fogo, raios e ventos – que assolam 
o estado desde o início de agosto, está conectada ao 
aumento da temperatura do planeta. Em 20 de agosto, 
quase onze mil relâmpagos foram documentados 
durante 72 horas na maior onda de tempestades 
que atingiu a Califórnia em mais de uma década. 

Fontes: Época, 18/08/2020; The Diplomat, 19/08/2020; 
G1, 20/08/2020; The Guardian, 28/08/2020; CNN, 
28/08/2020; The Print, 28/08/2020; BBC, 29/08/2020; 
Times Now News, 30/08/2020.
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