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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20777-nao-imposicao-pelo-governo-da-argentina-de-direito-antidumping-as-exportacoes-brasileiras-de-placas-de-madeira-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20777-nao-imposicao-pelo-governo-da-argentina-de-direito-antidumping-as-exportacoes-brasileiras-de-placas-de-madeira-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20794-declaracoes-da-alta-comissaria-das-nacoes-unidas-para-os-direitos-humanos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20802-acoes-de-grupo-dissidente-das-farc-contra-o-processo-de-paz-na-colombia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20803-bahamas-passagem-do-furacao-dorian-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20811-calendario-de-eventos-entre-6-e-13-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20812-visita-ao-brasil-do-ministro-de-relacoes-exteriores-do-paraguai-antonio-rivas-palacios
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20812-visita-ao-brasil-do-ministro-de-relacoes-exteriores-do-paraguai-antonio-rivas-palacios
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20835-equador-abre-o-mercado-de-bovinos-vivos-para-o-brasil-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20835-equador-abre-o-mercado-de-bovinos-vivos-para-o-brasil-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20851-calendario-de-eventos-entre-13-e-20-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20869-20-reuniao-do-grupo-de-trabalho-internacional-sobre-creditos-a-exportacao-17-a-19-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20869-20-reuniao-do-grupo-de-trabalho-internacional-sobre-creditos-a-exportacao-17-a-19-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20878-ataques-a-instalacoes-da-saudi-aramco-na-arabia-saudita
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20884-calendario-de-eventos-entre-20-e-27-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20886-declaracao-do-grupo-de-lima-nova-york-23-de-setembro-de-2019
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Sessão do Órgão de Consulta do Tratado Interamericano de Assistência 

Recíproca (TIAR) – Nova York, 23 de setembro de 2019                                        138 

 

Reunião de Chanceleres para adoção das Diretrizes para o Funcionamento do 

Foro para o Progresso e Integração da América do Sul (PROSUL) – Nova York, 

25 de setembro de 2019  25/09/2019                                                                                138 

 

Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República 

Federativa do Brasil e a República do Equador – 25 de setembro de 2019 

25/09/2019                                                                                                                               139 

Reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros/Relações Exteriores do BRICS 

– Comunicado à Imprensa – New York, 26 de setembro de 2019 26/09/2019    140 

 

Comunicado Conjunto do IBAS sobre a Reforma do Sistema Multilateral – New 

York, 26 de setembro de 2019 26/09/2019                                                                     142 

 

Protocolo de Madri sobre Registro Internacional de Marcas – Entrada em 

vigência internacional para o Brasil 27/09/2019                                                          143 

 

Brasil aprova na ONU resolução sobre direitos humanos na Venezuela 

27/09/2019                                                                                                                               144  

 

Calendário de eventos entre 27 de setembro e 4 de outubro de 2019 27/09/2019  144 

 

Eleição do Brasil para Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional 

(OACI) 02/10/2019                                                                                                               146 

 

Declaração conjunta à imprensa dos Ministros das Relações Exteriores do G4 

(Brasil, Alemanha, Índia e Japão) sobre a reforma do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas (Nova York, 25 de setembro de 2019) 02/10/2019                  146 

Acordo comercial Brasil-Argentina para o setor automotivo – Nota Conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Economia – 3 de outubro 

de 2019 03/10/2019                                                                                                               148 

 

Calendário de eventos entre 04 e 11 de outubro de 2019 04/10/2019                     149     

 

Declaração de apoio ao Equador 08/10/2019                                                               151 

 

Comunicado Conjunto Brasil-Hungria – Visita Oficial do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Comércio Exterior da Hungria, Péter Szijjártó – Brasília, 8 de 

outubro de 2019 09/10/2019                                                                                              151 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20888-sessao-do-orgao-de-consulta-do-tratado-interamericano-de-assistencia-reciproca-tiar-nova-york-23-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20888-sessao-do-orgao-de-consulta-do-tratado-interamericano-de-assistencia-reciproca-tiar-nova-york-23-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20894-reuniao-de-chanceleres-para-adocao-das-diretrizes-para-o-funcionamento-do-foro-para-o-progresso-e-integracao-da-america-do-sul-prosul-nova-york-25-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20894-reuniao-de-chanceleres-para-adocao-das-diretrizes-para-o-funcionamento-do-foro-para-o-progresso-e-integracao-da-america-do-sul-prosul-nova-york-25-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20894-reuniao-de-chanceleres-para-adocao-das-diretrizes-para-o-funcionamento-do-foro-para-o-progresso-e-integracao-da-america-do-sul-prosul-nova-york-25-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20898-reuniao-de-ministros-dos-negocios-estrangeiros-relacoes-exteriores-do-brics-comunicado-a-imprensa-new-york-26-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20898-reuniao-de-ministros-dos-negocios-estrangeiros-relacoes-exteriores-do-brics-comunicado-a-imprensa-new-york-26-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20900-comunicado-conjunto-do-ibas-sobre-a-reforma-do-sistema-multilateral-new-york-26-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20900-comunicado-conjunto-do-ibas-sobre-a-reforma-do-sistema-multilateral-new-york-26-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20902-protocolo-de-madri-sobre-registro-internacional-de-marcas-entrada-em-vigencia-internacional-para-o-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20902-protocolo-de-madri-sobre-registro-internacional-de-marcas-entrada-em-vigencia-internacional-para-o-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20905-brasil-aprova-na-onu-resolucao-sobre-direitos-humanos-na-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20914-calendario-de-eventos-entre-27-de-setembro-e-4-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20926-eleicao-do-brasil-para-conselho-da-organizacao-da-aviacao-civil-internacional-oaci
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20926-eleicao-do-brasil-para-conselho-da-organizacao-da-aviacao-civil-internacional-oaci
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20947-calendario-de-eventos-entre-04-e-11-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20953-declaracao-de-apoio-ao-equador
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Atentados contra a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para 

a Estabilização do Mali (MINUSMA) 09/10/2019                                                      153 

 

Comércio Eletrônico na Organização Mundial do Comércio –Nota Conjunta 

dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia 11/10/2019                     153 

 

Conflito na Síria. Escalada de tensões no nordeste sírio. 11/10/2019                     154 

 

Calendário de eventos entre 11 e 18 de outubro de 2019 11/10/2019                    154  

 

Situação no Equador – Nota Conjunta do Mercosul 13/10/2019                           156 

 

Declaração de Presidentes do PROSUL sobre a situação na República do 

Equador 13/10/2019                                                                                                             157 

 

Apoio à Democracia no Equador 14/10/2019                                                              157 

 

Eleição do Brasil para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas 

17/10/2019                                                                                                                               158 

 

Repúdio à eleição do regime ilegítimo venezuelano ao Conselho de Direitos 

Humanos – Comunicado do Grupo de Lima 18/10/2019                                         158 

 

Calendário de eventos entre 19 e 25 de outubro de 2019 18/10/2019                     159 

Eleições no Canadá 23/10/2019                                                                                        161 

 

Assassinato do dirigente partidário venezuelano Edmundo Rada 25/10/2019  161 

 

Declaração Conjunta entre a República Federativa do Brasil e a República 

Popular da China – 24 a 26 de outubro de 2019 25/10/2019                                    162 

 

Calendário de eventos entre 26 de outubro e 1 de novembro de 2019 25/10/2019                 163 

Declaração Conjunta por ocasião da Visita Oficial aos Emirados Árabes Unidos 

de Sua Excelência o Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor Jair 

Bolsonaro – Abu Dhabi, 27 de outubro de 2019 27/10/2019                                    166 

 

Visita oficial de Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, 

Jair Bolsonaro, ao Estado do Qatar – 28 de outubro de 2019 – Declaração 

conjunta 28/10/2019                                                                                                             167 

 

Declaração Conjunta sobre Parceria Estratégica para Investimentos entre Brasil 

e Arábia Saudita – Riade, 29 de outubro de 2019 29/10/2019                                                        169 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20969-atentados-contra-a-missao-multidimensional-integrada-das-nacoes-unidas-para-a-estabilizacao-do-mali-minusma
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20969-atentados-contra-a-missao-multidimensional-integrada-das-nacoes-unidas-para-a-estabilizacao-do-mali-minusma
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20978-comercio-eletronico-na-organizacao-mundial-do-comercio-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-economia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20978-comercio-eletronico-na-organizacao-mundial-do-comercio-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-economia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20979-conflito-na-siria-escalada-de-tensoes-no-nordeste-sirio
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20980-calendario-de-eventos-entre-11-e-18-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20982-situacao-no-equador-nota-conjunta-do-mercosul
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20985-declaracao-de-presidentes-do-prosul-sobre-a-situacao-na-republica-do-equador
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20985-declaracao-de-presidentes-do-prosul-sobre-a-situacao-na-republica-do-equador
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20992-apoio-ao-processo-negociador-no-equador
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21012-eleicao-do-brasil-para-o-conselho-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21015-repudio-a-eleicao-do-regime-ilegitimo-venezuelano-ao-conselho-de-direitos-humanos-comunicado-do-grupo-de-lima
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21015-repudio-a-eleicao-do-regime-ilegitimo-venezuelano-ao-conselho-de-direitos-humanos-comunicado-do-grupo-de-lima
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21023-eleicoes-no-canada
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21026-assassinato-do-dirigente-partidario-venezuelano-edmundo-rada
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21027-declaracao-conjunta-entre-a-republica-federativa-do-brasil-e-a-republica-popular-da-china-24-a-26-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21027-declaracao-conjunta-entre-a-republica-federativa-do-brasil-e-a-republica-popular-da-china-24-a-26-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21031-declaracao-conjunta-por-ocasiao-da-visita-oficial-aos-emirados-arabes-unidos-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-senhor-jair-bolsonaro-abu-dhabi-27-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21031-declaracao-conjunta-por-ocasiao-da-visita-oficial-aos-emirados-arabes-unidos-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-senhor-jair-bolsonaro-abu-dhabi-27-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21031-declaracao-conjunta-por-ocasiao-da-visita-oficial-aos-emirados-arabes-unidos-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-senhor-jair-bolsonaro-abu-dhabi-27-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21032-visita-oficial-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-jair-bolsonaro-ao-estado-do-qatar-28-de-outubro-de-2019-declaracao-conjunta
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21032-visita-oficial-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-jair-bolsonaro-ao-estado-do-qatar-28-de-outubro-de-2019-declaracao-conjunta
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21032-visita-oficial-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-jair-bolsonaro-ao-estado-do-qatar-28-de-outubro-de-2019-declaracao-conjunta
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21033-declaracao-conjunta-sobre-parceria-estrategica-para-investimentos-entre-brasil-e-arabia-saudita-riade-29-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21033-declaracao-conjunta-sobre-parceria-estrategica-para-investimentos-entre-brasil-e-arabia-saudita-riade-29-de-outubro-de-2019
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Eleição do Embaixador Rafael Grossi, da Argentina, para o Cargo de Diretor-

Geral da AIEA 29/10/2019                                                                                                170   

 

Declaração Conjunta por ocasião da Visita Oficial ao Reino da Arábia Saudita 

de Sua Excelência o Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor Jair 

Bolsonaro – Riade, 29 e 30 de outubro de 2019 30/10/2019                                     170 

 

Nota de Apoio à Missão da OEA à Bolívia 31/10/2019                                             172 

 

Brasil-Coreia do Sul – Comemoração dos 60 anos de relações diplomáticas 

31/10/2019                                                                                                                               172  

 

Calendário de eventos entre 1 e 8 de novembro de 2019 01/11/2019                     173 

 

Situação Política na Guiné-Bissau 04/11/2019                                                             175  

 

Declaração sobre a situação na Bolívia 07/11/2019                                                     175 

XVI Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Grupo de Lima – Brasília, 

8 de novembro de 2019 07/11/2019                                                                                  176 

Eleição de Embaixador brasileiro como Secretário-Geral da Agência para a 

Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL) 

07/11/2019                                                                                                                               176 

Declaração do Grupo de Lima – Brasília, 8 de novembro de 2019 08/11/2019  176 

 

Calendário de eventos entre 9 e 15 de novembro de 2019 08/11/2019                   179  

 

Situação na Bolívia 10/11/2019                                                                                         182 

 

XI Cúpula do BRICS – Brasília, 13 e 14 de novembro de 2019 11/11/2019        182  

Situação na Bolívia 12/11/2019                                                                                         182 

 

XI Cúpula do BRICS – Declaração de Brasília 14/11/2019                                     183 

 

Calendário de eventos entre 15 e 22 de novembro de 2019 14/11/2019                202 

 

Declaração do PROSUL sobre a situação na República do Chile 14/11/2019  204 

 

Calendário de eventos entre 22 e 29 de novembro de 2019 22/11/2019               205 

 

VI Reunião do Diálogo Político de Alto Nível Brasil-União Europeia – 

Declaração Conjunta – 19 de novembro de 2019 19/11/2019                                 207 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21034-eleicao-do-embaixador-rafael-grossi-da-argentina-para-o-cargo-de-diretor-geral-da-aiea
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21034-eleicao-do-embaixador-rafael-grossi-da-argentina-para-o-cargo-de-diretor-geral-da-aiea
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21038-declaracao-conjunta-por-ocasiao-da-visita-oficial-ao-reino-da-arabia-saudita-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-senhor-jair-bolsonaro-riade-29-e-30-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21038-declaracao-conjunta-por-ocasiao-da-visita-oficial-ao-reino-da-arabia-saudita-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-senhor-jair-bolsonaro-riade-29-e-30-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21038-declaracao-conjunta-por-ocasiao-da-visita-oficial-ao-reino-da-arabia-saudita-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-federativa-do-brasil-senhor-jair-bolsonaro-riade-29-e-30-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21041-nota-de-apoio-a-missao-da-oea-a-bolivia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21043-brasil-republica-da-coreia-comemoracao-dos-60-anos-de-relacoes-diplomaticas-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21051-calendario-de-eventos-entre-1-e-8-de-novembro-de-2019
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21078-situacao-na-bolivia-3
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21083-declaracao-de-brasilia-11-cupula-do-brics
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21091-vi-reuniao-do-dialogo-politico-de-alto-nivel-brasil-uniao-europeia-declaracao-conjunta-19-de-novembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21091-vi-reuniao-do-dialogo-politico-de-alto-nivel-brasil-uniao-europeia-declaracao-conjunta-19-de-novembro-de-2019
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21125-eleicoes-presidenciais-na-guine-bissau
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21171-visto-temporario-e-de-autorizacao-de-residencia-para-aposentados-e-pensionistas-estrangeiros
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21179-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-defesa-28-12
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/20742-incendies-en-amazonie-le-proces-en-sorcellerie-fait-au-gouvernement-du-bresil-le-figaro-franca-27-8-2019-frances
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/20975-o-brasil-esta-aberto-a-negocios-artigo-do-ministro-ernesto-araujo-no-perfil-do-governo-federal-no-linkedin
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/21133-o-futuro-das-relacoes-cabo-verde-brasil-expresso-das-ilhas-cabo-verde-8-12-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/21133-o-futuro-das-relacoes-cabo-verde-brasil-expresso-das-ilhas-cabo-verde-8-12-2019
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/21141-une-cooperatioin-technique-solide-et-un-dialogue-politique-fluide-le-soleil-senegal-9-12-2019
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/21143-brasil-e-angola-tempo-de-reencontro-jornal-de-angola-angola-11-12-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/21163-para-alem-do-horizonte-comunista-terca-livre-18-12-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21360-trump-s-love-affair-with-brazil-s-right-wing-bolsonaro-could-change-latin-america-s-political-map-miami-herald-4-09-2019-english
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21360-trump-s-love-affair-with-brazil-s-right-wing-bolsonaro-could-change-latin-america-s-political-map-miami-herald-4-09-2019-english
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21355-mundo-tem-inveja-do-acesso-do-brasil-a-trump-diz-araujo-bloomberg-5-09-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21355-mundo-tem-inveja-do-acesso-do-brasil-a-trump-diz-araujo-bloomberg-5-09-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/20865-a-importancia-de-termos-fatos-reais-sobre-incendios-na-amazonia-entrevista-do-ministro-ernesto-araujo-a-andres-oppenheimer-cnn-en-espanol-05-09-19
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/20865-a-importancia-de-termos-fatos-reais-sobre-incendios-na-amazonia-entrevista-do-ministro-ernesto-araujo-a-andres-oppenheimer-cnn-en-espanol-05-09-19
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/20809-ernesto-araujo-para-cnn-a-amazonia-nao-esta-queimando-veja-04-09-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/20809-ernesto-araujo-para-cnn-a-amazonia-nao-esta-queimando-veja-04-09-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/20864-entrevista-do-ministro-ernesto-araujo-a-tucker-carlson-fox-news-13-09-19
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/20864-entrevista-do-ministro-ernesto-araujo-a-tucker-carlson-fox-news-13-09-19
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21365-entrevista-coletiva-em-washington-national-press-club-13-09-2019-ingles
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21365-entrevista-coletiva-em-washington-national-press-club-13-09-2019-ingles
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21368-pompeo-brazilian-foreign-minister-ernesto-araujo-deliver-statements-fox-business-washington-13-09-2019-ingles
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21368-pompeo-brazilian-foreign-minister-ernesto-araujo-deliver-statements-fox-business-washington-13-09-2019-ingles
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21098-deixar-o-mercosul-e-uma-possibilidade-diz-chanceler-valor-economico-25-11-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21098-deixar-o-mercosul-e-uma-possibilidade-diz-chanceler-valor-economico-25-11-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21109-chanceler-de-bolsonaro-nega-que-tenha-havido-invasao-a-embaixada-da-venezuela-em-brasilia-o-globo-28-11-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21109-chanceler-de-bolsonaro-nega-que-tenha-havido-invasao-a-embaixada-da-venezuela-em-brasilia-o-globo-28-11-2019


Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       15 
 

Trump, Venezuela, acordo com UE: Ernesto Araújo fala sobre os desafios do 

novo Itamaraty (Gazeta do Povo, 4/12/2019)                                                               252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21164-trump-venezuela-acordo-com-ue-ernesto-araujo-fala-sobre-os-desafios-do-novo-itamaraty-gazeta-do-povo-4-12-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21164-trump-venezuela-acordo-com-ue-ernesto-araujo-fala-sobre-os-desafios-do-novo-itamaraty-gazeta-do-povo-4-12-2019


16                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

DISCURSOS 

Discurso do Senhor Ministro de 

Estado no “Debate Político 

Geral” da XXIV Reunião 

Ordinária do Conselho de 

Ministros da CPLP – Mindelo 

(Cabo Verde), 19 de junho de 

2019 – 19/06/19 – 22/06/19   

Muito obrigado, senhor Ministro, 

excelentíssimo senhor Ministro dos 

Negócios Estrangeiros e Comunidades e 

Ministro da Defesa da República de 

Cabo Verde, Luís Filipe Lopes Tavares, 

Suas Excelências Ministras e Ministros 

das Relações Exteriores e dos Negócios 

Estrangeiros das nações-irmãs de 

Angola, Guiné-Bissau, Guiné-

Equatorial, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe, e Timor Leste, 

Senhor Ministro da Administração 

Interna de Cabo Verde, 

Autoridades daqui de Mindelo e da Ilha 

de São Vicente, 

Senhores Representantes dos Estados-

Membros junto à CPLP, 

Senhor Secretário Executivo da CPLP, 

Embaixador Francisco Ribeiro Telles, 

Senhora Diretora Geral da CPLP, 

Georgina Benrós de Mello, 

Senhoras e senhores representantes dos 

Estados Observadores Associados da 

CPLP, 

Senhoras e senhores, 

Amigos, 

         Sinto-me extremamente honrado 

em assistir a esta 24ª Reunião do 

Conselho de Ministros da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa, no 

país de Amílcar Cabral e, mais 

especialmente, na cidade onde nasceu 

uma das mais expressivas vozes de 

Cabo Verde e de toda a comunidade de 

língua portuguesa, a cantora Cesárea 

Évora, extremamente querida em todos 

os nossos países. 

         Parabenizo as autoridades cabo-

verdianas pela escolha do lema “As 

pessoas, a cultura, os oceanos” para sua 

presidência pro-tempore da CPLP neste 

biênio. São temas caros ao Brasil e 

importantes para todos os nossos países. 

Estou certo de que, no dia de hoje, 

manteremos um debate franco e 

produtivo sobre todos esses temas. 

         Antes de vir, recordo-me de ter 

lido que Mindelo tem “um toque muito 

brasileiro”, e constatei isso plenamente, 

já, nessas poucas mas muito ricas e 

muito agradáveis horas em que já estive 

a oportunidade de estar aqui em 

Mindelo. É com o mesmo orgulho que, 

sabemos todos, o Brasil se reconhece 

tanto em nossos ancestrais portugueses 

quanto africanos, e em cada um de 

nossos irmãos dessa comunidade. Acho 

que todos nós, aqui, temos um toque de 

cada um dos outros e é isso que nos faz 

realmente uma comunidade muito 

especial. 

         A Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa também tem um 

significado muito vivo para nós, dado 

que nos faz sempre recordar o primeiro 

encontro de Chefes de Estado e de 

Governo de Língua Portuguesa, 

realizado na cidade de São Luís do 

Maranhão, em 1989. 

Ali se plantou a semente que, sete anos 

depois, prosperaria na criação da CPLP 

na Cúpula de Lisboa. Sentimos todos 

que era necessário dar voz a um idioma 

que nos une, e que, ao mesmo tempo, é 

falado por quase 300 milhões de 

pessoas ao redor do planeta. Era 

necessário, também, compartilhar 

internacionalmente nossas melhores 

expressões artísticas e culturais, algo 

que será favorecido pela recente decisão 

de se criar a Bienal de Artes e Indústrias 

Criativas da CPLP. 
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Gostaria de fazer alguns comentários 

sobre a importância do trabalho que 

vimos desenvolvendo em torno dos três 

eixos conceituais da CPLP. 

I 

No caso da concertação política, a 

realização de 29 Missões de Observação 

Eleitoral desde 1999, quando assistimos 

ao referendo sobre a autodeterminação 

de Timor Leste, atesta o compromisso 

de nossos países com o aperfeiçoamento 

dos processos democráticos em prol de 

nossas sociedades. No Brasil, 

especificamente, estamos vivendo um 

momento muito especial de construção 

democrática; um povo mobilizado que 

cobra resultados de suas instituições, e 

isso nos convence de que a busca da 

democracia é um trabalho permanente e 

no qual a cooperação entre nós, que 

temos esse objetivo compartilhado, é 

essencial. 

Da mesma forma, o diálogo da CPLP 

com diferentes organizações 

internacionais e regionais tem-se 

ampliado, como demonstram o 

acompanhamento e o positivo desfecho 

da situação política na Guiné-Bissau – 

mas sobretudo o respeito primordial às 

instituições daquele país-irmão, tal 

como defendido pelo Brasil. 

O número de 19 países e organizações 

que compõem o grupo de Observadores 

Associados, a ser proximamente 

ampliado, reforça a percepção 

internacional da CPLP como um 

interlocutor internacional de marcada 

credibilidade. Eu tive a oportunidade de 

constatar isso muito claramente na 

reunião de Cúpula, na Cimeira do 

Mercosul, que transcorreu anteontem na 

Argentina, onde, ao mencionar que 

estava vindo para esta reunião em Cabo 

Verde, todos os países ali, que não são 

apenas os quatro fundadores do 

Mercosul, mas os Estados Associados, 

que são todos outros países na América 

do Sul, expressaram um incrível 

interesse por essa comunidade – e acho 

que já trouxe inclusive o interesse de 

mais um país em se tornar observador, 

que é a Bolívia. O ministro de Relações 

Exteriores da Bolívia me expressou ali o 

interesse de se tornar um dia 

observador, dado que há uma 

comunidade de 50 mil brasileiros, 

portanto “lusoparlantes”, vivendo na 

Bolívia. Outro país que acho seria um 

excelente candidato seria o Paraguai, 

onde há cerca de 300 mil brasileiros 

vivendo ali. Ou seja, a língua 

portuguesa também está se expandido 

para oeste, dentro da América do Sul. 

Nós defendemos um engajamento e um 

trabalho cada vez mais coordenado 

entre os Governos da CPLP a favor 

desses princípios que nos unem, muito 

especialmente da democracia em nossas 

sociedades. E nesse contexto, eu preciso 

mencionar, a grave crise por que passa a 

Venezuela, país irmão de todos nós, 

com quem o Brasil compartilha mais de 

2.000 km de fronteiras, e também um 

país que é o lar de muitos falantes da 

língua portuguesa, graças a comunidade 

portuguesa e também à comunidade 

brasileira. Nós acompanhamos de perto 

os acontecimentos nesse país vizinho e 

temos buscado apoiar os esforços para o 

restabelecimento da democracia na 

Venezuela. O regime ilegítimo, 

infelizmente ainda ali instalado, é o 

único responsável pela crise política, 

econômica e humanitária que atinge 

aquele povo irmão – uma situação de 

direitos humanos absolutamente 

inaceitável, tal como plasmado no 

relatório recente da Alta Representante 

das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos. Quero dizer que essa situação 

não é uma situação abstrata, não é 

simplesmente uma situação de 

engenharia política – é um drama 

humano, tive a oportunidade de 

constatá-lo nas visitas que fiz à fronteira 

da Venezuela com o Brasil e da 

Venezuela com a Colômbia, onde 

testemunhei a situação, o drama dos 

refugiados venezuelanos que estão 
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atravessando essas fronteiras, e onde 

testemunhei também diretamente o 

anseio deles por liberdade e pelo 

restabelecimento de um Estado de 

direito no seu país. Esperamos 

vivamente que os países aqui reunidos 

possamos, todos, colaborar com os 

esforços de redemocratização da 

Venezuela. 

Recordo que a CPLP, nos seus 

primórdios, teve um papel importante 

na independência do Timor, nossa 

comunidade nasceu com uma vocação 

muito clara de liberdade. Ontem, na 

muito agradável recepção que nos 

ofereceu o governo da Ilha, entre as 

várias canções que foram tocadas com 

enorme talento, me chamou a atenção 

aquela canção “Ai, Timor”, a canção da 

independência do Timor, que diz 

“Calam-se as vozes dos teus avós, se 

outros calam, cantemos nós”! Isso é 

muito o que nós estamos tentando fazer 

nesse trabalho com a Venezuela. Os 

venezuelanos infelizmente estão calados 

pela ditadura que os assola, e nós 

precisamos cantar e falar em favor da 

democracia naquele país. 

II 

Outro eixo basilar da CPLP, ao qual o 

Brasil sempre procurou estender os 

melhores esforços, é o da cooperação. 

Por meio da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) e de outras 

instituições nacionais, que têm longa 

experiência em terreno muito similar ao 

dos demais estados-membros, a 

cooperação brasileira abrange áreas que 

implicam impacto direto sobre o bem-

estar de nossos cidadãos e cidadãs, 

como saúde, educação, recursos 

hídricos, nutrição, ensino superior e 

direitos das pessoas com deficiência, 

entre outros. 

Em maio passado, realizou-se, em 

Brasília, capacitação sobre 

planejamento de bacias hidrográficas e 

de redes hidrometeorológicas, no 

âmbito do projeto "Apoio à Gestão de 

Recursos Hídricos nos Países da CPLP". 

Na ocasião, participaram técnicos de 

Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e de 

São Tomé e Príncipe. Em outubro, uma 

nova missão do projeto levará mais 14 

técnicos a Brasília, para dar um 

exemplo de uma das atividades às quais 

temos dado prioridade. 

Merece especial menção o projeto 

"Fortalecimento da Capacidade Política 

e Institucional de Agentes 

Governamentais e Não Governamentais 

para a Promoção e Defesa dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência nos Países 

da CPLP", implantado pela Secretária 

Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (SNDPD) e a CPLP, com 

apoio da ABC. Esse projeto, cuja 

segunda fase está em discussão, 

contemplou visitas oficiais a Angola, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e 

Cabo Verde. Ainda em 2019, serão 

executadas as atividades previstas para 

o Timor-Leste e para Guiné-Bissau. 

Apoiaremos, ademais, instâncias 

inovadoras de cooperação entre países 

de língua portuguesa. Os Procuradores-

Gerais de nossos países, em seu 16º 

encontro, em novembro do ano passado, 

em Brasília, decidiram criar uma Rede 

de combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro da CPLP, favorecendo o 

intercâmbio de informações entre os 

Ministérios Públicos sobre legislações e 

iniciativas nacionais, nessa área que é 

tão vital para a opinião pública e para a 

população de nossos países, que é o 

combate à corrupção. Eles formaram 

igualmente a Rede de Procuradores 

Antidrogas da CPLP, com o objetivo de 

fomentar e favorecer a cooperação entre 

as Procuradorias Gerais da República da 

CPLP no enfrentamento desse outro 

flagelo que é tráfico internacional de 

entorpecentes. 

O governo brasileiro quer incentivar o 

aperfeiçoamento cada vez maior dos 

mecanismos de transparência, de defesa 

do patrimônio público e de combate à 
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corrupção, tanto no Brasil quanto no 

exterior. Estamos dispostos a 

aprofundar a cooperação com nossos 

parceiros nestas áreas tão importantes 

para o bem-estar de nossas sociedades e 

para o nosso desenvolvimento. 

Considero importante o exercício, em 

curso, de atualização dos instrumentos 

que regem a cooperação no seio de 

nossa Comunidade. Cabe-nos 

estabelecer uma estrutura decisória que 

garanta maior coordenação e 

efetividade. Nesse sentido, procuramos 

apoiar a presidência cabo-verdiana na 

realização de seminário dos Pontos 

Focais de Cooperação, em abril deste 

ano. É preciso buscar uma maior 

articulação com o Comitê de 

Concertação Permanente e com o 

próprio Secretariado Executivo, a fim 

de maximizar os recursos disponíveis 

para atividades de cooperação. 

III 

Quero também fazer uma menção muito 

especial ao eixo linguístico, esse “vasto 

mundo” do idioma português. O idioma 

comum que empresta seu nome a esta 

comunidade de nações é também o 

amálgama que liga e aproxima quatro 

continentes. A promoção da língua 

portuguesa se afigura, a um só tempo, 

como objeto e objetivo da ação 

diplomática brasileira juntamente aos 

demais membros da CPLP. A língua é o 

pensamento, é a cultura, é a identidade. 

E a contribuição que todos nós temos a 

dar ao mundo nós a damos na nossa 

língua portuguesa. Defender a língua é, 

portanto, defender a nossa liberdade e o 

nosso lugar no mundo. 

Temos particular interesse na promoção 

do idioma português como instrumento 

de coesão e na concertação das 

atividades da CPLP. Para o Brasil, o 

sucesso da promoção do idioma comum 

passa, necessariamente, pelo 

fortalecimento do Instituto Internacional 

da Língua Portuguesa (IILP), sediado 

aqui em Cabo Verde, e agradeço muito 

a apresentação do Diretor do Instituto. 

Desejo expressar ao Diretor Executivo 

do IILP, Professor Intumbo, o sincero 

apoio, por parte das instituições 

brasileiras, para ampliar o papel do 

instituto como ferramenta de promoção 

compartilhada do português. Gostaria, a 

propósito, de mencionar que uma das 

novas iniciativas do Governo brasileiro 

é a criação do “Instituto Guimarães 

Rosa”, um instituo de promoção da 

língua e da cultura que homenageia o 

escritor e diplomata brasileiro, autor de, 

entre tantas obras, “Grande Sertão: 

Veredas”. 

É intenção do Brasil facultar o uso da 

estrutura a ser criada com o novo 

Instituto para a realização de ações 

conjuntas com todos os membros da 

CPLP. Nessas condições, saúdo 

especialmente a realização, em 2020, 

ainda sob a produtiva presidência cabo-

verdiana, da 4ª edição da “Conferência 

Internacional sobre o Futuro da Língua 

Portuguesa no Sistema Mundial”. 

Ainda nesse contexto, gostaria de 

reiterar a importância atribuída pelo 

Brasil ao Acordo Ortográfico de 1990. 

O país tem feito marcado esforço para a 

efetiva implementação desse Acordo, 

tornando-o de uso obrigatório, em 

território nacional, a partir de 2013. 

Entendemos que alguns Estados-

membros que ainda não ratificaram este 

importante ato unificador poderão 

apresentar novos questionamentos 

quanto à própria evolução natural do 

instrumento. A reabertura do Acordo 

nos deixaria, contudo, sem qualquer 

marco legal para a gestão do idioma 

português. Por isso defendemos, uma 

vez mais, a tese de que se faz necessária 

a ratificação do Acordo Ortográfico por 

todos os membros da CPLP, para depois 

cuidarmos da sua eventual retificação. 

A lusofonia pauta a relação do Brasil 

com cada um dos demais integrantes 
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desta Organização. O idioma comum 

nos dá força para atuarmos diante de 

diferentes situações que se apresentem a 

nós, seja no endosso a posições 

internacionais conjuntas por parte da 

CPLP; seja no tratamento de desafios 

internos de nossos países, sempre 

respeitando a soberania e os princípios 

históricos da autodeterminação e da não 

ingerência. 

IV 

O governo do Presidente Jair Bolsonaro 

encontra-se empenhado em conferir 

novo impulso à CPLP, que, posso 

assegurar, terá prioridade na agenda 

diplomática do Brasil. Ele será um foro 

de tamanha importância dentro dos 

eixos da nossa política externa, tanto da 

abertura econômica quanto da 

promoção da democracia e dos nossos 

valores. Queremos trabalhar em todos 

os espaços e em todas as geometrias 

pelo crescimento com liberdade e 

identidade. Não queremos dissociar da 

dimensão econômica a dimensão dos 

valores e das tradições. E a CPLP é um 

foro marcadamente construído em torno 

dessa coesão entre agendas práticas e 

agendas, digamos, de identidade e de 

valores. No Brasil estamos 

profundamente empenhados em rever e 

aprofundar a atuação nos foros de 

direitos humanos e meio ambiente. No 

caso de direitos humanos, por exemplo, 

acabamos de apresentar a plataforma 

para a eleição do Brasil a um lugar no 

Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, onde nos propomos a 

promover, entre muitos outros temas, a 

igualdade entre homens e mulheres, o 

combate ao racismo, a liberdade de 

expressão, a liberdade religiosa e a 

defesa dos direitos da família. No tema 

do meio ambiente, estamos inteiramente 

comprometidos em manter e 

implementar nossos compromissos já 

assumidos, sempre com enfoque de 

soberania e responsabilidade 

compartilhada. De um modo geral, no 

sistema das Nações Unidas, que é tão 

importante para todos nós, nós temos a 

clara noção de que ali estamos num 

ambiente de “nações unidas”, portanto 

onde as nações, os estados membros, 

devem ter protagonismo. No caso da 

CPLP, eu queria destacar que a perfeita 

coordenação e a extremamente 

produtiva coordenação que existe entre 

os Estados membros e o Secretariado 

(nisso parabenizo a exposição do 

Secretário Geral) é um modelo para 

outros organismos onde muitas vezes 

essa coordenação faz falta. 

Além disso, como tive a oportunidade 

de expressar na celebração do Dia da 

África em Brasília, recentemente, no 

Palácio Itamaraty, a CPLP, em função 

da presença africana, apresenta 

igualmente oportunidades de 

cooperação com mecanismos regionais 

importantes, como a Comunidade 

Econômica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO), a Comunidade 

de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC), lembrando, ainda, que nosso 

português é, com grande honra, língua 

de trabalho da União Africana. 

V 

Finalmente, parabenizo o governo de 

Cabo Verde pelas iniciativas que vêm 

sendo promovidas sob a égide de 

sua presidência de turno da CPLP. O 

tema “As pessoas, a cultura, o oceano”, 

ademais da beleza de sua composição, 

tem trazido à discussão de nossos 

governos temas de alta relevância para 

nossas sociedades. 

A questão da mobilidade deve ser, 

certamente, objeto de um esforço cada 

vez mais amplo de aprofundamento da 

integração dos países que compartilham 

o português como idioma. É necessário 

lembrar, também, que já existem 7 

acordos entre os países da CPLP na área 

da circulação de pessoas, cuja 

internalização deve ser acompanhada de 

reflexões mais atuais sobre as normas 

que queremos, e podemos, estabelecer 
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em prol dos cidadãos e cidadãs da 

Comunidade. O Brasil se orgulha de 

cumprir cada um dos acordos de 

circulação de pessoas assinados no 

âmbito desta nossa Comunidade. 

Como procurei frisar, a cultura constitui 

pilar fundamental para darmos 

seguimento a iniciativas de promoção e 

divulgação da língua portuguesa junto a 

outros parceiros internacionais, como é 

o caso dos Observadores Associados à 

CPLP. 

O Atlântico e, notadamente, o Golfo da 

Guiné, possuem papel central para 

vários de nossos países. Para o Brasil, o 

Atlântico Sul é parte fundamental de 

seu entorno estratégico. Nesse caso, 

procuramos cooperar, na CPLP, em 

ampla gama de temas, que atravessam a 

seara ambiental, a da proteção e 

aproveitamento dos recursos naturais e, 

ainda, os esforços comuns na área naval 

e na área de defesa. Exemplo disso é o 

“Exercício Felino”, cuja próxima edição 

será realizada em setembro, em Angola. 

É nesse sentido que me congratulo, uma 

vez mais, com o governo de Cabo 

Verde pela inclusão de um tema tão 

multifacetado quanto relevante na pauta 

de seu mandato à frente da CPLP. 

Agradeço, finalmente, a acolhida dada 

pelas autoridades (isso é muito luso-

brasileiro, já falei “finalmente” duas 

vezes! Agora é finalmente mesmo). 

Agradeço finalmente a acolhida das 

autoridades cabo-verdianas a todos os 

participantes da 24ª Reunião do 

Conselho de Ministros da CPLP, bem 

como a hospitalidade com que os 

anfitriões receberam seus irmãos de 

alma e fala. 

Muito obrigado. 

 

 

Intervenção do Ministro Ernesto 

Araújo na VIII Reunião do 

Corredor Rodoviário Bioceânico – 

Campo grande (MS), em 22 de 

agosto de 2019 – 29/08/19  

 
É uma enorme honra para mim estar 

presente aqui com os senhores em 

Campo Grande, minha primeira vez 

aqui no querido estado do Mato Grosso 

do Sul, para esta sessão de 

encerramento da VIII Reunião do 

Grupo de Trabalho do Corredor 

Bioceânico. 

Eu sei que após dias em que são 

tratados, num trabalho muito intenso, 

foi possível às delegações dos quatro 

países construir os consensos 

necessários para avançarmos nesse 

importantíssimo projeto. Eu quero 

parabenizar todos os esforços que estão 

sendo feitos pelos demais governos e 

destacar os esforços que estão sendo 

feitos pelo governo brasileiro para 

permitir o avanço extraordinário desse 

projeto, conforme nós vimos aqui na 

apresentação do Senador Nelson Trad. 

Tivemos já, nesses quase oito meses 

dessa ação aqui no Brasil, um esforço 

muito intenso para que esse e outros 

projetos de infraestrutura, mas esse 

muito especialmente, pudesse começar 

a se tornar uma realidade, por exemplo, 

com o início das obras da ponte, a ser 

financiada pela Itaipu Binacional. Tudo 

aquilo que nós estamos tentando fazer 

na nossa atuação externa, observo que 

está em perfeita sintonia com os 

objetivos desta reunião, com os 

objetivos deste projeto do Corredor 

Rodoviário Bioceânico. 

Este projeto corresponde, antes de mais 

nada, a nossa concepção de integração, 

a nossa concepção de integração aberta. 

Durante muito tempo tivemos conceitos 

diferentes do que é integração latino-

americana, do que é integração sul-

americana, percepções às vezes 
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corretas, mas num momento errado, às 

vezes equivocadas, às vezes tomadas 

por uma dimensão ideológica. Isso está 

sendo superado e essa superação se 

traduz, na prática, neste projeto do 

Corredor Bioceânico. Nós temos certeza 

de que, mais do que unir os dois 

oceanos, o corredor será um motor de 

integração da América do Sul. Vai 

promover uma integração em escala 

regional, também em escala nacional, 

contribuindo para o desenvolvimento, 

no caso do Brasil, dos vários estados 

pelos quais vai passar, vai unir regiões 

fronteiriças e concatenar infraestruturas 

que ainda não alcançaram todo o seu 

potencial. Esse realmente é o nosso 

conceito de uma integração aberta, de 

uma integração produtiva, que está 

pautado, que está se revelando em 

várias iniciativas: queria destacar aqui 

muito especialmente a conclusão das 

negociações do Acordo de Livre 

Comércio Mercosul – União Europeia, 

um marco certamente na nossa abertura 

ao mundo, que, além da importância em 

si mesma, está se tornando uma espécie 

de corredor, também, comercial, para 

um novo trajeto do Brasil, do Mercosul, 

de toda nossa região no mundo, um 

corredor de integração com os grandes 

mercados, com os grandes parceiros. 

Já na esteira desse êxito, no decorrer da 

semana nós estamos, se tudo der certo, 

finalizando a negociação do Acordo de 

Livre Comércio do Mercosul com a 

Área de Livre Comércio Europeia, a 

EFTA, que tem quatro países, parceiros 

importantes. Um pouco mais adiante 

queremos concluir com o Canadá, com 

Singapura e com a Coreia do Sul, 

acordos que estão em andamento e, logo 

mais adiante, também, algumas das 

principais economias do mundo, que já 

estão se movimentando para negociar 

conosco, Estados Unidos e Japão, por 

exemplo. Nós temos falado, acho que 

com quase todos os países. Todos, em 

todas as regiões, têm se manifestado, 

têm interesse renovado pelo Mercosul. 

O Mercosul, enfim, voltou ao centro do 

mapa do comércio mundial, graças a 

essa nova atitude de integração aberta. 

A Senadora Soraya me falava do 

interesse da Nova Zelândia, por 

exemplo, numa negociação com o 

Mercosul. Nós vamos explorar todas 

essas frentes com denodo renovado 

neste momento. 

Assim como nós conseguimos, depois 

de vinte anos, fechar a negociação com 

a União Europeia, estamos conseguindo 

também (desde que eu entrei na carreira 

diplomática, no final dos anos oitenta, 

comecinho dos anos noventa, escutava 

falar no projeto do Corredor 

Bioceânico). Finalmente também, 

depois de tanto tempo, estamos vendo 

esse corredor tomando forma. Na 

realidade, no caso aqui do estado do 

Mato Grosso do Sul, um dos principais 

atores neste processo, tenho dito que 

nós estamos tirando o Brasil do papel. O 

Brasil que estava um projeto, mas 

finalmente está se tornando uma 

realidade graças ao esforço e empenho 

de uma administração que está 

comprometida com o progresso 

nacional. Ontem mesmo estava 

participando da reunião do Conselho 

das PPIs, das parcerias, presidido pelo 

Presidente da República, com vários 

ministros, onde confirmamos dezenas 

de projetos de concessões, 

privatizações, só para começo de 

conversa, de um novo projeto de 

liberação das energias criativas da 

nação. Isso é uma maneira de ver o eixo 

do que nós estamos tentando fazer. 

Fazer com que o Estado, realmente, seja 

simplesmente um indutor do 

crescimento e liberar a liberdade 

econômica, a liberdade de empreender, 

liberdade de comerciar, para isso criar 

as condições de infraestrutura física e 

também a infraestrutura não-física – 

falava disso também agora na mesa: é 

importante que toda a parte normativa, 

alfandegária por exemplo, venha junto 

com a integração do Corredor 
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Bioceânico, para que não tenhamos a 

obra, mas a eficiência parada por causa 

da burocracia, essa é outra vertente 

fundamental da nossa atuação. 

Estamos certos de que o corredor vai 

abrir mercados, vai gerar novas 

oportunidades para produtores, para 

exportadores, tanto aqui na região 

quanto aproveitando essas novas 

oportunidades que estamos abrindo com 

os novos acordos com o resto do 

mundo, com esses países que temos 

aqui. Com o Chile, já temos um avanço 

maior em termos de negociação, é um 

país de referência em termos de 

negociação comercial entre os países do 

Mercosul. Na verdade, estamos 

correndo atrás, para ter o mesmo tipo de 

integração no mundo, de modo que 

estamos concretizando isso. 

O Corredor, nós não queremos que seja 

simplesmente um corredor de 

passagem. Queremos que seja 

verdadeiramente um projeto de 

integração entre os quatro países que 

compõem este projeto. Isso é um 

compromisso também que queria deixar 

aqui de maneira muito clara. Estamos 

tratando aqui não simplesmente da 

infraestrutura em si, mas de tudo aquilo 

que ela permite em termos da 

interconexão entre Brasil, Paraguai, 

Argentina e Chile, de uma maneira 

diferenciada. Nos contatos que tenho 

tido com os chanceleres e outros 

ministros desses países, temos sempre 

falado desse tema com grande 

prioridade. Nas conversas presidenciais 

que já houve também nesse curto 

período, mas muito intenso período, que 

eu tive oportunidade de acompanhar, 

com os presidentes Mario Abdo, com o 

Presidente Macri, com o Presidente 

Piñera, sempre esse tema surge de 

maneira muito clara. Todos os quatro 

presidentes nesse projeto estão 

pessoalmente envolvidos com essa 

concepção de integração. Isso dá um 

respaldo político extraordinário. 

Para o Ministério das Relações 

Exteriores, para o Itamaraty, este é um 

momento também muito especial, a 

possibilidade de estar aqui com os 

senhores. No Itamaraty, nós queremos 

trabalhar cada vez mais, não só com o 

exterior, mas com o interior. O 

Ministério das Relações Exteriores tem 

que ser também ministério das relações 

interiores. A gente tem que estar 

presente nos estados, muito 

especialmente nos estados de fronteira, 

que têm desafios próprios e 

oportunidades imensas, que têm uma 

dimensão internacional e das quais o 

Itamaraty precisa fazer parte. Nós 

queremos estar juntos com o Mato 

Grosso do Sul, queremos estar juntos 

com todos os estados de fronteira, 

ajudando a dinamizar as suas 

economias, aproveitar essas 

oportunidades e, no caso deste estado, 

do Mato Grosso do Sul, continuar a 

consolidar isto. Acabei de conversar 

com o governador Reinaldo, a ideia de 

começar as tratativas para a abertura de 

um escritório do Itamaraty no Mato 

Grosso do Sul. Espero que seja 

realmente o começo de uma empresa 

mais profunda, de um projeto entre nós 

do governo federal e o estado do Mato 

Grosso do Sul para concretizarmos as 

oportunidades que estão sendo abertas 

aqui. Muito obrigado pelo apoio de 

todos os senhores nessa ideia e vamos 

concretizá-la em breve, se Deus quiser. 

Nós também concebemos esses projetos 

de integração física como parte de uma 

integração mais profunda que abrange 

toda a América do Sul. O Brasil é um 

dos países comprometidos com o 

projeto do PROSUL, a nova instância 

de integração sul-americana, em 

substituição à UNASUL, que teve os 

problemas que os senhores conhecem. 

Mas não queremos de forma alguma 

abandonar essa ideia de um conceito de 

América do Sul, um conceito que 

queremos que seja ao mesmo tempo 

pragmático e democrático, uma 
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América do Sul que seja um continente 

unido por esses dois valores 

fundamentais, abertura econômica, 

eficiência e, ao mesmo tempo, a 

liberdade e a democracia. Isso acho que 

está provado. É difícil alguém ter uma 

ideia que possa contestar o caráter 

fundamental desses dois pilares do 

projeto de integração. 

Além da questão da infraestrutura, além 

da questão da integração, nós estamos 

enfrentando também, com toda a 

disposição, com todo o denodo, a 

questão da percepção que existe a 

respeito da nossa região. Por diferentes 

razões, durante muito tempo, houve 

uma percepção justamente de que, no 

caso o Brasil, mas talvez outros países 

do Mercosul estavam um pouco alijados 

do jogo das grandes trocas 

internacionais, da evolução, do jeito 

como o mundo está evoluindo e 

precisamos reverter isso. Acho que 

estamos revertendo na prática, mas a 

percepção sempre é uma coisa que vem 

um pouco atrás da realidade. 

Hoje, nesses dias, estamos vendo muito 

claramente que o Brasil, 

especificamente, está sendo alvo de uma 

campanha completamente deslocada e 

equivocada de ataques em relação à 

questão ambiental. Admitimos os 

nossos desafios, desafios imensos, de 

manter a nossa política, de implementar 

a nossa política de preservação 

ambiental, que é uma política sólida. 

Tenho conversado muito com o 

Ministro Ricardo Salles, que está 

implementando uma política 

extraordinária na área ambiental, 

mantendo todos os compromissos do 

Brasil, diferentemente de muitos países 

que nos criticam, que falam mas não 

mantêm os seus próprios compromissos, 

ao amparo do Acordo de Paris, por 

exemplo. 

Mas existe o problema da percepção e 

que nos parece que não é ocasional. 

Acho que em grande parte ele decorre 

do fato de que o Brasil está emergindo e 

as pessoas estão vendo e acho que tem 

muita gente, infelizmente, que não quer 

um Brasil grande, não quer um Brasil 

forte, não quer esse Brasil que se abre, 

porque justamente no momento em que 

nós estamos, digamos, saindo do nosso 

sono de algumas décadas e nos 

conectando ao mundo, como os grandes 

atores do mundo, infelizmente existem 

algumas forças que resistem a isso e 

usam essas falsidades ambientais para 

nos atacar injustamente. Mas estamos 

enfrentando também isso com a 

verdade, com a verdade, mostrando qual 

é a realidade, sabendo dos problemas, 

mas mostrando que estamos 

enfrentando com grande determinação. 

Estou certo de que, depois de tudo que 

já disse, não quero me alongar nesta 

fala, mas realmente fico muito honrado, 

muito feliz, de participar neste 

momento  

 

Palestra do Ministro de Estado 

das Relações Exteriores sobre a 

nova Política Externa do Brasil 

e sua vertente comercial – 

Firjan, Rio de Janeiro, 28 de 

agosto de 2019 – 29/08/19 

Gostaria de começar por um pequeno 

momento de reflexão epistemológica: 

normalmente se considera que o 

pensamento ocidental começa a ter sua 

estrutura, a que conhecemos, com 

Sócrates; e Sócrates tem como seu lema 

(até se discute se ele disse isso mesmo, 

ou não disse, mas é sabido que é o 

centro do pensamento socrático), que se 

torna fundamento do pensamento 

ocidental, aquela frase: “só sei que nada 

sei”. Eu acho que é fundamental, 

quando tratamos de qualquer fenômeno 

político, social e econômico, ter sempre 

essa humildade diante dos fatos, e não 

partir de determinados pressupostos que 

às vezes são enganosos. 
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E digo isso, inclusive, como um 

compromisso pessoal: quando assumi 

esse cargo, tendo tido a honra de ter 

sido indicado pelo presidente 

Bolsonaro, me dei conta de que não 

sabia como é que funcionava o governo, 

como é que funcionava o Brasil – e 

nesses quase oito meses, tenho tentado 

aprender um pouco. Eu não sabia o 

quão profundo era o Estado clientelista, 

o quão profundo era o Estado 

patrimonialista, eu não sabia o quão 

profundo era o aparelhamento do 

Estado pelo fisiologismo e por 

ideologias que nos dominaram. 

Acho que continuo aprendendo isso a 

cada dia, assim como os demais 

membros da equipe – porque isso 

também é outro elemento que estamos 

aprendendo: acho que, pela primeira 

vez, temos um governo no Brasil que 

trabalha em equipe, que é uma equipe, e 

não um sistema de atribuição de funções 

de acordo com determinados arranjos 

políticos; sem prejuízo de toda 

qualidade de políticas que houve no 

passado, a despeito de um sistema que 

tinha essas características, e sem 

prejuízo de todas as pessoas que sempre 

trabalharam nesses esquemas anteriores, 

entre as quais eu modestamente também 

me incluo, claro (trabalhei durante 30 

anos no serviço público), mas hoje a 

gente se dá conta que esse era um dos 

problemas do Brasil, um dos problemas 

que tentamos superar. 

 

Nesse quadro anterior, de uma 

distribuição do Estado de acordo com 

esquemas de poder, o Itamaraty e a 

política externa eram uma espécie de 

“corpo estranho”, um órgão que estava 

ali e que não atrapalhava, que 

“organizava viagens” e que, de vez em 

quando, tinha uma participação maior 

ou menor em política comercial, em 

outros esquemas, mas que era muito 

visto pela própria sociedade brasileira 

como um corpo estranho. Isso é outro 

compromisso que tenho desde que fui 

indicado: fazer do Itamaraty uma parte 

do projeto nacional, uma parte do 

governo, e não uma “espaçonave que 

por acaso pousou em Brasília”. 

 

Voltando um pouco ao tema das fontes 

do conhecimento: hoje é paradoxal, 

porque temos acesso, graças à 

tecnologia, a fontes praticamente 

inesgotáveis e imediatas de informação 

e de conhecimento, e no entanto nós não 

as usamos, ou as usamos mal, inclusive 

porque vamos nos dando conta (outra 

tarefa que, todos os dias, temos de ir 

aprendendo) do quanto há de 

manipulação nessa circulação de 

informações. Nós todos estamos, já há 

vários anos, aprendendo que existe o 

“Photoshop com imagens” – cada vez 

que a gente vê uma imagem assim 

“meio esquisita”, que tem alguma 

mensagem, pensamos: “será que isso 

aqui é um Photoshop?” – mas, às vezes, 

a gente não se dá conta de que existe o 

“Photoshop com ideias”, que existe 

“Photoshop com conceitos”, e isso 

infelizmente é o que parte dos nossos 

meios de comunicação pratica. Em 

função desse “Photoshop de ideias”, a 

gente acaba vivendo e circulando num 

circuito de desinformação, e não num 

circuito de informação. 

 

Isso nós estamos vendo, hoje, nessa 

questão ambiental, nessa questão da 

Amazônia, essa discussão dos últimos 

dias. Tudo parte de desinformação, e 

tudo parte de falta do bom uso de 

informação, e tudo parte da falta dessa 

humildade do “só sei que nada sei”... 

Tudo parte basicamente de uma foto: 

uma foto que o Presidente Macron 

“tuítou”, que mostra um incêndio que 

não é na Amazônia e que não é neste 

século, que é de 1999, dizendo “nossa 

casa está pegando fogo!” Bem, e aí 

começa toda essa “onda”, essa pressão 

internacional voltando a falar de 

“internacionalização da Amazônia” – 

coisa que se dizia que era “teoria da 



26                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

conspiração”, quando nós falávamos, 

desde o começo desta administração, 

que é um de nossos receios... Essa 

“teoria da conspiração” está aí, bastante 

explicitamente nessa ideia da 

internacionalização da Amazônia! 

Esse fato nos mostra que nós, que 

estamos aqui no Brasil, sabemos o que é 

a realidade: a realidade é de incêndios 

sazonais na Amazônia, que neste ano 

são bastante intensos, mais do que no 

ano passado, muito menos do que nos 

anos 2003, 2004, 2005... e um pouco 

menos do que a média dos últimos vinte 

e pouco anos, que é a média que a gente 

pode usar de uma maneira científica, 

porque é o período em que nós temos a 

cobertura de satélite. Para trás disso é 

mais difícil de saber, evidentemente. 

Mas essa é, se é que podemos chamar 

assim, a realidade. A realidade é essa. 

E, no entanto, isso tem um grau de 

penetração limitado no nosso 

pensamento. Eu procurei hoje dar uma 

pequena contribuição a esse 

pensamento: publiquei um artigo no 

“Figaro”, falando desse problema do 

conhecimento, de como é necessário ter 

a disposição de usar os dados reais da 

realidade, e não sair “correndo para a 

rua”, gritando quando se vê uma foto. 

E por que isso acontece? 

 

Há evidentemente os interesses 

internacionais, de décadas, nos recursos 

da Amazônia, e há também o fato de 

que o Brasil mudou, e muita gente não 

gosta desse Brasil que está mudando. 

Muita gente dentro Brasil, como nós 

sabemos, e muita gente fora do Brasil. 

Muita gente, por exemplo, não quer que 

o Acordo Mercosul – União Europeia 

seja ratificado! Muita gente no Brasil 

não quer que o acordo seja ratificado; 

muita gente na Europa não quer. No 

caso de pessoas no Brasil, não são 

pessoas que acham que o acordo é ruim 

para o Brasil e por isso não querem que 

ele seja ratificado; são pessoas que 

SABEM que o acordo é bom para o 

Brasil, e por isso não querem que ele 

seja ratificado – porque, ao ser bom 

para o Brasil e ser um acordo negociado 

e concluído por este governo, é bom 

para este governo, e essas pessoas 

preferem que o que haja de pior para o 

Brasil desde que dane a esse governo! 

Isso é o que nós estamos enfrentando. 

Isso é a realidade que nós enfrentamos 

todos os dias em Brasília e no Brasil 

inteiro. Isso são os fatos. Isso são “os 

fatos sem Photoshop”. O fato de que 

existem setores minoritários – muito 

minoritários em termos de número de 

pessoas, mas muito influentes nos meios 

de comunicação, etc. – que querem que 

esse Brasil não dê certo. Não se 

importam que o Brasil dê certo ou não. 

É como se você torce por um time, mas 

só quer que o time ganhe com um 

determinado técnico (na verdade 

também não querem que ganhe com 

técnico nenhum!), mas certamente não 

querem que o time ganhe com este 

técnico. Não é bem torcer pelo time 

quando se tem esse tipo de atitude. E lá 

fora também, muitos setores no 

primeiro mundo, no que se chamava 

“primeiro mundo”, nos países 

desenvolvidos, não querem um Brasil 

forte, pujante, um país que se afirma 

com suas próprias ideias, um país que se 

abre para o mundo, um país que começa 

a se livrar de suas cadeias históricas e 

de seu papel reservado, ali num canto da 

globalização, e que começa a querer se 

afirmar, e querer dizer o que ele pensa, 

e fazer o que ele acha melhor para si 

mesmo. Muita gente não gosta desse 

país. Então é um mundo feio, um 

mundo feio onde nós estamos lutando 

por um Brasil melhor, isso é importante 

dizer. Não é um mundo de arco-íris e 

unicórnios, no qual todo mundo só quer 

fazer negócios. Não é esse mundo que 

existe, onde todos são bem-

intencionados, onde todos os atores, 

sejam nacionais ou internacionais, 

atuam dessa maneira. 



Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       27 
 

Então, no Brasil, nós temos os 

interesses muito presentes contra esse 

governo e temos a carga histórica desse 

clientelismo, desse patrimonialismo, 

dessa economia de cartório – que todos 

os senhores aqui, que são do setor 

privado, não sei como conseguiram 

sobreviver ao longo dessas décadas, 

com essa economia! Graças a Deus 

sobreviveram, graças a Deus temos essa 

base que, de alguma maneira, talvez em 

função das virtudes intrínsecas do povo 

brasileiro, conseguiu se afirmar, e não 

certamente através da qualidade das 

políticas de Estado. 

 

Nós temos hoje a agenda comercial 

mais ambiciosa que o Brasil já teve. 

Acho que disso não há dúvida, e se há 

dúvida estou aqui dizendo apenas a 

minha convicção. E muita gente é 

contra que nós tenhamos essa agenda! 

Conseguimos provar que essa agenda é 

para valer, com a conclusão das 

negociações Mercosul – União 

Europeia; agora com a conclusão das 

negociações com o EFTA; com o 

aprofundamento de várias outras 

negociações; com o lançamento – se 

tudo der certo, muito em breve – de 

uma negociação com os Estados 

Unidos; também, se tudo der certo, um 

pouco mais adiante, com o Japão. 

Temos interesses em todas essas frentes, 

de uma maneira que vai bem além do 

discurso, como estamos demonstrando. 

Mas muita gente é contra. E não é o 

protecionismo, disso eu me dei conta... 

Trabalhei com negociações comerciais 

muito tempo, e o lugar-comum que 

existia, o clichê, é que “o Brasil é 

protecionista, o setor privado é 

protecionista”... Não é! É curioso no 

Brasil, mas o setor privado no Brasil 

não é protecionista, o Estado é que 

sempre foi protecionista no Brasil. Por 

que? Porque uma economia fechada, 

uma economia com o Estado muito 

presente, uma economia sem 

competição internacional é mais fácil de 

controlar, é mais fácil de ser uma 

economia onde circula essa “seiva” do 

clientelismo, do patrimonialismo, onde 

é mais fácil alocar recursos a partir de 

uma lógica política e não de uma lógica 

econômica, onde é mais fácil manter o 

esquema de circulação de privilégios. 

Por isso é que o Brasil era protecionista. 

Por isso que está deixando de ser 

protecionista. A nossa política 

comercial hoje não é algo que 

“pousou”, dissociado do restante das 

nossas políticas públicas e do nosso 

programa de governo. É algo 

absolutamente essencial, e parte desse 

programa de governo. Só é possível nós 

estarmos fechando esses acordos, 

porque existe esse compromisso de 

derrotar essas décadas e séculos de 

clientelismo, patrimonialismo etc. Essa 

é a precondição de tudo que está 

acontecendo. 

 

Mas existe um sistema que está sendo 

posto em questão e em prática. Pelo 

menos grande parte da imprensa, 

infelizmente, é porta-voz desse sistema. 

É esse porta-voz que recicla esse 

“Photoshop ideológico”, fazendo 

parecer que esse governo está em crise, 

que está incerto, que não tem programa, 

que não se entende, quando é 

exatamente o contrário que acontece. 

Nós temos séculos de protecionismo. 

Temos muito claramente algumas 

décadas de fisiologismo na veia, na 

nossa nova República. Nesse período, 

tivemos o fisiologismo “clássico”, o 

fisiologismo “chique”, com boa 

gramática, e o fisiologismo 

“ideológico”, dominado por um projeto 

de dominação, ideológico, muito claro e 

bem-identificado. Sabemos muito bem 

qual era esse projeto ideológico. Temos 

de limpar camadas e camadas desse 

fisiologismo. É um pouco como os 

exploradores do Egito, quando, a partir 

do século XIX, começaram a entrar nas 

pirâmides e nos túmulos. Primeiro, 

tinham que limpar aqueles dejetos de 
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morcego que ficavam ali e impediam de 

ver as coisas. É isso que nós estamos 

tentando fazer: entrar no fundo do 

Brasil e limpar para que possamos 

liberar as riquezas que estão lá embaixo. 

Muita gente bem-intencionada, ao longo 

dos anos, teve as mesmas ideias, mas 

não entrou lá. Ficavam olhando esses 

monumentos de fora. Nós entramos e 

estamos tentando limpar tudo isso para 

chegar aos tesouros e liberá-los para o 

povo brasileiro. O presidente Bolsonaro 

acredita, e todos nós que estamos 

trabalhando com ele acreditamos que 

existe um país decente, um país rico, 

um país próspero, um país feliz por 

baixo dessas décadas de fisiologismo. 

Por que nós conseguimos o acordo com 

a União Europeia depois de 20 anos de 

tentativa? Estávamos quase lá e agora 

só que fechou? Não é isso. Também 

estávamos quase lá em 2004 e não 

fechou, não fecharia. Se continuássemos 

no esquema anterior, não fecharia. Por 

quê? Porque estamos enfrentando o 

sistema, o sistema que não permitia uma 

política comercial com resultados. Nós 

vemos esse sistema, para voltar ao tema 

do meio ambiente, esse sistema que 

queria deixar o Brasil parado, 

controlado, fechado, estatizado. É esse 

sistema que está gritando e procurando 

essas vozes internacionais para, através 

de uma totalmente falsa percepção da 

nossa política ambiental, nos acusar de 

todo tipo de coisa. Nos ferir nos nossos 

interesses comerciais, nos próximos 

acordos, naquele acesso que nós já 

temos. Denegrir a nossa agricultura, 

denegrir o nosso setor produtivo. 

Incêndios na floresta existem todos os 

anos e foram maiores em outros anos. 

Em outras ocasiões, ninguém falou 

nada. Este ano, não só estamos 

reconhecendo isso, mas estamos agindo. 

Colocamos milhares de soldados na 

Amazônia, bombeiros e todo tipo de 

ação para tentar debelar esses incêndios 

que havia todo ano. Nunca ninguém fez 

nada, nunca ninguém falou nada, mas 

agora estamos ferindo outros interesses. 

O debate é totalmente enviesado, é 

totalmente manipulado, é um 

“Photoshop de ideias”. Esse conceito do 

clima e da mudança climática que 

começa a cobrir tudo. Não é negar que 

exista a questão do clima e que ela deva 

ser tratada, mas é subsumir tudo à 

questão do clima. “Clima” se torna uma 

palavra que faz parte. Como mencionei 

em artigo no “Figaro”, é o “pensamento 

selvagem”, que se move por imagens, 

por conceitos fora da realidade. O clima 

é uma série de dados e fenômenos que 

são e têm de ser estudados. Tem de se 

fazer o que é preciso para mitigar o que 

há de mal na mudança climática. Não é 

isso de que se trata. É como se fosse um 

circuito cerebral, em que as pessoas 

falam “clima” e saem para a rua gritar 

contra o Brasil nos países 

desenvolvidos. Isso é um sistema que se 

preparou durante 30 anos, pelo menos 

desde o começo das discussões 

ambientais até essa fase atual. Acho que 

não é demais pensar que todo esse 

esquema está montado há 30 anos para 

que um dia chegássemos a dizer “o 

Brasil está destruindo o planeta, então 

vamos intervir no Brasil, ou em 

qualquer outro país. O primeiro país que 

sair do curral, vamos laçá-lo com esse 

conceito de salvar o planeta e trazê-lo 

de volta para o curral”. É isso que está 

acontecendo. 

 

Não quero fazer propaganda do 

governo. Pergunte-se o que deve fazer 

quem quer a continuação dessa política 

comercial, quem quer a ratificação dos 

acordos que nós já assinamos, quem 

quer novos acordos? Modestamente: 

apoiar um pouco o nosso governo, a 

nossa agenda de luta contra a corrupção, 

a nossa agenda de reforma do estado, a 

nossa agenda de luta contra o 

ambientalismo ideológico, não contra o 

meio ambiente. Essas coisas estão 

ligadas. Existe um “continuum”, desde 

a pequena corrupção praticada no Brasil 
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há séculos até essa grande manipulação 

do tema climático, por exemplo. Faço 

um apelo para fora. É difícil defender 

que o Brasil tem que ter uma economia 

moderna, produtiva, competitiva, sem 

estar disposto a questionar o sistema, 

sem estar disposto a apoiar aqueles que 

estão lutando contra esse sistema, contra 

essa infraestrutura de patrimonialismo e 

clientelismo que corrói o nosso país há 

tanto tempo. 

  

Queria falar mais um pouco de política 

comercial e sobre o conjunto da nossa 

política externa. Às vezes vemos que 

nossa política externa não tem uma 

estrutura. Uma vez estava fazendo uma 

escala no aeroporto em Madrid e vi um 

letreiro: “España no se abarca con la 

mano”. O Brasil também não se abarca 

com a mão, a política externa do Brasil 

também não se abarca com a mão. 

Requer um pouco de esforço para 

perceber aquilo que estamos tentando 

fazer: tentar abarcar com a mão 

democracia, abertura econômica, 

soberania, defesa dos valores e, 

cobrindo isso tudo, o conceito de 

liberdade. Eu acho que qualquer das 

ações que estamos tentando tomar, as 

coisas que estamos mudando, as coisas 

que estamos aprofundando se encaixa 

em algum desses domínios, que se 

coadunam. Democracia, abertura, 

soberania, valores. 

  

No Mercosul, por que nós conseguimos 

esse avanço com a União Europeia, com 

o EFTA, e estamos avançando com 

outros acordos? Porque nós 

reconcebemos o Mercosul como 

plataforma de negociação, de integração 

aberta, num contexto de democracia. 

Por que nós temos receio do que possa 

acontecer na Argentina? Porque não 

vemos, naqueles que estão liderando as 

pesquisas, o compromisso com a 

democracia, com a integração aberta, 

com a abertura econômica e com a 

própria essência do Mercosul. 

Infelizmente, o candidato que lidera as 

pesquisas na Argentina declarou outro 

dia que a Venezuela não é uma ditadura, 

porque Maduro foi eleito. Foi eleito 

com fraude, numa eleição em que os 

candidatos da oposição estavam presos, 

numa eleição em que o TSE é nomeado 

pelo presidente a seu bel-prazer, em que 

as listas de eleitores são manipuladas, 

em que, em alguns casos, para votar 

você tinha que provar determinada 

fidelidade ao partido, coisas desse tipo. 

Essa eleição democrática que conduziu 

Maduro ao poder reconduziu Maduro ao 

poder no ano passado. Nessa visão, é 

uma democracia. É claro que nos 

preocupa, porque esse tipo de 

concepção transplantado para o 

Mercosul vai destruí-lo, o Mercosul 

verdadeiro que nós reconcebemos. Vai 

destruir o Mercosul como plataforma 

negociadora de integração aberta e 

como polo de democracia na América 

do Sul. O Brasil voltou a ser o polo de 

democracia na América do Sul. Graças 

ao Brasil, hoje o Mercosul é o polo de 

abertura econômica e democracia na 

América do Sul. Nós queremos que 

continue assim. Se isso for quebrado 

por uma opção de outro país do 

Mercosul, temos de ver o que fazer. 

Não vamos ficar inerte diante disso, 

porque a dimensão de democracia e a 

dimensão de abertura econômica estão 

ligadas. Não podemos tratar de uma 

sem a outra. Não existe liberdade 

econômica sem liberdade política, e 

vice-versa. É preciso ver que esses 

dedos da mão fazem parte da mesma 

mão, porque estão cobertos pelo 

conceito de liberdade, que é o conceito 

que os une. Uma das coisas que nós 

estamos tentando fazer é parar de nos 

impor limites artificiais por medo, por 

receio do que vão falar. No passado 

recente, no governo anterior, foi feito 

um enorme esforço para passar a emitir 

vistos eletrônicos para americanos que 

quisessem visitar o Brasil. Um enorme 

esforço e empenho que deu algum 
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resultado e aumentou o fluxo de 

turismo. Por que foi feito esse esforço 

enorme? Porque havia uma demanda 

por parte dos setores interessados em 

mais turismo no Brasil e havia um 

limite, um limite que nós impomos, que 

era a questão da reciprocidade. “Ah, 

não, você não pode liberar vistos para 

os americanos sem a reciprocidade! ” 

“Por que não?” “Ah, porque não pode” 

Então, todo esse esforço teve algum 

resultado. Nós quebramos esse limite, 

nós quebramos essa barreira. Isenção 

unilateral de vistos para americanos, 

japoneses e australianos canadenses. 

Aumento de 100, 200, 300% no 

turismo, nos principais centros de 

turismo no Brasil, já esse ano, graças a 

essa medida. O visto eletrônico tinha 

aumentado mais ou menos 35% o 

turismo. Um deputado amigo meu dizia: 

a reciprocidade é o emprego, é a renda, 

é o desenvolvimento econômico que o 

turismo está trazendo para a região. Só 

para dar um exemplo: porque nós 

resolvemos quebrar essa barreira. “Ah, 

a gente não pode parecer que não dá 

reciprocidade pros americanos! O que 

vão achar? ” Vão achar um sujeito que 

não tinha emprego, agora tem, está 

trabalhando no turismo em algum lugar 

no Brasil. 

  

Eu acho que algumas correntes, alguns 

setores que até reconhecem que estamos 

fazendo algum avanço na agenda 

comercial, é difícil não reconhecer os 

avanços com EU e com EFTA, mas 

alguns se recusam a pronunciar meu 

nome, se recusam a pronunciar o nome 

do presidente Bolsonaro... Como, se o 

acordo foi assinado? Não é por vaidade, 

talvez seja, mas as pessoas são contra o 

presidente, mas as pessoas que são 

também contra o presidente reconhecem 

que ele está fazendo as coisas, mas não 

admitem dizer uma frase positiva 

associada ao presidente. Isso é um outro 

problema de epistemologia. Ação sem 

agente. Eu acho que é preciso descer um 

pouco desse mundo emocional. As 

pessoas não gostam, mas vamos 

reconhecer que normalmente ações têm 

agentes, ações negociadoras. Você não 

negocia um acordo de milhares de 

páginas sem um agente, como se 

brotasse da natureza. 

  

Então, nós estamos diante da ideologia. 

O que é ideologia? Eu e alguns colegas 

somos chamados de “a ala ideológica do 

governo”. O que nós tentamos é 

identificar a ideologia. Nós lidamos 

com a ideologia todo dia. Alguns 

ministros lidam mais do que outros, 

porque ela está mais implantada em 

alguns setores do que outro. O Ministro 

da Educação lida com ideologia todo 

dia; o Ministro do Meio Ambiente lida 

com ideologia todo dia; a Ministra dos 

Direitos Humanos lida com ideologia 

todo dia; e nós no Itamaraty também. 

Não por causa do Itamaraty, mas porque 

essa ideologia, mas porque essa 

ideologia permeia nossa vida 

internacional. Ela está implantada nas 

discussões de clima, nas discussões 

internacionais de direitos humanos, nas 

discussões comerciais internacionais, 

muitas vezes, e por isso que nós temos 

que enfrentar a ideologia – também, 

então se isso é ser ideológico, que seja. 

Eu acho que é justamente o contrário. 

Ideologia é basicamente ter uma teoria e 

aplicá-la aos fatos, e quando os fatos 

contrariam a teoria, pior para os fatos! 

Escolhemos outros fatos que a 

comprovem ou simplesmente os 

ignoramos. Isso é a ideologia. Quando a 

realidade contraria a teoria, tanto pior 

para a realidade! É complicado, porque 

isso está arraigado na nossa maneira de 

pensar. Isso não é uma coisa que a gente 

possa se livrar de um dia para o outro. É 

preciso todo um trabalho de 

introspecção, de pensar, de avaliação, 

um trabalho diante dos fatos que nos 

são apresentados perguntar se aquilo é 

“Photoshop”, se não é “Photoshop”... e 

às vezes é difícil.  
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Enfim, nós temos que aproveitar esse 

momento, que existe uma coisa 

extraordinária, do ponto de vista da 

agenda da abertura econômica e da 

agenda comercial. O povo brasileiro 

abraçou a liberalização econômica de 

uma maneira sem precedentes. E casou 

esse apego ao liberalismo econômico 

com seus valores mais profundos, que 

são valores conservadores da sociedade 

brasileira. Eu sempre digo: a meu ver, 

hoje o fundamental para mantermos 

esse programa de mudanças no Brasil, é 

a aliança liberal-conservadora. O 

amálgama liberal-conservador. É nós 

não darmos conta de que o povo 

brasileiro, que ao mesmo tempo tem 

valores conservadores, é um povo que 

quer abertura comercial, que quer 

integração ao mundo, que quer as 

cadeias globais de valor, que quer 

acordos comerciais, etc. Nós, diante de 

um tempo, vivemos separados entre 

liberais e conservadores. É fundamental 

que essas correntes se unam, como 

estão se unindo e se tornem a mesma 

corrente, como está acontecendo. 

Quem, lá em maio, junho, saiu às ruas 

para defender nosso presidente, para 

defender o nosso programa, quem saiu 

às ruas para defender as reformas, todos 

os movimentos conservadores. E as 

pessoas conservadoras, desorganizadas 

ou organizadas precariamente, que 

foram às ruas e colocaram o pé no chão 

para defender um programa que é um 

programa liberal. 

 

Bom, já falei um pouco do meio 

ambiente que é um tema que está nas 

páginas, e infelizmente, justo num 

momento que nós temos uma política 

ambiental sólida, que procura se livrar 

também de décadas. No caso da política 

comercial, o problema era esse 

protecionismo arraigado no Estado, no 

caso da política ambiental são as ONGs 

que se abonaram da nossa política 

ambiental. Mas nós estamos mudando 

isso, estamos tentando, pelo menos, de 

nos livrarmos desse passivo. Nós temos 

ideias, isso eu vejo todos os dias nas 

reuniões de gabinete, reuniões 

sistemáticas a cada duas semanas, mas 

temos algum tipo de reunião ministerial 

duas, três, quatro vezes por semana, eu 

acho que isso também é uma coisa sem 

precedentes. Tem uma intensidade e 

gera uma energia de mudança 

fantástica. Ideias na área do crédito, da 

liberdade econômica, da facilitação de 

negócios, da desburocratização. Ideias 

de simplificação. Para o setor privado, 

por exemplo, a meu ver, uma grande 

ideia do presidente Bolsonaro é essa MP 

que desobriga as empresas de 

publicarem em jornais os seus balanços, 

que possam publicá-los “on line” ou de 

outra maneira. Queria fazer propaganda 

mais uma vez, se me permitem, pedir o 

apoio dos senhores, na medida em que 

achem que vale a pena, para os seus 

parlamentares que apoiem essa medida, 

assim como outras medidas de liberdade 

econômica, porque não são coisas 

pontuais. Isso tudo forma um conjunto, 

uma agenda de mudança e um 

sentimento de mudança que extrapola as 

políticas individuais. Se nós 

conseguirmos essa agenda de liberdade 

econômica, se conseguirmos passar a 

reforma da previdência, criando 

equilíbrio fiscal, se conseguirmos passar 

o pacto federativo, se conseguirmos a 

reforma tributária com espaço e 

atraindo investimentos para todos os 

setores, muito especialmente energia e 

infraestrutura, que foram totalmente 

sub-investidos durante décadas, e se 

deixarmos o povo brasileiro trabalhar, o 

Brasil vai se tornar um grande país. Nós 

vamos ser a “onça sul-americana”, 

como teve os tigres asiáticos nos anos 

80. Se nós conseguirmos continuar à 

frente desse processo de uma integração 

democrática na América do Sul, 

ajudando a devolver a democracia à 

Venezuela e evitando que novas 

Venezuelas surjam em outros países, se 

nós conseguirmos, através de uma 
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plataforma do Mercosul ou não, mas 

idealmente sim, integrar-nos nas 

grandes cadeias de valor, o Brasil vai 

ser um país completamente diferente. 

Bem, acabei ficando sem tempo para 

falar dos projetos específicos que nós 

temos pela frente, mas só para não 

deixar de mencionar: temos UE e 

EFTA, temos que ratificar esses dois 

acordos. Espero que os países europeus, 

no caso da UE, não caiam na percepção 

completamente equivocada de que o 

Brasil é um país que não cuida da 

Amazônia, e que, portanto, não devem 

ratificar o acordo. Acho que isso será 

muito bem esclarecido e que não haverá 

esse problema. Continuar muito a fundo 

com as negociações em curso: Canadá, 

Coreia, Singapura. Com os EUA, nós já 

temos, posso dizer assim, a decisão 

política dos presidentes Trump e 

Bolsonaro de abrir uma negociação 

comercial. Temos que ver o formato e o 

modelo, mas isso, se tudo der certo, 

como eu dizia, virá muito em breve. 

Com o Japão, há enorme interesse. 

Precisamos também começar a desenhar 

uma negociação com eles. A entrada na 

OCDE também está às portas e depende 

só de um entendimento entre 

americanos e europeus, não sobre o 

Brasil, mas sobre a questão da paridade 

entre o novo número de países não-

europeus e de países europeus. Isso virá 

certamente muito em breve. 

Aprofundamento do comércio com a 

China, evidentemente parceiro 

absolutamente fundamental. A mudança 

é que antes as pessoas diziam “ah, a 

China é nosso principal parceiro 

comercial, um sócio estratégico” e 

pronto, não faziam nada. Nós falamos 

menos a respeito da China, mas estamos 

fazendo mais, eu acredito, cuidando 

realmente dos nossos interesses, assim 

como os chineses cuidam muito bem de 

seus interesses, e tentando achar a 

conexão de interesses, para, no nosso 

caso, no nosso ponto de vista, o 

aumento da nossa presença no mercado 

chinês, só para dar um exemplo. Tudo 

isso no sentido de nos integrarmos às 

cadeias de valor, valorizar parcerias que 

estavam negligenciadas, criar novas 

parcerias. Acho que um bom exemplo 

também do que nós estamos fazendo é 

Israel e os países árabes. Nós, como os 

senhores sabem, temos uma política de 

aproximação muito grande com Israel. 

Dizia-se que isso iria em detrimento do 

nosso relacionamento com países 

árabes, mas é exatamente o oposto que 

está acontecendo. Há um interesse 

enorme, crescente, gigantesco, por parte 

dos países do Golfo, do norte da África, 

sobretudo Marrocos, por exemplo, mas 

muito certamente dos países do Golfo, 

que têm os maiores fundos de 

investimento do mundo, em investir 

mais no Brasil, em ser parceiros muito 

mais profundos do Brasil. Israel é um 

parceiro decisivo em várias áreas de 

tecnologia, por exemplo. Tudo isso de 

maneira integrada, de maneira que faz 

sentido em conjunto.  

Bem, para terminar, eu comecei com 

Sócrates, queria terminar com – quem é 

da minha geração para cima conhece, 

que é para baixo talvez não conheça – o 

Sammy Davis Junior, aquele cantor 

americano. Uma vez perguntaram a ele 

qual é o segredo do sucesso. E ele disse 

assim: “Olha, eu não sei o segredo do 

sucesso. Eu sei o segredo do insucesso: 

é querer agradar a todo mundo”. Então, 

nós deixamos de lado uma política em 

que o Brasil concorria ao concurso de 

“Miss Simpatia”, e se satisfazia com 

isso, e estamos aí no mundo tentando 

construir as bases para o 

desenvolvimento, para um país grande. 

Muito obrigado. 

 

Visita do Ministro Ernesto 

Araújo em Washington – 

Declaração Conjunta – 13 de 

setembro de 2019 – 13/09/19 
(Em idioma Inglês) 
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SECRETARY POMPEO: Good 

morning, everyone. It’s my great 

pleasure to welcome my friend Foreign 

Minister Araujo and other distinguished 

members of the Brazilian delegation to 

the State Department. Ernesto and I 

have developed a great working 

relationship over the past 10 months. I 

just saw him the other day at the White 

House. And my first trip of 2019 was to 

attend the inauguration in Brazil of 

President Bolsonaro. I celebrated New 

Year’s Eve somewhere in the sky on the 

way down there, and it got me in just 

the right celebratory mood for that big 

day. 

 

When President Trump and President 

Bolsonaro met at the White House last 

March, they committed to expand and 

strengthen our strategic partnership. It’s 

why today we’re holding our first 

strategic dialogue in seven years. But 

the change in our relationship is much 

bigger than any one meeting or set of 

meetings. We’ve entered a deep, new 

important era in U.S.-Brazil ties. 

Brazil, under President Bolsonaro’s 

leadership, has importantly embraced a 

greater role for the free market, the best 

driver of economic growth and 

prosperity. And Brazil, a major 

democracy, firmly supports the only 

true democracy in the Middle East, 

Israel, as well. And Brazil has been a 

stalwart partner, friend in the Lima 

Group helping us altogether support the 

Venezuelan people. 

 

Brazil, in fact, was among the very first 

nations to recognize the administration 

of Venezuela’s legitimate leader, 

Interim President Juan Guaido. In 

August 2019, Brazil announced it would 

prevent Maduro’s senior officials from 

traveling through Brazil. 

Right now, Brazil is hosting more than 

180,000 Venezuelans who have fled 

economic collapse and tyranny that the 

Maduro regime has caused. This 

generosity is a testament to your 

country’s commitment to regional 

security and the protection of human 

rights. 

 

All of Brazil’s efforts give the United 

States great confidence to cooperate in 

new ways. We’re going to grow our 

trade relationship that already accounts 

for more than $100 billion annually. 

And this month the President – excuse 

me – the Brazilians and the American 

teams will follow through on our 

commitment that our presidents made in 

March. We’re getting off the ground a 

$100 million 11-year Impact Investment 

Fund for Amazon biodiversity 

conservation, and that project will be 

led by the private sector. 

 

Our security cooperation is growing too. 

This year President Trump designated 

Brazil a major non-NATO ally. And 

today I am pleased to say that Brazil is 

building on the work of the Ministerial 

to Advance Peace and Security in the 

Middle East that was held in Warsaw 

last February. Brazil will co-host a 

Warsaw Process working group on 

humanitarian issues and refugees on 

February 5th and 6th of next year. 

We’re also working together to confront 

the man-made crisis in Venezuela and 

push back against tyrants in Cuba and in 

Nicaragua. 
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Together, we are seizing the opportunity 

to cement a future of security, 

prosperity, and democracy for our 

people and for the entire hemisphere. 

Thank you again for coming to 

Washington. It was great to be with you 

today. 

 

FOREIGN MINISTER ARAUJO: 

Thank you, very much, Mr. Secretary. 

Good morning to you all. This is, I 

believe, the fourth time we have a 

meeting this year with Secretary Mike 

Pompeo, once in Brasilia and three 

times here in Washington, apart from 

the times we met at the margin of other 

events. This is overall my sixth time 

visiting the United States this year, 

counting the one that I came with 

President Bolsonaro, so I think this 

clearly shows that we are working hard 

to deliver on the commitment of our 

two presidents to really build a very 

strong partnership and alliance between 

Brazil and the United States. 

One important step we’re taking today 

with the meeting of the Strategic 

Partnership Dialogue, and we were 

talking about that, we really want to 

make it strategic in the sense of being a 

forum where we can discuss the 

interconnection of different initiatives, 

of different areas of endeavor, where we 

can plan for the future, and where we 

can, through different initiatives, 

reinforce the whole relationship. We do 

that on the basis of, I think, a shared 

vision of the world, which makes it 

even stronger, apart from the concrete 

interests, economic, other interests that 

we have. But whenever, which is the 

case now, we have a common vision, a 

common philosophy so to say, it can be 

and it must be even stronger. 

The foreign policy that we are trying to 

build in Brazil is based on top of very 

clear principles – the principle of 

freedom and democracy, the principle 

of sovereignty, the principle of defense 

of our values, and the principle of 

economic opening and a market 

economy – through that to accomplish 

what we are trying to accomplish and 

what the Brazilian people voted for 

when they elected President Bolsonaro, 

a program for Brazil that is more 

present in the world, that is able to grow 

its economy, to change a system that 

gave us only stagnation and corruption 

in the past. 

 

And our relationship with the United 

States is a big part of accomplishing 

those objectives, those principles of 

foreign policy and foreign engagement. 

We are seeing that concretely in many 

cases, in the case of Venezuela for 

example, where we totally stand 

together in the effort to help 

Venezuelans recover their democracy. 

We are also translating that in our 

economic and trade engagement, which 

is going forward very quickly and 

actually responding to the huge 

expectations from our private sector and 

productive sector, which we’re seeing, 

again, in the area of security and 

defense. 

The status of a major non-NATO ally 

that Brazil now has with the United 

States is immensely important for us, 

and we want to translate that into 

concrete steps that reinforce Brazil’s 

role in peace and security, security for 

Brazilians. It’s a priority for our people 

to live in a secure and safe environment. 

So everything that the Brazilian people 

wants from our government, that’s 

something that we can achieve in a 

good part in cooperation with the 

United States. 

 

Also, across the world now we see some 

signs of ideas that would question 

sovereignty, that would be in a sense of, 

in the case of Brazil, that we 

specifically in the Amazon, that we 

maybe are not able to cope with the 

challenges of the environment there, 

which no, that’s not true. And our 
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friends here in the U.S. know that’s not 

true, and we want to be together in the 

effort to create development for the 

Amazon region, which we are 

convinced that is the only way to really 

protect the forest. So we need new 

initiatives, new productive initiatives 

that create jobs, that create revenue for 

people in the Amazon, and that’s where 

our partnership with the United States 

will be very important for us. 

So we have this very ambitious agenda, 

and we are convinced that we are 

delivering on it. Thank you very much. 

SECRETARY POMPEO: Great. Thank 

you all. 

 

“Brazil is back” – Discurso do 

Ministro das Relações 

Exteriores na Heritage 

Foundation – Washington, 11 de 

setembro de 2019 – 19/09/19 

(Em idioma Inglês) 

Good afternoon! 

It’s a pleasure to be here. I’d like to 

express my thanks for Heritage, it’s 

really an honor to be here in this august 

hall. 

My thanks to President Kay James; 

Vice President Jay Carafano, and all the 

staff that made this possible. 

I would start by saying that I just 

realized it’s 9/11 so, before we really 

start, I’d like to express our sentiment in 

memory of the victims of that terrible 

day. I also remember one year 

afterwards – so, 2002 – I saw the cover 

of “Foreign Policy” magazine and the 

cover article said “The Day Nothing 

Much Changed”: it’s a way of seeing it, 

right? I think then we were trying to get 

a sense of what happened that day, and 

what changed and what did not 

changed, and some of the things I’m 

about to say are also a part of an 

ongoing speculation about everything 

that changed in the world in the last two 

decades. 

So Brazil is back – I believe that’s the 

title I gave to this speech. Back to 

where we never were, but where we feel 

that we belong – and we where we think 

all nations belong. In any case, we feel 

we are back to the center of the fight. 

And we feel that Brazil is part of a 

global process, that I’ll try to describe a 

little bit. 

We can say that it started back in 2013, 

when Brazilians went to the streets 

spontaneously, by the hundreds of 

thousands, maybe millions, without 

being able to voice entirely what they 

were rising against, and for reasons that 

were certainly far larger than the 

immediate reasons of the revolt – more 

or less like the Boston tea party perhaps. 

It was a rise of the equivalent to 5 cents 

in the price of bus tickets that sparked a 

movement – a movement that, in a 

sense, is still going on in Brazil, a 

movement that at first the Left tried to 

dominate and to harness, but went out 

of control, fortunately, and became a 

revolt against a whole system whose 

corruption was still not totally clear, but 

of which the people, in their wisdom, 

had the intuition already. It was a revolt 

against the political-economic system, 

which didn’t deliver services or 

economic opportunities that people 

wanted, in spite of its social-oriented 

rhetoric, but also a cultural revolt 

against the ownership of public 

discourse by politically correct media. 

In an information society, whoever 

controls the discourse controls the 

power. People started to realize that in 

Brazil, back in 2013. People went to the 

streets to protest against something, 

they didn’t know exactly what, I think, 

that’s what protest normally are, and 

they didn’t get what they wanted 

because they didn’t know exactly what 

it was, but they came home, they went 
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into social media, and they never left! 

And they are still there. We are still 

there. This is changing the country and 

is part of a world change. The people 

trying to ascertain their power over the 

discourse, against the political-

economic system and against the media 

which control each other, the political-

economic system and the media, and 

still try to control the people. 

This spontaneous movement reemerged 

in 2015 in the shape of the protests for 

Dilma Rousseff’s impeachment and 

destitution. It had already a strong 

nationalist vein, which went beyond the 

simple removal of a detested leader. It 

was against the regime of the Workers’ 

Party (which is an orwellian 

designation, since we are at it, because 

no workers were ever seen inside the 

Workers’ Party). It was against the 

gramscian state in which Brazil had 

turned, a system of state control of the 

economy and media control of the 

culture. 

They got Dilma removed from office (I 

think I can say we got Dilma removed 

from office, all Brazilians), and some 

people back then thought: “Well, this is 

it”, but it was not over. The Workers’ 

Party was replaced at the top, but the 

system stayed on. People continued to 

strongly support the fight against 

corruption which was going on, the 

Lava-Jato operation, which later got 

Lula convicted for corruption and 

sentenced to 11 years in jail, a term that 

he is now serving as you know. People 

embraced the rule of law as a banner, 

like never before. And they kept 

pressing for a total cleaning-up of the 

system. So they realized it was more 

than removing a president from office, 

what was at stake was the connection 

between the age-old system of the 

economical-political “give and take” 

system and, packed with that system, 

some sort of hegemonic social project. 

That was Brazil, but in 2016 came of 

course the Brexit vote and Trump’s 

election. Few people realized back then, 

but I think this showed Brazil was 

already part of something bigger, 

something more universal in nature. 

There was – and still is, I think – some 

sort of zeitgeist for freedom across the 

world. 

The same movement reemerged around 

Jair Bolsonaro’s candidacy. From 2017 

it became increasingly clear that he was 

the only political leader capable of 

bringing the people to power, the only 

one who believed in freedom, in 

nationhood, and in God, and in their 

interaction. 

We may say that Trump and Bolsonaro 

are part of the same insurgency, what I 

would call the universal insurgency 

against bullshit. 

Here and there and elsewhere, in Brazil, 

in the US, people fight for something 

else than the economy, something else 

than just getting rid of corruption. 

Something else than just getting their 

jobs back. 

But what is it that mobilized Brazilians, 

Brexiters and US MAGA voters? 

I think it’s, to put in a more elegant 

term, it’s a revolt against ideology. The 

realization we had been lied to, that we 

had been despised by an élite that tried 

to rule us and abate us in the name of 

social justice, or in the name of 

European integration, or in the name of 

a borderless world, in the name of 

progress or whatever. All high sounding 

names that are there not to describe the 

reality, but to impose a certain power 

structure into reality. 

If you belive in Toynbee’s theory of 

civilization advanced by challenge and 

response, what is the challenge, the big 

threat, that not only Brazil or the US, or 

the United Kingdom or any other 

country, but the big threat that our 
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civilization now faces? Some people 

would say ‘climate change’, but it’s not, 

absolutely not true. The big challenge is 

ideology. 

In 1989 and immediately afterwards, it 

seemed that Western civilization had 

overcome its biggest challenge, Soviet 

communism. In the ensuing peace, 

without a challenge, the West started to 

stagnate. It started to splurge. Without 

the need to fight for life or death, it 

started to make mistakes without any 

consequences, or thinking they did not 

have any consequences. It made a huge 

mistake in the diagnosis of what had 

ensured its victory. It thought it was 

only the economy that had ensured the 

West’s victory, and ignored the culture. 

It ignored, for example, Ronald 

Reagan’s advice in his farewell speech. 

It thought the Christian faith had 

nothing to do with it, when it clearly 

was a huge part of the West’s success, 

as Saint Pope John Paul II’s fight 

clearly shows. His action against 

communism was not a political action 

under religious pretexts, but rather a 

religious, faith-based action with some 

political instruments. In any case, the 

West opened the ground for the 

emergence of the new challenge, in the 

shape of what today I believe we can 

call globalism. 

In general we can say that globalism is 

what came to be the amalgam of the 

globalized economy with cultural 

marxism infliltrated in the institutions. 

So, basically, economic globalization 

hijacked by cultural marxism. 

In Brazil globalism took the shape of a 

slightly different amalgam, that of the 

traditional corrupt system of patronage 

dominated by a gramscian left 

infiltrated in the cultural institutions. In 

Brazil they infiltrated what we used to 

call the “physiological state” – I don’t 

know if it makes sense in English, but 

Brazilians here know what I mean. 

“Physiologism” is the way we name this 

system of patronage, of State-controlled 

economy. So what we had in Brazil was 

a more or less disguised state control of 

the economy and control of public 

discourse. Closed economy and its 

subservient insertion in a globalized 

system inside the sort of politically 

controlled means of discourse 

production. 

When people realized what was going 

on, the system tried to sell a bunch of 

more or less centrist candidates, 

promising all of them half-heartedly to 

fight a little bit the corruption and to 

liberalize a little bit the economy. 

People didn’t buy it and went to the 

only one outside of the system, the one 

who is really there to break the corrupt 

system and to create a real capitalist 

economy, the one who is breaking the 

politically correct spell that was used to 

keep people inside of the system 

without noticing it. I think we are 

creating in Brazil what we call the 

liberal-conservative amalgam (liberal in 

the Brazilian sense, not in the American 

sense, liberal in the sense of economic 

liberalism) and this amalgam is the first 

real chance we ever had to really have a 

prosperous economy inside a healthy, 

confident society. (I am sure that only in 

a society of trust and confidence, you 

can have a thriving open economy, only 

on top of nationhood, family, traditional 

ties, you can have a functioning 

capitalist economy. Globalism wants to 

sell us the incompatibility of those 

goals, and we are disproving that 

thesis.) 

In the US the globalist program worked 

differently – not, mainly I think, 

through state control, as in Brazil, but 

mainly through the destruction of 

American manufacturer and its 

technological base, thanks to 

globalization, also coupled with the 

destruction or erosion of traditional ties 

and values. But just like in Brazil it was 

also about a subservient insertion in the 
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globalized economy and the shutting up 

of dissenting voices at the cries of 

fascist or racist. 

One way of seeing it, a slightly different 

way of seeing this, the challenge facing 

our civilization is the following: our 

civilization is losing its symbols, it is 

losing its symbolic dimension. I am not 

talking about religion, but religious life 

requires the symbolic dimension. We 

don’t seem to be able to generate 

symbols or to live symbolically 

nowadays. What are symbols? Symbols 

are basically figures that guide us from 

above, that make our life complex and 

three-dimensional. Symbols are like 

signal towers or satellites that allow us 

to find our way in reality like some sort 

of intellectual GPS. 

So, I was reading recently a very 

important book to understand what is at 

stake the book by Ernesto Laclau and 

Chantal Mouffe about the concept of 

hegemony. Those are people who try to 

reinvent Marxism and whenever we talk 

about the cultural Marxism, like we are 

talking here, it is an important reference 

to understand it. I found a note that I 

made on the side, it is a kind of “too 

good to be mine”, I don’t think I wrote 

that, but to quote from this unknown 

source in a comment to that book: since 

Rosa Luxemburg, at the beginning of 

the 20th century, communism seems to 

be an economic theory and became a 

process of symbolic confiscation. What 

is this theory of hegemony that I talked 

about? The theory of hegemony is a 

combination of that process. Laclau and 

Chantal Mouffe are basically, as I said, 

the creators of 21st century socialism so 

that’s basically the theory that you have 

to transfer the social strife from the 

economy to other realms of society, and 

a good example of what it brings to is 

Venezuela. Venezuela was considered 

to be a successful example of 

21st century socialism. It is a very 

successful example of 21st century 

socialism. Why? Because they just 

don’t care at all about economic success 

as long as they attain that symbolic 

success, that success in destroying the 

symbolic. They want to destroy society 

to prove and to impose their power in a 

way it’s like the cultural revolution of 

the 60s. Destruction is the goal, not the 

byproduct. They want to create terror to 

break the limits of decency and still 

hold power, and this show their power. 

What bigger affirmation of power can 

there be? So hegemony also means that: 

it means that the left lost the people and 

they don’t care. So, “let’s replace the 

people”, they say, like Brecht used to 

say in one of his plays – first he said 

that as a mockery and a criticism of 

bourgeois regimes. But as in many 

cases of left-wing theory, what they’re 

critizing is actually what they’re 

preaching. So the idea is let’s despise 

the people and let’s humiliate its values, 

let’s humiliate the people in order to 

break their spirit and to subjugate 

people. 

That’s the new “logic of the social”, to 

quote from that book. The new logic of 

the social is basically that: Marxism 

without the people. The revolutionary 

avant-garde is not where economic 

theory would determine because there’s 

the capital labor relations. No, it never 

was, maybe, but today it’s clearly not 

what the theory prescribes. So, today, 

revolutionary avant-garde is whatever 

the resistance of the enemy, the 

common people, is wherever the 

resistance is weaker, actually. So avant-

garde is in moral values, for example, 

due to people’s natural kindness, it is in 

the realm of immigration also where 

people by nature tend to be kind and not 

notice ideology penetrating. Very 

seriously in Latin America today, the 

avant-garde is associated with organized 

crime, if not drug trafficking and so 

forth. So, that’s also part of the design, I 

mean, they want to be whatever they 

can be, the most brutal and the most 
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shocking. So to close that digression 

into 21st century socialism, we can say 

that 21st century socialism is basically 

that: gramscianism meets the drug 

cartels. So back to the question of the 

symbols and losing the symbols. You 

may say that “what’s the problem, 

without symbols we still have reality”, 

but we don’t, that’s wrong. Without 

symbols we have only what is in front 

of us, and that is not reality. Without 

symbols we have only words left, words 

without reality, words as mere triggers 

for hatred or fear. Without symbols we 

fall prey to self-replicating sub-ideas, 

those that Richard Dawkins used to call 

memes before the word meme acquire 

the sense that has today over the 

internet. 

Without symbols we are the uni-

dimensional man of Herbert Marcuse, 

and here we come again to that example 

of Marxists, because he wrote that book 

in the 60s denouncing the consumerist 

society. But actually I think it was a 

program for establishing the uni-

dimensional man. I think the whole 

Frankfurt school is about that, is about 

denouncing what, deep inside, they 

want to create. See, for example, also 

the book “Empire”, by Hardt and Negri, 

or idea of biopolitics in Michel Foucault 

and the “Panopticon”. Although people 

say Michel Foucault is not a Marxist – 

but I think it’s part of the same cultural 

universe. The idea of the panopticon 

which he described as something 

terrible, a dystopian future where from a 

central point you can control the whole 

society but that’s what they are trying to 

create. Also Georg Lukács, the 

destruction of reason, is where he tries 

to describe how the rise of National 

Socialism in Germany destroyed 

thinking and I think that’s also program 

of action they want to destroy reason. 

It’s not by accident. 

So for the unidimensional man there are 

only words and words are the reality. 

For him, for example, men and women 

are only words, and they are 

interchangeable. So that’s what gives 

rise to the gender ideology. For them 

there is no essence because essence 

belongs to the realm of the symbolic. 

And that’s where we’re at Globalism, is 

the world without symbols, that’s 

another way of saying it. That’s where 

nationalism comes in as the, maybe, the 

main convergence of forces that oppose 

globalism because the nation is still one 

of the very few symbols that we have 

left although better than attacked but 

there’s still a symbol that makes sense 

and that sends signals from above to 

help us organize reality in a more 

complex way. 

So coming back to the instruments of 

globalism, today I think globalism 

works through three main instruments. 

One is climate change ideology or 

climatism – another word distinct from 

climate change itself as a natural 

phenomenon scientifically observable. 

Another is gender ideology and another 

is what some people call oikophobia, to 

distinguish from xenophobia, is the 

hatred of one’s own nation and as a part 

of that the theory of or the claim over 

for a borderless world. But let’s 

concentrate on what is more pressing 

today, I think, of those which is 

climatism or climate change ideology. 

Just to insist, one thing is what I call 

climatism, the other is climate change. 

So is there climate change? Yes, 

certainly, there has always been. Is it 

man-made? Many people say yes, we 

don’t know for sure. Computer models 

based on the assumption of a high 

sensitivity of temperatures to CO2, are 

almost all of them wrong according to 

doctor Patrick Marcos, if I’m not 

mistaken. Among the 102 computer 

models that try to simulate the behavior 

of temperature in function of 

CO2 among the 102 models, 101 are 

wrong, overestimated the increase in 

temperature. But that’s ok, I mean, 

that’s something that scientifically 



40                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

observable or can be discussed or 

should be discussed. But in any case, is 

this change catastrophic to the point of 

requiring the worst sacrifices as it is 

said nowadays? It doesn’t seem to be 

so. According to one of the main 

documents of the climate debate which 

is the IPCC last report, the 2018 IPCC 

report in its summary for policymakers 

says the following: I’m sorry I have to 

open here my plan to quote it, says 

trends in intensity and frequency of 

some climate and weather extremes 

have been detected over time spans 

during which about 0.5oC of global 

warming occurred, medium confidence. 

Because every statement in the IPCC 

report classifies high, medium or low 

confidence. So there is medium 

confidence that trends in intensity and 

frequency of some climate and weather 

extremes have been detected in a period 

that basically since 1950. So there isn’t 

a thing like a climate catastrophe to me 

at least. But from the debate that’s 

going on it seems that the world is 

ending and that’s the whole point of 

climatism. The whole point of 

climatism is ending normal political 

democratic debate. The conveyors of 

that ideology want to create a “moral 

equivalent of war”, in order to impose 

policies and restrictions that run counter 

to fundamental liberties. Because 

Brazilians, Brexiters and most 

Americans, among others, are no longer 

buying the traditional lies of the system, 

the traditional power scheme in its 

ordinary package, now the system is 

trying to change the package and to 

paint it in more dramatic colors. They 

want us to believe that we are in a war 

for the survival of the planet, and any 

sacrifice is warranted – including the 

sacrifice of freedom of speech, which is 

probably the main goal of the system, 

since they want above all to control the 

discourse. 

After all the awful experiences around 

the world with socialism, how can 

someone dream of imposing socialist 

control of the economy in a country like 

the United States, for example? Never 

through normal democratic debate, of 

course. Only through a declaration of 

emergency. “Climate crisis!”, they cry. 

How can someone in time of peace 

dream of breaking the sovereignty of a 

country like Brazil over its own 

territory? By saying “the Amazon is on 

fire”, again and again. Because of 

ideology, because of this primeval cry 

of climate crisis, “let’s save the planet”. 

“Climate” became not a scientific 

concept, it became a debate shutter. A 

word that, when you pronounce it, you 

end debate and you win the argument 

without having to prove you are right. 

The system turned the climate change 

batteries against President Trump and 

against President Bolsonaro, because 

they are the main ones fighting the 

system. Brazil is out of the globalist 

pact. The US is out of the globalist pact. 

So they come after us, trying to reduce 

us and lead us back into the pact. 

In the case of Brazil the reasoning runs 

like this: there is a catastrophic climate 

crisis due to global warming. Global 

warming is due to CO2 emissions. 

CO2 emissions are due to deforestation. 

Deforestation is due to Brazil burning 

the Amazon. So “let’s invade Brazil”, as 

was proposed in an article in Foreign 

Policy. Of course everything is good 

and everything is advisable against a 

country that is destroying the planet. 

War, trade sanctions, what else? 

The fact is that many, if not all, steps of 

that reasoning are wrong or at least 

questionable. Brazil is not burning the 

forest. Fires are on average. 

Deforestation is responsible for only 

about 11% of CO2 emissions 

worldwide, and Brazilian deforestation 

is responsible for less than 2% of 

CO2 emissions worldwide. Even if we 

assume that CO2 emissions directly 

control temperature, which the 
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computer models do not show, Brazil is 

not the culprit. And even if CO2 directly 

controls emissions, there doesn’t seem 

to be a climate crisis, not according to 

the IPCC report. But it doesn’t matter. 

The word “climate” has been 

pronounced and debate has been 

silenced. Now only the masters of 

discourse can speak. “Shut up”, they 

explained. 

The system still manages to maintain a 

lot of people in some kind of collective 

hypnosis. 

The system shows the word “nation” 

and the hypnotized crowd responds: 

“no, no; bad; Hitler”. 

The same system shows the word 

“migration” and the crowd responds: 

“good, good; diversity”, without the 

possibility of discussing that there are 

pros and cons to migration and pros and 

cons to nationalism. But that’s 

impossible to discuss. There are only 

the automatic reactions that are allowed. 

The system shows the picture of a forest 

on fire, from 20 years ago, but pretends 

it is Brazil today, and people react: 

“Brazil is bad, bad; lungs of the world; 

let’s invade it.” It’s like we are living in 

some sort of zombie apocalypse where 

people cannot discuss things. 

The system can train less and less 

people to respond automatically like 

that in hypnosis, but they still have the 

media. And the media is still an echo 

chamber influencing other media and 

some decision makers – some key 

decision makers, including some 

corporate decision makers, who can 

make completely wrong decisions, like 

senseless threats of boycotts for 

example against Brazil, because they 

are hypnotized. Because many decision 

makers don’t react to real people, they 

react to the media and think the media 

conveys the voice of the people. 

International law itself is under serious 

threat when a leader tweets a 20-year 

old picture saying it is the Amazon on 

fire now, and the echo chamber 

immediately starts calling for the 

breaking of Brazil’s sovereignty, or for 

retaliations against our products, 

without any base on any treaty or 

instrument. It looks like a Stalinist 

revolutionary justice to me. Accuse, 

execute. But where is justice, where is 

the rule of law? People say “climate 

crisis, shut up.” It is a precautionary 

principle, in a way. Stalin and other 

dictators used very well the 

precautionary principle, they just killed 

a lot of people without bothering if they 

were really a threat to their system. That 

is the good use of the precautionary 

system. 

Based on that same sort of Stalinist 

reasoning, the media and some 

politicians are starting to demonize 

meat, for example. Someone suggested 

we should resort to cannibalism to save 

the planet by not consuming bovine 

meat, which “destroys the Amazon”, in 

their narrative. Did we really come to 

that point? Do they want us all to eat 

soylent green? After using climate 

change to control energy supplies, to 

limit countries’ sovereignty, do they 

want to use it to control what people 

eat? What more invasive, and more 

efficent, than that? 

Where is human dignity, where is the 

sense of justice, where is common 

sense? 

The psychoanalyst Jacques Lacan said: 

“If God does not exist, nothing is 

permitted.” It is the opposite of the 

traditional Dostoevsky code, where he 

said: “If God does not exist, everything 

is permitted.” So that is what we are 

seing. Take away man’s symbolic 

dimension, where God inhabits, and not 

even eating meat is permitted any more. 

The destruction of the symbolic 

dimension is an old objective of 

Marxism, as we saw. First, they tried it 
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by reducing man to an economic 

animal, the reductio ad oeconomicum. 

Now they have something else, even 

more powerful, the reductio ad 

climaticum. And together, thanks to 

“hegemony”, the concept that all the 

“causes” are linked to, the banners of 

the left. When you accept that sort 

of reductio ad climaticum, together with 

gender ideology and oikophobia, the 

other instruments of globalism, 

everyhing that you can use to divide the 

people and to subjugate the people is 

good. 

It is curious because, for some time at 

least, the left wanted to unify the 

people, or so they said. But now they 

realized to people are against them. And 

so they try to fragment the people, to 

destroy the unit of nation, to destroy the 

family and to destroy the unity of 

human thinking itself. 

In the past, there used to be social 

problems. There still are social 

problems. But history showed that they 

could be addressed without resort to 

Stalinist dictatorship, as has been the 

case to a large extent, especially the 

developed countries. What was the 

social question? It was not the real drive 

for people who wanted do establish 

socialism or communism. The social 

question, social problems, social 

injustice was only a pretext for 

dictatorship. Now they are doing the 

same with the climate, or trying to. You 

don’t have to disrupt your whole 

economy to reduce emissions, even 

assuming that emissions control the 

temperature. Actually the United States 

is the only developing country reducing 

emissions, although it is not trying to, 

just because of technological advance. 

For some reason, or for reasons that we 

think we understand, the most drastical 

solutions are sold, like that they were 

the only ones that can face the 

challenge. 

What happens ist that Brazil is being 

otherized, to use the term dear to some 

thinking of the left. We are becoming, 

together with President Trump, 

President Bolsonaro is becoming this 

big other, the one that it is lawful to 

hate. Another mark of this sort of leftist 

ideology, they always need this sort of 

big enemy. We are being otherized, 

because  we are trying to stray away 

from the globalist pack. For us who care 

about those issues, we can say that the 

main thing at stake now is the dignity of 

the human being, and nothing else. 

Today, because of the way they use 

climatism as their main fighting 

instrument, the Amazon is ground zero 

of the fight against globalism and for 

the recovey of the human being in its 

fullness. 

Thank you very much. 

  

Perguntas e respostas: 

MEDIADORA: Thank you very much 

for those introspective and deeply 

philosophical remarks. I wish I had a 

pen and paper with me to take note but I 

will make sure to rewatch this event 

again. We have about fifteen minutes 

for question and answer. We have some 

microphones going around. So, if one… 

please wait until I call on you, and if 

you could please identify yourself with 

your name, the organization you are 

affiliated with. And please keep your 

question in question form. The only 

person to make remarks here is the 

Foreign Minister. Thank you. Let me 

see if you could please raise your hand 

if you have a question. We have a 

gentleman here... Member of the media, 

I think we’ll have about a few minutes 

at the end of the event. But, you know, I 

called on you first, I will give you an 

opportunity. Can you wait for the 

microphone? We have a microphone 

coming up right here. Thank you so 

much. 
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PARTICIPANTE 1: Is that OK to make 

a question in Portuguese or do you 

prefer in English? 

APRESENTADORA: Please, if you 

don’t mind, because we are recording... 

if you want to ask a question in 

Portuguese at the end of the event, 

would you mind waiting till the end? 

PARTICIPANTE 1 (Luiz Fernando da 

Silva Pinto): No, no, that’s ok. I’ll go 

first. Ministro, you said two things that 

are very rare to hear in presentations 

like this. One is the symbolic image. 

The other one is the dictatorship of the 

climate...or climatism. Would 

you...would you explain why you 

decided to have those topics in this 

presentation and would you explain a 

little bit more about them? Thank you. 

MINISTRO: Sure. Thank you Luiz 

Fernando. Well, I always think it’s 

important to try to go beyond the 

surface and try to explore the 

intellectual and spiritual, so to say... 

infrastructure that is beneath the 

economic and political events and 

developments. So... I try to make a 

suggestion of a way of research... I 

don’t think I have the truth about 

anything. It’s just a suggestion of... 

trying to look at some sort of deeper 

dimension. I do think that the human 

being is governed by – it’s a thought, 

call it interior, call it soul, or spirit, or 

whatever, or reasoning – and that’s 

where things actually happen, right? So 

the economic, political phenomena are 

consequences of what people think. I 

think that’s basically it. So, if people, I 

think it’s the case today... have so much 

difficulty... I guess it’s not the case of 

people here, I know... but, in the culture 

as a whole, people have so much 

difficulty in thinking beyond the 

immediate reality, have so much 

difficulty in analyzing things, in a non-

emotive way, and they react 

immediately without reasoning, without 

looking for information about impulses 

that they receive... I think that we have 

a problem and we should analyze that, 

and I try to formulate that as the loss of 

the symbolic faculty. And regarding 

climate, what’s the expression? Climate 

dictatorship, did I say that expression? 

Basically, [as I said, I try to put it]... I 

want to distinguish what is the 

phenomenon of climate change, and the 

way we should study it, which I think is 

scientifically, looking at the value of the 

theory that it’s basically controlled by 

CO2 emissions, which, from what I have 

studied, not being a scientist, I think 

there is some lack of evidence for. 

People think there are a lot evidence. I 

think it’s a question of scientific debate, 

but my problem with that, with the 

political use of climate change and 

climate alarmism... And what we see 

today in the political debate around the 

world, not here, for me it seems a 

question of ideology, it’s a question of 

using the impression of a phenomenon 

in order to attain some political roles, 

without going back to the real, serene, 

calm scientific study of the 

phenomenon. So, and I think, in the past 

there has been the mark of maybe 

dictatorships when you don’t realize 

reality because you don’t have the 

symbolic dimension, but you just react 

to impulses, and are led sometimes to 

wrong decisions, because you don’t 

analyze things, so that’s basically it. 

MEDIADORA: Right, let’s go to this 

side of the room… the gentleman in the 

front…if you could just wait for the 

microphone… thank you. 

PARTICIPANTE 2: Thank you, Mr. 

Minister, for your presentation. One of 

the frustrating things… 

MEDIADORA: If you could just 

quickly identify yourself… 

PARTICIPANTE 2: Sorry. Alfonso 

Aguilar, International Human Rights 

Group. One of the frustrating things 

about the criticism of new populist 

leaders like President Bolsonaro, 
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President Trump, by the Left, is this 

immediate attack that they’re autocratic, 

sometimes they even go and say, and 

use the word even fascist. As you said 

in your presentation, President 

Bolsonaro, just like President Trump, 

have embraced liberal economic 

policies which call for less government 

intervention. Ironically they propose 

policies that would call for more 

government intervention in the lives of 

people. So, in a sense, what they’re 

proposing is more autocratic than what 

the new populist leaders are proposing. 

Could you comment on that a little bit? 

MINISTRO: Yeah, sure. Thank you, 

Alfonso. One way of approaching that 

is this traditional, in this case not 

Stalinist, but Leninist dogma or advice 

that to his followers that you should 

criticize your enemies on what you do 

and call your enemies what you are. So 

the autocratic slander is basically that, I 

think, and I think you’re totally right. 

How can you be autocratic when you 

are for more opening, how can you be 

autocratic like people who know Brazil 

here know there has never been the 

amount of independence among the 

three branches of power – and the 

Executive is one of them – and we try to 

navigate a 100 % inside the Constitution 

to try to do the things that the President 

has been elected to do and his team is 

trying to help him. And it’s very hard to 

argue that, but then we come to the 

question of words without reality 

behind. We just say the word “autocrat” 

and people react to that, “Yeah! It’s 

autocratic”. Ok, but prove me, or at 

least give me a hint why “is it 

autocratic”, right? Sometimes it’s a 

vague thing, but there never appear 

really the base for people who call us 

autocratic. So I think we come back to 

the question of the misuse of words, the 

use of words as tools for that sort of 

collective hypnosis, and not tools for 

examining and studying reality. 

MEDIADORA: Right, we have a 

question over here on the left side of the 

room, thank you! 

PARTICIPANTE 3: Hi, thank you, 

Minister! My name is Isabela Patriota, 

I’m a PhD student at the University of 

São Paulo. I’d like to know if treating 

the climate change as ideology, or in 

some part denying it, it cannot turn the 

international trade of Brazilian meat 

harder in this situation?” 

MINISTRO: So, everything I said, or 

most of, or a good part of what I said, 

was trying to explain why I consider the 

phenomenon of climate change has 

been captured for political purposes. 

And I think that question points exactly 

in that sense. I think in order to impose 

all kinds of control that people 

sometimes advocate because of a 

perceived climate crisis, you need to 

have some sort of strong evidence for 

that, right? If you say, “Oh, our country 

is at war and we need to break the rule 

of law, we need to imprison potential 

spies”, okay, that’s tenable, but then at 

least you have to see the war 

somewhere! But now we just… okay, 

it’s like you’d say, “Oh, there’s a war 

and, okay, let’s imprison everyone 

who’s a threat”, but where’s the war? 

No one saw the fires being shot! So just 

to exaggerate a little bit! But 

unfortunately trade can be a victim of 

that sort of ideology. But, for example, 

countries like Germany are very 

sensible and lots and lots of good sense 

in the dialogue we have had with them 

since this episode started, they want to 

do trade with us, we want to do trade 

with them. I believe they committed the 

European Commission to make a study 

about the real impact, or real dimension 

of the fires in the Amazon, and it 

showed that it’s basically on average: 

some fire a little bit more than last year 

and a lot less than a few years back… 

so I think it’s a good example of non-

ideology, of looking at the problem and 
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situation and trying to examine it 

according to the data of reality and not 

just jumping to conclusions and say, 

“Oh Brazil’s destroying the forests, so 

let’s harm Brazil!” I think it’s a real 

question of reality versus ideology here. 

Thank you. 

MEDIADORA: Time for one more 

brief question – the woman right here 

with the black jacket, thank you! 

PARTICIPANTE 4: Hi, Minister, how 

are you? Claudia Trevisan, I’m a non-

resident fellow at the Foreign Policy 

Institute at SAIS. I’d like to talk about a 

subject that’s discussed a lot on this 

city, which is China. In your view of 

this fight for the West civilization, 

where do you see China? And a more 

concrete question is what can you 

expect from President Bolsonaro’s visit 

to Beijing later this year? Thank you” 

MINISTRO: Thank you, Claudia, nice 

to see you again. So, I think China is a 

country that navigated very well the 

globalization, that’s totally their merit – 

I think they’re probably the country that 

got the most out of globalization and 

became a much more prosperous nation 

thanks to all those economic changes, 

and that’s part of reality now. Of course 

this created some imbalances – if that’s 

the case, I don’t want to comment on 

the US trade policy, but that seems the 

case from a US point of view – and it’s 

not, I think, China’s fault, but it’s a 

problem for some people, in this case, 

in the US. So, I basically see it in very 

practical way, for Brazil it’s being 

different, Brazil has benefited a lot from 

trade with China, being some 

downsided in terms of some sectors that 

we lost to Chinese competitiveness, but 

then again nothing against China, that is 

just a recognition of their success and 

some of our failures. And we’re also 

trying to address those imbalances from 

our point of view. And our coming visit 

to China is part of the effort to address 

that, to have more access to Chinese 

markets in sectors that we were not 

present, and to negotiate in the same 

way, with the interest China has in 

Brazil. What we want is to perform a set 

of negotiations where each one has his 

cards and we try to arrive at a common 

beneficial result. We do have the feeling 

that in the past Brazil didn’t negotiate 

well with China, we didn’t use well our 

cards – and I mean, again, no fault of 

China, fault of our negotiators, and now 

we’re trying to build the act, to keep 

what we have, to build from that… So I 

don’t see at all in this sort of adversarial 

relationship with China, I think it’s also 

cooperative relationship that can come 

in mutual benefit. By the way, China, 

through, for example, their Chargé 

d’affaires in Brasilia, during all this 

turmoil about the Amazon, expressed 

very clearly their support for Brazil’s 

sovereignty. That’s been very important 

to us and we do recognize that. So that’s 

basically how we approach it. Thank 

you. 

MEDIADORA: Perfect, and with that, 

Foreign Minister, thank you! It’s been a 

honor and a privilege to hear from you 

today. Thank you! 

 

Palavras do Ministro Ernesto 

Araújo no evento “Rebuilding 

Communities: Ensuring a 

Future for Persecuted 

Christians” – Nova York, 27 de 

setembro de 2019 – 01/10/19 

For us, Christians, in the beginning it 

was the Word – en archê ên ho logos – 

and in this beginning, when you look at 

the Greek “archê”, it means more than 

temporal beginning, it means the 

principle, the organizing principle of 

reality and of our faith. So, for us, 

above all it is important to speak. And 

this is how this is so important for us to 

start speaking of the situation of 

persecuted Christians and to speak 
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about ways of addressing that problem. 

No more silencing is available to us, as 

Péter was saying, we need to address 

this and we need to start by talking and 

analyzing, and gathering here is a very 

important step in that direction. 

 

President Jair Bolsonaro, in his speech 

at the opening of the General Assembly, 

spoke about this issue – he spoke about 

many issues – and he spoke about what 

Brazilians think and about what he 

thinks; it was a speech from the heart, a 

speech that was criticized because he 

talked too directly, and I think that this 

is exactly what is needed: to talk 

directly and to go head on to the issues. 

And the issue of persecution of 

Christians is one of those. Brazil is very 

much committed to this very essential 

endeavor. We are also part of the 

launching of the Alliance for Religious 

Freedom, last Monday, under the 

leadership of President Trump and 

Secretary Mike Pompeo, another very 

important initiative. And all that 

because Brazilians care deeply about 

this issue. Brazilians are, in their 

majority, a Christian nation and a 

religious nation, and we care about this 

issue. And we are trying to bring this 

new concept of democracy: democracy 

like doing things that the people care 

for. That should be the thing, the 

original concept of democracy but it has 

been too often forgotten. Also, not only 

out of a political consideration, but also 

because of our faith, and our faith that 

also de voice of the people is the voice 

of God. 

We are extremely happy to see leaders 

like President Jair Bolsonaro, like 

President Orbán, like Péter here, 

speaking about this problem. I was in 

Hungary recently, and I was deeply 

moved by the way that Hungarians take 

at heart their Christian heritage, and 

their Christian faith, and we commend 

immensely this effort. 

So, religions exist and they are part of 

Mankind, that is too often forgotten. 

Nowadays it looks like religion is 

something accidental to Mankind, but 

we don’t think that is the case: if you 

read all Anthropology texts, you see 

that no human community, as primitive 

as it may be, was ever found that 

doesn’t have three elements – some sort 

of family structure, language, and faith 

in something higher. So religious faith 

has accompanied Mankind since the 

beginning, just like family and just like 

language, and we should not treat that 

as primitive, because, otherwise, we 

would also renounce language, because 

language is what make us human, and 

since you find language among 

primitive peoples, it doesn’t mean that 

you should give up language. The same 

way, you should not give up religion 

just because it comes from the dawn of 

Mankind. 

The threat that we face is, of course, in 

a way what we call intolerance and 

ignorance in our societies. But we have 

to first begin by thinking what happens 

in countries of Christian majority, 

because there is – amazingly and sadly 

– intolerance against the Christian faith 

in countries of Christian heritage and 

Christian majority. In our countries, 

Christianity is too often hostilized and 

persecuted, perhaps not by violence, but 

by ignorance and by silence. So we 

have to begin by understanding 

ourselves, by looking at the roots of our 

society, and to the extent that they are 

rooted in Christian values and in the 

Christian faith. 

I believe, when you look to the world 

we see, for some decades now (but 

today very intensely), a crisis of our 

spirituality, a crisis of people who no 

longer are provided with their age-old 

faith and look at something else. There 

is this famous saying of Chesterton, 

who said that “when you don’t believe 

in God, you believe in anything”. I 
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believe that, for example, the extreme 

climate alarmism is part of that 

phenomenon: you have the concrete 

issues of climate change that must be 

addressed, but sometimes you have the 

impression of this turning into some sort 

of substitute religion for some people, 

because of that spiritual void that needs 

to be filled. 

So, we need to act. We need to act in 

our societies and we need to act across 

the world. Christians are persecuted 

because of age-old hatred and rivalries, 

and of which Christians themselves are 

not exempt, we are also part of the 

problem and we need to recognize that. 

But Christians are also persecuted 

because of this cultural atmosphere, 

especially in the West, that doesn’t care 

about Christianity. That sometimes even 

thinks that Christians deserve to suffer 

and to be persecuted. So that’s the first 

thing we have to break. We have to 

change that. Persecuted Christians, in 

my view, are the beating heart of all the 

Christian churches – Catholic Church, 

evangelical churches. This beating heart 

is the center of our faith. We cannot 

forget that. Us, we that can freely 

decide about going to church or not 

going to church, that can decide about 

reading the Bible or not reading the 

Bible, we should pay a lot of attention 

to people who cannot freely decide that. 

We should not take for granted those 

freedoms that we enjoy. And this is also 

a big part of our work. 

Just to finish and to come back to the 

question of the environment that is so 

present: it has been said that the 

Amazon, of which Brazil has a huge 

portion, is “the lungs of the world” 

because of the oxygen it produces… 

actually, scientifically this has been 

challenged, this metaphor, but it stays 

there and it’s okay. But I think here we 

should take into account that religion – 

and, for Christians, Christianity – is the 

lungs of our spiritual world. Thank you 

very much. 

 Comentários finais: 

Thank you very much! It was really a 

privilege to be here. I’d like to make 

two points that occurred to me after 

hearing all the remarkable remarks and 

contributions: first, there is the issue of 

religious freedom, and the question of 

persecuted Christians is part of that, and 

I think it’s very important because 

sometimes you have the sense that some 

people who talk about religious freedom 

talk about that in a generic way. There’s 

no generic religion! Religion is 

Christianity, or Islam, or Buddhism or 

whatever… some people seem to be 

comfortable to talk about religious 

freedom, but they are not comfortable 

when you go into the real issues of 

individual religions – so, when you talk 

about religious freedom, you have to 

talk about specific questions of 

persecuted Christians, like what gathers 

us today, also persecuted Muslims, 

persecuted Buddhists, persecuted Jews, 

etc. But you have to go into the 

specificity. Some people like to defend 

religious freedom as long as there is no 

religion involved, sometimes. And we 

have to address that, not go towards that 

sort of common denominator. Also, for 

Christians I think too often the world 

accepts Christianity as long as it sees 

Christianity as a set of social values and 

things like that. Of course, for us, it’s 

more than that, and it’s the rights to 

celebrate the mysteries that are at the 

core of our faith. 

And, second, President Bolsonaro in his 

speech at the opening of the General 

Assembly talked about an ideology that 

tried to drive God away from the human 

soul, and we see that the same ideology 

that tried to drive God away from the 

human soul also tried to drive nations 

away from the international system and 

from the multilateral system, and now I 

see here that it’s basic nations that are 
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taking ownership of this issue of 

religious freedom and the fight against 

the persecution of Christians, so I see 

that – maybe not by coincidence, 

certainly not by coincidence – you have 

a reversal of that tendency and you see 

that God is coming back to our 

discussions, and nations are coming 

back to the center of the multilateral 

system. Thank you! 

[O video completo do evento está 

disponível 

em: http://webtv.un.org/watch/protectio

n/6090064557001] 

 

Discurso do Ministro Ernesto 

Araújo na abertura do Fórum 

Brasil de Investimentos 2019 – 

São Paulo, 10 de outubro de 

2019 – 15/10/19 

Muito bom dia, 

É uma imensa alegria e uma honra para 

mim participar dessa edição do Brazil 

Investment Forum e contribuir para a 

ambiciosa e corajosa agenda de 

transformação do Presidente Jair 

Bolsonaro. Grande parte dessa agenda 

de transformação se baseia no 

relacionamento externo. Para aumentar 

a competitividade, para aumentar a 

produtividade, gerar empregos, gerar 

oportunidades para todos, é necessária a 

abertura do país para o que há de mais 

avançado tecnologicamente, para o que 

há de mais avançado em termos de 

padrões de políticas públicas e de 

governança, para a plena integração do 

país às cadeias globais de valor. 

Para isso, precisamos de parcerias. 

Precisamos, por exemplo, da parceria 

extraordinária que já temos com o BID, 

que continue gerando novas ideias. No 

jantar de ontem, conversando com o 

ministro Paulo Guedes e com o 

presidente do BID, já surgiram novas 

ideias, coisas que podemos fazer juntos, 

parcerias com todos os senhores, com 

todos os investidores. 

O Itamaraty se orgulha de ser parte 

dessa construção de um novo Brasil. 

Todos nós aqui, representando 

diferentes ministérios, nos orgulhamos 

certamente disso. São vinte e dois 

ministérios e vinte e dois pilares desse 

projeto, desse imenso projeto de 

transformação. Acabei de contar, nós 

temos aqui dez ministros do governo 

brasileiro. Dentre os vinte e dois, é 

quase metade do gabinete. Acho que 

isso é um sinal extraordinário da 

relevância que nós atribuímos a esse 

foro e à coordenação, ao contato, ao 

diálogo com o setor privado, com os 

investidores. Não é todos os dias que 

nós vemos esse nível de compromisso. 

A Apex, ligada ao Itamaraty, mas 

conduzida por um conselho que tem, 

além do Itamaraty, o Ministério da 

Economia, Ministério da Agricultura, 

vários outros órgãos do governo e 

órgãos do setor privado, é um símbolo 

desse trabalho em conjunto, dessa 

coordenação do governo brasileiro e é 

um instrumento dessa política de 

engajamento externo, de abertura e de 

orgulho de ser quem somos. 

Nós já deixamos claro em várias 

ocasiões, o presidente já deixou isso 

claro em muitas ocasiões que liberdade 

econômica e liberdade política vão 

necessariamente juntas. Estamos 

convencidos de que o eixo do 

patriotismo é aquele que faz rodar para 

a frente, finalmente, o Brasil. 

Administrações anteriores, algumas, 

acho que infelizmente nem tentaram a 

transformação, tentaram apenas 

aprofundar uma certa estrutura de 

poder. Outras tentaram reformas, mas 

sem a convicção. Acho que tentaram 

um liberalismo sem povo. E pela 

primeira vez nós estamos tentando fazer 

um liberalismo com o povo. Tentamos 

fazer no passado, tentou-se fazer um 

liberalismo sem liberdade, um 

http://webtv.un.org/watch/protection/6090064557001%5d
http://webtv.un.org/watch/protection/6090064557001%5d
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liberalismo de fachada, que não mexia 

com as estruturas seculares de poder do 

Brasil, um liberalismo que não 

desafiava o sistema de atraso. 

Agora nós desafiamos e, com isso, 

podemos ter uma política comercial que 

faz comércio, uma política de 

infraestrutura que faz infraestrutura, 

uma política educacional que educa, 

uma política ambiental que cuida do 

meio ambiente, uma política de 

tecnologia que atrai tecnologia e assim 

por diante, porque o povo brasileiro está 

mobilizado em torno desse projeto do 

presidente Jair Bolsonaro, porque 

estamos nos ligando às cadeias globais 

de valor e também estamos nos ligando 

aos valores do povo brasileiro. 

Os resultados desse novo engajamento, 

interno e externo, já se fazem sentir. No 

caso da frente externa, na conclusão dos 

dois maiores acordos extrarregionais já 

negociados pelo Mercosul, como já foi 

mencionado, com a União Europeia e 

EFTA, se faz sentir na muito produtiva 

e benéfica aproximação com os Estados 

Unidos da América, também com outros 

grandes parceiros com os quais 

tínhamos um potencial que não era 

explorado, como o Japão, como Israel. 

Também nas relações muito produtivas 

e densas que estamos desenvolvendo 

com outros importantes parceiros, como 

a China e os países árabes, para onde 

brevemente faremos uma importante 

viagem, ou seja, estamos nos integrando 

no mundo, estamos nos integrando na 

região, estamos integrando a região. 

Trouxemos uma filosofia de integração 

aberta à América do Sul, à América 

Latina, que era talvez a visão original da 

integração, mas que havia sido 

abandonada, uma visão que une 

economia de mercado e a democracia, 

ou seja, o mesmo projeto que temos 

para o Brasil, mas queremos que seja o 

projeto de toda a região: liberdade 

econômica e liberdade política. Nós 

estamos vivendo uma extraordinária 

abertura, um extraordinário aumento do 

leque de opções. Estamos prontos, nesse 

sentido, por exemplo, para começar o 

nosso processo de adesão à OCDE. Isso 

reforçará toda essa dinâmica e toda essa 

agenda que nós temos. Eu tenho a 

convicção de que as discussões e os 

intercâmbios dessa edição do Brazil 

Investment Forum muito contribuirão 

para que nós continuemos nesse 

caminho de entrega de resultados que 

atendem aos interesses dos brasileiros e 

acho que podem contribuir também para 

a região e para o mundo, ao criar um 

país mais próspero, dinâmico e com 

oportunidades de crescimento para 

todos. E ao mesmo tempo um país mais 

fiel a si mesmo. 

Muito obrigado. 

 

Palavras do Ministro Ernesto 

Araújo na abertura do 

Seminário Empresarial Brasil-

China – Pequim, 25 de outubro 

de 2019 – 25/10/19  

Muito bom dia a todos. 

Senhor Presidente da República, Jair 

Bolsonaro; senhor Hu Chunhua, Vice-

Primeiro Ministro da República Popular 

da China, em nome de quem 

cumprimento todas as autoridades 

chinesas aqui presentes, senhores 

ministros do governo brasileiro, 

senhores parlamentares, senhor 

governador do Acre, caros amigos, 

senhoras e senhores. 

É com enorme prazer que dou as boas 

vindas aqui a todos os presentes, nessa 

conferência, que demonstra a 

determinação comum de aumentarmos a 

parceria econômica entre o Brasil e a 

China. Consideramos que é de 

fundamental importância a opinião, a 

experiência, as ideias e o dinamismo 

dos empresários brasileiros e chineses 

para construirmos a parceria Brasil-
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China da maneira que ela merece e da 

maneira que esperam de nós as duas 

sociedades, de modo a gerar emprego, a 

gerar renda, a gerar crescimento, a gerar 

dinamismo econômico. Por isso, no dia 

de hoje, empresas brasileiras e chinesas 

apresentarão aqui casos de sucesso, de 

negócios entre o Brasil e a China, 

trazendo não somente exemplos 

concretos de coisas que funcionam, mas 

também indicações dos caminhos que 

poderemos seguir juntos para aproveitar 

plenamente as oportunidades que se 

abrem entre os nossos setores 

produtivos. 

O governo do Presidente Jair Bolsonaro 

está abrindo a economia do Brasil ao 

mundo e estimulando negócios e 

investimentos. Vamos aproveitar todo o 

potencial da economia brasileira, 

removendo os entraves ao comércio e as 

barreiras à concorrência que limitam 

nosso potencial de crescimento. Vamos 

também integrar melhor o Brasil à 

economia mundial e às cadeias globais 

de valor. Já estamos fazendo isso. 

Estamos recuperando o tempo perdido 

em transformar o Brasil em um centro 

de presença muito mais firme, muito 

mais decidida nessas cadeias globais de 

valor. Uma dimensão essencial desse 

esforço é a atração de investimentos ao 

Brasil, que já estão sendo facilitados por 

meio da redução da burocracia, pelos 

nossos robustos programas de 

investimentos. O governo brasileiro 

confere, nesse sentido, especial 

importância à atração de investimentos 

para projetos estratégicos de 

infraestrutura, no âmbito do programa 

de parcerias de investimentos (PPI), que 

conta com o apoio direto não só do 

ministério das relações exteriores, mas 

de praticamente todas as agências do 

governo brasileiro, várias delas 

representadas aqui. Isso é algo essencial 

de se dizer, de se repetir, que hoje o 

governo brasileiro trabalha em equipe; 

temos aqui a presença de vários 

ministros do governo brasileiro, temos 

aqui a presença do ministro da Casa 

Civil, por exemplo, que coordena o 

programa de parcerias de investimentos, 

ministra da agricultura, ministro das 

minas e energia, ministro do gabinete de 

segurança institucional, todos 

trabalhando em uníssono para 

desenvolver a aproveitar essas 

oportunidades que estão se abrindo. 

No caso do Ministério das Relações 

Exteriores, estamos muito empenhados 

tanto na agenda de abertura econômica, 

quanto na agenda de promoção de 

investimentos, inclusive através da 

agência brasileira de promoção de 

exportações e de investimentos – 

APEX, que estamos redinamizando; 

saúdo aqui o presidente da APEX, aqui 

presente, Sérgio Segovia, de uma 

maneira a termos uma presença 

determinante aqui na China para a 

construção dessas novas parcerias. 

Esperamos novos investimentos 

chineses, não só infraestrutura. Já desde 

ontem, estamos vendo oportunidades na 

economia criativa, por exemplo, nas 

áreas de inovação, de logística. Estamos 

cada vez mais entusiasmados com as 

possibilidades dessa parceria e 

consideramos também fundamental a 

presença de investimentos chineses nos 

setores de exploração de petróleo e gás 

e energias renováveis, outra dimensão 

fundamental da nossa interação. 

Queremos investimentos chineses em 

novas áreas, como o refino de petróleo e 

transporte de gás natural, entre outras 

áreas importantes para os negócios entre 

o Brasil e a China. Queremos mais 

turismo da China no Brasil, estamos 

trabalhando de maneira, como o 

Presidente da República já anunciou, de 

maneira muito acelerada para a 

facilitação plena do acesso de turistas e 

homens e mulheres de negócios 

chineses ao Brasil. Consideramos que 

essa é uma fronteira que está se abrindo 

com enormes possibilidades para os 

dois países, a área do turismo. Também 

na área de esporte, é uma área que já 
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tem uma vocação natural de 

intercâmbio entre Brasil e China, não só 

pelas oportunidades econômicas de 

investimento no esporte que isso gera, 

mas também pela dimensão decisiva de 

contato entre as duas sociedades. 

Outro aspecto fundamental é que o 

Brasil pode contribuir em muito para a 

segurança alimentar da China. Nas 

últimas décadas, o Brasil desenvolveu 

uma capacidade de conciliar produção 

agrícola com preservação ambiental, 

mantendo-se simultaneamente como um 

dos países que mais protegem a sua 

vegetação nativa e um dos maiores 

produtores de alimentos do mundo. 

Mais de 60% do território brasileiro é 

coberto por vegetação nativa, com 

atividades agropecuárias limitadas a 

cerca de 30% do território, sendo 

apenas 8% para atividade agrícola, o 

que dá uma dimensão do enorme 

potencial do Brasil nessa área e da 

perspectiva de complementariedade 

com a China. Esperamos que um 

número cada vez maior de chineses 

possam ter acesso aos produtos do 

nosso agronegócio, produzidos de 

maneira sustentável, e que a China 

também contribua para a percepção 

correta da qualidade e da 

sustentabilidade do setor agrícola 

brasileiro. 

Os empresários aqui presentes poderão 

dialogar diretamente no encontro 

específico de agronegócio, bem como 

poderão estar presentes em um painel 

com a ministra da agricultura do Brasil 

e as instituições de pesquisa 

agropecuária.  Desejo, para finalizar, a 

todos uma excelente jornada de 

negócios e que possamos aproveitar 

esse evento de hoje para aprofundarmos 

o nosso conhecimento mútuo, nossa 

interação mútua, sobre os diversos 

setores das economias do Brasil e da 

China. 

O governo brasileiro, assim como tenho 

certeza, o governo chinês, estão 

plenamente empenhados em criar todas 

as condições para que essa magnífica 

comunidade de negócios chinesa e 

brasileira seja cada vez mais o motor da 

nova parceria, do crescimento dos 

negócios e do crescimento econômico 

dos dois países. Muito obrigado. 

[Áudio disponível 

em https://soundcloud.com/itamaratygo

vbr/fala-do-ministro-ernesto-araujo-na-

abertura-do-seminario-empresarial-

brasil-china-pequim-251019] 
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ATOS INTERNACIONAIS EM 

VIGOR 

AJUSTE COMPLEMENTAR AO 

ACORDO BÁSICO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DO 

ESTADO PLURINACIONAL DA 

BOLÍVIA PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

“FORTALECIMENTO DA 

CAPACIDADE OPERATIVA DA 

POLÍCIA BOLIVIANA E DA 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

NA LUTA CONTRA O 

NARCOTRÁFICO EM RODOVIAS 

E DELITOS CONEXOS DE 

IMPACTO TRANSFRONTEIRIÇO” 

26/08/19 

 O Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo do Estado 

Plurinacional da Bolívia (doravante 

denominados “Partes”), 

 Considerando que as relações de 

cooperação técnica têm sido fortalecidas 

e amparadas pelo "Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e 

Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o 

Governo do Estado Plurinacional da 

Bolívia", firmado em 17 de dezembro 

de 1996; 

 Considerando o desejo comum de 

promover a cooperação para o 

desenvolvimento; e  

Considerando que a cooperação 

técnica na área de segurança pública 

reveste-se de especial interesse para as 

Partes,  

Ajustam o seguinte:  

Artigo I 

Objeto  

1. O presente Ajuste Complementar 

tem por objeto a implementação do 

projeto “Fortalecimento da Capacidade 

Operativa da Polícia Boliviana e da 

Polícia Rodoviária Federal na Luta 

Contra o Narcotráfico em Rodovias e 

Delitos Conexos de Impacto 

Transfronteiriço” (em diante 

denominado “Projeto”), cuja finalidade 

é fortalecer a capacidade da Polícia 

Boliviana, por meio da Força Especial 

de Luta Contra o Narcotráfico, e da 

Polícia Rodoviária Federal na luta 

contra o narcotráfico e delitos conexos 

de impacto transnacional. 

2. O Projeto contemplará os objetivos, 

as atividades e os resultados a alcançar.  

3.  O Projeto será aprovado e firmado 

pelas instituições coordenadoras e 

executoras.  

Artigo II 

Partes  

1. O Governo da República Federativa 

do Brasil designa:  

a. a Agência Brasileira de Cooperação 

do Ministério das Relações Exteriores 

(ABC/MRE) como instituição 

responsável pela coordenação, 

acompanhamento e avaliação das 

atividades decorrentes do presente 

Ajuste Complementar: e  

b) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

como instituição responsável pela 

execução das atividades decorrentes 

deste Ajuste Complementar. 

2. O Governo do Estado Plurinacional 

da Bolívia designa: 

o Ministério de Planejamento do 

Desenvolvimento - Vice-Ministério de 
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Investimento Público e Financiamento 

Externo como instituição responsável 

pela coordenação e interlocução com a 

instituição executora do projeto para o 

acompanhamento e a avaliação das 

atividades decorrentes do presente 

Ajuste Complementar; e   

b. a Polícia Boliviana como instituição 

responsável pela execução das 

atividades decorrentes deste Ajuste 

Complementar, bem como pelo 

acompanhamento e pela avaliação 

dessas atividades, cujos resultados 

deverão ser encaminhados ao Vice-

Ministério de Investimento Público e 

Financiamento Externo. 

Artigo III 

Competências  

1. Ao Governo da República Federativa 

do Brasil cabe: 

a. designar e enviar técnicos para 

desenvolver na Bolívia as atividades de 

cooperação técnica previstas no Projeto; 

b. disponibilizar instalações e 

infraestrutura adequadas à execução das 

atividades de cooperação técnica 

previstas no Projeto; 

c) prestar apoio operacional aos 

técnicos enviados pelo Governo 

boliviano, mediante o fornecimento de 

todas informações necessárias à 

execução do Projeto; e 

d) acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do Projeto.  

2. Ao Governo do Estado Plurinacional 

da Bolívia cabe:  

a. designar técnicos para desenvolver 

no Brasil as atividades de cooperação 

técnica previstas no Projeto; 

b. disponibilizar instalações e 

infraestrutura adequadas à execução das 

atividades de cooperação técnica 

previstas no Projeto; 

d. prestar apoio operacional aos 

técnicos enviados pelo Governo do 

Brasil, mediante o fornecimento de 

todas informações necessárias à 

execução do Projeto; e 

 

e. acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do Projeto.  

3. O presente Ajuste Complementar não 

implica qualquer compromisso de 

transferência de recursos financeiros do 

Estado brasileiro ou qualquer outra 

atividade gravosa ao patrimônio 

nacional. 

Artigo IV 

Execução de Atividades  

Na execução das atividades previstas no 

Projeto, as Partes poderão dispor de 

recursos de instituições públicas e 

privadas, de organizações não 

governamentais, de organismos 

internacionais, de agências de 

cooperação técnica, de fundos e de 

programas regionais e internacionais, 

que deverão estar previstos em outros 

instrumentos legais que não o presente 

Ajuste Complementar. 

 Artigo V 

Da Normativa  

Todas as atividades mencionadas neste 

Ajuste Complementar estarão sujeitas às 

leis e aos regulamentos em vigor na 

República Federativa do Brasil e no 

Estado Plurinacional da Bolívia. 

Artigo VI 

Dos Informes e Documentos 
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1. As instituições executoras 

mencionadas no Artigo II elaborarão 

relatórios sobre os resultados obtidos no 

Projeto desenvolvido no âmbito deste 

Ajuste Complementar, os quais serão 

apresentados às instituições 

coordenadoras.  

2. Os documentos resultantes das 

atividades desenvolvidas no marco do 

Projeto serão de propriedade conjunta 

das Partes. Em caso de publicação dos 

referidos documentos, as Partes deverão 

ser prévia e formalmente consultadas e 

mencionadas no documento publicado. 

 Artigo VII 

Vigência 

O presente Ajuste Complementar 

entrará em vigor na data de sua 

assinatura e vigorará por 2 dois anos, 

sendo renovado automaticamente, até o 

cumprimento de seu objeto, salvo 

manifestação contrária de quaisquer das 

Partes. 

Artigo VIII 

Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia relativa à 

interpretação ou execução do presente 

Ajuste Complementar será resolvida 

diretamente pelas Partes, por via 

diplomática. 

Artigo IX 

Denúncia  

Qualquer uma das Partes poderá 

notificar, a qualquer momento, por via 

diplomática, sua decisão de dar por 

finalizado o presente Ajuste 

Complementar, cabendo às Partes 

decidir sobre a continuidade das 

atividades que estiverem em execução. 

A denúncia surtirá efeito 3 (três) meses 

após a data da notificação. 

Artigo X 

Disposições Gerais 

Nas questões não previstas no presente 

Ajuste Complementar, aplicar-se-ão as 

disposições do Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e 

Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o 

Governo do Estado Plurinacional da 

Bolívia, firmado em 17 de dezembro de 

1996. 

 Firmado em La Paz, em 26 de agosto 

de 2019, em dois exemplares originais 

em português e espanhol, sendo ambos 

os textos igualmente autênticos. 

 PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL,  

Bem. Octávio Henrique Dias Garcia 

Côrtes, Embaixador do Brasil na 

Bolívia 

 

PELO GOVERNO DO ESTADO 

PLURINACIONAL DA BOLÍVIA 

Emb. Diego Pary Rodríguez, Ministro 

das Relações Exteriores 
 

AJUSTE COMPLEMENTAR AO 

ACORDO BÁSICO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DO 

ESTADO PLURINACIONAL DA 

BOLÍVIA PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

“FORTALECIMENTO DA 

CAPACIDADE OPERATIVA DA 

POLÍCIA BOLIVIANA E DA 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

NO COMBATE AOS CRIMES 
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CONTRA OS DIREITOS 

HUMANOS” – 26/08/19 

O Governo da República Federativa do 

Brasil 

e  

O Governo do Estado Plurinacional da 

Bolívia 

(doravante denominados 

“Partes”), 

Considerando que as relações de 

cooperação técnica têm sido fortalecidas 

e amparadas pelo "Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e 

Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o 

Governo do Estado Plurinacional da 

Bolívia", firmado em 17 de dezembro 

de 1996;  

Considerando o desejo comum de 

promover a cooperação para o 

desenvolvimento; e 

Considerando que a cooperação técnica 

na área de segurança pública reveste-se 

de especial interesse para as Partes;  

Ajustam o seguinte:  

Artigo I 

Objeto 

1. O presente Ajuste Complementar tem 

por objeto a implementação do 

projeto “Fortalecimento da Capacidade 

Operativa da Polícia Boliviana e da 

Polícia Rodoviária Federal no Combate 

aos Crimes Contra os Direitos 

Humanos” (em diante denominado 

“Projeto”), cuja finalidade é fortalecer a 

capacidade operativa da Polícia 

Boliviana e da Polícia Rodoviária 

Federal no combate aos crimes contra 

os direitos humanos. 

 2. O Projeto contemplará os objetivos, 

as atividades e os resultados a alcançar.  

3. O Projeto será aprovado e firmado 

pelas instituições coordenadoras e 

executoras. 

Artigo II 

Partes  

1. O Governo da República Federativa 

do Brasil designa:  

a. a Agência Brasileira de Cooperação 

do Ministério das Relações Exteriores 

(ABC/MRE) como instituição 

responsável pela coordenação, 

acompanhamento e avaliação das 

atividades decorrentes do presente 

Ajuste Complementar: e  

b)   a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

como instituição responsável pela 

execução das atividades decorrentes 

deste Ajuste Complementar. 

 2. O Governo do Estado Plurinacional 

da Bolívia designa: 

a. o Ministério do Planejamento do 

Desenvolvimento - Vice-Ministério de 

Investimento Público e Financiamento 

Externo como instituição responsável 

pela coordenação e interlocução com a 

instituição executora do projeto para o 

acompanhamento e a avaliação das 

atividades decorrentes do presente 

Ajuste Complementar; e  

b. a Polícia Boliviana como instituição 

responsável pela execução das 

atividades decorrentes deste Ajuste 

Complementar, bem como pelo 

acompanhamento e pela avaliação 

dessas atividades, cujos resultados 

deverão ser encaminhados ao Vice-

Ministério de Investimento Público e 

Financiamento Externo. 
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Artigo III 

Competências  

1. Ao Governo da República Federativa 

do Brasil cabe:  

a. designar e enviar técnicos para 

desenvolver na Bolívia as atividades de 

cooperação técnica previstas no 

Projeto;  

b. disponibilizar instalações e 

infraestrutura adequadas à execução das 

atividades de cooperação técnica 

previstas no Projeto;  

c)  prestar apoio operacional aos 

técnicos enviados pelo Governo 

boliviano, mediante o fornecimento de 

todas informações necessárias à 

execução do Projeto; e  

d)  acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do Projeto. 

 2. Ao Governo do Estado Plurinacional 

da Bolívia cabe: 

 a.designar técnicos para desenvolver no 

Brasil as atividades de cooperação 

técnica previstas no Projeto;   

b. disponibilizar instalações e 

infraestrutura adequadas à execução das 

atividades de cooperação técnica 

previstas no Projeto; 

c. prestar apoio operacional aos 

técnicos enviados pelo Governo do 

Brasil, mediante o fornecimento de 

todas informações necessárias à 

execução do Projeto; e 

d. acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do Projeto. 

 3.  O presente Ajuste Complementar 

não implica qualquer compromisso de 

transferência de recursos financeiros do 

Estado brasileiro ou qualquer outra 

atividade gravosa ao patrimônio 

nacional. 

Artigo IV 

Execução de Atividades  

Na execução das atividades previstas no 

Projeto, as Partes poderão dispor de 

recursos de instituições públicas e 

privadas, de organizações não 

governamentais, de organismos 

internacionais, de agências de 

cooperação técnica, de fundos e de 

programas regionais e internacionais, 

que deverão estar previstos em outros 

instrumentos legais que não o presente 

Ajuste Complementar. 

Artigo V 

Da Normativa 

Todas as atividades mencionadas neste 

Ajuste Complementar estarão sujeitas às 

leis e aos regulamentos em vigor na 

República Federativa do Brasil e no 

Estado Plurinacional da Bolívia. 

Artigo VI 

Dos Informes e Documentos 

1. As instituições executoras 

mencionadas no Artigo II elaborarão 

relatórios sobre os resultados obtidos no 

Projeto desenvolvido no âmbito deste 

Ajuste Complementar, os quais serão 

apresentados às instituições 

coordenadoras.  

2. Os documentos resultantes das 

atividades desenvolvidas no marco do 

Projeto serão de propriedade conjunta 

das Partes. Em caso de publicação dos 

referidos documentos, as Partes deverão 

ser prévia e formalmente consultadas e 

mencionadas no documento publicado. 
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 Artigo VII 

Vigência  

O presente Ajuste Complementar 

entrará em vigor na data de sua 

assinatura e vigorará por 2 (dois) anos, 

sendo renovado automaticamente, até o 

cumprimento de seu objeto, salvo 

manifestação contrária de quaisquer das 

Partes. 

Artigo VIII 

Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia relativa à 

interpretação ou execução do presente 

Ajuste Complementar será resolvida 

diretamente pelas Partes, por via 

diplomática. 

Artigo IX 

Denúncia 

Qualquer uma das Partes poderá 

notificar, a qualquer momento, por via 

diplomática, sua decisão de dar por 

finalizado o presente Ajuste 

Complementar, cabendo às Partes 

decidir sobre a continuidade das 

atividades que estiverem em execução. 

A denúncia surtirá efeito 3 (três) meses 

após a data da notificação. 

Artigo X 

Disposições Gerais 

 Nas questões não previstas no presente 

Ajuste Complementar, aplicar-se-ão as 

disposições do Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e 

Tecnológica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o 

Governo do Estado Plurinacional da 

Bolívia, firmado em 17 de dezembro de 

1996. 

  

 Firmado em La Paz, em 26 de agosto 

de 2019, em dois exemplares originais 

em português e espanhol, sendo ambos 

os textos igualmente autênticos. 

 PELO GOVERNO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL 

PELO GOVERNO DO ESTADO 

PLURINACONAL DA BOLÍVIA 

Emb. Octávio Henrique Dias 

Garcia Côrtes, Embaixador do 

Brasil na Bolívia 

Bem. Diego Pary Rodríguez, 

Ministro das Relações Exteriores   

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E A 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A REALIZAÇÃO 

DO CURSO DE TREINADORES 

MESTRES “BUDDY FIRST AID 

COURSE” – 09/09/19. 

A República Federativa do Brasil e as 

Nações Unidas, 

(doravante denominadas como as 

“Partes”), 

Considerando que,  

as Resoluções da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas 46/48, 

de 9 de dezembro de 1991; 48/42, de 10 

de dezembro de 1993; e 49/37, de 9 de 

dezembro de 1994, relativas aos 

requisitos de treinamento em 

manutenção da paz, estabelecem, inter 

alia, que o treinamento do pessoal de 

manutenção de paz é primariamente 

responsabilidade dos estados membros; 

um ponto focal estabelecido para o 
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treinamento em manutenção da paz no 

Departamento de Apoio Operacional da 

Organização das Nações Unidas (DOS, 

na sigla em inglês) deve atuar como 

coordenador entre as Nações Unidas e 

instalações nacionais e regionais de 

treinamento; e essas instituições devem 

ser usadas para o desenvolvimento de 

vários programas de treinamento em 

manutenção da paz, e que 

em resposta a essas resoluções, a 

Organização das Nações Unidas, 

representada pelo Departamento de 

Apoio Operacional (DOS), em nome da 

Divisão de Gestão de Serviço de Saúde 

e Segurança e Saúde Ocupacional 

(DHMOSH, na sigla em inglês) do 

Escritório de Operações de Apoio 

(OSO, na sigla em inglês) (doravante 

referido como “Nações Unidas”), 

aceitou a oferta do Governo da 

República Federativa do Brasil, 

representado pelo Ministério da Defesa 

(doravante referido como o “Governo”), 

para sediar Curso de 

TreinadoresMestres “Buddy 

FirstAidCourse” (BFAC, na sigla em 

inglês) (doravante referido com o 

“Curso”) no Centro Militar de 

Convenções e Hospedagem da 

Aeronáutica (CEMCOHA), localizado 

na cidade de Salvador, estado da Bahia, 

Brasil. O Curso será realizado de 16 a 

21 de setembro de 2019, e que 

os instruendos deverão chegar no dia 15 

de setembro de 2019 ou em data 

próxima e deverão partir no dia 22 de 

setembro de 2019 ou em data próxima. 

Os instrutores deverão chegar no dia 12 

de setembro de 2019 ou em data 

próxima e deverão partir em dia 22 de 

setembro de 2019 ou em data próxima, 

concordam com os seguintes termos: 

1. O objetivo do treinamento será 

capacitar treinadores mestres de países 

contribuintes de tropas emum currículo 

padronizado para treinamento de 

prestação de primeiros socorros a 

colegas; essestreinadores mestres, por 

sua vez, fornecerão a militares e a 

policiais desdobrados habilidades 

necessárias para identificar e tratar 

ferimentos no terreno, com cuidados de 

primeiros socorros de alta qualidade, 

efetivos e baseados em evidências. 

O Curso contará com a participação de 

integrantes convidados pelas Nações 

Unidas. O Governo aceitará esses 

candidatos para realizarem o Curso em 

seu Centro Militar de Convenções e 

Hospedagem da Aeronáutica. Os 

funcionários da Organização das 

Nações Unidas irão coordenar e visitar 

o referido centro, conforme necessário, 

para assistir na gestão e na condução do 

curso. Os detalhes do pessoal convidado 

pelas Nações Unidas são os seguintes: 

a. até 22 representantes dos 

Estados membros, que 

participarão como estudantes; 

b. 3 representantes do Estado 

membro anfitrião, que 

participarão como estudantes; 

c. 5 representantes das Nações 

Unidas de missões de 

manutenção da paz, que 

participarão como 

representantes; 
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d. até 6 representantes dos estados 

membros que facilitarão o 

Curso; e 

e. até 2 representantes das Nações 

Unidas que serão gestores e 

facilitadores do curso.  

2. Espera-se que o número máximo de 

participantes mencionados nos 

parágrafos 1(a), 1(b) e 1(c) seja 30.  

 

3. O Curso será conduzido em inglês. 

 

4. A responsabilidade pela organização 

logística do Curso será 

compartilhada como se segue: 

a) As Nações Unidas serão 

responsáveis por: 

 

i. preparar o programa do curso, 

designar instrutores e 

apresentadores, selecionar 

participantes, conduzir o curso e 

preparar o relatório final; 

ii. organizar e custear a viagem 

internacional de todos os 

participantes mencionados no 

Parágrafo 1(a) e todos os 

facilitadores e instrutores 

mencionados no Parágrafo 1(c) e 

1(d); 

iii. arcar com os custos dos 

participantes no Parágrafo 1(e); 

iv. fornecer cópias eletrônicas 

dos materiais de treinamento das 

Nações Unidas e dos 

certificados do curso; 

v. arcar com os custos 

associados às atividades 

mencionadas no Parágrafo 4(a). 

b. O Governo será responsável por: 

i. prover e cobrir os custos do 

local de treinamento, incluindo 

salas de aula, áreas externas de 

treinamento, equipamento, 

ferramentas de treinamento e 

áreas de manutenção e de 

armazenamento de 

equipamentos; 

ii. arcar com todos os custosdos 

participantes no Parágrafo 1(b); 

iii. organizar o fornecimento de 

alimentação e de acomodação e 

arcar com seus custos no local 

do curso na cidade de Salvador, 

estado da Bahia, Brasil, para 

todos os participantes listados 

nos parágrafos 1 (a), 1 (c) e 1 

(d), conforme solicitado pelas 

Nações Unidas; 

iv. segurança no local de 

treinamento; 

v. providenciar transporte 

interno no Brasil e arcar com 

seus custos para todos os 

participantes e visitantes, 

conforme definido nos 

Parágrafos 1(a), 1(c) e 1(d), com 

destino ao Aeroporto 

Internacional Luís Eduardo 

Magalhães em Salvador, estado 

da Bahia e oriundos desse 

aeroporto, como o ponto de 

chegada e partida; 2) o local de 

treinamento; 3) a acomodação; e 

4) quaisquer outras atividades do 

curso, como visitas de 

treinamento em coordenação 

com as Nações Unidas; 

vi. prover cobertura médica 

(Atenção Básica e 

Encaminhamento); o Governo 

deve prover, às suas próprias 

custas, tratamento médico 
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adequado para primeiros 

socorros em emergências dentro 

do local de treinamento.Os 

custos de cuidados médicos 

especializados devem ser 

cobertos pelo seguro dos 

participantes; 

vii. organizar o fornecimento de 

internet, incluindo acesso sem 

fio, acesso telefônico, 

reprodução de materiais do 

curso, equipamentos de 

escritório e instalações do curso; 

viii. organizar equipamentos 

para treinamento, como luvas, 

torniquetes, bandagens de 

compressão, gaze, etc; 

ix. organizar cerimônias de 

abertura e encerramento, 

programas culturais e sociais, 

transporte local, primeiros 

socorros, imagens do curso e 

recepção no ponto de entrada; 

x. prover bandeiras das Nações 

Unidas e do País Anfitrião, 

etiquetas de identificação 

pessoal para os participantes, 

placas com o nome dos 

paísesnas mesas e sinalizaçõesna 

sala de conferência e nos 

escritórios do curso; e 

xi. designar uma ou mais 

pessoas para atuar como ponto 

focal no Centro Militar de 

Convenções e Hospedagem da 

Aeronáutica (CEMCOHA) para 

fornecer a assistência necessária 

para a organização e a condução 

do Curso, incluindo o 

encaminhamento de questões 

administrativas antes e durante o 

Curso.  

c. Os convites para os participantes 

serão enviados pelas Nações 

Unidas e indicarão que o curso está 

sendo co-patrocinado pelo Governo 

e as Nações Unidas. A seleção dos 

indicados ficará a critério das 

Nações Unidas, com exceção dos 

participantes oriundos do estado 

membro anfitrião, que serão 

decididos conjuntamente pelas 

Nações Unidas e pelo Governo. A 

lista dos participantes será provida 

pelo Governo seguindo a conclusão 

do processo seletivo.  

5. Os seguintes termos aplicar-se-ão ao 

Curso:  

a. A Convenção de Privilégios e 

Imunidades das Nações Unidas, 

adotada pela Assembleia Geral em 

13 de fevereiro de 1946 (“a 

Convenção Geral”), da qual o 

Brasil é parte, deve ser aplicada em 

relação ao Curso. Em particular, 

especialistas em missão para as 

Nações Unidas vinculados ao Curso 

gozarão dos privilégios e 

imunidades previstos nos artigos VI 

e VII da Convenção Geral. Os 

funcionários das Nações Unidas 

que participem ou desempenhem 

funções relacionadas ao Curso 

gozarão dos privilégios e 

imunidades previstos nos artigos V 

e VII da Convenção Geral. Os 

representantes dos estados gozarão 

dos privilégios e imunidades 

previstos no artigo IV da 

Convenção Geral. Os funcionários 

das Agências Especializadas das 

Nações Unidas que participam do 

Curso irão dispordos privilégios e 

imunidades previstos nos artigos VI 

e VIII da Convenção de Privilégios 

e Imunidades das Agências 

Especializadas, adotada pela 

Assembleia Geral em 21 de 
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novembro de 1947 (a “Convenção 

das Agências Especializadas”); 

b. Sem prejuízo das disposições da 

Convenção Geral e da Convenção 

das Agências Especializadas 

referidas no Parágrafo 5(a) acima, 

todos os participantes e pessoas 

exercendo funções relacionadas ao 

Curso devem gozar de completa 

liberdade de expressão e facilidades 

adicionais, cortesias e proteções 

conforme necessário para o 

exercício independente de suas 

funções no que diz respeito ao 

Curso; e 

c. Todos os participantes e todas as 

pessoas desempenhando funções 

relacionadas ao Curso terão o 

direito de entrada e saída 

desimpedida do Brasil. Vistos e 

permissões de entrada, onde 

requeridas, serão concedidos 

gratuitamente e emitidos com a 

brevidade possível. Quando as 

inscrições forem feitas quatro 

semanas antes da abertura do 

Curso, os vistos serão concedidos 

em até duas semanas antes da 

abertura do Curso. Se a solicitação 

for realizadaa menos de quatro 

semanas antes da abertura, os vistos 

serãoconcedidos o mais 

prontamente possível em novo 

máximo três dias antes da abertura. 

Providências também serão 

tomadas para assegurar que os 

vistos para a duração do Curso 

sejam entregues no aeroporto de 

chegada para aqueles que não 

possam obtê-los antes de sua 

chegada. 

6. O Governo deverá, às suas custas, 

fornecer proteção policial,conforme 

necessário, para garantir a segurança 

dos participantes e o efetivo 

funcionamento do Curso em atmosfera 

de segurança e tranquilidade, livre de 

interferência de qualquer tipo. Embora 

tais serviços policiais devam estar sob a 

supervisão direta e o controle de um 

alto funcionário indicado pelo Governo, 

esse oficial deve trabalhar em estreita 

cooperação com um alto funcionário 

designado pelas Nações Unidas. 

7. Fica ainda entendido que o Governo 

seráresponsável por tratarde qualquer 

ação, reclamação ou outra exigência 

contra as Nações Unidas ou seu pessoal 

decorrente de: 

a. Danos a pessoas ou danos ou 

perda de propriedadenos 

recintos das conferências ou dos 

escritórios fornecidos ao Curso 

pelo Governo ou sob seu 

controle; 

b. Danosa pessoa ou danos ou 

perda de propriedade causados, 

ou incorridos na utilização de 

serviços de transporte fornecidos 

para o Curso pelo Governo ou 

estejam sob seu controle; e 

c. O emprego no Curso de pessoal 

fornecido ou providenciado pelo 

Governo.  

8. Qualquer controvérsia relativa à 

interpretação ou à implementação deste 

Acordo, com exceção de uma 

controvérsia sujeita às disposições 

apropriadas da Convenção Geral ou a 

qualquer outro acordo aplicável, será 

resolvida por meio de negociações. Se 

nenhuma solução comum for 

encontrada durante tais negociações, as 

Nações Unidas e o Governo 

concordarão com um modo para 

resolver a controvérsia. 



62                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

9. Este Acordo poderá ser emendado 

por meio de acordo escrito entre o 

Governo e as Nações Unidas. 

10. Qualquer uma das partes poderá 

notificar a outra por escrito, em 

qualquer momento, em qualquer 

momento, de sua decisão de terminar o 

presente Acordo. Sem prejuízo da 

notificação de término, este Acordo 

deverá permanecer em vigor até o 

cumprimento ou extinção de todas as 

obrigações contraídas em virtude deste 

Acordo.  

11. O presente Acordo entrará em vigor 

na data de sua assinatura e permanecerá 

em vigor durante a duração do Curso e 

pelo período adicional conforme 

necessário para a preparação e para a 

conclusão dos trabalhos e para a 

resolução de quaisquer questões 

decorrentes do Acordo. 

Em fé do que, os abaixo assinados, 

devidamente designados 

representantes da República 

Federativa do Brasil e da 

Organização das Nações Unidas, 

respectivamente, assinam este 

Acordo, nas línguas portuguesa e 

inglesa em dois originais 

igualmente autênticos. No caso de 

divergência de interpretação, o 

texto em inglês prevalecerá. 

Feito em Nova York, no dia 09 de 

setembro de 2019. 

 PELA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL Mauro Vieira 

Representante Permanente do Brasil 

junto à Organizaçãodas Nações Unidas 

em Nova Iorque 

PELA ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS Aessandro Susini 

 Chefe - Serviço de Apoio ao Cliente 

Departamento de Apoio Operacional 

(DOS) - Organização das Nações 

Unidas 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E A ORGANIZAÇÃO DS 

NAÇÕES UNIDAS, REPRESENTADA 

PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE 

SOBRE A REUNIÃO PREPARATÓRIA 

REGIONAL DE AMÉRICA LATINA E 

CARIBE PARA A TERCEIRA 

CONFERÊNCIA DAS PARTES DA 

CONVENÇÃ DE MINAMATA SOBRE 

MERCÚRIO (COP3) – 18/10/19 

O Governo da República Federativa do 

Brasil  

e    

O Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (doravante 

denominados coletivamente como as 

“Partes”) 

 Tendo em conta que o Programa 

das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente aceitou o convite feito pelo 

governo da República Federativa do 

Brasil (o “Governo”) para sediar a 

Reunião Preparatória Regional de 

América Latina e Caribe para a Terceira 

Conferência das Partes da Convenção 

de Minamata sobre Mercúrio – COP-3 

(a “Reunião”); 

 Considerando que a República 

Federativa do Brasil (“Brasil”) aderiu, 

em 15 de dezembro de 1949, à 

Convenção de Privilégios e Imunidades 
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das Nações Unidas, datada de 13 de 

fevereiro de 1946 (a “Convenção”); 

 Acordam o que segue: 

Data e Local da Reunião  

1. A Reunião realizar-se-á em São 

Paulo, de 29 a 30 de outubro de 

2019. 

Participação na Reunião  

2. Os participantes da Reunião (os 

“Participantes”) deverão ser convidados 

pelo Diretor-Executivo do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

incluindo: 

 a) Representantes de Estados-

Membros da Organização das Nações 

Unidas e de agências especializadas e 

vinculadas; 

 b) Representantes da 

Organização das Nações Unidas, de 

seus órgãos intergovernamentais, bem 

como de suas agências especializadas e 

vinculadas; 

 c) Determinados especialistas da 

área de químicos e resíduos e membros 

de específicas organizações não 

governamentais e de demais 

organizações intergovernamentais; 

d) Membros do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(funcionários e especialistas em 

missão); e 

e) Outras pessoas e/ou organizações 

convidadas pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, 

incluindo, mas não limitando-se apenas 

àquelas que possuem convite 

permanente do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente para 

participarem de conferências na 

qualidade de observadores.     

3. Adicionlmente, o Diretor-Executivo 

do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, em consultas com o 

Secretário-Geral das Nações Unidas, 

poderá designar funcionários para 

atuarem na Reunião (“Funcion´rios 

Designados pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente”). 

4. As sessões públicas da Reunião 

deverão ser abertas a representantes de 

veículos de comunicação credenciados 

pelas Naçõs Unidas, a seu critério, após 

consultas com o Governo 

Instalações, equipamentos, serviços e 

suprimentos 

5. O Governo deverá providenciar, com 

recursos próprios, as instalações 

necessárias, incluindo sala de 

conferências e serviços correlacionados 

(as “instalações”) O Governo deverá, 

com recursos próprios, mobiliar, 

equipar com microfones e manter em 

bom estado as instalações para a devida 

condução da Reunião. A sala de 

conferência também deverá ser 

equipada com WIFI, computador, 

projetor e serviços de tradução 

simultânea entre os dois idiomas. As 

instalações deverão estar à disposição 

do Secretariado de Minamata 24 horas 

por dia, com, no mínimo, um dia de 

antecedência, à abertura da Reunião até, 

no mínimo, um dia após seu 

encerramento. O Governo deverá 

organizar intervalos para lanche (um no 

período da manhã e um no período da 

tarde) para todos os participantes, bem 

como viabilizar comunicações 

telefônicas, locais do secretariado da 

Reunião e suas comunicações, por 

Internet, telefone ou telex, com a sede 

do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente. 

Hospedagem    
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6. O Governo deverá disponibilizar 

informações sobre acomodações 

adequadas em hotéis que estejam 

razoavelmente próximos às instalações 

e a preços adequados para que o 

Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiene as disponibilize aos 

Participantes. 

Serviços Médicos 

7. O Governo deverá facilitar o acesso a 

serviços médicos, incluindo serviços de 

primeiros socorros, para os 

Participantes e funcionários designados 

pelo Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente.  

Transporte 

8. O Governo deverá fornecer 

informações acerca da disponibilidade 

de transporte, da localização de centros 

médicos e de números de emergência 

para que o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente as disponibilize 

aos Participantes.  

Proteção Policial 

9. O Governo deverá prover, com 

recursos próprios, proteção policial, 

conforme exigido para a garantia do 

adequado funcionamento dos trabalhos 

da Reunião em uma atmosfera de 

segurança e tranquilidade, livre de 

interferências de qualquer tipo. Ao 

passo que os serviços prestados pela 

polícia devem estar sob a supervisão 

direta e controle de oficial 

hierarquicamente superior a ser 

designado pelo Governo, o referido 

oficial deverá trabalhar em estreita 

cooperação com funcionário designado 

pelo Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente. 

 

10.  Medidas de segurança 

disponibilizadas pelos serviços policiais 

deverão estar em consonância com os 

Padrões Mínimos de Segurança 

Operacional Aprimorados das Nações 

Unidas, conforme aplicáveis no Brasil.   

Funcionários Locais  

11. O Governo deverá designar um 

ponto focal que deverá ser responsável, 

em consultas com o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

para elaboração e a condução de 

arranjos administrativos, 

comunicacionais, de pessoal e logísticos 

para a Reunião e eventos relacionados, 

conforme exigido por este Acordo. O 

ponto focal deverá liderar uma equipe 

de coordenação constituída por 

funcionários designados pelo Governo e 

deverá trabalhar, em estreita 

coordenação, com os funcionários 

designados pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente.  

 

12. O Governo deverá disponibilizar, 

com recursos próprios, funcionários 

locais de apoio para garantir o devido 

funcionamento da reunião, os quais 

deverão estar sob a supervisão dos 

funcionários designados pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente. Parde desses funcionários 

deverá estar disponível, pelo menos, um 

dia antes da abertura da Reunião até, 

pelo menos, um dia depois de seu 

encerramento, conforme exigido pelo 

Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente.    

Privilégios e Imunidades 

13. A Convenção deverá ser 

aplicada por ocasião da Reunião. Em 

particular: 

 

a) Representantes de Estados 

deverão desfrutar dos privilégios 

e imunidades dispostos no artigo 

IV da Convenção; e 
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b) Funcionários das Nações 

Unidas, incluindo do Programa 

das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, participando ou 

desempenhando funções ligadas 

à Reunião deverão desfrutar dos 

privilégios e imunidades 

dispostos nos artigos V e VII da 

Convenção; 

 

14. Os Representantes de agências 

especializadas e vinculadas às Nações 

Unidas deverão, conforme apropriado, 

desfrutar dos privilégios e imunidades 

disposos na Conveção sobre Privilégios 

e Imunidades para Agências 

Especializadas, adotada pela 

Assembleia Geral em 21 de novembro 

de 1947, ou no Acordo sobre Privilégios 

e Imunidades da Agência Internacional 

de Energia Atômica, de 1 de julho de 

1959. 

Direito de Saída e Entrada 

15. Todos os Participantes e os 

funcionários designados pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente deverão ter o direito de livre 

entrada e saída do país-sede. Vistos, 

permissões de entrada e saída, onde se 

façam necessários, deverão ser 

expedidos de acordo com a legislação 

nacional aplicável, de maneira gratuita e 

com a brevidade possível. 

 

16. O Governo deverá facilitar a 

expedição de vistos e permissões para 

todos os Participantes e funcionários 

designados pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente com base 

na submissão prévia de lista de 

participantes e/ou cartas-convite 

disponibilizadas pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

O Governo também deverá realizar 

arranjos para garantir que vistos e/ou 

permissões aprovados para o período da 

Reunião sejam entregues aos 

Participatnes e funcionários designados 

pelo Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente antes de sua chegada. 

Importação e Exportação 

17. De acordo com o Artigo 2, Seção 7 

da Convenção, o Governo deverá 

permitir livre de proibições e restrições, 

a importação e exportação de todos os 

documentos, as publicações e os 

equipamentos, incluindo equipamento 

técnico, que estejam com representantes 

de veículos de comunicação. O Governo 

deverá renunciar a quaisquer encargos 

de importação e outros, bem como as 

taxas sobre equipamentos e insumos 

requeridos para a Reunião, e deverá 

emitir, sem atrasos, quaisquer 

permissões de importação e exportação 

para este propósito. No caso de 

equipamentos que estejam com 

representantes de veículos de 

comunicação ou quaisquer outras 

pessoas que não desfrutem de 

privilégios, a importação deverá ser 

temporária, e o equipamento deverá ser 

exportado após a Reunião.  

 

18. Todas as pessoas a que se referem 

os parágrafos de 2 a 4 deverão ter o 

direito de deixar a República Federativa 

do Brasil no momento de sua partida, 

sem qualquer restrição, com quaisquer 

garantias não gastas dos valores por elas 

trazidos à República Federativa do 

Brasil por ocasião da Reunião. Todas as 

quantias trazidas e retiradas do Brasil 

deverão ser devidamente declaradas às 

autoridades competentes, de acordo 

com as normas brasileiras se elas 

excederem a quantia estabelecida pelo 

regulamento brasileiro na matéria.   

 

Resolução de Controvérsias 

 

19. A Convenção deverá ser aplicada 

por ocasião da Reunião. 
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20. Qualquer controvérsia relacionada à 

interpretação ou implementação deste 

Acordo, à exceção de controvérsia 

sujeita às provisões apropriadas da 

Convenção de Privilégios e Imunidades 

das Nações Unidas, de 13 de fevereiro 

de 1946, ou de qualquer outro acordo 

aplicável, deverá ser solucionada por 

meio de negociações. Caso não haja 

solução de comum acordo no decorrer 

de tais negociações, a Organização das 

Nações Unidas e o Governo deverão 

acordar um meio para a resolução da 

controvérsia. 

 

Disposições Finais 

21. Esse Acordo pode ser mofificado 

através de acordo escrito entre as Partes. 

Qualquer questão substancial para a 

qual não haja provisão neste Acordo 

deverá ser resolvida pelas Partes, 

mantendo-se as resoluções e decisões 

relevantes dos órgãos apropriadas, das 

Nações Unidas. Cadda Parte deverá 

considerar, de modo amplo e solidário, 

qualquer proposta apresentada pela outr 

parte nos termos deste parágrafo. 

 

22. A presente Acordo produzirá efeitos 

no ato de assinatura e permanecerá em 

vigor até o encerramento da reunião ou, 

subsequentemente, pelo tempo que for 

necessário para resolver quaisquer 

assuntos pendentes relativos à 

realização da Reunão.  

23. O presente Acordo poderá ser 

denunciado por qualquer das Partes por 

escrito por via diplomática. A denúncia 

terá efeitos a partir da data de 

recebimento da notificação de denúncia. 

Em testemunho de que, os signatários, 

devidamente autorizados, pelas 

respectivas Partes, firmaram este 

Acordo. 

FEITO em Nairóbi, em 18 de outubro 

de 2019, em dois exemplares originais 

nos idiomas português e inglês, sendo 

ambos os textos igualmente autênticos.  

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL,  

Fernando Estellita Lins de Salvo 

Coimbra, Representante Permanente do 

Brasil junto ao PNUMA 

 

PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE,  

Inger Andersen, Diretora-Executiva  

 

ACORDO ENTRE O GOVERNO 

DO ESTADO DO CATAR E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE 

ISENÇÃO MÚTUA DE VISTO DE 

ENTRADA PARA PORTADORES 

DE PASSAPORTE COMUM 

26/10/2019  

O Governo do Estado do Catar 

e 

o Governo da República 

Federativa do Brasil 

 (doravante referidos em 

conjunto como as "Partes"),  

desejando desenvolver as 

relações bilaterais e fortalecer a 

cooperação existente entre os dois 

países;  

confirmando sua disposição de 

isentar os nacionais de seus dois países 

titulares de passaporte comum da 

obrigação de visto de entrada para 

entrar no território um do outro;  
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concordam da seguinte maneira: 

   Artigo (1)  

1. Os cidadãos das duas Partes titulares 

de um passaporte comum válido por um 

período mínimo de 6 meses podem 

entrar e permanecer sem visto no 

território da outra Parte, para fins de 

turismo, trânsito ou negócios, pelo 

período de permanência como definido 

no parágrafo (2) do Artigo (2) deste 

Acordo.  

2. A isenção de visto se aplica 

independentemente do modo de 

transporte usado para atravessar as 

fronteiras das Partes. 

3. Os cidadãos de qualquer uma das 

partes devem atravessar as fronteiras da 

outra parte a partir da fronteira legal 

aberta à passagem internacional. 

4. Para os fins da aplicação deste 

Acordo, as autoridades competentes das 

Partes trocarão amostras de seus 

passaportes, conforme previstos no 

parágrafo (1) deste artigo, por via 

diplomática, dentro de (30) trinta dias a 

partir da data em que este Acordo é 

assinado. 

5. Se uma das partes emitir ou alterar 

novos passaportes comuns, suas 

autoridades competentes notificarão e 

entregarão os novos modelos às 

autoridades da outra parte, por via 

diplomática, (30) trinta dias antes de sua 

entrada em vigor. 

6.         Ambas as Partes deverão 

notificar-se mutuamente em caso de 

introduzir emendas às suas leis e 

regulamentos nacionais referentes aos 

passaportes especificados neste Artigo 

antes da entrada em vigor de tais 

emendas.  

Artigo (2)  

1. Cada Parte deve permitir que os 

nacionais da outra Parte, titulares dos 

passaportes especificados no artigo (1), 

entrem, saiam e transitem pelo seu 

território sem visto de entrada e 

gratuitamente. 

2. Cada Parte permitirá que os nacionais 

da outra Parte, titulares dos passaportes 

especificados no Artigo (1), 

permaneçam em seu território sem visto 

de entrada por um período máximo de 

noventa (90) dias por doze (12) meses, 

após a data da primeira entrada no 

respectivo território. 

3. Este Acordo não afeta a possibilidade 

de a República Federativa do Brasil e o 

Estado do Catar prorrogarem o período 

de permanência mais de uma vez, de 

acordo com suas respectivas leis 

nacionais.  

Artigo (3)  

Para os fins deste Acordo: 

1. "Turismo" significa viagens para fins 

turísticos, informativos, culturais, 

educacionais ou recreativos, além de 

visitar parentes, participar de 

conferências, seminários, congressos ou 

reuniões, realizar trabalhos voluntários 

ou participar de pesquisas, atividades de 

extensão educacionais ou acadêmicas e 

outros fins que não impliquem a 

realização de uma atividade lucrativa 

que possa resultar em obrigações 

financeiras para fontes locais no 

território da outra Parte. 

2. "Trânsito" significa a necessidade de 

os nacionais de uma das Partes entrarem 

no território da outra Parte como 

condição para chegar ao seu destino 

final. 

3. "Viagens de negócios" significam 

viagens de nacionais de uma das Partes 

para participar de reuniões e feiras, 
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prospectar oportunidades comerciais, 

assinar contratos, executar cobertura 

jornalística, filmagens e reportagens e 

realizar atividades de consulta ou 

auditoria, bem como atuar como 

membro da tripulação de aeronave ou 

navio que não implique a realização de 

uma atividade lucrativa que possa 

resultar em obrigações financeiras para 

fontes locais no território da outra 

Parte.  

Artigo (4)  

1. Os nacionais de ambas as Partes 

titulares de passaporte de viagem, 

conforme previsto no parágrafo (1) do 

Artigo (1) deste Acordo, deverão 

cumprir as leis, regulamentos e 

instruções em vigor no território da 

outra Parte ao cruzar as fronteiras legais 

abertas à travessia internacional e 

durante a estada nela. 

2. Cada Parte se reserva o direito de 

negar a entrada de nacionais da outra 

Parte em seu território ou de 

permanecer ali por razões de segurança 

de Estado, ordem pública ou proteção 

da saúde pública e de reduzir ou 

encerrar a estada de nacionais da outra 

Parte. 

3. As duas Partes garantirão aos seus 

passaportes e documentos de viagem os 

níveis máximos de segurança exigidos 

pela Organização de Aviação Civil 

Internacional.  

Artigo (5)  

1.  Qualquer parte pode suspender o 

presente acordo, no todo ou em parte, 

em especial por razões de segurança 

pública ou mediante a reintrodução de 

novos requisitos de visto por qualquer 

uma das partes. A decisão de suspensão 

será notificada à outra Parte, no mais 

tardar 30 (trinta) dias antes da sua 

entrada em vigor. 

2. Uma parte que tenha suspendido a 

aplicação do presente acordo deve 

informar imediatamente a outra parte 

caso os motivos dessa suspensão 

deixem de existir e essa suspensão tenha 

sido levantada. 

3. Esta suspensão não afetará os 

nacionais dos dois países que residem 

no território da outra Parte. 

Artigo (6)  

Os assuntos não especificados 

neste Acordo estarão sujeitos às leis 

nacionais de ambas as Partes, bem 

como aos instrumentos internacionais 

dos quais uma ou ambas são partes. 

Além disso, este Acordo não terá efeito 

sobre outros acordos e memorandos 

concluídos ou a serem celebrados entre 

ambas as Partes ou por qualquer uma 

das Partes com terceiros. 

Artigo (7) 

As Partes concordam em 

garantir a divulgação completa de 

informações sobre o conteúdo e as 

consequências do Acordo de Isenção de 

Visto e questões relacionadas, como as 

condições de entrada. 

Artigo (8) 

Qualquer diferença ou desavença que 

possa surgir entre ambas as Partes em 

relação à implementação das 

disposições deste Acordo será resolvida 

amigavelmente por meio de consultas e 

negociações entre elas por via 

diplomática. 

Artigo (9) 

Este Acordo ou qualquer uma de suas 

disposições podem ser alterados por 

canais diplomáticos por meio de um 

acordo mútuo, por escrito, entre ambas 

as Partes. Essas emendas entrarão em 
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vigor de acordo com os mesmos 

procedimentos previstos no Artigo (10) 

do presente Acordo e serão 

consideradas parte integrante do 

presente Acordo.  

Artigo (10) 

1. Este Acordo entrará em vigor 60 

(sessenta) dias após a data de sua 

assinatura. 

2. Este Acordo permanecerá válido a 

menos que uma das Partes informe a 

outra, mediante notificação por via 

diplomática, por escrito, do desejo de 

denunciá-lo, pelo menos (03) três meses 

antes da data de rescisão. 

3. A denúncia do presente Acordo não 

afetará os nacionais que já estejam em 

uma curta estadia no território da outra 

parte, em conformidade com o presente 

acordo. 

Em testemunho disso, os abaixo 

assinados, devidamente autorizados por 

seus respectivos governos, assinaram o 

presente Acordo. 

Feito em Doha, neste dia 28 de 

outubro de 2019, em duplicado, cada 

um nos idiomas português, árabe e 

inglês, sendo todos os textos igualmente 

autênticos. Em caso de divergência na 

interpretação deste Acordo, o texto em 

inglês prevalecerá. 

PELO GOVERNO 

DA 

REPÚBLICA 

FEDERATIVA 

DO BRASIL 

Ernesto Araújo 

Ministro das 

Relações Exteriores 

PELO 

GOVERNO DO 

ESTADO DO 

CATAR 

Staff Maj. Gen. 

Saad Bin Jassim 

Al Khulaifi 

  Diretor Geral de 

Segurança 

Pública 

Ministério do 

Interior 

  

                  MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO ENTRE O 

INSTITUTO RIO BRANCO DO 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 

INSTITUTO DIPLOMÁTICO DO 

ESTADO DO CATAR SOBRE 

COOPERAÇÃO MÚTUA PARA O 

TREINAMENTO DE 

DIPLOMATAS – 28/10/19 

O Instituto Rio Branco do Ministério 

das Relações Exteriores da República 

Federativa do Brasil  

e  

O Instituto Diplomático do Estado do 

Catar 

Doravante denominados “Partes”, 

No espírito de cooperação que 

caracteriza as relações entre o Brasil e o 

Catar,   

Desejando fortalecer as relações no 

campo de treinamento de diplomatas,  

Chegaram ao seguinte entendimento: 

Artigo (1) 

Objetivos 

Este Memorando de Entendimento 

objetiva estabelecer e desenvolver a 
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cooperação entre as Partes por meio de 

intercâmbio de programas, informações 

e atividades no campo do treinamento 

de diplomatas e campos correlatos. 

Artigo (2) 

Áreas de Cooperação 

A cooperação entre as Partes incluirá as 

seguintes áreas:  

2.1. Intercâmbio de informações sobre 

programas educacionais e de 

treinamento, sobre metodologias 

modernas de treinamento na área de 

diplomacia e correlatas, incluindo 

avanços na modalidade de ensino por 

meios eletrônicos.   

2.2. Intercâmbio de conhecimentos e 

organização de cursos de treinamento, a 

fim de aperfeiçoar as qualificações 

profissionais de diplomatas e de 

docentes.  

2.3.  Intercâmbio de docentes e 

participação ativa em oficinas, 

seminários e conferências sobre temas 

de interesse comum.  

2.4. Intercâmbio de publicações e de 

conhecimentos sobre organização de 

bibliotecas.  

2.5. Qualquer outra forma de 

cooperação acordada mutuamente no 

âmbito deste Memorando de 

Entendimento.  

Artigo (3) 

Questões Operacionais e Financeiras 

3.1.  As Partes decidirão, por via 

diplomática, as especificidades e a 

logística de cada projeto realizado em 

conjunto. Para tal propósito, serão 

celebrados protocolos estabelecendo os 

termos e as condições dos intercâmbios 

propostos, caso necessário. 

 3.2.  As Partes acordam que cada Parte 

assumirá, às suas próprias expensas, 

custos decorrentes da aplicação de 

qualquer artigo deste Memorando de 

Entendimento, conforme seu 

orçamento, e que esta cooperação não 

estará sujeita à qualquer consideração 

de ordem comercial. 

Artigo (4) 

Direitos e Obrigações 

  

Este Memorando de Entendimento 

reflete as intenções das Partes e não 

estabelece quaisquer direitos ou 

obrigações para as Partes. 

Artigo (5) 

Solução de Controvérsias 

Quaisquer controvérsias que possam 

surgir entre as Partes, relativas à 

interpretação ou à implementação deste 

Memorando de Entendimento, será 

resolvida de forma amigável, por 

negociação entre as Partes, por via 

diplomática. 

Artigo (6) 

Revisão  

O presente Memorando de 

Entendimento poderá ser revisto e 

modificado a qualquer momento, de 

comum acordo entre as Partes, expresso 

por escrito, por via diplomática. 

Artigo (7) 

Entrada em Vigência, Duração e 

Término  
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Este Memorando de Entendimento 

entrará em vigência na data de sua 

assinatura pelas Partes e permanecerá 

em vigor pelo período de 3 (três) anos, 

podendo ser renovado automaticamente, 

por períodos subsequentes de mesma 

duração, exceto se denunciado por uma 

das Partes, mediante comunicação 

escrita à outra Parte, com no mínimo 90 

(noventa) dias de antecedência à data de 

expiração do período corrente. 

 A cessação de vigência ou expiração 

deste Memorando de Entendimento não 

afetará projetos em execução, até sua 

finalização, exceto se as Partes 

acordarem, por escrito, de outra forma. 

Em fé do que, os abaixo assinados, 

devidamente autorizados por seus 

respectivos governos, firmaram o 

presente Memorando de Entendimento. 

Este Memorando de Entendimento foi 

feito e assinado em Doha, em 28 de 

outubro de 2019 AD, em dois jogos 

originais, em português, árabe e inglês, 

sendo todos igualmente válidos. Em 

caso de divergência na interpretação 

deste Memorando, prevalecerá o texto 

em inglês. 

  PELO 

MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES 

DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA 

DO BRASIL 

 Ernesto Araújo 

Ministro das 

Relações 

Exteriores 

PELO 

MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES 

DO ESTADO DO 

CATAR 

 S.E. Sheikh 

Mohammed bin 

Abdulrahman Al 

Thani 

Vice Primeiro-

Ministro e 

Ministro das 

Relações 

Exteriores 

 

ARRANJO ENTRE O GOVERNO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBLICA DA ÁUSTRIA SOBRE 

O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

REMUNERADAS POR 

DEPENDENTES DO PESSOAL 

DIPLOMÁTICO, CONSULAR, 

ADMINISTRATIVO E TÉCNICO 

O Governo da República 

Federativa do Brasil 

 e   

O Governo da República da Áustria 

 (doravante denominados "os 

Estados"),  

Desejando oferecer, a 

dependentes de membros das missões 

diplomáticas, repartições consulares de 

carreira e missões permanentes junto a 

uma organização internacional 

reconhecida pelo Estado acreditado e 

nele sediada, acesso ao mercado de 

trabalho em base recíproca,  

Conceberam o seguinte:  

Artigo 1º  

Para fins deste Arranjo, 

considera-se que:  

(1)       membro da missão diplomática, 

repartição consular de carreira ou 

missão permanente junto a uma 

organização internacional é qualquer 

pessoa empregada como parte do 

pessoal diplomático, consular, 

administrativo e técnico, exceto os 

membros do pessoal de serviço, 

designados para missão oficial em 

missão diplomática, repartição consular 

ou missão permanente junto a uma 

organização internacional reconhecida 

pelo Estado acreditado e nele sediada;  
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(2)       dependente é um indivíduo ao 

qual tenha sido concedido visto ou 

credenciamento pelo Estado acreditado 

em razão de seu status de cônjuge, 

companheiro em união civil, filho ou 

filha solteiro (a) até completar 21 anos, 

que seja membro da família de um 

membro de missão diplomática, 

repartição consular de carreira ou 

missão permanente do Estado 

acreditante junto a organização 

internacional reconhecida pelo Estado 

acreditado e nele sediada. 

    Artigo 2º  

Sob os termos deste 

Arranjo e das leis do Estado acreditado, 

o Estado acreditado não restringirá o 

tipo de trabalho de um dependente. No 

entanto, fica entendido que:  

(a)  de forma a ser elegível para 

trabalhar em tais profissões em que 

qualificações específicas são requeridas 

para o exercício da atividade, o 

dependente deve satisfazer tais 

qualificações; e 

      (b)  poderá ser negada a autorização 

de trabalho de dependente em atividade 

na qual, por razões de segurança ou de 

ordem legal, somente possam ser 

empregados nacionais do Estado 

acreditado. 

Artigo 3º  

(1)       No Brasil, para obter autorização 

de trabalho para um dependente, deverá 

ser feita uma solicitação oficial pela 

Embaixada da Áustria em Brasília, 

dirigida ao Cerimonial do Ministério 

das Relações Exteriores.  

(2)       Após a verificação de que a 

pessoa é dependente, e após o 

processamento da solicitação oficial, a 

Embaixada da Áustria em Brasília será 

informada pelo Cerimonial do 

Ministério das Relações Exteriores de 

que o dependente foi autorizado a 

trabalhar.  

Artigo 4º  

(1)       Na Áustria, para obter 

autorização de trabalho para um 

dependente, deverá ser feita uma 

solicitação oficial pela Embaixada do 

Brasil em Viena, dirigida ao 

Departamento de Protocolo do 

Ministério Federal para Europa, 

Integração e Exteriores.  

(2)       Após a verificação de que a 

pessoa é dependente, e após o 

processamento da solicitação oficial, a 

Embaixada do Brasil em Viena será 

informada pelo Departamento de 

Protocolo do Ministério Federal para 

Europa, Integração e Exteriores de que 

o dependente foi autorizado a trabalhar. 

   Artigo 5º  

                    Os procedimentos 

seguidos para a autorização de emprego 

serão aplicados por cada Estado de 

maneira a permitir que os familiares 

sejam empregados com a brevidade 

possível. Quaisquer requerimentos 

relativos a licenças e formalidades 

similares relativas à contratação do 

dependente serão aplicados 

favoravelmente pelos Estados.  

Artigo 6º 

A autorização para 

exercer atividade remunerada será 

encerrada tão logo o beneficiário da 

autorização deixar de ter a condição de 

dependente, ou quando o titular de 

quem ele seja dependente termine suas 

funções e deixe o país receptor. 

Entretanto, o término da autorização 

levará em consideração o prazo razoável 

estabelecido pela Convenção de Viena 

sobre Relações Diplomáticas, de 1961 e 
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pela Convenção de Viena sobre 

Relações Consulares, de 1963, relativo 

ao término da condição de detentor de 

privilégios, não excedendo o período de 

3 (três) meses.  

Artigo 7º  

Não serão cobradas taxas 

para a emissão de autorizações de 

trabalho, nos termos dos Artigos 3º e 4º. 

   Artigo 8º  

Entende-se que, de 

acordo com a Convenção de Viena 

sobre Relações Diplomáticas, de 1961, 

e com a Convenção de Viena sobre 

Relações Consulares, de 1963, ou 

qualquer outro instrumento que confira 

aplicabilidade às disposições dessas 

Convenções, dependentes detentores de 

imunidade de jurisdição civil e 

administrativa no Estado acreditado não 

gozarão de tais imunidades com 

referência a ato praticado com relação à 

atividade profissional ou comercial, 

inclusive o emprego autorizado em 

decorrência deste Arranjo.  

Artigo 9º  

(1)       Entende-se que, de acordo com a 

Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas, de 1961, e com a 

Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares, de 1963, ou qualquer outro 

instrumento que confira aplicabilidade 

às disposições dessas Convenções, nos 

casos em que dependentes sejam 

detentores de imunidade de jurisdição 

penal no Estado acreditado, o Estado 

acreditante renunciará expressamente à 

imunidade do dependente em ato 

relativo a qualquer atividade 

profissional ou comercial, incluindo 

trabalho que tenha sido autorizado em 

decorrência deste Arranjo, com exceção 

dos casos nos quais o Estado acreditante 

considere que tal renúncia a imunidade 

seria contrária aos seus interesses.  

(2)       A renúncia a imunidade de 

jurisdição penal prevista neste Artigo 

não poderá ser interpretada como 

renúncia de imunidade de execução de 

qualquer sentença exarada em 

decorrência do exercício daquela 

jurisdição, para a qual uma renúncia 

separada será requerida. Em tais casos, 

o Estado acreditante considerará 

seriamente renunciar a essa imunidade. 

   Artigo 10  

Na medida em que se 

coadunem com acordos internacionais, 

as leis e regulamentos do Estado 

acreditado são plenamente aplicáveis, 

inclusive em matéria de direito 

trabalhista, tributos e encargos 

previdenciários  

Artigo 11  

Controvérsias que surjam 

da interpretação ou da aplicação deste 

Arranjo serão dirimidas amigavelmente 

pela via diplomática.  

Artigo 12  

(1)  Este Arranjo produzirá efeitos na 

data de sua assinatura.  

(2)  Este Arranjo poderá ser modificado 

por consentimento mútuo, por escrito, 

dos Estados. As modificações entrarão 

em vigor conforme o procedimento 

estabelecido no parágrafo (1) acima.  

(3)  ste Arranjo permanecerá em vigor 

por tempo indeterminado, mas poderá 

ser denunciado a qualquer momento 

pelos Estados, por meio de notificação 

por escrito, feita pela via diplomática. A 

denúncia deste Acordo terá efeito 6 
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(seis) meses após a data do recebimento 

da respectiva notificação.  

Firmado em Brasília, em 31 

de outubro de 2019, em dois exemplares 

originais, nos idiomas português, 

alemão e inglês, todos os textos sendo 

igualmente autênticos. No caso de 

divergência de interpretação, o texto em 

inglês prevalecerá. 

     

PELO GOVERNO 

DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO 

BRASIL 

Ernesto Araújo 

Ministro das 

Relações Exteriores 

PELO 

GOVERNO DA 

REPÚBLICA DA 

ÁUSTRIA 

 

Johannes 

Peterlik 

Secretário Geral 

das Relações 

Exteriores no 

Ministério 

Federal para 

Europa, 

Integração e 

Relações 

Exteriores 

  

MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO SOBRE 

PARCERIA ESTRATÉGICA 

ENTRE A REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E OS 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

27/10/2019 

Memorando de Entendimento Sobre 

Parceria Estratégica entre a 

República Federativa do Brasil e os 

Emirados Árabes Unidos 

 Preâmbulo 

 O Governo da República Federativa do 

Brasil 

 e 

 o Governo dos Emirados Árabes 

Unidos 

(doravante designados "Participantes"); 

  

  

Baseados no relacionamento forte, 

histórico e em evolução entre os dois 

Governos, bem como nos laços de 

amizade que unem os povos dos dois 

países;  

Acreditando que as relações econômicas 

e comerciais se tornaram um importante 

indicador da agenda bilateral;  

Considerando que o Brasil e os 

Emirados Árabes Unidos compartilham 

a intenção de continuar construindo e 

ampliando as relações bilaterais em 

todos os campos de interesse comum;  

Reconhecendo que o mundo está 

passando por significativas mudanças 

econômicas, políticas e sociais e tendo 

em vista que o Brasil e os Emirados 

Árabes Unidos compartilham o objetivo 

comum de promover a paz e segurança 

internacionais, a estabilidade e a 

prosperidade para todos;  

Reconhecendo os princípios de respeito, 

confiança e igualdade soberana, ambos 

os Estados concordam em consolidar e 

continuar a tomar medidas para 

expandir suas relações;  

Em conformidade com o Acordo de 

Cooperação Econômica, Comercial, 

Industrial, Tecnológica e Financeira 

entre o Governo da República 
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Federativa do Brasil e o Governo dos 

Emirados Árabes Unidos, de 1988; o 

Memorando de Entendimento entre o 

Ministério das Relações Exteriores da 

República Federativa do Brasil e o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

dos Emirados Árabes Unidos sobre 

Consultas Políticas, de 2012; o Acordo 

entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo dos 

Emirados Árabes Unidos Referente à 

Cooperação no Campo da Defesa, de 

2014. 

   Artigo 1  

Cooperação no campo da paz e 

segurança  

1. Cooperação Política  

a) Fortalecer o diálogo e as consultas 

sobre os principais assuntos bilaterais, 

regionais e internacionais de interesse 

político mútuo.  

b) Utilizar os mecanismos estabelecidos 

de diálogo bilateral para discutir 

desafios regionais e globais; aumentar o 

entendimento mútuo, aprofundar a 

confiança, buscar o consenso para a 

promoção de relações bilaterais e 

salvaguardar a paz, a segurança e o 

desenvolvimento.  

c) Fortalecer a cooperação em fóruns 

internacionais e multilaterais, com 

vistas a promover um sistema de 

governança regional e internacional 

mais justo, representativo e equitativo.  

d) Apoiar os esforços para promover a 

solução pacífica de controvérsias e a 

adesão aos princípios de soberania e não 

interferência, em conformidade com a 

Carta das Nações Unidas.  

e) Fomentar a cooperação no campo da 

ajuda externa por meio do 

desenvolvimento de um Plano de Ação 

conjunto sobre a gestão e 

implementação de projetos de ajuda 

externa em áreas de interesse comum, o 

que aumentaria a segurança, a 

estabilidade e o desenvolvimento.  

2. Segurança Internacional  

a) Fortalecer o diálogo e a cooperação 

em temas relacionados à paz e 

segurança internacionais, em particular 

sobre questões e regiões de interesse 

mútuo, em conformidade com a Carta 

das Nações Unidas.  

b) Estimular o intercâmbio de boas 

práticas e informações, capacitação e 

treinamento conjunto no campo do 

combate ao terrorismo.  

c) Fortalecer a cooperação na área de 

cumprimento da lei, combate à lavagem 

de dinheiro, tráfico de drogas e outros 

crimes organizados transnacionais, 

realizando consultas e promovendo o 

compartilhamento de inteligência e 

programas conjuntos de treinamento 

policial.  

d) Envidar esforços para fortalecer a 

cooperação e o intercâmbio no combate 

à pirataria e garantir rotas marinhas 

vitais, bem como a troca de 

experiências em segurança marítima, 

incluindo treinamento e exercícios 

conjuntos de combate à pirataria.  

e) Fomentar a cooperação no campo da 

tecnologia nuclear e da não 

proliferação, fortalecendo os regimes 

regionais e internacionais de não 

proliferação e acordos relacionados ao 

controle de exportações, bem como 

envidar esforços para combater o 

contrabando de material nuclear, 

garantindo que o ciberespaço 

permaneça seguro e pacífico. 

Intercambiar boas práticas entre os dois 
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países no campo das tecnologias da 

informação e comunicação.  

g) Reforçar a cooperação nos campos da 

ciência espacial e aplicada, 

identificando projetos de cooperação e 

ações de interesse mútuo, em particular 

fazendo uso da tecnologia à disposição 

de ambos os Participantes.  

3. Militar 

 a) Explorar o diálogo regular existente 

sobre defesa e segurança e aumentar o 

intercâmbio prático de cooperação e 

treinamento entre os dois Participantes.  

b) Realizar reuniões periódicas entre as 

autoridades militares competentes, no 

âmbito do Comitê Conjunto de 

Cooperação em Defesa, para discutir a 

cooperação em assuntos militares; usar 

essa plataforma para aprofundar a 

compreensão mútua e aprimorar 

conhecimentos.  

c) Estimular o intercâmbio no 

desenvolvimento de indústrias de 

tecnologia e defesa de interesse comum, 

mediante o desenvolvimento de um 

Plano de Ação específico.  

Artigo 2  

Cooperação Econômica  

1. Comércio  

a) Desenvolver e revisar procedimentos 

necessários para promover e aprimorar 

o intercâmbio comercial entre os dois 

países e expandir o acesso aos 

respectivos mercados.  

b) Intercambiar boas práticas na área de 

comércio eletrônico, com particular 

atenção aos aspectos regulatórios sob 

diferentes ângulos.  

c) Trocar experiências na área de 

desenvolvimento de exportações e 

reexportações nacionais.  

d) Trocar informações comerciais e 

econômicas, legislação econômica e 

dados de comércio para promover e 

desenvolver a cooperação econômica e 

promover o intercâmbio comercial. 

 e) Fomentar a cooperação no campo 

aduaneiro e tributário, com foco 

especial na aplicação dos Direitos de 

Propriedade Intelectual (DPI), 

segurança da cadeia de suprimentos, 

medidas antifraude e facilitação do 

comércio, trocando conhecimentos 

sobre o uso de novos dispositivos e 

tecnologias e legislação relacionada a 

assuntos aduaneiros.  

2. Investimento  

a) Trocar informações sobre sistemas de 

investimento e incentivos.  

b) Intercambiar experiências 

financeiras, legais e administrativas, 

juntamente com os procedimentos 

necessários para cooperar no 

estabelecimento de projetos de 

investimento conjunto nos dois países, 

juntamente com projetos de 

investimento conjunto em terceiros 

países.  

c) Aprimorar o diálogo e a cooperação 

por meio do intercâmbio de políticas em 

pequenas, médias e grandes empresas.  

3. Industrial  

a) Realizar consultas baseadas em 

experiências mútuas no estabelecimento 

de zonas econômicas especializadas 

destinadas a promover exportações, 

pequenos e médios projetos industriais e 

uma economia baseada no 

conhecimento. 
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b) Desenvolver mecanismos para criar 

indústrias conjuntas, em benefício de 

ambas as economias.  

c) Utilizar a experiência mútua para 

intercambiar treinamento técnico para o 

estabelecimento e o gerenciamento de 

pequenos e médios projetos e o 

desenvolvimento de habilidades de 

inovação.  

d) Fortalecer o intercâmbio de políticas 

para facilitar projetos industriais e o 

comércio, particularmente nos campos 

de eficiência energética industrial e 

construção naval, entre outros.  

4. Construção e Infraestrutura  

a) Discutir mecanismos relacionados à 

promoção da cooperação no campo da 

construção e de infraestrutura, 

melhorando as oportunidades para as 

empresas investirem em 

empreendimentos de infraestrutura nos 

dois países.  

b) Explorar o intercâmbio de 

conhecimentos sobre a construção de 

cidades espaçosas e distintas, apoiar 

projetos de desenvolvimento urbano, 

promover a cooperação entre cidades e 

reforçar a cooperação nos campos de 

finanças e inovação, com vistas a elevar 

a qualidade do desenvolvimento 

urbano.  

5. Agricultura  

a) Desenvolver uma estratégia para 

promover a cooperação no campo das 

agroindústrias e indústrias de alimentos 

(Halal).  

b) Estimular a cooperação no 

desenvolvimento contínuo de sistemas 

agrícolas sustentáveis.  

6. Transporte  

a) Promover a cooperação em matéria 

de transporte terrestre, marítimo e 

aéreo.  

b) Explorar a cooperação entre 

aeroportos com base em acordos de 

serviços aéreos. 

 c) Desenvolver uma estratégia com 

vistas à cooperação no campo de futuros 

meios de transporte, como veículos 

autônomos e de energia limpa.  

7. Judiciário  

Expandir a cooperação entre as 

autoridades judiciais de ambos os 

Participantes, com base em acordos 

existentes e outros meios 

possíveis, inter alia, intercambiando 

práticas e procedimentos judiciais entre 

os dois Participantes.  

8. Espaço exterior  

Desenvolver uma estratégia com o 

objetivo de cooperar no campo do 

espaço e indústrias relacionadas.  

Artigo 3  

Cooperação em Energia  

1. Energia Renovável e 

Sustentabilidade  

a) Ampliar a cooperação no setor de 

energia renovável.  

b) Desenvolver planos para promover a 

cooperação e o intercâmbio de 

experiências no campo do ambiente 

urbano e do desenvolvimento 

sustentável.  

c) Consultar e coordenar posições, 

compartilhando experiências no campo 
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das mudanças climáticas e limitando as 

emissões de carbono.  

d) Utilizar os mecanismos de diálogo 

existentes para explorar meios de 

cooperação concreta na área de energia 

renovável, como a energia eólica e 

solar, e facilitar o intercâmbio de 

conhecimentos, habilidades e 

conhecimentos técnicos, bem como 

promover o investimento em energia 

limpa.  

2. Energia 

a) Incentivar a cooperação no campo do 

uso pacífico da energia nuclear e 

compartilhar experiências, 

conhecimentos e melhores práticas. 

 b) Desenvolver estratégia para 

fomentar a cooperação no campo de 

petroquímicos e indústrias relacionadas, 

como na área de fibras de carbono.  

c) Promover o intercâmbio de 

informações sobre monitoramento e 

segurança da infraestrutura de petróleo 

e derivados.  

d) Promoção do intercâmbio de 

informações sobre oportunidades de 

investimento no setor de petróleo e 

gás, petróleo cru e comércio de 

produtos de petróleo.  

Artigo 4  

Cooperação em Turismo, Cultura e 

Esportes   

1. Turismo  

a) Incentivar a cooperação no setor de 

turismo e áreas relacionadas.  

b) Utilizar os mecanismos de diálogo 

existentes para trocar informações sobre 

boas práticas e iniciativas, com vistas a 

aprimorar políticas de turismo 

sustentável.  

2. Cultura  

a) Incentivar intercâmbios entre 

pessoas, a fim de promover o 

entendimento comum entre ambas as 

sociedades. 

 b) Fomentar a cooperação em diversos 

campos culturais, com vistas à 

organização de programas culturais 

conjuntos.  

c) Aprimorar a cooperação no diálogo 

nos campos das indústrias culturais, 

preservação do patrimônio e arte 

contemporânea, promovendo 

intercâmbios intelectuais entre os dois 

países em formas e fóruns diversos.  

d) Expandir e continuar a desenvolver 

centros culturais em cada país.  

e) Incentivar a cooperação estável e de 

longo prazo entre as principais 

instituições culturais e entre importantes 

festivais de arte.  

3. Esportes  

a) Empreender esforços conjuntos para 

promover atividades esportivas entre 

instituições de esportes, com foco 

especial nas pessoas com deficiência, 

idosos, crianças e jovens socialmente 

vulneráveis.  

b) Fortalecer a cooperação para 

incentivar o desenvolvimento de jovens 

talentos por diferentes meios, como 

centros de treinamento e academias 

esportivas.  

c) Estimular a promoção de campos de 

treinamento, competições e intercâmbio 

de atletas, para-atletas, treinadores e 
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equipe técnica em esportes de alto 

desempenho. 

Artigo 5 

 Pontos Focais 

1. Ambos os Participantes concordam 

que este Memorando de Entendimento 

pode contribuir muito para promover e 

aprimorar ainda mais os instrumentos já 

em vigor entre eles.  

2. Com o objetivo de coordenar e 

facilitar este Memorando de 

Entendimento, os Participantes 

estabelecem os seguintes Pontos 

Focais:  

a) Pela República Federativa do Brasil: 

a Secretaria de Negociações Bilaterais 

no Oriente Médio, Europa e África, do 

Ministério das Relações Exteriores;  

b) Pelosos Emirados Árabes Unidos: 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação Internacional.  

Artigo 6  

Disposições finais  

1) Ambos os participantes trabalharão 

na ativação deste Memorando de 

Entendimento por meio da celebração 

de Acordos, Memorandos de 

Entendimento e Programas Executivos, 

bem como na intensificação de visitas 

oficiais aos dois países.  

2) Ambos os participantes podem 

adicionar outros campos de cooperação 

após serem aprovados pelos canais 

diplomáticos.  

3) Este Memorando de Entendimento de 

Parceria Estratégica não afetará as 

Convenções, Memorandos de 

Entendimento e Protocolos assinados 

entre ambos os Participantes.  

4) Este Memorando de Entendimento 

produzirá efeitos na data de sua 

assinatura, permanecerá válido por um 

período inicial de cinco (5) anos e será 

renovado, automaticamente, por 

períodos sucessivos de cinco anos. 

  

5) Qualquer um dos Participantes pode, 

a qualquer momento, terminar este 

Memorando de Entendimento, 

notificando por escrito o outro 

Participante de sua intenção, caso em 

que a rescisão entrará em vigor três (3) 

meses após a data da notificação.  

6) Esse término não afetará o 

cumprimento dos compromissos, 

obrigações, programas de trabalho, 

contratos e convenções que estejam 

sendo implementados, salvo se ambos 

os Participantes acordarem o contrário 

por escrito.  

7) Este Memorando de Entendimento 

pode ser modificado mutuamente, em 

qualquer momento, pela troca de Notas 

entre os dois Participantes por meio de 

canais diplomáticos. A alteração terá 

efeitos de acordo com os procedimentos 

previstos. Qualquer disputa decorrente 

da interpretação ou da aplicação deste 

Memorando de Entendimento será 

resolvida amigavelmente mediante 

consultas e negociações entre os 

Participantes, por meio de canais 

diplomáticos.  

8) Este Memorando de Entendimento 

não cria compromissos vinculantes aos 

Participantes perante o direito 

internacional ou em suas respectivas 

legislações internas.  
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Feito em Abu Dhabi, em 27 de outubro 

de 2019, em duplicata, nos idiomas 

português, árabe e inglês, sendo cada 

texto igualmente autêntico. Em caso de 

divergência na interpretação das 

disposições deste Memorando de 

Entendimento, o texto em inglês 

prevalecerá. 

 

 

 

  PELO 

GOVERNO DA 

REPÚBLICA 

FEDERATIVA 

DO BRASIL 

ERNESTO 

ARAÚJO 

Ministro de Estado 

das Relações 

Exteriores 

  

PELO 

GOVERNO 

DOS 

EMIRADOS 

ÁRABES 

UNIDOS 

S.A. Sheikh 

Abdullah Bin 

Zayed Al 

Nahyan 

Ministro de 

Negócios 

Estrangeiros e 

Cooperação 

Internacional 

 

MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO ENTRE O 

GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DO CANADÁ 

RELATIVO A CERTOS TRIBUTOS 

 O Governo da República Federativa do 

Brasil (Brasil)  

e o Governo do Canadá, 

doravante denominados 

“Participantes”,   

Desejando considerar as disposições do 

artigo 4º da Lei nº 10.560, de 13 de 

novembro de 2002, 

Alcançaram o seguinte entendimento:  

1. (a) O Governo do Canadá confirma 

que, sob as leis canadenses, as empresas 

de transporte brasileiras não estiveram e 

não estão sujeitas a tributos sobre as 

receitas equivalentes às contribuições 

denominadas “Contribuição Social para 

o Programa de Integração Social/PIS”, 

“Contribuição Social para o Fundo de 

Investimento Social/FINSOCIAL” e 

“Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade 

Social/COFINS”, no tocante às suas 

operações no Canadá.  

(b) O Governo do Brasil, em relação aos 

tributos sobre as receitas denominados, 

conforme a legislação tributária 

brasileira, “Contribuição Social para o 

Programa de Integração Social/PIS”, 

“Contribuição Social para o Fundo de 

Investimento Social/FINSOCIAL” e 

“Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade 

Social/COFINS”, confirma que:  

i. de acordo com o disposto no 

artigo 14, V, e parágrafo 1º, da 

Medida Provisória nº 2.158-35, 

de 24 de agosto de 2001, as 

empresas de transporte 

canadenses são isentas das assim 

denominadas contribuições para 

o PIS e para a COFINS; e  

ii. de acordo com o disposto no 

artigo 4º, e seus parágrafos, da 

Lei nº 10.560, de 13 de 

novembro de 2002, e observados 

os procedimentos estabelecidos 

na Portaria Conjunta PGFN/SRF 

nº 6, de 30 de dezembro de 

2003, os débitos atribuídos às 

empresas de transporte aéreo 

canadenses que operam no 
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Brasil relativos às assim 

denominadas contribuições para 

o PIS, para o FINSOCIAL e 

para a COFINS referentes aos 

fatos geradores ocorridos até o 

dia imediatamente anterior à 

entrada em vigor do artigo 14, 

V, e parágrafo 1º, da Medida 

Provisória nº 2.158-35, de 24 de 

agosto de 2001, ficam remidos.  

2.  Este Memorando de Entendimento 

(MdE) representa o acordo entre o 

Governo do Canadá e o Governo do 

Brasil a respeito dos assuntos referidos 

acima.  

3. Este MdE terá efeitos a partir da data 

de sua assinatura.  

Assinado em duplicata em Brasília, em 

20 de dezembro de 2019, nos idiomas 

português, francês e inglês, sendo cada 

versão igualmente válida.  

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL  

Ernesto Araújo 

Ministro das Relações Exteriores 

Jennifer May 

Embaixadora do Canadá no Brasil 

  

 

PELO GOVERNO DO CANADÁ 

  

  

  

  

  

  

  

Jennifer May 

Embaixadora do Canadá no Brasil 
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COMUNICADOS, NOTAS, 

MENSAGENS E 

INFORMAÇÕES 

 

Calendário de Eventos entre 28 

de junho e 5 de julho de 2019 – 

01/07/19 

22 a 29/JUN – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO). 41ª 

Sessão da Conferência da FAO 

(continuação). 

24/JUN a 12/JUL – Genebra, Suíça. 41ª 

sessão do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas 

(continuação). 

30/JUN e 1/JUL – Abu Dhabi, 

Emirados Árabes Unidos. Reunião 

preparatória para a Cúpula do Clima a 

ser realizada durante a 74ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas em Nova 

York. 

1/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). 162ª Sessão do 

Conselho da FAO. 

1 a 3/JUL – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 149ª 

Sessão do Comitê de Auditoria do 

PMA. 

3/JUL – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 149ª 

Sessão executiva do Comitê de 

Auditoria com a Junta Executiva do 

PMA. 

3/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Plenária do Grupo 

dos 77 e China. 

3/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Lançamento do 

relatório “Abordagens agroecológicas e 

outras inovações para a agricultura 

sustentável e sistemas alimentares que 

melhoram a segurança alimentar e 

nutricional” do Painel de Alto Nível de 

Especialistas em Segurança Alimentar e 

Nutrição (HLPE). 

1/JUL – Genebra, Suíça. Workshop 

sobre Mulheres no Comércio Digital. 

1/JUL – Genebra, Suíça. Sessão 

Especial Ampliada sobre Solução de 

Controvérsias. 

1/JUL – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo Informal de Acessões. 

1/JUL – Genebra, Suíça. Processo 

Informal sobre o Órgão de Apelação. 

1 e 2/7 – Genebra, Suíça. Consultas 

Anuais Tripartites sobre 

Reassentamento (ATCR, na sigla em 

inglês) do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR). 

1 a 5/JUL – Genebra, Suíça. 77ª sessão 

do Comitê Executivo da Comissão do 

Codex Alimentarius. 

2/JUL – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo de Ottawa – Reforma da OMC. 

2/JUL – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo Consultivo Conjunto do Centro 

de Comércio Internacional. 

3/JUL – Genebra, Suíça. Seminário 

sobre Comercio Financeiro no âmbito 

da 7a Revisão Global da Iniciativa de 

Ajuda para o Comércio. 

3 a 5/JUL – Genebra, Suíça. 7ª Revisão 

Global da Iniciativa de Ajuda para o 

Comércio. 

 

Inscrição de Paraty na lista do 

Patrimônio Mundial da 

UNESCO – 05/07/19 

Durante sessão do Comitê do 

Patrimônio Mundial – cuja Vice-
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Presidência é atualmente ocupada pelo 

Brasil –, reunido em Baku, Azerbaijão, 

o sítio “Paraty e Ilha Grande: cultura e 

biodiversidade” foi inscrito em 5 de 

julho de 2019 na Lista do Patrimônio 

Mundial da UNESCO, tendo-se tornado 

o primeiro sítio misto (natural e 

cultural) do Brasil a ostentar o título. 

O sítio “Paraty e Ilha Grande: cultura e 

biodiversidade” é constituído por cinco 

elementos: o Parque Nacional da Serra 

da Bocaina, a Reserva Ecológica da 

Juatinga, o Centro Histórico de Paraty, 

o Parque Estadual da Ilha Grande e a 

Reserva Biológica de Praia do Sul. 

O Brasil já tinha inscritos nas listas do 

Patrimônio Mundial da UNESCO os 

seguintes 21 sítios: 

 

Lista do Patrimônio Cultural 

Mundial 
1. Brasília 

2. Centro histórico de Salvador 

3. Centro histórico de São Luís 

4. Centro histórico de Diamantina 

5. Centro histórico de Goiás Velho 

6. Centro histórico de Olinda 

7. Centro histórico de Ouro Preto 

8. Missões Jesuíticas dos Guaranis 

9. Conjunto Moderno da Pampulha 

10. Rio de Janeiro: Paisagens cariocas 

entre a montanha e o mar 

11. Santuário de Bom Jesus de 

Congonhas 

12. Praça de São Francisco na cidade de 

São Cristóvão 

13. Parque Nacional da Serra da 

Capivara 

 

14. Sítio arqueológico do Cais do 

Valongo 

 

Lista do Patrimônio Natural Mundial 
 

1. Reserva da Mata Atlântica 

2. Ilhas atlânticas de Fernando de 

Noronha e Atol das Rocas 

3. Complexo de Conservação da 

Amazônia Central 

4. Parque Nacional do Iguaçu 

5. Áreas Protegidas do Cerrado: 

Chapada dos Veadeiros e Parque 

Nacional das Emas 

6. Área de conservação do Pantanal 

7. Reservas florestais da Costa do 

Descobrimento 

 

Comunicado Conjunto dos Vice-

Ministros e Enviados Especiais 

do BRICS para o Oriente Médio 

e o Norte da África – Brasília, 5 

de julho de 2019 – 05/07/19   

Texto original em Inglês 

1. The BRICS Deputy Ministers/Special 

Envoys on the Middle East and North 

Africa (MENA) met on 5 July 2019 in 

Brasília, Brazil, to exchange views on 

the current situation in the Middle East 

and North African regions.  

 

2. They expressed concern over 

continued conflicts in the Middle East 

and North Africa, which undermine 

stability and security, provide fertile 

ground for terrorist and extremist 

activities and result in internally 

displaced persons (IDPs) and large 

movements of refugees and migrants. 

They agreed that the conflicts in the 

region should be addressed both 

through political mechanisms that 

include dialogue and negotiations and 

also through a prospect of social 

development and prosperity for the 

peoples living in the conflicted areas. 

They also opposed illegal use of force 

or interference by external powers in the 

region. 

 

3. The Deputy Ministers/Special 

Envoys reaffirmed their commitment to 

the basic principle that international 

peace and security should be achieved 

and sustained solely in accordance with, 

and in full respect of, international law, 

including the UN Charter and the role 
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of the UN Security Council. They 

stressed the need to stand for 

multilateralism and oppose 

unilateralism and uphold the 

international order and international 

system with the purposes and principles 

enshrined in the UN Charter with the 

aim of promoting peace, stability and 

development in the MENA region. 

Underlying their deliberations was the 

conviction that lasting peace could only 

be achieved with due respect for the 

independence, territorial integrity and 

sovereignty of each of the countries of 

the  region. 

 

4. The Deputy Ministers/Special 

Envoys agreed that in each of the 

countries in the region, citizens have 

legitimate aspirations to enjoy full civil, 

political, economic, social and cultural 

rights and fundamental freedoms. 

 

5. The Deputy Ministers/Special 

Envoys strongly condemned terrorism 

in all its forms and manifestations from 

all quarters and in the name of any 

cause. They reiterated their countries’ 

commitment to supporting inter-BRICS 

and other evolving multilateral efforts 

under UN auspices in countering the 

global threat of terrorism. They stressed 

that the fight against terrorism, 

including counter-terrorism measures, 

must be conducted in accordance with 

international law, including the Charter 

of the United Nations and relevant 

UNSC Resolutions and opposing double 

standards. They called for an expedited 

adoption of the Comprehensive 

Convention on International Terrorism 

in the UN General Assembly. 

 

6. The BRICS Deputy Ministers/Special 

Envoys, regarding the situation in the 

Syrian Arab Republic, reaffirmed their 

strong commitment to the sovereignty, 

independence and territorial integrity of 

the country. They expressed their 

conviction that there can be no military 

solution to the Syrian conflict. They 

also reaffirmed their commitment to 

advancing a Syrian-led and Syrian-

owned, UN-facilitated political process 

in line with the United Nations Security 

Council Resolution 2254 (2015), which 

is to culminate in constitutional reform 

and free and fair elections. They 

expressed their support to the creation 

as soon as possible of the Constitutional 

Committee, in accordance with 

decisions of the Syrian National 

Dialogue Congress in Sochi and 

welcomed in this regard the efforts of 

the Special Envoy of the UN Secretary 

General for Syria, Mr. Geir Pedersen. 

While welcoming the Memorandum on 

stabilization of the situation in the Idlib 

de-escalation area, they expressed deep 

concern with the escalation of violence 

in the region, continued attacks of the 

terrorist groups and called on all parties 

to fully implement the Memorandum on 

Idlib, including a sustainable ceasefire 

regime and allowing for unhindered 

humanitarian aid. They reaffirmed the 

international obligations to fight 

terrorism in all its forms and highlighted 

the importance of unity in the fight 

against terrorist organizations in Syria 

as designated by the UN Security 

Council. They emphasized the 

fundamental importance for post-

conflict reconstruction and 

rehabilitation of Syria: such a 

commitment will build conditions for 

the safe and voluntary return of refugees 

as well as internally displaced persons 

and will provide ground for achieving a 

sustainable and long-lasting peace. 

They also expressed concern with 

vulnerable populations, especially the 

religious minorities.  

 

7. The Deputy Ministers/Special 

Envoys expressed their serious concern 

about the political, humanitarian and 

security situation in Libya. They urged 

all parties to immediately cease all 

military action to avoid an escalation of 
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violence and to engage with the Special 

Representative of the UN's Secretary 

General, Ghassan Salamé, the AU High 

Level Committee on Libya and relevant 

international and regional stakeholders, 

to ensure a peaceful dialogue and a 

political solution to the conflict through 

a Libyan-led and Libyan-owned process 

in pursuance of the Libyan Political 

Agreement and the UN Action Plan for 

Libya. They reaffirmed their conviction 

that the absence of a political 

commitment undermines the security 

and stability of the neighboring 

countries, leading to terrorism and 

transnational crime in the region. They 

expressed their support for the 

sovereignty, independence and 

territorial unity of Libya and stressed 

the critical importance of convening the 

Libyan national conference at the 

earliest possible opportunity, in order to 

promote national reconciliation and 

draw up a road map for Libya’s political 

transition and subsequent elections. 

 

8. The BRICS Deputy Ministers/Special 

Envoys reaffirmed their full support for 

efforts made by the Iraqi Government 

towards national reconstruction and 

development. They acknowledged the 

importance of stability in Iraq for 

regional and international security. 

They further condemned in the 

strongest possible terms the heinous and 

inhumane acts of violence perpetrated 

by terrorist and extremist groups, such 

as the self-styled ISIL, in the territory of 

Iraq and reiterated the need for strong 

international support to the Iraqi 

Government and people in their 

relentless efforts to fight against 

terrorism, to revitalise their economy 

and to implement reconstruction and 

development projects. 

 

9. The Deputy Ministers/Special 

Envoys reaffirmed their grave concern 

about the ongoing conflict and 

consequent humanitarian crisis in the 

Yemen Republic and called on the 

parties to facilitate the rapid, safe and 

unhindered access to humanitarian 

personnel and supplies across the 

country. They recognised that the 

Yemeni conflict has a significant impact 

on the security and stability of the 

region. They welcomed the Stockholm 

Agreement and the establishment of the 

UN Mission to support the Hodeidah 

Agreement (UNMHA) through UNSC 

Resolution 2452 (2019) and reiterated 

their support for the efforts being made 

by the Special Envoy of the UN 

Secretary-General for Yemen, Martin 

Griffiths, towards a peaceful resolution 

to the conflict. They expressed their 

concern about the delay in the full 

implementation of the Stockholm 

Agreement and urged all parties to 

refrain from measures that lead to 

ceasefire breaches and to an escalation 

of violence.  

 

10. The Deputy Ministers/Special 

Envoys were unanimous in their resolve 

that the conflicts elsewhere in the 

Middle East and North Africa should 

not be used as pretext to delay 

resolution of the long-standing 

Palestinian-Israeli conflict. The Deputy 

Ministers/Special Envoys, guided by the 

international legal framework 

previously in place, such as the relevant 

UN resolutions, the Madrid principles 

and the Arab Peace Initiative, reiterated 

that the two-state solution will enable 

Israelis and Palestinians to live side by 

side, in peace and security. In this 

regard, they expressed, furthermore, the 

need for new and creative diplomatic 

efforts to achieving a just and 

comprehensive settlement of the 

Palestinian-Israeli conflict, in order to 

achieve peace and stability in the 

Middle  East. 

 

11. The Deputy Ministers/Special 

Envoys expressed their serious concern 

about the ongoing crisis in the Gulf 
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region, including one-sided actions. 

They reaffirmed their support for the 

resolution of the existing disagreements 

through negotiations and diplomatic 

engagement. They stressed the need for 

promoting a positive, constructive 

agenda in that part of the world, in 

which all countries of the region jointly 

respond to common threats and 

challenges. 

 

12. Regarding the Republic of the 

Sudan, the Deputy Ministers/Special 

Envoys acknowledged the Sudanese 

people’s strong aspiration for social and 

political reform and the pursuit of a 

better life, and highlighted the 

importance of stability for peace in 

Sudan and the neighbouring countries. 

They emphasized the importance of the 

principle of non-interference and called 

on the Sudanese stakeholders to work 

together in good faith to develop an 

inclusive and consensual solution for 

political transition, which contemplates 

the swift implementation of a civilian 

government. They, furthermore, 

expressed their serious concern of the 

recent episodes of violence in the 

country and called upon all the parties 

to preserve peace and nurture national 

dialogue. The Deputy Ministers/Special 

Envoys indicated their support for the 

role of the African Union and the 

Intergovernmental Authority on 

Development (IGAD), in overcoming 

the current crisis. In this regard, they 

took note of the power sharing 

agreement reached on 4 July 2019 

between the Military Council and the 

opposition coalition to establish a 

sovereign council to be run on rotation 

during a 3-year transition period until 

elections, as well as the launch of a 

transparent and independent 

investigation into the violence that 

began on 3 June 2019, and expressed 

their hope that it will lead to the 

sustainable stabilization of the situation 

in the country. 

13. The Deputy Ministers/Special 

Envoys took note of the recent political 

developments in Algeria. They 

expressed their hope that the ensuing 

transition would culminate in a social 

compact that addresses Algeria’s socio-

economic and political aspirations. 

 

14. The participants committed 

themselves to convene again at the level 

of Deputy Foreign Ministers/Special 

Envoys of BRICS countries in Russia 

during its rotating Chairship in BRICS 

in 2020. They also agreed on the 

advisability of holding regular 

consultations on the Middle East and 

North Africa at various venues, 

including the UN. They confirmed their 

support for the hosting of informal 

meetings of their representatives when 

required. 

 

Calendário de Eventos entre 5 e 

12 de julho de 2019 – 05/07/19 

24/JUN a 12/JUL – Genebra, Suíça. 41ª 

sessão do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas 

(continuação). 

4/JUN a 12/JUL – Genebra, Suíça. 41ª 

sessão do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas 

(continuação). 

1 a 19/JUL – Genebra, Suíça. 73ª sessão 

do Comitê sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher – 

CEDAW (continuação). 

1 a 26/JUL – Genebra, Suíça. 126ª 

sessão do Comitê de Direitos Humanos 

(continuação). 

8/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Lançamento da 

Edição 2019 do estudo conjunto FAO-

OCDE “OECD-FAO Agricultural 

Outlook”. 
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8 e 9/JUL – Genebra, Suíça. Conselho 

de Comércio de Bens. 

8 a 12/JUL – Genebra, Suíça. OMPI - 

Comitê de Programa e Orçamento. 

8 a 12/JUL – Genebra, Suíça. UNCTAD 

- Grupo Intergovernamental de 

Especialistas em Direito e Política de 

Defesa do Consumidor. 

8 a 12/JUL – Genebra, Suíça. Grupo 

Negociador de Regras da OMC - 

subsídios à pesca. 

8 e 9/JUL – Genebra, Suíça. II Encontro 

Global de Reabilitação 2030 (OMS). 

8 a 10/JUL – Genebra, Suíça. 37ª sessão 

do Subcomitê de Peritos do Sistema 

Global Harmonizado de Classificação e 

Rotulagem de Produtos Químicos. 

8 a 12/JUL – Genebra, Suíça. 42ª 

reunião da Comissão do Codex 

Alimentarius. 

8/JUL a 9/AGO – Genebra, Suíça. 71ª 

sessão da Comissão de Direito 

Internacional (2ª parte). 

10/JUL – Genebra, Suíça. Reunião 

plurilateral de agricultura relativa à 

acessão de Belarus. 

11/JUL – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo de Trabalho sobre a acessão de 

Belarus. 

12/JUL – Genebra, Suíça. OMC - 

Subcomitê sobre Países de Menor 

Desenvolvimento. 

 

Nota Conjunta do Ministério 

das Relações Exteriores e do 

Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – 

Contencioso na OMC entre 

Brasil e India sobre subsídios ao 

setor açucareiro – Pedido de 

estabelecimento de Painel – 

11/07/19   

O Brasil apresentou hoje, em Genebra, 

ao Órgão de Solução de Controvérsias 

da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), pedido de estabelecimento de 

painel no âmbito do contencioso 

iniciado em fevereiro deste ano a 

respeito do regime de apoio ao setor 

açucareiro da Índia. Austrália e 

Guatemala também formalizaram, nesta 

data, pedido de estabelecimento de 

painéis em contenciosos sobre o mesmo 

tema. 

Nos últimos anos, a Índia tem 

intensificado sua política de apoio ao 

setor açucareiro. Desde a safra de 

2010/2011, o governo indiano 

praticamente dobrou o preço mínimo a 

ser pago pela cana-de-açúcar. Apenas 

entre as safras de 2017/2018 e 

2018/2019, o volume de açúcar a ser 

exportado pelas usinas indianas, 

definido pelo governo daquele país, 

passou de 2 milhões para 5 milhões de 

toneladas. No entendimento do Brasil, 

essas medidas têm contribuído 

fortemente para a depreciação do preço 

internacional do açúcar, em prejuízo dos 

exportadores brasileiros. Na avaliação 

brasileira, ademais, tais medidas são 

incompatíveis com as disciplinas do 

Acordo sobre Agricultura da OMC, seja 

porque ultrapassam os níveis de apoio 

doméstico permitidos à Índia, seja 

porque constituem subsídios à 

exportação vedados pelo Acordo. 

O pedido de estabelecimento de painel 

segue-se à realização de consultas com 

o governo indiano, as quais não 

conduziram à solução do contencioso. O 

pedido do Brasil será apreciado na 

próxima reunião do Órgão de Solução 

de Controvérsias, prevista para o 

próximo dia 22 de julho. 

 

Texto do Acordo Mercosul – 

União Europeia – 12/07/19 
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Os textos a seguir registram os 

resultados da negociação do pilar 

comercial do Acordo de Associação 

entre o MERCOSUL e a União 

Europeia no momento em foi anunciada 

a conclusão das negociações em 

Bruxelas, em 28 de junho de 2019. Os 

textos do acordo, bem como as ofertas 

de acesso a mercado de bens, serviços e 

compras governamentais, serão ainda 

submetidos a revisão legal e formal 

pormenorizada. Este texto não possui 

valor legal. 

 

ÍNDICE 
 
Cláusula de Integração Regional 
Comércio de Bens 
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Compras Governamentais 
Propriedade Intelectual 
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Legislação – Indicações Geográficas 
Transações Correntes e Movimento de 
Capitais 
Política da Concorrência 
Subsídios 
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Comércio e Desenvolvimento 
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Transparência 
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Observação 

À luz do crescente interesse do público 

nas negociações recentemente 

concluídas entre o MERCOSUL e a 

União Europeia, os governos dos países 

do MERCOSUL decidiram publicar os 

textos do pilar comercial do Acordo de 

Associação, a fim de garantir tanto o 

efetivo exercício do direito de acesso à 

informação pública quanto a 

transparência da gestão pública. 

Esses textos são publicados, no entanto, 

apenas para fins informativos e podem 

sofrer modificações adicionais em 

decorrência do processo de revisão legal 

a que estarão sujeitos, sem prejuízo dos 

compromissos assumidos. 

Os textos só serão definitivos quando o 

Acordo for assinado. 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. 

Ressalta-se que a ordem final e a 

numeração dos capítulos e textos 

poderão ser alteradas em decorrência da 

revisão legal do Acordo. 

 

Calendário de Eventos entre 12 

e 19 de julho de 2019 – 12/07/19 

1 a 19/JUL – Genebra, Suíça. 73ª sessão 

do Comitê sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher – 

CEDAW (continuação). 

1 a 26/JUL – Genebra, Suíça.  126ª 

sessão do Comitê de Direitos Humanos 

(continuação). 

8/JUL a 9/AGO – Genebra, Suíça. 71ª 

sessão da Comissão de Direito 

Internacional (2ª parte) (continuação). 

13/JUL – Cidade do México, México. 

Festa Julina do Centro Cultural Brasil-

México, a partir das 14h. Inspirada nas 

http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Clusula_de_Integrao_Regional.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2_Trade_in_Goods_novo.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2B_TIG_-_Annex_2_Export_Duties_novo.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2C_TIG_-_Annex_3_Import_Export_Monopolies_novo.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2C_TIG_-_Annex_3_Import_Export_Monopolies_novo.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Anexo_de_Vinhos.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Anexo_de_Vinhos.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Protocolo_sobre_Regras_de_Origem.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Requisitos_Especficos_de_Origem.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Clusula_Antifraude.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Aduanas_e_Facilitao_do_Comrcio.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Protocolo_sobre_Assistncia_Administrativa_Mtua_em_Matria_Aduaneira.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Protocolo_sobre_Assistncia_Administrativa_Mtua_em_Matria_Aduaneira.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Protocolo_sobre_Assistncia_Administrativa_Mtua_em_Matria_Aduaneira.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Barreiras_Tcnicas_ao_Comrcio.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Anexo_Automotivo.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Medidas_Sanitrias_e_Fitossanitrias.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Dilogos.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Defesa_Comercial_e_Salvaguardas_Globais.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Defesa_Comercial_e_Salvaguardas_Globais.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Salvaguardas_Bilaterais.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Comrcio_de_Servios_e_Estabelecimento.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Compras_Governamentais.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Propriedade_Intelectual.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Anexos_de_Propriedade_Intelectual_-_Legislao_-_Indicaes_Geogrficas.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Anexos_de_Propriedade_Intelectual_-_Legislao_-_Indicaes_Geogrficas.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Transaes_Correntes_e_Movimento_de_Capitais.pdf
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festividades juninas brasileiras, a 

comemoração incluirá grupo musical de 

forró, comidas e bebidas típicas, além 

de venda de artesanato alusivo a esta 

tradição brasileira (Cultural). 

15/JUL – Genebra, Suíça. Comércio 

Eletrônico - Sessão de abertura das 

negociações. 

15/JUL – Nova York, EUA. Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC). Fórum Político de Alto 

Nível. Lançamento do relatório “Estado 

da Segurança Alimentar e Nutricional 

Mundial 2019”. 

15/JUL – Genebra, Suíça. Diálogo 

interativo intersessional sobre formas de 

aperfeiçoar a participação de 

representantes e instituições de povos 

indígenas em reuniões do Conselho de 

Direitos Humanos sobre questões que 

os afetam. 

15 e 16/JUL – Genebra, Suíça. Reunião 

da Sessão Especial do Comitê de 

Agricultura (CoA-SS). 

15 e 16/JUL – Genebra, Suíça. 

UNCTAD - Reunião do Grupo 77 e 

China. 

15 e 17/JUL – Genebra, Suíça. Revisão 

de Políticas Comerciais – República da 

Macedônia do Norte. 

15 a 19/JUL – Londres, Inglaterra. C 

122. 122ª Sessão do Conselho (C) da 

Organização Marítima Internacional 

(IMO). 

15 a 19/JUL – Nova York, Estados 

Unidos. 37ª sessão do Grupo de 

Trabalho sobre o uso de mercenários 

como meio de violar os direitos 

humanos e impedir o exercício do 

direito dos povos à autodeterminação. 

15 a 19/JUL – Genebra, Suíça.  12ª 

sessão do Mecanismo de Peritos sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas. 

16/JUL – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Primeira 

consulta informal sobre o Plano de 

Gestão 2020-2022. 

16/JUL – Genebra, Suíça. Grupo de 

Trabalho sobre Empresas Comerciais 

Estatais. 

16 a 19/JUL – Cairns, Austrália. 55ª 

Sessão do Conselho da Organização 

Internacional do Açúcar (ISO). 

17/JUL – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Acesso a Mercados. 

17/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Cerimônia de 

transmissão da Presidência Pro 

Tempore do GRULAC (Grupo Regional 

América Latina e Caribe) para o Brasil. 

17/JUL – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

da Mesa Diretora da Junta Executiva do 

PMA. 

18/JUL – Genebra, Suíça. Briefing para 

Embaixadores da OMPI. 

18/JUL – Genebra, Suíça. Reunião da 

Discussão Estruturada sobre Facilitação 

de Investimentos para o 

Desenvolvimento. 

18 e 19/JUL – Genebra, Suíça. Comitê 

sobre Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias (SPS). 

18 e 19/JUL – Genebra, Suíça. Diálogo 

Global sobre a Convenção nº. 169 da 

Organização Internacional do Trabalho 

sobre Povos Indígenas e Tribais. 

19/JUL – Genebra, Suíça. Reunião 

informal da Declaração Conjunta de 

Buenos Aires sobre Regulamentação 

Doméstica. 

 

Atentado na Somália – 13/07/19 

O governo brasileiro condena 

veementemente o atentado ocorrido na 

noite da última sexta-feira em um hotel 

de Kismayo, na Somália, que deixou 
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pelo menos 26 mortos e dezenas de 

feridos. 

Ao expressar condolências às famiĺias 

das vit́imas e votos de plena 

recuperação aos feridos, o Brasil reitera 

seu repúdio a todo e qualquer ato de 

terrorismo, independentemente de sua 

motivação, bem como seu apoio à paz e 

à estabilidade na Somália. 

 

Início da Presidência “Pro 

Tempore” brasileira do 

MERCOSUL – 17/07/19 

Por ocasião da 54ª Cúpula do 

MERCOSUL, na cidade de Santa Fé, 

Argentina, o Brasil assumiu hoje, dia 17 

de julho, a presidência “pro tempore” 

do bloco, até então ocupada pela 

Argentina. 

A presidência brasileira, que se 

estenderá até o final deste semestre, 

ocorre em momento de construção de 

um novo MERCOSUL. Há uma 

convergência entre os seus quatro 

membros fundadores no sentido de 

transformá-lo em instrumento para 

reforçar a competitividade e aumentar a 

integração de suas economias com os 

mercados regional e global. O acordo 

com a União Europeia é evidência deste 

novo momento vivido pelo 

MERCOSUL. 

Durante sua presidência, o Brasil 

buscará preservar e fortalecer as linhas 

de ação adotadas durante o mandato 

argentino, no sentido de intensificar a 

negociação de acordos comerciais 

externos, reduzir a Tarifa Externa 

Comum e dar seguimento aos esforços 

de racionalização do funcionamento do 

bloco, com diminuição de custos e 

burocracia. 

O MERCOSUL reafirma seu pleno 

compromisso com os valores 

democráticos, retoma sua vocação 

original para o regionalismo aberto e 

busca adotar um enfoque pragmático, 

que gere resultados concretos para os 

cidadãos. 

Os países do MERCOSUL equivalem à 

quinta economia do mundo. Desde sua 

fundação, as trocas comerciais do 

agrupamento multiplicaram-se quase 

dez vezes: de US$ 4,5 bilhões, em 1991, 

para US$ 44,9 bilhões, em 2018. 

 

Comunicado Conjunto dos 

Presidentes dos Estados Partes 

do MERCOSUL e Estados 

Associados – 17/07/19 

Texto original em Espanhol 

Los Presidentes de la República 

Argentina, Mauricio Macri; República 

Federativa del Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; de la República del 

Paraguay, Mario Abdo Benítez; y de la 

República Oriental del Uruguay, Tabaré 

Vázquez Rosas, Estados Partes del 

MERCOSUR; el Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales 

Ayma, el Presidente de la República de 

Chile, Sebastián Piñera Echenique; y las 

altas autoridades de los Estados 

Asociados, reunidos en Santa Fe el día 

17 de julio de 2019, en ocasión de la 

LIV Cumbre de Presidentes del 

MERCOSUR.  

Resaltaron que la plena vigencia de las 

instituciones democráticas y la 

observancia de los derechos humanos y 

libertades fundamentales son 

condiciones esenciales para el proceso 

de integración regional.  

Reafirmaron su firme compromiso con 

la prevención y la lucha contra la 

corrupción y su voluntad de fortalecer la 

cooperación regional para la 

erradicación de este flagelo.  

Ratificaron el compromiso de América 

Latina y el Caribe como zona de paz 

basada en el respeto al Derecho 

Internacional y en los principios y 
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propósitos de la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas.  

Reiteraron su compromiso con la 

profundización de la integración 

regional para contribuir al desarrollo 

económico y social, a la mejora de la 

calidad de vida y la erradicación del 

hambre y la pobreza en la región, en 

línea con la Agenda 2030 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Reafirmaron el compromiso del 

MERCOSUR con la Agenda 2030 y la 

puesta en práctica de sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y tomaron nota 

con satisfacción de los trabajos de las 

distintas instancias con relevancia para 

la Agenda 2030.  

Destacaron los avances alcanzados en 

este período en los distintos foros de la 

dimensión política, social y ciudadana 

del MERCOSUR, en torno a cuatro ejes 

temáticos: pobreza y brechas de 

desigualdad; seguridad alimentaria y 

nutricional; protección integral de niños 

y niñas en primera infancia; e inclusión 

productiva y laboral desde la economía 

social y solidaria.  

Reconocieron la importancia de la 

educación como factor de desarrollo 

económico y social y valoraron la firma 

del Convenio de administración con la 

CAF para el manejo del Fondo 

Educativo del MERCOSUR. La 

movilidad estudiantil es uno de los 

factores que contribuirá a la formación 

de una identidad regional.  

Celebraron la realización del II 

Seminario Internacional de Buenas 

Prácticas de Primera Infancia el 13 de 

junio de 2019 en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina, con apoyo 

del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y del Seminario 

“Reconocimiento de Títulos 

Universitarios y Ejercicio Profesional 

en el MERCOSUR”, del pasado 24 de 

mayo en Buenos Aires, en el cual se 

reiteró la importancia de avanzar en 

medidas regionales para impulsar 

iniciativas que hagan realidad la 

movilidad y el ejercicio profesional en 

la región;  

Destacaron los significativos avances 

del Plan de Acción del Sector Educativo 

del MERCOSUR  2016-2020, el cual 

está alineado con las prioridades de la 

Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en 

particular con los ODS 3, 4 y 8.  

Consideraron fundamental avanzar en la 

adopción de medidas concretas para 

facilitar la movilidad de artistas y la 

libre circulación de bienes y servicios 

culturales, como proponen los Ministros 

de Cultura de MERCOSUR.  

Felicitaron a la República Argentina por 

el encuentro de Industrias Culturales 

(MICA) realizado el presente año y 

celebraron la decisión de los Ministros 

de Cultura de reactivar el Mercado de 

Industrias Culturales del Sur (MICSUR) 

que tendrá como próxima sede Uruguay 

en el 2020. Asimismo, destacaron la 

importancia del trabajo realizado en la 

generación de información cultural para 

el diseño e implementación de políticas 

públicas.  

Destacaron los progresos alcanzados en 

el acercamiento entre el MERCOSUR y 

la Alianza del Pacifico, con base en el 

Plan de Acción de Puerto Vallarta. En 

este marco, elogiaron los esfuerzos 

tendientes a impulsar las sinergias, la 

articulación y la complementariedad de 

las agendas culturales del MERCOSUR 

y la Alianza del Pacífico.  

Destacaron la realización de la Reunión 

de expertos de América del Sur sobre 

Protección de los Bienes Culturales, 

dada la relevancia que la región le 

otorga al combate al tráfico ilícito de 

bienes culturales, en el entendido que la 

protección del patrimonio cultural es 

fundamental para preservar nuestro 

acervo cultural que nos identifica como 

región.   
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Celebraron la publicación de la segunda 

edición de los Cuadernos de la 

Diversidad referida a las experiencias 

culturales locales desarrolladas por 

mujeres y para mujeres, la continuidad 

de las capacitaciones virtuales en 

materia de diversidad cultural, y 

saludaron la proclamación por la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas del año 2019, como “Año 

Internacional de las Lenguas 

Indígenas”.  

Subrayaron la realización de la XXXIII 

Reunión de Altas Autoridades en 

Derechos Humanos del MERCOSUR y 

Estados Asociados (RAADH) y la 

instaron a continuar coordinando 

políticas públicas e iniciativas en 

materia de derechos humanos para la 

región.  

Ratificaron la necesidad de asegurar el 

respeto de los Derechos Humanos de los 

migrantes, con independencia de su 

condición migratoria, nacionalidad, 

origen étnico, género, edad o cualquier 

otra consideración, estimulando a este 

fin la implementación de mecanismos 

de cooperación en materia de política 

migratoria. En este sentido, toman nota 

de la aprobación del “Acuerdo 

Operativo para la Implementación de 

Mecanismos de Intercambio de 

Información Migratoria entre los 

Estados Partes del MERCOSUR”, que 

facilitará la movilidad de las personas, 

agilizará el tránsito fronterizo, reducirá 

los requisitos documentales requeridos a 

los ciudadanos suramericanos para 

tramitar las residencias en la región.  

Recibieron con beneplácito la 

aprobación del “Acuerdo sobre el 

Mecanismo de Cooperación Consular 

entre los Estados Partes del 

MERCOSUR y los Estados Asociados” 

en el marco de la Reunión del Grupo de 

Trabajo sobre Asuntos Consulares y 

Jurídicos del MERCOSUR y Estados 

Asociados.  Este Acuerdo profundizará, 

ampliará y actualizará la cooperación y 

el apoyo recíproco en materia consular, 

con el objetivo que los nacionales del 

MERCOSUR puedan acceder a la 

protección y asistencia de la 

Representación Consular de uno de los 

Estados Partes en el territorio de un 

tercer Estado, en el caso en que allí no 

existiere representación del Estado de 

su nacionalidad.  

Destacaron el trabajo realizado por las 

Ministras y Altas Autoridades de la 

Mujer (RMAAM) en materia de género 

y trata de personas y celebraron la 

aprobación de las Recomendaciones 

Estratégicas para la Incorporación de la 

Perspectiva étnico-racial en las Políticas 

de Género del MERCOSUR”, así como 

de la Campaña “Escucha Nuestras 

Voces”, para las redes sociales de 

visibilización de los aportes de las 

mujeres afrodescendientes y mujeres 

indígenas del MERCOSUR. Asimismo, 

destacaron la adopción de la 

recomendación para la creación de un 

Mecanismo Regional de 

Reconocimiento Mutuo de Medidas de 

Protección para las mujeres víctimas de 

violencia.  

Saludaron la firma del “Memorándum 

de Entendimiento sobre Cooperación en 

materia de Obligaciones Alimentarias 

Internacionales” en el ámbito de la 

Reunión de Ministros de Justicia del 

MERCOSUR y Estados Asociados 

(RMJ).  

Reiteraron su firme compromiso con la 

promoción y protección de los derechos 

de los pueblos indígenas, resaltando las 

acciones que se impulsan desde la 

Reunión de Autoridades sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

(RAPIM), para promover su 

interconexión cultural, social, 

económica, política e institucional en el 

marco del proceso de integración 

regional. Asimismo, se comprometieron 

a trabajar junto a los pueblos indígenas, 

a fin de implementar medidas para la 
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preservación, transmisión y desarrollo 

de sus sistemas de conocimiento.  

Reafirmaron la importancia de 

continuar implementando el Plan de 

Acción del Decenio Internacional de las 

Personas Afrodescendientes proclamado 

por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (2015-2024), así como 

incorporar en la ronda de Censos 

Nacionales la pregunta de 

autoidentificación afrodescendiente.  

Instaron a los espacios institucionales a 

fortalecer los diversos colectivos que 

abordan y trabajan la temática 

afrodescendiente y de equidad racial en 

la región, para fomentar buenas 

prácticas en la lucha contra el racismo, 

la discriminación racial garantizando el 

acceso a la justicia, reconocimiento de 

las comunidades y desarrollo social y 

económico de las poblaciones 

afrodescendientes.  

Destacaron los resultados de la XLIV 

Reunión de Ministros de Salud de 

MERCOSUR y Estados Asociados, que 

reafirma la importancia de realizar 

mayores esfuerzos para incluir la 

perspectiva de la salud en las políticas 

públicas, para contribuir a proteger la 

salud y reducir el impacto de las 

enfermedades no transmisibles entre los 

habitantes del MERCOSUR.                  

Tomaron nota de la iniciativa de la 

XXII Reunión de Ministros de Medio 

Ambiente que resalta la importancia de 

abordar la Agenda ambiental del 

MERCOSUR como contribución a la 

Agenda ambiental Internacional, en 

cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y en este sentido, acompañan la 

celebración de la Semana del Clima a 

realizarse del 19 al 23 de agosto en la 

ciudad de Salvador – República 

Federativa del Brasil.  

Reafirmaron su compromiso con la 

implementación de sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional y 

continuarán dialogando bajo la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y el 

Acuerdo de París, con miras a contribuir 

al progreso de las negociaciones y al 

cumplimiento de los objetivos de estos 

Acuerdos. En ese sentido, manifestaron 

su apoyo a Chile como Presidencia de la 

25° Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP25) y reiteraron que trabajarán 

constructivamente en la próxima ronda 

de negociaciones.  

Destacaron la relevancia de trabajar 

coordinadamente en la reducción del 

Riesgo de Desastres y en la Asistencia 

Humanitaria en la región, conforme a 

las prioridades establecidas en el Marco 

de Sendai 2015-2030.  En este contexto, 

resaltaron la labor llevada a cabo por la 

Reunión de Ministros y Altas 

Autoridades de Gestión Integral de 

Riesgos de Desastres (RMAGIR) 

vinculada con la aprobación de la 

Estrategia de Gestión del Riesgo de 

Desastres de los Países del 

MERCOSUR, la integración de la 

Comisión Técnica de Servicios Hidro-

meteorológicos (CTSH) a la RMAGIR, 

así como el proceso de cooperación que 

este Grupo viene realizando con el 

Comité Andino para la Prevención y 

Atención de Desastres (CAPRADE).  

Reiteraron su compromiso con la 

prevención, combate y erradicación de 

la fabricación y el tráfico ilícitos de 

armas de fuego, sus partes, municiones, 

explosivos y otros materiales 

relacionados y enfatizaron la 

importancia de continuar fortaleciendo 

la cooperación regional con el objetivo 

de implementar políticas, estrategias y 

programas comunes para fomentar el 

intercambio de información y buenas 

prácticas entre los países.  

Recibieron con beneplácito la 

Recomendación sobre “La Autonomía 

de la Defensoría Pública Oficial como 
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garantía de acceso a la justicia de las 

personas en situación de vulnerabilidad” 

y se comprometieron a incentivar y 

fortalecer la independencia técnica, la 

autonomía funcional y la autarquía 

financiera de las Defensorías Públicas 

Oficiales, para que puedan ejercer 

plenamente sus funciones.  

Señalaron la importancia de la 

Declaración de la Reunión de Ministros 

de Justicia del MERCOSUR y Estados 

Asociados sobre la Creación de una Red 

de Cooperación Penitenciaria 

(REDCOPEN) y alentaron su pronta 

implementación para contribuir al 

fortalecimiento de la lucha contra el 

crimen organizado. 

Destacaron las recomendaciones de los 

Ministros del Interior y de Seguridad 

orientadas a combatir la delincuencia 

organizada en la región y dotarla de 

mayor seguridad, como el Acuerdo 

Operativo para la Implementación de 

Mecanismos de Intercambio de 

información Migratoria y la declaración 

para la creación del “Día de la 

Seguridad Ciudadana para la 

Prevención del Delito y la Violencia del 

MERCOSUR”.  

Reiteraron su condena al más grave 

atentado del terrorismo transnacional 

ocurrido en la Región, perpetrado hace 

25 años contra la Sede de la Asociación 

Mutualista Israelita Argentina (AMIA) 

en Buenos Aires y reafirmaron su 

compromiso en materia de cooperación 

jurídica internacional respecto de la 

investigación judicial en curso.  

Reafirmaron su compromiso en la lucha 

contra el terrorismo y acordaron 

continuar profundizando el seguimiento 

y análisis de los acontecimientos y 

tendencias vinculadas al terrorismo y 

sus delitos conexos en la región, a 

través de organismos regionales como 

el Foro Especializado contra el 

Terrorismo del MERCOSUR (FET), 

dentro del absoluto respeto al derecho 

internacional y según la Estrategia de 

las Naciones Unidas contra el 

Terrorismo.  

Renovaron su compromiso conjunto de 

abordar eficazmente el problema 

mundial de las drogas, de forma amplia, 

integral y equilibrada, en los foros 

regionales como la Reunión 

Especializada de Autoridades de 

Aplicación en Materia de Drogas 

(RED), bajo el principio de 

responsabilidad común y compartida y 

en el marco del pleno respeto a los 

Derechos Humanos.  

Manifestaron su total compromiso y 

cooperación regional con la lucha 

contra la Delincuencia Trasnacional 

Organizada y su apoyo a la efectiva 

implementación del Sistema de 

Intercambio de Información de 

Seguridad del MERCOSUR (SISME), 

que permitirá el intercambio rápido y 

seguro de información sobre personas 

requeridas judicialmente, secuestro de 

automotores y de armas entre los 

respectivos órganos de seguridad de los 

Estados Partes.  

Se comprometieron a continuar 

impulsando la integración fronteriza en 

todos sus ámbitos: educación, salud, 

trabajo, seguridad, acceso a la justicia, 

entre otros, privilegiando las regiones 

fronterizas como espacio de intercambio 

cultural, social y económico entre los 

pueblos. En especial, valoraron los 

esfuerzos realizados para suscribir el 

Acuerdo de Localidades Fronterizas 

vinculadas del MERCOSUR.  

Saludaron los 50 años del Acuerdo de 

Cartagena y la Comunidad Andina y 

destacaron los logros y objetivos 

estratégicos alcanzados en este medio 

siglo de existencia, así como su 

contribución al fortalecimiento del 

proceso de integración subregional.  

Destacaron la firma de la Declaración 

especial del Consejo Presidencial 

Andino sobre uso de nuevas tecnologías 
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y el dominio de primer nivel amazon, 

teniendo en cuenta la preocupación por 

la reciente decisión de la Junta Directiva 

de la Corporación de Internet para la 

Asignación de Nombre y Números 

(ICANN), que viabiliza la delegación 

del dominio de nivel superior “amazon” 

a la empresa Amazon Inc. en régimen 

de exclusividad, pese a la oposición de 

los países miembros de la Organización 

del Tratado de Cooperación 

Amazónica.  

Valoraron el esfuerzo que lleva adelante 

el gobierno colombiano por 

implementar el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera y su compromiso frente a la 

superación de la violencia y la 

construcción de mayores niveles de 

convivencia y progreso social y 

tomaron nota de la política “Paz con 

Legalidad”.  

Reafirmaron los términos de la 

“Declaración sobre las Malvinas” 

firmada el 25 de junio de 1996 en 

Potrero de los Funes, República 

Argentina, por los Presidentes de los 

Estados Partes del MERCOSUR, de la 

República de Bolivia y de la República 

de Chile y reiteraron su respaldo a los 

legítimos derechos de la República 

Argentina en la disputa de soberanía 

relativa a la Cuestión de las Islas 

Malvinas. Destacando la plena 

disposición mostrada por el gobierno 

argentino, saludaron el clima de 

cooperación alcanzado y los avances 

conseguidos en diversas áreas y 

llamaron a profundizar el diálogo 

existente a fin de reanudar las 

negociaciones que permitan encontrar 

una solución definitiva a la disputa de 

soberanía. 

Santa Fe, 17 de julio de 2019. 

 

Documentos assinados por 

ocasião da LIV Cúpula de 

Presidentes do MERCOSUL – 

17/07/19 

I) DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 

SOBRE A SITUAÇÃO NA 

VENEZUELA. 

II) DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 

SOBRE O FORTALECIMENTO DA 

DEMOCRACIA NO MERCOSUL. 

III) DECLARAÇÃO DE 

PRESIDENTES SOBRE 

TERRORISMO E 25º ANIVERSÁRIO 

DO ATENTADO CONTRA A AMIA. 

IV) DECLARAÇÃO DOS 

PRESIDENTES DOS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL E 

BOLÍVIA – ANO INTERNACIONAL 

DAS LÍNGUAS INDÍGENAS.  
 

DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL SOBRE 
A SITUAÇÃO NA VENEZUELA 

  

Os Presidentes da República Argentina, 

Mauricio Macri; da República 

Federativa do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; da República do Paraguai, 

Mario Abdo Benítez; e da República 

Oriental do Uruguai, Tabaré Vázquez 

Rosas, Estados Partes do MERCOSUL, 

com a adesão da República do Chile, da 

República da Colômbia, da República 

do Peru, da República do Equador e da 

República Cooperativa da Guiana, 

reunidos em Santa Fé, Argentina, em 17 

de julho de 2019, por ocasião da LIV 

Cúpula de Presidentes do MERCOSUL: 

Expressaram a importância de trabalhar 

pela consolidação de uma região 

politicamente estável, próspera e 

integrada, baseada em ideais de 

democracia e de defesa dos direitos 

humanos, manifestaram sua 

preocupação pela grave crise que 

atravessa a Venezuela, que afeta 

seriamente a situação humanitária e de 

direitos humanos, tal como assinalado 

no relatório publicado em 04 de julho 

de 2019, pela Alta Comissária das 
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Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, Michelle Bachelet, que 

forçou mais de quatro milhões de 

venezuelanos a emigrar em busca de 

melhores condições de vida. 

Coincidiram em que a comunidade 

internacional deve continuar 

contribuindo, por todos os meios 

pacíficos a seu alcance, a buscar um 

rápido retorno da institucionalidade 

democrática àquele país e decidiram 

continuar promovendo o 

restabelecimento pleno da democracia e 

do Estado de Direito na Venezuela, 

incluindo a celebração de eleições 

presidenciais livres, justas e 

transparentes no menor tempo 

possível.   

Reconheceram a severa deterioração das 

condições de vida do povo venezuelano 

e a necessidade de continuar 

coordenando esforços a fim de dar 

respostas integrais para atender a crise 

migratória, humanitária e social que 

esse país vive, preservando a dignidade 

e os direitos fundamentais dos 

venezuelanos.  

Santa Fé, 17 de julho de 2019. 

 

 

DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 

SOBRE O FORTALECIMENTO DA 

DEMOCRACIA NO MERCOSUL 

  

Os Presidentes da REPÚBLICA 

ARGENTINA, DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, DA 

REPÚBLICA DO PARAGUAI E DA 

REPÚBLICA ORIENTAL DO 

URUGUAI, Estados Partes do 

MERCOSUL, reunidos na cidade de 

Santa Fé, por ocasião da LIV Reunião 

Ordinária do Conselho do Mercado 

Comum. 

Reafirmam os princípios e objetivos do 

Tratado de Assunção e seus Protocolos. 

Reiteram o expressado na Declaração 

Presidencial sobre Compromisso 

Democrático no MERCOSUL, em 25 

de junho de 1996. 

Ratificam o disposto no Protocolo de 

Ushuaia sobre Compromisso 

Democrático no MERCOSUL, assinado 

em 24 de julho de 1998, que estabelece 

que a plena vigência das instituições 

democráticas é condição essencial para 

o desenvolvimento do processo de 

integração entre os Estados Partes do 

MERCOSUL. 

REITERANDO o compromisso com a 

promoção, a defesa e a proteção da 

ordem democrática, do estado de direito 

e suas instituições, dos direitos humanos 

e das liberdades fundamentais como 

condições essenciais e indispensáveis 

para o desenvolvimento do processo de 

integração e para a participação no 

MERCOSUL. 

Consideram que são elementos 

essenciais da democracia representativa, 

entre outros, o respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais, 

o acesso ao poder e seu exercício 

ajustado ao estado de direito; a 

celebração de eleições periódicas, 

livres, justas e baseadas no sufrágio 

universal e secreto como expressão da 

soberania do povo; o regime pluralista 

dos partidos e organizações políticas; e 

a separação e a independência dos 

poderes públicos. 

Também, entendem que são 

componentes fundamentais do exercício 

da democracia: a transparência das 

atividades governamentais, a probidade, 

a responsabilidade dos governos na 

gestão pública, o respeito pelos direitos 

sociais e a liberdade de expressão e de 

imprensa. A subordinação 

constitucional de todas as instituições 

do Estado à autoridade civil 

regulamente constituída e o respeito ao 

estado de direito de todas as entidades e 
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setores da sociedade são igualmente 

fundamentais para a democracia. 

Feita em 17 de julho de 2019, na cidade 

de Santa Fé, República Argentina. 

MAURICIO MACRI 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

MARIO ABDO BENITEZ 

TABARE RAMON VAZQUEZ 

ROSAS 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRESIDENTES 

SOBRE TERRORISMO E 25° 

ANIVERSÁRIO DO ATENTADO 

CONTRA A AMIA 

  

Os Presidentes da Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, no 

âmbito do 25° aniversário do atentado 

contra a Associação Mutual Israelita 

Argentina (AMIA), reiteramos nossa 

firme condenação ao terrorismo, em 

todas as suas formas e manifestações, e 

reafirmamos nosso apoio às 

reclamações por justiça e condenação 

dos responsáveis e cúmplices. 

O terrorismo é uma ameaça que não 

respeita fronteiras e requer o esforço e 

trabalho conjuntos para erradicá-lo. 

Compartilhamos o compromisso com a 

democracia, a liberdade e a convivência 

pacífica na diversidade como a melhor 

forma de combater esses atos 

aberrantes. 

Acompanhamos a reclamação da 

Argentina em sua busca por 

esclarecimento e justiça e nos unimos 

em seus esforços de busca pela 

cooperação com as autoridades judiciais 

argentinas. 

Comprometemo-nos a fortalecer os 

esforços para evitar a utilização de 

nossos territórios nacionais por parte de 

redes e grupos terroristas, bem como a 

tomar ações concertadas nos 

organismos regionais, hemisféricos e 

internacionais, e medidas firmes contra 

os responsáveis por esses atos, os que 

prestam financiamento e os que 

contribuem a seu encobrimento e 

impunidade. 

Este aniversário nos convida a recordar 

as vítimas e a refletir sobre nosso 

presente e nosso futuro como região, 

uma vez que de nós depende a 

construção de sociedades cada vez mais 

pluralistas, abertas e respeitosas dos 

direitos humanos e os valores 

democráticos. 

 

 

 DECLARAÇÃO DOS 

PRESIDENTES DOS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL E 

BOLÍVIA- ANO INTERNACIONAL 

DAS LÍNGUAS INDÍGENAS 
Os Presidentes da República Argentina, 

Mauricio Macri; da República 

Federativa do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; da República do Paraguai, 

Mario Abdo Benítez, e da República 

Oriental do Uruguai, Tabaré Vázquez 

Rosas, Estados Partes do MERCOSUL, 

e o Presidente do Estado Plurinacional 

da Bolívia, Evo Morales Ayma, 

reunidos em Santa Fé, Argentina, em 17 

de julho de 2019, por ocasião da LIV 

Cúpula de Presidentes do 

MERCOSUL:  

1. Reiteraram seu firme compromisso 

com a promoção e a proteção dos 

direitos dos povos indígenas e com 

mecanismo da Reunião de Autoridades 

Sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

(RAPIM), criada com base na 

relevância histórica e cultural dos povos 

indígenas para os Estados Partes do 

MERCOSUL, e, na atualidade, 

promove-se a interconexão cultural, 

social, econômica, política e 

institucional no âmbito do processo de 

integração regional e, desta forma, 
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também o desenvolvimento econômico, 

político, social, ambiental e cultural. 

2. Reafirmaram que o Mercado Comum 

do Sul é uma região geográfica com 

grande diversidade cultural, étnica, 

linguística, natural, territorial, que 

possui um grande número de línguas 

indígenas, e sublinharam a necessidade 

de trabalhar para proteger as culturas e 

sistemas de conhecimento a que 

pertencem aquelas línguas. 

3. Reafirmaram a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas, que protege os direitos 

individuais e coletivos, particularmente 

o direito a revitalizar, utilizar, fomentar 

e transmitir às gerações futuras suas 

histórias, idiomas, tradições orais, 

filosofias, sistemas de escritura e 

literaturas. 

4. Preocupados, porque conforme os 

dados das Nações Unidas, a cada duas 

semanas morre um idioma indígena no 

mundo, notaram que a recuperação e a 

revitalização desses idiomas requererão 

um maior esforço contínuo e integral da 

comunidade internacional e dos Estados 

Partes. 

5. Acolheram, com beneplácito, a 

Resolução A/RES/71/178 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, 

que proclamou 2019 como o Ano 

Internacional das Línguas Indígenas, 

como uma estratégia para conscientizar 

a população sobre a necessidade de 

conservar e contribuir para sua 

revitalização e promoção. 

6.  Reconheceram que as línguas 

indígenas, como expressão cultural, são 

um componente essencial para o acesso 

à educação e à informação, ao emprego 

e ao desenvolvimento sustentável de 

nossos povos. 

7. Valorizaram o papel das mulheres na 

preservação das línguas indígenas. 

8. Saudaram as conclusões da Primeira 

Reunião de Cooperação Sul-Sul para 

avançar na criação do Instituto Ibero-

Americano das Línguas Indígenas, 

celebrada nos dias 13 e 14 de junho de 

2019, na cidade de Santa Cruz de la 

Sierra, Bolívia. 

9. Comprometeram-se a trabalhar 

juntamente com os povos indígenas, em 

todos os âmbitos, a fim de implementar 

medidas para a preservação, a 

transmissão e o desenvolvimento das 

línguas indígenas na vida comunitária e 

na sociedade em seu conjunto. 

10. Ressaltaram a importância de 

abordar a proposta de que se proclame 

um Decênio Internacional das Línguas 

Indígenas, o mais rápido possível, pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Santa Fé, 17 de julho de 2019. 

 

Acordo para eliminação da 

cobrança de encargos de 

“roaming” internacional aos 

usuários finais do MERCOSUL 

– 17/07/19 

MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 01/19       

TENDO EM VISTA: O Tratado de 

Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e 

a Decisão Nº 64/10 do Conselho 

Mercado Comum. 

CONSIDERANDO: 

Que o Tratado de Assunção, em seu 

artigo 1º, indica que o Mercado Comum 

implica a coordenação de políticas 

setoriais entre os Estados Partes em 

matéria de comunicações, entre outros 

aspectos. 

Que o Subgrupo de Trabalho Nº 1 

"Comunicações" visa avançar 

progressivamente para o mercado 

comum de telecomunicações e serviços 

postais no MERCOSUL. 

Que a Decisão CMC Nº 64/10, que 

aprova o “Plano de Ação do Estatuto da 

Cidadania do MERCOSUL”, estabelece 
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que sejam implementadas ações que 

favoreçam a redução de preços e tarifas 

das comunicações entre países do 

MERCOSUL, incluindo roaming 

internacional. 

Que uma das linhas do Plano de Ação 

do Grupo da Agenda Digital do 

MERCOSUL (GAD) é promover 

acordos regionais que visem eliminar os 

encargos adicionais ao usuário final 

pelo roaming internacional móvel 

(roaming). 

Que a eliminação das tarifas de roaming 

internacional móvel é uma medida de 

integração concreta para os cidadãos 

dos Estados Partes e uma etapa 

fundamental com vistas a fortalecer a 

integração regional e facilitar as 

relações comerciais no âmbito do 

MERCOSUL. 

O CONSELHO DO MERCADO 

COMUM DECIDE: 

Art. 1º - Aprovar o texto do projeto do 

"Acordo de eliminação da cobrança dos 

encargos de roaming internacional aos 

usuários finais do MERCOSUL", que 

consta como Anexo da presente 

Decisão. 

Art. 2º - A vigência do Acordo a que faz 

referência o artigo 1º reger-se-á pelo 

disposto no seu artigo 8º. 

Art. 3º - Esta Decisão não necessita ser 

incorporada ao ordenamento jurídico 

dos Estados Partes, por regular aspectos 

da organização ou do funcionamento 

MERCOSUL. 

LIV CMC - Santa Fé, 16/VII/19 

  

ANEXO 

ACORDO PARA A ELIMINAÇÃO 

DA COBRANÇA DE ENCARGOS DE 

ROAMING INTERNACIONAL AOS 

USUÁRIOS FINAIS DO MERCOSUL 

A República Argentina, a República 

Federativa do Brasil, a República do 

Paraguai e a República Oriental do 

Uruguai, Estados Partes do 

MERCOSUL signatários deste Acordo, 

doravante denominados Estados Partes, 

ACORDAM: 

ARTIGO 1º 

OBJETIVO 
O presente Acordo tem por objetivo 

estabelecer diretrizes para o serviço de 

roaming internacional entre os 

prestadores de telecomunicações que 

fornecem serviços de telefonia móvel, 

mensagens e dados móveis nos Estados 

Partes do MERCOSUL, conforme as 

seguintes disposições: 

Os prestadores mencionados no 

parágrafo anterior devem aplicar a seus 

usuários que utilizam serviços de 

roaming internacional no território de 

outro Estado Parte os mesmos preços 

que cobram por serviços móveis em seu 

próprio país, de acordo com a 

modalidade e plano contratado por cada 

usuário; 

Portanto, esses preços devem ser 

aplicados nos seguintes casos: 

i) quando um usuário de um prestador 

de um Estado Parte estiver no território 

de outro Estado Parte e originar 

comunicações de voz e/ou de correio 

para o seu país ou para o país em que se 

encontra e/ou receber comunicações de 

voz e / ou correio do seu país ou do país 

em que se encontra, e 

ii) quando um usuário de um prestador 

de um Estado Parte aceder a serviços de 

dados (acesso à Internet) em roaming 

internacional, no território de outro 

Estado Parte. 

Da mesma forma, deverá existir 

razoabilidade na relação entre os preços 

cobrados para o usuário e os preços dos 

acordos entre os prestadores de 

telecomunicações, de forma que esses 

acordos resultem convenientes tanto 

para os usuários como para todos os 

prestadores participantes. 

 

ARTIGO 2º 

TRANSPARÊNCIA 
Cada Estado Parte adotará ou manterá 

medidas para: 

Garantir que a informação sobre os 

preços de varejo indicada no artigo 1º 

seja facilmente acessível ao público; 
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Minimizar impedimentos ou barreiras 

ao uso de alternativas tecnológicas ao 

roaming internacional, que permita aos 

usuários de outros Estados Partes que 

visitam seu território acessar serviços de 

telecomunicações usando os 

dispositivos de sua escolha; 

Implementar mecanismos através dos 

quais os prestadores de serviços de 

telecomunicações permitam que os 

usuários de roaming internacional 

controlem o consumo de mensagens de 

dados, voz e texto (Short Message 

Service). 

Estabelecer os mecanismos para a 

solução das controvérsias que surjam 

entre os prestadores dos diferentes 

Estados Partes pela aplicação do 

presente Acordo. 

 

ARTIGO 3º 

QUALIDADE 
Cada Estado Parte supervisionará seus 

prestadores para que ofereçam aos 

usuários de roaming internacional 

abrangidos por este Acordo a mesma 

qualidade de serviço que oferecem a 

seus usuários nacionais. 

 

ARTIGO 4º 

FISCALIZAÇÃO 

Os Estados Partes supervisionarão o 

cumprimento das disposições deste 

Acordo, em conformidade com seus 

respectivos sistemas jurídicos. 

 

ARTIGO 5º 

AUTORIDADES NACIONAIS 

COMPETENTES 

As Autoridades Nacionais Competentes 

são: 

Pela Argentina, a Secretaria de Governo 

de Modernização e a Autoridade 

Nacional de Comunicações 

(ENACOM), ou seus sucessores. 

Pelo Brasil, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações 

e a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), ou seus 

sucessores. 

Pelo Paraguai, o Ministério de 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação e a Comissão Nacional de 

Telecomunicações (CONATEL), ou 

seus sucessores. 

Pelo Uruguai, o Ministério da Indústria, 

Energia e Mineração e a Unidade 

Reguladora de Serviços de 

Comunicações (URSEC), ou seus 

sucessores. 

As Autoridades Nacionais Competentes 

serão responsáveis pela validação prévia 

das determinações e recomendações 

originadas no Comitê de Coordenação 

Técnica estabelecido pelo artigo 6º, bem 

como pela execução e cumprimento a 

nível nacional do estabelecido no 

presente Acordo. 

 

ARTIGO 6º 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO 

TÉCNICA 
Fica estabelecido o Comitê de 

Coordenação Técnica, que será 

composto da seguinte maneira: 

Pela Argentina, um representante do 

Ministério das Relações Exteriores e 

Culto e um representante do ENACOM, 

ou seus sucessores; 

Pelo Brasil, um representante do 

Ministério das Relações Exteriores e um 

representante da ANATEL, ou seus 

sucessores; 

Pelo Paraguai, um representante do 

Ministério das Relações Exteriores e um 

representante da CONATEL, ou seus 

sucessores; 

Pelo Uruguai, um representante do 

Ministério das Relações Exteriores e um 

representante da URSEC, ou seus 

sucessores. 

O Comitê terá as seguintes atribuições e 

funções: 

(a)  Permitir a efetiva implementação 

deste Acordo. No exercício dessa 

função, o Comitê determinará a data de 

aplicação efetiva do Acordo entre os 

Estados Partes que o ratificaram terá em 

conta a aplicação harmoniosa das 

legislações dos Estados Partes. 



Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       101 
 

(b) Supervisionar a execução e o 

cumprimento das disposições deste 

Acordo, bem como as recomendações 

originadas no próprio Comitê. 

O Comitê é composto por 

representantes de todos os Estados 

Partes que ratificaram o presente 

Acordo e começará o seu trabalho no 

momento da entrada em vigor do 

mesmo. 

 

ARTIGO 7º 

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

As controvérsias que surjam sobre a 

interpretação, a aplicação ou o 

descumprimento das disposições 

contidas no presente Acordo entre os 

Estados Partes do MERCOSUL 

resolver-se-ão pelo sistema de solução 

de controvérsias vigente no 

MERCOSUL. 

 

ARTIGO 8º 

ENTRADA EM VIGOR E 

DURAÇÃO 

O presente Acordo, celebrado no marco 

do Tratado de Assunção, terá duração 

indefinida e entrará em vigor trinta (30) 

dias após a data do depósito do segundo 

instrumento de ratificação. 

Para os Estados Partes que o ratificarem 

posteriormente à sua entrada em vigor, 

o presente Acordo entrará em vigor 

trinta (30) dias depois da data em que 

cada um deles depositar seus 

respectivos instrumentos de ratificação. 

 

ARTIGO 9º 

EMENDAS 

As Partes podem alterar o presente 

acordo por escrito. A entrada em vigor 

das emendas será regida pelo disposto 

no artigo anterior. 

 

ARTIGO 10º 

DENÚNCIA 

As Partes poderão denunciar o presente 

Acordo a qualquer momento mediante 

notificação escrita dirigida ao 

depositário, com cópia aos demais 

Estados Partes. A denúncia surtirá efeito 

transcorridos noventa (90) dias da 

recepção por parte do depositário da 

respectiva notificação. 

 

ARTIGO 11º 

DEPOSITÁRIO 

O presente Acordo e seus instrumentos 

de ratificação serão depositados perante 

a República do Paraguai, que, em sua 

qualidade de depositário, deverá 

notificar os Estados Partes da data dos 

depósitos desses instrumentos e da 

entrada em vigor do Acordo, assim 

como enviar-lhes cópia devidamente 

autenticada do Acordo aos demais 

Estados Partes. 

 

Ataque contra militares da 

Força Interina de Segurança 

das Nações Unidas para Abyei 

(UNISFA) – 17/07/19 

O governo brasileiro tomou 

conhecimento, com profundo pesar, de 

ataque contra “capacetes azuis” da 

Força Interina de Segurança das Nações 

Unidas para Abyei (UNISFA), ocorrido 

em 16 de julho, no mercado de Amiet, 

em Abyei, região disputada por Sudão e 

Sudão do Sul. 

O ataque resultou na morte de um 

“capacete azul” etíope e de cinco civis e 

feriu um militar da missão. O governo 

brasileiro expressa condolências aos 

familiares das vítimas e ao governo da 

Etiópia e faz votos de pronto 

restabelecimento do oficial ferido. 

O Brasil reitera seu firme repúdio a todo 

e qualquer ato de terrorismo, 

independentemente de sua motivação, e 

reafirma seu apoio ao trabalho da 

UNISFA e aos esforços da comunidade 

internacional em favor da estabilidade 

em Abyei e de uma solução pacífica 

para a situação de instabilidade na 

região.  
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Calendário de Eventos entre 19 

e 26 de julho de 2019 – 19/07/19 

1 a 26/JUL – Genebra, Suíça.  126ª 

sessão do Comitê de Direitos Humanos 

(continuação). 

8/JUL a 9/AGO – Genebra, Suíça. 71ª 

sessão da Comissão de Direito 

Internacional (2ª parte) (continuação). 

22/JUL – Genebra, Suíça. Órgão de 

Solução de Controvérsias. 

22/JUL – Genebra, Suíça. Reunião de 

Monitoramento do Órgão de Revisão de 

Políticas Comerciais. 

22/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Reunião aberta do 

Comitê de Segurança Alimentar 

Mundial (CSA) sobre seu Programa 

Plurianual de Trabalho (MYPoW) 

2020-2023. 

22 a 26/JUL – Genebra, Suíça. Décima 

Sétima Sessão do Grupo de Trabalho 

sobre o Desenvolvimento Jurídico do 

Sistema de Madri para o Registro 

Internacional de Marcas. 

22 a 26/JUL – Genebra, Suíça.  23ª 

sessão do Comitê Assessor do Conselho 

de Direitos Humanos. 

22 a 26/JUL – Genebra, Suíça.  75ª 

sessão do Grupo de Trabalho prévio a 

sessão do Comitê sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher. 

22/JUL a 09/AGO – Genebra, 

Suíça.  67ª sessão do Comitê contra a 

tortura. 

23/JUL – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

conjunta FAO/PMA sobre Emergências. 

23/JUL – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Primeira 

consulta informal sobre a política de 

aquisição local de alimentos. 

23 e 24/JUL – Genebra, Suíça. 

Conselho Geral da OMC. 

24/JUL – Genebra, Suíça. 11ª reunião 

informal com estados partes do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos. 

25/JUL – Genebra, Suíça. Grupo de 

Ottawa - Reunião pós-Conselho Geral. 

25/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Reunião da Mesa 

Diretora do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA). 

26/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Primeira reunião da 

Mesa Diretora da 18ª Sessão Ordinária 

da Comissão de Recursos Genéticos 

para a Alimentação e Agricultura 

(CRGAA). 

 

Comunicado Conjunto por 

ocasião da Segunda Conferência 

Ministerial Hemisférica de Luta 

contra o Terrorismo – Buenos 

Aires, Argentina, 19 de julho de 

2019 – 19/07/19 

Versão original em Espanhol e Inglês 

Comunicado Conjunto en ocasión de 

la Segunda Conferencia Ministerial 

Hemisférica de Lucha contra el 

Terrorismo  – Buenos Aires, 

Argentina, 19 de julio de 2019 

 

El día 19 de julio de 2019, la República 

Argentina organizó dando continuidad a 

la Segunda Conferencia Ministerial 

Hemisférica de Lucha contra el 

Terrorismo, como continuación de la 

Conferencia realizada en Washington en 

Diciembre de 2018 sobre el mismo 

tema. 

Participaron en la Conferencia: 

Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, 



Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       103 
 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Estados Unidos de 

América, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. 

Asimismo asistieron México, Uruguay 

y el Comité Interamericano Contra el 

Terrorismo (CICTE), en calidad de 

Observadores. 

En la Conferencia, los Gobiernos 

participantes: 

- Condenaron al terrorismo en todas sus 

formas y manifestaciones, cualesquiera 

que sean sus motivaciones, enfatizando 

que constituye una amenaza para la paz 

y la seguridad de los países y de la 

comunidad internacional toda, así como 

para los derechos humanos, para la 

estabilidad democrática, para el 

desarrollo económico y social y para los 

ciudadanos dentro y fuera de sus 

territorios nacionales, deplorando sus 

efectos en el disfrute de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales 

de las víctimas; 

- Subrayaron la importancia de 

implementar las Resoluciones 

relevantes del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, particularmente 

las Resoluciones 1267(1999), 

1373(2001), 1540(2004), 2178(2014), 

2242(2015), 2396(2017) y la 

2462(2019) como así también la 

importancia de ratificar e implementar 

los instrumentos internacionales contra 

el terrorismo, particularmente la 

Convención Interamericana contra el 

Terrorismo. 

- Ratificaron el convencimiento de que 

los esfuerzos de los Estados en la lucha 

contra el terrorismo y su financiamiento 

-tanto en el ámbito de las respuestas 

individuales como colectivas- deben 

realizarse en el marco del Estado de 

Derecho y la legislación nacional, el 

respeto a los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales de 

conformidad con el Derecho 

Internacional vigente; 

- Reconocieron que la lucha contra el 

extremismo violento y la radicalización 

de la violencia deberían ser un aspecto 

de importancia dentro del marco de los 

esfuerzos en la lucha contra el 

terrorismo. 

- Afirmaron que las organizaciones 

terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus 

organizaciones afiliadas, constituyen 

una amenaza a la seguridad colectiva, a 

la seguridad de los ciudadanos dentro y 

fuera de sus territorios y a todas las 

personas dentro de sus respectivas 

jurisdicciones; 

- Expresaron su preocupación por las 

actividades que redes de Hezbollah 

continúan realizando en algunas áreas 

del Hemisferio Occidental. 

- Reconocieron como una amenaza a la 

estabilidad de la región la acción del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

el cual perpetra actos de inaceptable 

violencia y obtiene financiamiento de 

origen ilícito. Asimismo, expresaron su 

rechazo a las actividades criminales de 

Sendero Luminoso. 

- Enfatizaron que la cooperación 

bilateral, regional e internacional es 

esencial para prevenir que el Hemisferio 

sea aprovechado para actividades 

operacionales, logísticas y de 

financiamiento en apoyo de actividades 

terroristas o de otros delitos conexos; 

-  Notaron, asimismo, que redes 

terroristas y de crimen organizado que 

constituyen amenazas ponen en peligro 

el Hemisferio, y que los países deben 

mantener una robusta cooperación 

contra esas redes como también contra 

sus facilitadores y aquellos que las 

apoyan; 

- Se comprometieron a tomar medidas 

para prevenir que grupos terroristas se 

beneficien de la delincuencia 

organizada nacional y trasnacional. 
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-  Resolvieron continuar desarrollando 

herramientas para prevenir y luchar 

contra el extremismo violento y el 

terrorismo, conscientes de que los 

variables desafíos que se presentan dada 

la continua evolución de la 

crecientemente compleja y 

descentralizada amenaza terrorista, 

requieren una respuesta que debe 

evolucionar de manera acorde; 

- Condenaron el uso del secuestro como 

medio del terrorismo, sea con fines 

políticos, religiosos o económicos y 

expresan su profundo compromiso en el 

combate para la erradicación de este 

mal, así como se solidarizan con las 

víctimas, familias y la sociedad en su 

conjunto que han sufrido por este 

despreciable flagelo; 

- Resolvieron incrementar sus esfuerzos 

para contrarrestar el extremismo 

violento, particularmente la apología de 

los actos terroristas, del terrorismo y de 

los grupos terroristas, así como el uso -

por parte de los terroristas- de las 

nuevas tecnologías y plataformas de 

comunicaciones informáticas para 

reclutar o radicalizar, difundir 

contenidos de terrorismo e incitar a la 

violencia; permaneciendo al mismo 

tiempo comprometidos con una internet 

abierta, libre y segura; 

- Señalaron la necesidad de incrementar 

la cooperación internacional  en la lucha 

contra el terrorismo y su financiación, a 

través del intercambio ágil de 

información y buenas prácticas a fin de 

reducir las vulnerabilidades como 

también a través del uso de la asistencia 

judicial mutua y de la extradición y de 

la implementación de alertas de viaje; 

- Se comprometieron a negar cobijo o 

estatus de refugiado o asilo, de 

conformidad con sus legislaciones 

nacionales, a los terroristas  y 

financistas del terrorismo que se 

desplazan hacia y desde zonas de 

operaciones y a impedir que sus 

respectivos territorios sean utilizados 

para el reclutamiento terrorista, la 

radicalización y para propaganda 

terrorista,  

- Expresaron su preocupación acerca del 

riesgo de que grupos terroristas puedan 

ampararse en situaciones de debilidad 

institucional, conflicto interno u otros 

similares, como por 

ejemplo   Venezuela,  para potenciar sus 

actividades delictivas en la región. 

-  Señalaron la necesidad de 

implementar efectivamente los 

estándares internacionales en la lucha 

contra los delitos de lavado de dinero y 

el financiamiento del terrorismo y en el 

control de otras operaciones financieras 

ilícitas o vulnerables y a incrementar los 

esfuerzos para evitar la utilización de 

sus territorios nacionales para el 

financiamiento de organizaciones, 

individuos o actividades terroristas por 

medios lícitos o ilícitos, incluyendo la 

consideración del desarrollo y uso de 

sistemas de sanciones a nivel nacional. 

- Alentaron a las autoridades 

competentes, en particular a las 

unidades de inteligencia financiera y 

otros servicios de inteligencia, a 

establecer y fortalecer las alianzas entre 

sí y con el sector privado a efectos de 

evaluar y monitorear los patrones y 

tendencias de terrorismo y su 

financiación e intercambiar información 

operativa con fines de inteligencia. 

- Se comprometieron a establecer, en el 

marco del CICTE, una red 24-7 de 

Puntos de Contacto Nacionales de 

Seguridad para la Lucha contra el 

Terrorismo, para facilitar el intercambio 

oportuno, mediante plataformas de 

comunicación seguras, de alertas 

tempranas de amenazas y otros temas 

relacionados con el terrorismo y otra 

información relevante; 

- Solemnemente evocaron y condenaron 

el más grave atentado de terrorismo 

transnacional ocurrido en la República 
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Argentina, el perpetrado hace 25 años 

en la Sede de Asociación Mutual 

Israelita Argentina (AMIA), por el cual 

se encuentra bajo investigación judicial 

la participación de Hezbollah, y 

confirmaron su compromiso en materia 

de cooperación jurídica internacional 

respecto de la investigación judicial 

actualmente en curso, ratificándolo con 

su presencia en la misma sede de la 

Asociación. 

Falecimento do Diretor-Geral 

da Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA), 

Yukiya Amano – 22/07/19 

O Governo brasileiro recebeu, com 

profundo pesar, a notícia do falecimento 

hoje, 22 de julho de 2019, do diretor-

geral da Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA), Yukiya 

Amano. Com competência e dedicação, 

o diplomata japonês esteve à frente da 

AIEA por uma década. 

Durante sua gestão, Amano esteve duas 

vezes no Brasil (2010 e 2016). Foi o 

primeiro DG-AIEA a conhecer o Centro 

Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em 

Angra dos Reis-RJ, e esteve no Centro 

Experimental de Aramar, em Iperó-SP, 

onde conheceu o projeto do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), que 

permitirá ao Brasil alcançar autonomia 

em matéria de radioisótopos destinados 

à medicina nuclear. 

Ao reconhecer os esforços de Amano 

em aprofundar a cooperação entre a 

AIEA e a Agência Brasileiro-Argentina 

de Contabilidade e Controle de 

Materiais Nucleares (ABACC), o 

Governo brasileiro solidariza-se com a 

AIEA e apresenta à família do diretor-

geral Yukiya Amano suas mais sentidas 

condolências. 

 

Declaração da XV Reunião de 

Ministros das Relações 

Exteriores do Grupo de Lima – 

23/07/19 

Buenos Aires, 23 de julho de 2019 

Os governos da Argentina, do Brasil, do 

Canadá, do Chile, da Colômbia, da 

Costa Rica, da Guatemala, de Honduras, 

do Paraguai, do Peru e da Venezuela, 

membros do Grupo de Lima, reunidos 

na cidade de Buenos Aires, expressam o 

seguinte: 

1. Renovam seu apoio ao Presidente 

Encarregado da Venezuela, Juan 

Guaidó, a quem a Assembleia Nacional 

da Venezuela confiou tal cargo 

constitucional há seis meses, e destacam 

sua persistente liderança na luta pela 

recuperação da democracia através da 

realização de eleições livres, justas e 

transparentes, e a cessação da usurpação 

do poder pelo regime ilegítimo e 

ditatorial de Nicolás Maduro. 

2. Reiteram sua condenação às 

sistemáticas violações dos direitos 

humanos perpetradas pelo regime 

ilegítimo de Nicolás Maduro, que 

incluem execuções extrajudiciais, 

detenções arbitrárias, desaparecimentos 

forçados, tortura, repressão e negação 

de direitos primordiais, como saúde, 

alimentação e educação, entre outros, 

documentados e confirmados no 

relatório da Alto Comissária das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos sobre 

a situação na Venezuela, apresentado no 

41º período de sessões do Conselho de 

Direitos Humanos. 

Fazem suas as conclusões e 

recomendações do mencionado 

relatório. Além disso, concordam com a 

necessidade de estabelecer, com a maior 

brevidade, os mecanismos apropriados 

de seguimento e investigação no 

Conselho de Direitos Humanos. 

3. Decidem encaminhar o referido 

relatório da Alta Comissária das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos ao 
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Escritório do Procurador do Tribunal 

Penal Internacional, para que possa ser 

levado em consideração no curso dos 

procedimentos que conduz em virtude 

do pedido apresentado pela Argentina, 

pelo Canadá, pelo Chile, pela Colômbia, 

pelo Paraguai e pelo Peru em setembro 

de 2018, posteriormente endossado pela 

Costa Rica e pela França, e recebido 

pela Alemanha, e que foi 

complementado em maio de 2019. 

4. Instam que o relatório da Alta 

Comissária das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos seja discutido no 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas e nas organizações 

internacionais. 

Consideram que o relatório da Alta 

Comissária das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos não deixa margem 

para que alguns países continuem 

apoiando o regime ilegítimo de Maduro, 

razão pela qual os exortam a se juntar 

ao compromisso do Grupo de Lima e 

contribuir para o retorno do estado de 

direito e da democracia na Venezuela, 

reiterando-lhes que seu apoio à ditadura 

ameaça a estabilidade de toda a região. 

5. Repudiam a candidatura apresentada 

pelo regime ilegítimo de Maduro, em 

nome da Venezuela, a um assento no 

Conselho de Direitos Humanos da ONU 

e solicitam que, se eleita, o assento seja 

ocupado pelo governo legítimo da 

Venezuela. Expressam também o seu 

apoio à candidatura do Brasil para 

aquele Conselho. 

6. Decidem apoiar a solicitação feita 

pelo Presidente Guaidó de uma visita in 

loco na Venezuela à Comissão 

Interamericana, que foi aceita pela 

própria instituição, e exigir do regime 

de fato o livre acesso a todos os lugares 

que desejam visitar, bem como todas as 

medidas de segurança necessárias para a 

garantia da vida e da integridade física. 

7. Respaldam a decisão do Presidente 

da Venezuela, Juan Guaidó, de buscar 

uma solução venezuelana para a crise 

em seu país, através dos esforços em 

curso, e instam a ditadura de Nicolás 

Maduro a não usar tais processos para 

retardar a convocação de eleições 

presidenciais com todas as garantias, 

com a brevidade possível. Caso esse 

objetivo não seja alcançado, medidas 

adicionais de pressão e sanções serão 

impostas. 

8. Decidem apoiar, por meio de seus 

órgãos competentes, as investigações e 

as ações sobre a participação de 

funcionários e testas-de-ferro do regime 

ilegítimo de Nicolás Maduro que os 

vincula a atividades ilegais de 

corrupção, narcotráfico e crime 

organizado transnacional, bem como ao 

amparo que outorgam à presença de 

organizações terroristas e grupos 

armados ilegais em território 

venezuelano, como o Exército de 

Libertação Nacional (ELN), e o impacto 

na região de tais atividades. 

Concordam promover perante outros 

estados comprometidos com a 

restauração da democracia venezuelana, 

incluindo a União Europeia e os Estados 

Unidos, a criação de mecanismos para 

auxiliar na documentação e na 

investigação de atos de corrupção, 

narcotráfico e graves violações de 

direitos humanos. A esse respeito, 

destacam a decisão do governo 

argentino de estabelecer um mecanismo 

para recolher depoimentos e 

informações de migrantes venezuelanos 

sobre possíveis violações de direitos 

humanos na Venezuela. 

9. Assinalam a necessidade de também 

promover uma ampla investigação do 

apoio dado ao regime de Nicolás 

Maduro, ao longo dos anos, por 

governos e grupos políticos da região 

através de esquemas transnacionais de 

corrupção, narcotráfico e terrorismo. 

10. Concordam em continuar 

promovendo, por meio de gestões e 
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aproximações com atores internacionais 

relevantes, como o Grupo Internacional 

de Contato e a CARICOM, a 

convergência em favor de uma ampla 

convocação para a Conferência 

Internacional para a Democracia na 

Venezuela, a realizar-se no próximo dia 

6 de agosto em Lima. 

11. Assinalam que a solução da crise na 

Venezuela pertence aos venezuelanos: 

esse princípio é incompatível com a 

atual presença, na Venezuela, de 

agentes militares, de segurança e de 

inteligência de países que apoiam o 

regime ditatorial. A esse respeito, 

conclamam esses países a retirar tais 

agentes da Venezuela como condição 

para participar de qualquer diálogo 

sobre a crise venezuelana. 

12. Reiteram a sua preocupação com o 

agravamento do êxodo migratório 

venezuelana, que tem matizes trágicas 

por conta da expulsão forçada de 

pessoas, e o impacto gerado em nossos 

países, fazendo um chamado pela 

continuação da coordenação regional, 

política e técnica com os países 

doadores, organizações internacionais e 

financeiras, e solicitam o incremento da 

assistência financeira aos países de 

acolhida para uma resposta eficaz às 

necessidades dos migrantes. 

13. Manifestam seu rechaço aos fóruns 

e movimentos - como o auto-intitulado 

"Foro de São Paulo" - que pretendem 

atuar em defesa do ilegítimo regime 

ditatorial de Nicolás Maduro. Por isso, 

instam os grupos políticos 

verdadeiramente comprometidos com a 

democracia, com os direitos humanos e 

com o estado de direito, no hemisfério e 

em outras regiões, a não participar dessa 

linha de ação e, pelo contrário e à luz do 

relatório do ACNUDH, contribuir para 

o processo de transição democrática na 

Venezuela. 

Enfatizam que a crise na Venezuela tem 

uma dimensão regional com impacto 

global e reiteram que o 

restabelecimento da democracia na 

Venezuela é condição necessária para 

que a América Latina possa afirmar-se 

no caminho da liberdade e da 

prosperidade que seus povos desejam. 

14. Destacam a participação nesta 

reunião do Assessor Especial para a 

Venezuela da União Europeia, do 

Equador e de El Salvador, com quem 

analisaram pontos de convergência e 

possíveis linhas de ação conjunta, a fim 

de contribuir para uma solução política, 

pacífica e democrática à crise 

venezuelana. 

15. Decidem continuar em sessão 

permanente e saúdam o oferecimento da 

República Federativa do Brasil para 

sediar a próxima reunião de Ministros 

das Relações Exteriores do Grupo de 

Lima, em data a ser definida. 

 

Libertação do condenado pelo 

assassinato de Raynéia 

Gabrielle Lima – 25/07/10 

O Governo brasileiro condena e 

deplora, com a maior veemência, a 

decisão da justiça nicaraguense de 

anistiar e libertar o autor confesso, 

condenado a quinze anos de detenção, 

do assassinato da médica brasileira 

Raynéia Gabrielle Lima, ocorrido em 23 

de julho de 2018, em Manágua. 

Para o Governo brasileiro, essa medida 

demonstra a deterioração das 

instituições na Nicarágua e comprova 

padrão de sistemática violação das 

garantias individuais e de direitos 

fundamentais naquele país, como têm 

denunciado o Brasil, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da 

OEA e o Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas. 

O Governo brasileiro reitera ao 

Governo da Nicarágua a necessidade de 

restituir imediatamente todas as 
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garantias cidadãs de um Estado de 

Direito pleno, para que o país possa 

retornar ao convívio democrático da 

comunidade internacional.  

 

III Reunião do Diálogo 

Estratégico Global Brasil-China 

– 25 de julho de 2019 – 25/07/19 

Realizou-se, em 25 de julho, em 

Brasília, a III Reunião do Diálogo 

Estratégico Global (DEG) Brasil-China, 

copresidida pelo Ministro de Estado das 

Relações Exteriores, Embaixador 

Ernesto Araújo, e pelo Conselheiro de 

Estado e Ministro das Relações 

Exteriores da China, Wang Yi. O 

referido Diálogo foi estabelecido em 

2012, para promover a evolução da 

agenda bilateral, assim como para 

intercambiar opiniões sobre assuntos 

relevantes do contexto internacional. 

Os ministros das Relações Exteriores 

saudaram os 45 anos de estabelecimento 

das relações diplomáticas entre Brasil e 

China completados neste ano. 

Ressaltaram a solidez da agenda 

bilateral, refletida no intenso calendário 

de troca de visitas de alto nível em 

2019. 

As partes intercambiaram informações 

sobre as respectivas políticas externas e 

avaliaram o progresso da cooperação 

bilateral nas áreas de comércio; 

investimento e infraestrutura; e ciência, 

tecnologia e inovação; entre outras. Ao 

destacarem a maior corrente de 

comércio bilateral da história em 2018, 

de quase US$ 100 bilhões, renovaram o 

interesse em seguir expandindo os 

fluxos bilaterais de comércio, sobretudo 

com a diversificação e agregação de 

valor dos produtos vendidos pelo Brasil. 

Os dois lados concordaram em trabalhar 

para ampliar os fluxos de investimento, 

de acordo com seus respectivos 

interesses e regras nacionais. 

Os ministros trataram também de temas 

relevantes de suas respectivas regiões e 

da agenda internacional, como OMC, 

G20 e BRICS. 

 

Falecimento do Presidente da 

Tunísia – 25/07/19 

O governo brasileiro tomou 

conhecimento, com pesar, do 

falecimento do presidente da República 

Tunisiana, Beji Caïd Essebsi, ocorrido 

hoje, dia 25 de julho. 

Durante os mais de cinquenta anos que 

dedicou à atividade política, Beji Caïd 

Essebsi desempenhou importante papel 

no processo de independência e 

consolidação do estado tunisiano, e 

esteve à frente da transição política 

iniciada em 2011. 

No exercício de suas funções como 

presidente da República, após 2014, 

Beji Caïd Essebsi contribuiu para a 

renovação e o adensamento sem 

precedentes das relações entre Brasil e 

Tunísia, cujos laços de amizade e 

cooperação têm-se pautado, cada vez 

mais, pelas aspirações comuns de 

nossos povos à democracia, à liberdade 

religiosa e à promoção do 

desenvolvimento econômico e social.     

O governo brasileiro solidariza-se com 

o povo tunisiano e apresenta ao governo 

da Tunísia e à família do presidente Beji 

Caïd Essebsi suas mais sentidas 

condolências. 

 

III Reunião de Ministros das 

Relações Exteriores do BRICS – 

26 de julho de 2019 – 25/07/19 

Será realizada no Rio de Janeiro, em 26 

de julho, a III Reunião de Ministros das 

Relações Exteriores do BRICS, 

agrupamento presidido, no ano corrente, 

pelo Brasil. O encontro será conduzido 
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pelo Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Ernesto Araújo. 

Participarão da Reunião o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros da Rússia, 

Sergey Lavrov; o Ministro das Relações 

Exteriores da China, Wang Yi; a 

Ministra de Relações Internacionais e 

Cooperação da África do Sul, Naledi 

Pandor; e o Ministro de Estado dos 

Transportes Rodoviários da Índia, V.K. 

Singh. 

Na ocasião, os Ministros trocarão 

opiniões acerca de temas da agenda 

política internacional, como reforma da 

governança internacional e das Nações 

Unidas e a situação política global. A 

interação entre os Ministros deverá, 

também, contemplar as diferentes áreas 

da cooperação entre os BRICS e os 

resultados esperados durante a 

presidência brasileira do agrupamento, 

que culminará na 11ª Cúpula do BRICS, 

em Brasília, nos dias 13 e 14 de 

novembro de 2019. 

Ao final do encontro, será emitido 

comunicado conjunto de imprensa. 

 

Comunicado à Imprensa – 

Reunião dos Ministros das 

Relações Exteriores/Relações 

Internacionais do BRICS – Rio 

de Janeiro, 26 de julho de 2019 

– 26/07/19 

1. A reunião dos Ministros de Relações 

Exteriores / Relações Internacionais do 

BRICS ocorreu em 26 de julho de 2019, 

no Rio de Janeiro, Brasil, com 

representação da República Federativa 

do Brasil, da Federação da Rússia, da 

República da Índia, da República 

Popular da China e da República da 

África do Sul. 

2. Os Ministros trocaram impressões 

sobre assuntos centrais da agenda 

internacional. Também avaliaram com 

satisfação o progresso da cooperação no 

âmbito do BRICS, a qual inclui respeito 

mútuo e entendimento, igualdade, 

solidariedade, abertura, inclusão e 

cooperação mutualmente benéfica. Os 

Ministros concordaram em aprofundar a 

cooperação do BRICS em seus três 

pilares, nos setores de economia, paz e 

segurança e intercâmbio entre pessoas. 

3. Os Ministros reafirmaram o 

compromisso de manter e respeitar o 

direito internacional, bem como um 

sistema internacional no qual estados 

soberanos cooperam para manter a paz e 

a segurança, para avançar o 

desenvolvimento sustentável e para 

garantir a promoção e a proteção dos 

direitos humanos e das liberdades 

fundamentais para todos. Sublinharam o 

apoio ao multilateralismo e ao papel 

central das Nações Unidas nas relações 

internacionais, e o compromisso de 

manter os princípios e propósitos 

consagrados na Carta das Nações 

Unidas. Reiteraram a urgente 

necessidade de fortalecer e reformar o 

sistema multilateral, inclusive a ONU, a 

OMC, o FMI e outras organizações 

internacionais. O sistema internacional, 

incluindo as organizações 

internacionais, em particular as Nações 

Unidas, que os Ministros enfatizaram 

precisar ser conduzida por seus Estados 

Membros, deve promover os interesses 

de todos. Os Ministros reafirmaram o 

compromisso com os princípios de 

respeito mútuo, igualdade soberana, 

democracia, inclusão e colaboração 

reforçada, bem como com a construção 

de um futuro comum mais promissor 

para a comunidade global, por meio de 

cooperação mutualmente benéfica. Para 

esse fim, a governança internacional 

deve ser mais inclusiva, representativa e 

participativa. 

4. Os Ministros recordaram o 

Documento Final da Cúpula Mundial de 

2005 e reafirmaram a necessidade de 

uma reforma abrangente das Nações 



110                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

Unidas, inclusive de seu Conselho de 

Segurança, com vistas a torná-lo mais 

representativo, eficaz e eficiente, e ao 

aumento da representatividade dos 

países em desenvolvimento, de modo 

que possa responder adequadamente aos 

desafios globais. China e Rússia 

reiteraram a importância que conferem 

ao status e ao papel de Brasil, Índia e 

África do Sul nas relações 

internacionais e apoiam sua aspiração 

de desempenharem papéis mais 

relevantes na ONU. 

5. Ressaltaram a importância de 

esforços contínuos para tornar as 

Nações Unidas mais efetiva e eficiente 

na implementação de seus mandatos. 

Encorajaram a intensificação da 

colaboração entre os países do BRICS 

sobre a melhoria dos recursos 

disponíveis para a ONU, sua 

administração e orçamento, a 

preservação de sua natureza de 

Organização controlada pelos Estados 

Membros e para garantir uma melhor 

supervisão e fortalecimento da 

Organização. 

6. Os Ministros reafirmaram seu 

compromisso com a paz e a segurança 

internacionais e sublinharam o 

imperativo de enfrentar os desafios por 

meios políticos e diplomáticos, e a 

necessidade, nesse sentido, de evitar 

todas as medidas, especialmente as 

coercitivas, que sejam inconsistentes 

com a Carta das Nações Unidas. 

Enfatizaram a necessidade de continuar 

a trabalhar conjuntamente nas áreas de 

desarmamento e não-proliferação, 

inclusive por meio da garantia da 

sustentabilidade a longo prazo das 

atividades no espaço exterior, bem 

como da prevenção da corrida 

armamentista no espaço exterior. Os 

Ministros reconheceram o relevante 

trabalho conduzido pelo Grupo de 

Peritos Governamentais das Nações 

Unidas sobre a Prevenção da Corrida 

Armamentista no Espaço Exterior e 

expressaram sua decepção pelo fato de 

o Grupo não ter sido capaz de alcançar 

consenso em seu relatório. Os Ministros 

tomaram nota do papel singular do 

Comitê das Nações Unidas sobre Usos 

Pacíficos do Espaço Exterior na 

elaboração da agenda “Espaço 2030” e 

de seu plano de implementação, em 

consonância com a Resolução 73/6 da 

AGNU. 

7. Os Ministros enfatizaram a 

importância de cumprir e fortalecer a 

Convenção sobre a Proibição do 

Desenvolvimento, da Produção e do 

Armazenamento das Armas 

Bacteriológicas (Biológicas) e Tóxicas e 

sobre a Sua Destruição (BTWC), 

inclusive por meio da adoção de 

Protocolo à Convenção que preveja, 

inter alia, um mecanismo de verificação 

eficiente. Reafirmaram que a BTWC é o 

instrumento central quanto a armas 

biológicas e tóxicas. Suas funções, 

inclusive no que concerne ao Conselho 

de Segurança da ONU, não devem ser 

duplicadas por outros mecanismos. 

8. Os Ministros expressaram 

preocupações com conflitos e situações 

no Oriente Médio e no Norte da África 

e em várias outras regiões que têm 

impacto significativo tanto em nível 

regional quanto internacional. 

Concordaram que, independentemente 

de seus contextos históricos e naturezas 

distintas, os conflitos naquelas regiões 

devem ser resolvidos de acordo com os 

princípios do direito internacional, do 

diálogo e de negociações. Endossaram o 

Comunicado à Imprensa da Reunião de 

Vice Ministros/Enviados Especiais do 

BRICS (MENA), ocorrida em Brasília, 

em 4 e 5 de julho de 2019, e acordaram 

que aqueles conflitos e situações 

requerem avaliação e atenção 

continuadas. 

9. Os Ministros reiteraram apoio aos 

esforços nacionais e internacionais para 

alcançar um processo de paz e 

reconciliação “liderado por afegãos e de 
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propriedade afegã”, bem como para 

construir um país pacífico, seguro, 

unido, estável, próspero e inclusivo, que 

exista em harmonia com seus vizinhos. 

Expressaram preocupação com a 

deterioração da situação no 

Afeganistão, particularmente o aumento 

em número e intensidade dos ataques 

relacionados a terroristas contra a Força 

de Segurança Nacional Afegã, o 

governo e os civis. 

10. Os Ministros saudaram os recentes 

desdobramentos para alcançar a 

desnuclearização completa da Península 

Coreana e preservar a paz e estabilidade 

no nordeste asiático. Reafirmaram o 

compromisso para uma solução 

pacífica, diplomática e política para a 

situação. 

11. Os Ministros expressaram 

preocupação com a elevação das 

tensões na região do Golfo e 

conclamaram por uma solução política 

pacífica por meio do diálogo e do 

engajamento diplomático. 

12. Os Ministros deploraram recentes 

ataques terroristas, inclusive em alguns 

países do BRICS. Condenaram o 

terrorismo em todas as suas formas e 

manifestações, cometidos em qualquer 

parte do mundo e por quem quer que 

seja e consideraram atos terroristas 

como criminosos e injustificáveis, que 

não devem ser associados a qualquer 

religião, nacionalidade, grupo étnico ou 

civilização. Eles conclamaram por 

esforços concertados para combater o 

terrorismo sob os auspícios da ONU e 

sob firmes bases legais internacionais, 

reconheceram o papel primário dos 

Estados e seus órgãos competentes na 

prevenção e no combate ao terrorismo e 

expressaram sua convicção de que uma 

abordagem abrangente é necessária para 

assegurar resultados efetivos contra o 

terrorismo, o que deve incluir combate à 

radicalização, ao recrutamento, às 

viagens de combatentes terroristas 

estrangeiros, o bloqueio de recursos e 

outros canais de financiamento de 

terroristas, inclusive, por exemplo, por 

meio do crime organizado através de 

lavagem de dinheiro, suprimento de 

armas, tráfico de drogas e outras 

atividades criminosas, desmantelamento 

de bases terroristas e combate ao uso 

indevido da internet por entidades 

terroristas mediante utilização 

imprópria de tecnologias de informação 

e de comunicação (TICs). Recordaram a 

responsabilidade de todos os Estados na 

prevenção do financiamento a redes 

terroristas e de ações terroristas 

oriundas de seus territórios. Também 

pediram a rápida adoção de Convenção 

Abrangente sobre Terrorismo 

Internacional pela Assembleia Geral da 

ONU. Enfatizaram a importância de 

prevenir e combater o financiamento ao 

terrorismo e saudaram a adoção da 

Resolução 2462 (2019) do CSNU. Para 

tratar da ameaça do terrorismo químico 

e biológico, enfatizaram a necessidade 

de iniciar negociações multilaterais 

sobre uma convenção internacional para 

a supressão de atos de terrorismo 

químico e biológico, inclusive na 

Convenção sobre Desarmamento. 

13. Os Ministros reconheceram o 

progresso logrado no âmbito do BRICS 

na cooperação na área de combate ao 

terrorismo, por meio do Grupos de 

Trabalho de Combate ao Terrorismo do 

BRICS. Aguardam com ansiedade os 

resultados do 4o Encontro do Grupo de 

Trabalho do BRICS, inclusive o 

estabelecimento de sub-grupos de 

trabalho para temas específicos, e o 

Seminário sobre Terrorismo, que será 

realizado no Brasil, entre 29 de julho e 

2 de agosto de 2019. 

14. Os Ministros também reafirmaram 

seu compromisso de apoiar a 

cooperação internacional no combate a 

fluxos financeiros ilícitos provenientes 

de todos os tipos de atividades 

criminosas, inclusive no âmbito do 

Grupo de Ação Financeira Internacional 
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(GAFI) e na Organização Mundial de 

Aduanas. Nesse particular, ressaltaram a 

importância de melhorar o intercâmbio 

mútuo e o compartilhamento de dados. 

Enfatizaram a importância de preservar 

e apoiar os objetivos do GAFI, assim 

como de intensificar a cooperação para 

implementar e aprimorar os Padrões de 

Combate à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento do Terrorismo e 

Proliferação. 

15. Os Ministros reafirmaram o 

compromisso de fortalecer o quadro 

jurídico relacionado à resolução de 

casos de corrupção, de acordo com a 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção e outros princípios e normas 

multilaterais. Incentivaram o Grupo de 

Trabalho do BRICS de Cooperação 

Anticorrupção a continuar seu trabalho 

nessas questões. Os Ministros também 

sublinharam seu compromisso de 

promover a cooperação internacional 

para a recuperação e devolução de 

ativos ilícitos, bem como a extradição 

de fugitivos, de acordo com os sistemas 

jurídicos domésticos. 

16. Os Ministros ressaltaram a 

importância de um ambiente aberto, 

seguro, pacífico, estável, acessível e não 

discriminatório para as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). 

Enfatizaram a importância de normas, 

regras e princípios multilateralmente 

acordados para o comportamento 

responsável dos Estados no âmbito das 

TICs. Defenderam a centralidade das 

Nações Unidas nas discussões sobre 

temas relacionados a TICs, sem prejuízo 

de outros fóruns internacionais 

relevantes. Nesse sentido, saudaram o 

estabelecimento de grupo de trabalho de 

composição aberta sobre o tema na 

ONU, bem como o lançamento de nova 

edição do Grupo de Peritos 

Governamentais (GGE). Ao 

prometerem pleno apoio a ambos 

mecanismos, os Ministros ressaltaram 

que o processo em dois trilhos pode 

gerar complementaridade e sinergias 

entre os esforços internacionais sobre o 

tema. 

17. Os Ministros expressaram 

preocupação quanto ao crescimento do 

uso indevido e criminoso das TICs e 

reconheceram a crescente lacuna entre a 

autorização legal para obter, em tempo 

hábil, evidências vitais e os desafios 

tecnológicos para fazê-lo, o que é um 

complexo problema que requer urgente 

e continuada atenção internacional. Os 

Ministros reconheceram o progresso 

logrado na promoção da cooperação 

conforme o Mapa do Caminho do 

BRICS de Cooperação Prática para 

Garantir a Segurança no Uso das TICs e 

reafirmaram a necessidade de 

aprofundar a cooperação prática no 

enfretamento de ameaças e desafios de 

segurança no uso das TICs. Os 

Ministros incentivaram a 5a Reunião do 

Grupo de Trabalho dos BRICS sobre 

Segurança no uso das TICs a aprofundar 

a cooperação nesse tema. 

18. Os Ministros notaram que eventos 

importantes como a Cúpula dos ODS e 

a Cúpula de Ação Climática da ONU 

serão realizados durante a 74ª 

Assembleia Geral da ONU em 

setembro, e esperam que esses eventos 

produzam resultados positivos. 

Reafirmaram seu compromisso com a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, bem 

como com a plena implementação do 

Acordo de Paris adotado sob os 

princípios da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC), inclusive o princípio 

de responsabilidades comuns porém 

diferenciadas e respectivas capacidades, 

à luz de diferentes circunstâncias 

nacionais. 

19. Os Ministros enfatizaram a 

centralidade das pessoas no BRICS e 

em seus programas e apoiaram os 

esforços para aprofundar os 
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intercâmbios interpessoais e de 

cooperação cultural, especialmente nas 

áreas de esportes, juventude, filmes, 

educação e turismo, de modo a 

aumentar o conhecimento mútuo, a 

amizade e a cooperação entre seus 

povos. 

20. Rússia, Índia, China e África do Sul 

estenderam seu pleno apoio ao Brasil 

por sediar a 11ª Cúpula do BRICS em 

2019 e comprometeram-se a trabalhar 

juntos para o seu êxito. 

21. Os Ministros aguardam 

ansiosamente sua próxima reunião à 

margem da 74ª Sessão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas. 

 

Calendário de Eventos entre 26 

de julho e 2 de agosto de 2019 – 

26/07/19 

8/JUL a 9/AGO – Genebra, Suíça. 71ª 

sessão da Comissão de Direito 

Internacional (continuação). 

22/JUL a 09/AGO – Genebra, 

Suíça.  67ª sessão do Comitê contra a 

tortura (continuação). 

29 e 30/JUL – Genebra, Suíça. Reunião 

de Peritos da Convenção para a 

proibição de armas biológicas e 

toxínicas sobre Cooperação e 

Assistência, com Foco em Fortalecer 

Cooperação e Assistência sob o Artigo 

X da Convenção. 

29/JUL a 2/AGO – Genebra, Suíça. 25ª 

sessão do Grupo de Trabalho sobre 

Comunicações (Conselho de Direitos 

Humanos). 

30 e 31/JUL – Genebra, Suíça. Sessão 

Plenária da Conferência do 

Desarmamento - Parte III. 

31/JUL – Santiago, Chile. Reunião do 

Mecanismo 2+2, em conjunto com o 

Ministro da Defesa. 

31/JUL – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Cerimônia de 

transmissão do cargo de Diretor-Geral 

da FAO. 

31/JUL e 02/AGO – Genebra, Suíça. 

Reunião de Peritos da Convenção para a 

proibição de armas biológicas e 

toxínicas sobre Desenvolvimentos no 

Campo da Ciência e Tecnologia 

relacionados à Convenção. 

2 a 6/AGO – Genebra, Suíça. 50ª sessão 

do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas. 

 

Falecimento da diplomata Cynthia 

Altoé Vargas Bugané 28/07/19 

 
 O Ministério das Relações Exteriores 

informa, com grande pesar, o 

falecimento da diplomata Cynthia Altoé 

Vargas Bugané, ocorrido ontem na 

cidade de Chicago. 

A ministra Cynthia Bugané, de 53 anos, 

exercia a função de cônsul-geral adjunto 

no consulado geral do Brasil em 

Chicago. 

Aos familiares e aos amigos da 

diplomata o Ministro Ernesto Araújo e 

sua esposa Maria Eduarda, em nome de 

toda a Casa, estendem suas profundas 

condolências e solidariedade. 

 

Visita oficial ao Brasil do Ministro de 

Europa e Assuntos Estrangeiros da 

República Francesa, Jean-Yves Le 

Drian – 27 a 30/07/2019 

O Ministro de Europa e Assuntos 

Estrangeiros da República Francesa, 

Jean-Yves Le Drian, realiza visita 

oficial ao Brasil de 27 a 30 de julho 

corrente, com agenda em Brasília, Rio 

de Janeiro e São Paulo. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20681-falecimento-da-diplomata-cynthia-altoe-vargas-bugane
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20681-falecimento-da-diplomata-cynthia-altoe-vargas-bugane
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Em Brasília, o ministro foi recebido 

pelo Ministro de Estado das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo, em reunião 

de trabalho. Brasil e França mantêm 

estreita parceria em inúmeras áreas de 

interesse recíproco, tais como defesa; 

ciência, tecnologia e inovação; e 

assuntos transfronteiriços. 

O Ministro Le Drian reiterou o apoio 

francês ao ingresso do Brasil na OCDE. 

Os ministros comentaram o potencial do 

acordo Mercosul-EU e trocaram 

percepções sobre temas da agenda 

regional e global, com destaque para a 

situação na Venezuela e a necessidade 

do restabelecimento da democracia 

naquele país. 

 

Fim do diálogo com a oposição e 

limitações a manifestações pacíficas 

na Nicarágua 30/07/2019 
 

Em comunicado divulgado em 26 de 

julho de 2019, o Grupo de Trabalho 

para a Nicarágua do Conselho 

Permanente da Organização dos Estados 

Americanos – do qual o Brasil é 

membro – expressou seu rechaço ao fim 

do diálogo com a oposição e às 

limitações às manifestações pacíficas, 

anunciadas pelo Presidente Ortega em 

19 de julho. 

 A seguir, íntegra do comunicado do GT 

Nicarágua (em espanhol): 

 Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de 

la OEA expresa su rechazo por el fin del 

diálogo por parte del Presidente de 

Nicaragua y por limitaciones a la 

manifestación pacífica 

 Washington, DC. 26 de julio de 

2019.  El Grupo de Trabajo sobre 

Nicaragua del Consejo Permanente de 

la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) expresa su rechazo 

a las declaraciones del Presidente de 

Nicaragua, Daniel Ortega, dadas el 19 

de julio de 2019 durante un discurso 

proclamado en la celebración del 40 

aniversario de la Revolución Sandinista, 

en las que da por terminado el proceso 

de diálogo con la Alianza Cívica por la 

Justicia y la Democracia (ACJD), la 

cual había solicitado retomar la mesa de 

diálogo a partir del 31 de julio. En la 

misma intervención descartó la 

posibilidad de celebrar elecciones 

anticipadas. Asimismo, el Grupo de 

Trabajo reprueba las limitaciones al 

ejercicio de la libertad de expresión y a 

las manifestaciones pacíficas. 

 El Grupo de Trabajo reitera la 

preocupación, expresada por el Consejo 

Permanente en la resolución 1128 

(2231/19) del 21 de mayo de 2019, por 

el deterioro de las instituciones 

democráticas y los derechos humanos 

en Nicaragua, así como el apoyo a una 

solución pacífica a la crisis política en 

ese país. Dicha solución solo puede ser 

alcanzada mediante un diálogo efectivo 

y de buena fe, con señales claras de 

respeto a los derechos humanos, 

apertura al trabajo efectivo de la CIDH, 

el avance en las reformas electorales, y 

el regreso seguro de los miles de 

nicaragüenses que se vieron obligados a 

abandonar su país. El Grupo de Trabajo 

hace un nuevo llamado a todas las 

partes a retomar el diálogo y procurar 

una solución negociada a la crisis. 

 Por otra parte, el 11 de julio de 2019, la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) informó que durante 

el primer semestre del año se han 

rechazado todas las solicitudes para la 

realización de manifestaciones públicas 

y que continúan los actos de 

estigmatización, los ataques, las 

agresiones y el asedio, así como las 

detenciones arbitrarias en todo el país. 

El Grupo de Trabajo reprueba que se 

haya negado, una vez más, la 

autorización a la realización de una 

manifestación el 25 de julio y que las 

autoridades hayan realizado un amplio 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20686-fim-do-dialogo-com-a-oposicao-e-limitacoes-a-manifestacoes-pacificas-na-nicaragua
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20686-fim-do-dialogo-com-a-oposicao-e-limitacoes-a-manifestacoes-pacificas-na-nicaragua
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20686-fim-do-dialogo-com-a-oposicao-e-limitacoes-a-manifestacoes-pacificas-na-nicaragua
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despliegue policial intimidatorio para 

quienes quieren ejercer su libertad de 

expresión, así como la represión a las 

pequeñas manifestaciones que, pese a 

ese despliegue, pudieron realizarse en 

distintos puntos del país. 

 El Grupo de Trabajo renueva su 

llamado al respeto a los derechos a la 

manifestación pacífica, a la libertad de 

expresión, a la integridad y a la vida de 

los manifestantes, así como al respeto 

pleno de las garantías judiciales. El 

Grupo de Trabajo continuará insistiendo 

en la urgente necesidad de que se 

permita el ingreso de la CIDH y sus 

mecanismos, así como de otros 

mecanismos internacionales de 

derechos humanos, tal como lo resolvió 

la Asamblea General en Medellín en la 

resolución AG/2943 (XLIX-O/19) de 28 

de junio de 2019 sobre “la situación en 

Nicaragua”, y en la necesidad de 

liberación efectiva y sin restricciones de 

todos los presos políticos. El Grupo de 

Trabajo expresa preocupación por el 

uso indebido que se dé a la Ley de 

Amnistía, particularmente si impide la 

aplicación de la justicia a perpetradores 

de violaciones de derechos humanos. 

 El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua 

fue establecido mediante la resolución 

del Consejo Permanente del 2 de agosto 

del 2018 para coadyuvar al proceso de 

diálogo nacional. El Grupo de Trabajo 

reitera su mayor disposición a sostener 

un diálogo constructivo con el gobierno 

de Nicaragua y la Alianza Cívica a fin 

de contribuir a la búsqueda de 

soluciones pacíficas y sostenibles. 

  

Entrada em vigor do Protocolo de 

Cooperação e Facilitação de 

Investimentos Intra-MERCOSUL 

30/07/2019 

Entrou em vigor, em 30/7, para Brasil e 

Uruguai, o Protocolo de Cooperação e 

Facilitação de Investimentos Intra-

MERCOSUL (PCFI). 

O acordo passará a valer para Argentina 

e Paraguai quando vier a ser concluída a 

incorporação do instrumento aos 

respectivos ordenamentos jurídicos. 

O PCFI cria mecanismos para ajudar o 

investidor na resolução de dificuldades 

práticas, bem como no acesso a 

informações e a procedimentos 

necessários à efetivação de seus 

investimentos. 

O PCFI contribui para expandir a rede 

de instrumentos dessa natureza firmados 

pelo Brasil e para estimular a atração de 

investimentos estrangeiros e a 

internacionalização das empresas 

brasileiras. 

 

Situação no Paraguai 01/08/2019 

 
O Brasil acompanha com grande 

atenção os acontecimentos no Paraguai 

que envolvem o processo de "juízo 

político" contra o Presidente Mario 

Abdo Benítez. 

Ao reiterar total respeito ao processo 

constitucional do Paraguai, o Brasil 

confia em que o processo seja 

conduzido sem quebra da ordem 

democrática, em respeito aos 

compromissos assumidos pelo Paraguai 

no âmbito da cláusula democrática do 

Mercosul - Protocolo de Ushuaia. 

O Governo brasileiro assinala o 

excelente nível do relacionamento 

Brasil-Paraguai atingido entre os 

Governos dos Presidentes Mario Abdo e 

Jair Bolsonaro, com iniciativas de 

grande impacto positivo para o Paraguai 

nas áreas econômica, de integração 

física e de segurança pública. Assinala 

igualmente a inteira convergência de 

valores que se verifica hoje entre os 

dois Governos no que concerne à 

promoção da democracia na região e à 

proteção dos direitos da família. Essa 

elevação sem precedentes do 

relacionamento Brasil-Paraguai se deve, 
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mais do que a qualquer outro fator, à 

excelente relação pessoal entre os 

Presidentes Mario Abdo e Jair 

Bolsonaro, à coincidência de visões 

estratégicas e à determinação de ambos 

de agir em conjunto em benefício de 

seus povos. 

O Brasil espera que essa cooperação 

com o Presidente Mario Abdo possa 

prosseguir, o que permitirá a plena 

implementação das iniciativas em curso 

e a consecução de novos avanços, 

inclusive no que tange à 

implementação, em benefício mútuo, 

dos compromissos dos dois países ao 

amparo do Tratado de Itaipu. 

O desenvolvimento do Paraguai e sua 

participação ativa como valioso 

membro do Mercosul e da comunidade 

hemisférica é de enorme interesse para 

o Brasil, e o Governo brasileiro está 

convencido de que o Presidente Mario 

Abdo reúne todas as condições para 

continuar conduzindo esse projeto. 

 

Designação do Brasil como aliado 

prioritário extra-OTAN pelo 

governo dos Estados Unidos da 

América – Nota conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores e 

do Ministério da Defesa 01/08/2019 

 
O governo brasileiro recebeu com 

grande satisfação a notícia de sua 

designação como “aliado prioritário 

extra-OTAN” (em inglês, Major Non-

NATO Ally - MNNA). 

O status de MNNA, formalizado ontem 

pelo Presidente do Estados Unidos da 

América, eleva a parceria estratégica 

com os Estados Unidos a um novo 

patamar de confiança e cooperação. 

A condição de MNNA é conferida a 

número restrito de países, considerados 

de interesse estratégico para os EUA, e 

torna-os elegíveis para maiores 

oportunidades de intercâmbio e 

assistência militar, compra de material 

de defesa, treinamentos conjuntos e 

participação em projetos. 

A base industrial de defesa brasileira 

poderá ser beneficiada pelo status de 

MNNA ao integrar-se de forma mais 

competitiva nas cadeias globais de valor 

de alta tecnologia do setor. Poderão ser 

discutidas opções de maior acesso ao 

mercado norte-americano e a 

financiamentos para produtos de defesa 

exportados pelo Brasil, além da 

participação em licitações e 

empreendimentos conjuntos. 

Espera-se, ademais, a facilitação de 

trâmites para a aquisição de produtos de 

alta tecnologia necessários ao avanço de 

programas estratégicos nacionais. 

Os projetos concretos decorrentes do 

status de MNNA serão negociados e 

definidos no âmbito dos mecanismos 

institucionais existentes de diálogo, 

consulta e coordenação diplomática e 

militar. 

A cooperação com os outros membros 

da OTAN, alguns dos quais tradicionais 

parceiros estratégicos do Brasil, 

continuará sendo aprofundada nos 

respectivos planos bilaterais.  

 

Visita do Secretário Wilbur Ross ao 

Brasil – Nota Conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores, 

do Ministério da Economia e do 

Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento 01/08/2019 

 
No último dia 31 de julho, o Secretário 

de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, 

manteve audiências com o Senhor 

Presidente da República e com o 

Ministro da Economia, ocasiões em que 

se reforçou o interesse de ambos os 

governos no estreitamento das relações 

econômico-comerciais bilaterais. 
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Na reunião, confirmou-se a 

determinação dos dois governos de 

trabalhar pela aproximação comercial, 

expansão dos fluxos de comércio e 

investimentos e redução das barreiras 

existentes em ambos os mercados. A 

possibilidade de negociação comercial 

mais ampla, inclusive entre o 

MERCOSUL e os EUA, está sendo 

avaliada. 

 

Calendário de eventos entre 2 e 9 de 

agosto de 2019 02/08/2019 

 
8/JUL a 9/AGO – Genebra, Suíça. 71ª 

sessão da Comissão de Direito 

Internacional (2ª parte) (continuação). 

22/JUL a 09/AGO – Genebra, Suíça. 

67ª sessão do Comitê contra a Tortura 

(continuação). 

2 a 6/AGO – Genebra, Suíça. 50ª sessão 

do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (continuação). 

5/AGO – Genebra, Suíça. Reunião de 

Peritos da Convenção para a proibição 

de armas biológicas e toxínicas sobre 

Fortalecimento da Implementação 

Nacional. 

5 a 29/AGO – Genebra, Suíça. 99ª 

sessão do Comitê para a Eliminação da 

Discriminação Racial. 

6/AGO – Genebra, Suíça. Sessão 

Plenária da Conferência do 

Desarmamento – Parte III. 

6 e 7/AGO – Genebra, Suíça. Reunião 

de Peritos da Convenção para a 

proibição de armas biológicas e 

toxínicas sobre Assistência, Resposta e 

Preparação. 

8/AGO – Genebra, Suíça. Reunião de 

Peritos da Convenção para a proibição 

de armas biológicas e toxínicas sobre 

Fortalecimento Institucional da 

Convenção. 

8/AGO – Genebra, Suíça. Sessão 

Plenária da Conferência do 

Desarmamento - Parte III 

(Continuação). 

 

Candidatura do Embaixador Rafael 

Mariano Grossi ao cargo de Diretor 

Geral da Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA) 02/08/2019 

 
O Governo brasileiro manifesta seu 

pleno respaldo à candidatura do 

Embaixador argentino Rafael Mariano 

Grossi para o cargo de Diretor Geral da 

Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA). 

Diplomata com larga experiência 

multilateral, em particular em temas 

afetos ao regime de desarmamento e 

não proliferação nucleares, o 

Embaixador Grossi reúne todos as 

qualificações necessárias para chefiar o 

secretariado da AIEA. 

Atual embaixador da Argentina em 

Viena e representante permanente 

argentino junto aos organismos 

internacionais sediados naquela capital, 

Grossi ocupou, entre outros cargos, a 

presidência do Grupo de Supridores 

Nucleares, e foi chefe de gabinete do 

Diretor Geral da AIEA e do Diretor 

Geral da Organização para a Proibição 

de Armas Químicas (OPAQ).   

Ademais do reconhecimento das sólidas 

credenciais do Embaixador Grossi, o 

apoio brasileiro à candidatura argentina 

se inscreve no âmbito da parceria 

estratégica bilateral na área nuclear, 

cuja expressão mais eloquente é a 

Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais 

Nucleares (ABACC), criada há 25 anos. 

 

Assinatura do acordo para a 

cessação definitiva das hostilidades 
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militares em Moçambique  

02/08/2019 

 
O Governo brasileiro saúda a assinatura, 

em 1º de agosto, pelo Presidente 

moçambicano, Filipe Nyusi, e pelo líder 

da RENAMO, Ossufo Momade, do 

acordo para a cessação definitiva das 

hostilidades militares, e faz votos de 

que, em breve, possa ser firmado o 

acordo definitivo de paz. 

 

Calendário de eventos entre 9 e 16 de 

agosto de 2019 09/08/2019 

 
05 a 29/AGO – Genebra, Suíça. 99ª 

sessão do Comitê para a eliminação da 

discriminação racial (continuação). 

12 a 16/AGO – Genebra, Suíça. 85ª 

sessão do Grupo de Trabalho sobre 

Detenção Arbitrária. 

12 a 16/AGO – México. Missão 

comercial de promoção da cachaça ao 

México. 

13 e 14/AGO – Genebra, Suíça. Sessão 

Plenária da Conferência do 

Desarmamento - Parte III 

(Continuação). 

16/AGO – Cidade do México, México. 

Oficina de Poesia Concreta no CCBM, 

com Docentes, alunos e ex-alunos de 

português de escolas públicas e 

privadas. 

 

Ata Bilateral Brasil-Paraguai sobre 

Itaipu – Nota Conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores e 

do Ministério das Minas e Energia 

09/08/2019 

 
Sobre as questões relativas à Ata 

Bilateral, assinada em 24 de maio de 

2019, que trata da contratação de 

potência da Usina Hidrelétrica 

Binacional de Itaipu, os Ministérios das 

Relações Exteriores, de Minas e Energia 

e a Eletrobras, esclarecem: 

1. A Ata Bilateral teve por finalidade 

estabelecer um contrato de venda de 

energia de Itaipu no período de 2019 a 

2022, garantindo à usina os recursos 

necessários para seu funcionamento e, 

por consequência, a estabilidade no 

fornecimento de energia elétrica a 

ambos os países. Desta forma, daria 

cumprimento ao Artigo XIII do Tratado 

de Itaipu, que estabelece que os países 

se comprometem a contratar toda a 

potência disponibilizada pela 

binacional; 

2. Também buscava corrigir uma 

defasagem histórica na contratação da 

energia de Itaipu por parte da Ande 

(Administração Nacional de 

Eletricidade). Considerando que a 

contratação pela Ande não tem 

acompanhado o alto crescimento de sua 

demanda de energia, a Ata Bilateral 

buscou reequilibrar esta relação, de 

modo que cada parte pague pela energia 

que efetivamente consome; 

3. Diferentemente do que tem sido 

divulgado, todo o processo de 

negociação que resultou na assinatura 

da Ata Bilateral não foi secreto. Em 

todas as reuniões houve a participação 

dos representantes dos Ministérios das 

Relações Exteriores de ambos os países, 

da Eletrobras, da Ande e da Itaipu 

Binacional; 

4. Cabe destacar que o Tratado de Itaipu 

somente permite a venda da energia 

produzida pela usina para a Eletrobras e 

para a Ande. Portanto, não tem qualquer 

fundamento a especulação sobre a 

possibilidade de comercialização da 

energia da usina binacional por parte de 

alguma empresa que não seja a 

Eletrobras e a Ande; 

 

5. Cabe ainda destacar que o resultado 

da Ata Bilateral foi fruto de consenso 
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entre os representantes dos dois países 

no sentido de se chegar a um acordo 

justo para ambas as partes; e 

6. Por fim, o Brasil continua dialogando 

com o Paraguai, de forma a construir as 

soluções que contribuam para a 

correção dos eventuais desequilíbrios 

em relação a contratação da energia 

produzida. 

 

Inclusão de cidadão egípcio na lista 

de suspeitos de envolvimento em 

terrorismo – Nota conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores e 

do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública 12/08/2019 

 
O governo norte-americano, por meio 

do Departamento de Justiça - FBI 

anunciou, hoje, que incluiu: 

“MOHAMED AHMED ELSAYED 

AHMED IBRAHIM”, de nacionalidade 

egípcia, na lista de suspeitos de 

envolvimento em terrorismo, 

procurados pelos Estados Unidos para 

interrogatório. 

Mohamed Ahmed ingressou no Brasil 

em 2018 e obteve a autorização de 

residência, encontrando-se em condição 

migratória regular. 

O governo brasileiro está aberto a 

cooperar com as autoridades norte-

americanas no que for solicitado, nos 

termos de nossa legislação, e está 

acompanhando o caso. 

 

Ata Bilateral Brasil-Paraguai sobre 

Itaipu 13/08/2019 

 
Em aditamento à nota número 210 o 

MRE reitera que a Ata Bilateral Brasil-

Paraguai de 24 de maio último ficou 

sem efeito em virtude da ata bilateral de 

1 de agosto. 

 

Eleição presidencial na Guatemala 

14/08/2019 

 
O Governo brasileiro felicita Alejandro 

Eduardo Giammattei Falla pela vitória 

na eleição presidencial da Guatemala, 

em 11 de agosto. Congratula-se, 

igualmente, com o conjunto da 

sociedade guatemalteca pela realização 

de eleições livres e democráticas. 

Ao desejar todo o êxito ao presidente 

eleito, o Brasil reitera a confiança no 

fortalecimento dos tradicionais laços de 

amizade com a Guatemala. 

 

Comemoração dos 45 anos de 

relações diplomáticas Brasil-China – 

15 de agosto de 2019 15/08/2019  
 

Brasil e China celebram hoje o 45º 

aniversário do estabelecimento de 

relações diplomáticas. Para marcar a 

data, os presidentes Jair Bolsonaro e Xi 

Jinping, assim como os ministros das 

Relações Exteriores, Embaixador 

Ernesto Araújo e Wang Yi, trocaram 

mensagens alusivas ao fato. 

As relações sino-brasileiras são hoje 

caracterizadas por elevado grau de 

institucionalização e pelo interesse 

recíproco no aprofundamento do 

diálogo. Neste ano, foram realizados a 

V Comissão Sino-Brasileira de Alto 

Nível de Concertação e Cooperação 

(COSBAN) no nível de vice-presidentes 

e o III Diálogo Estratégico Global entre 

os ministros das Relações Exteriores, 

criado no âmbito da Parceria Estratégica 

Global. O dinamismo das relações 

bilaterais evidencia-se ainda pelo 

intenso calendário de troca de visitas de 

alto nível, com destaque para a 

programada ida do Presidente Jair 

Bolsonaro à China, ainda neste ano, e a 

vinda do Presidente Xi Jinping ao 

Brasil, em novembro, por ocasião da XI 

Cúpula do BRICS. 
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A China é importante fonte de 

investimentos e o principal parceiro 

comercial para o Brasil desde 2009. 

Brasil e China colaboram em bem-

sucedidos projetos bilaterais nas áreas 

de espaço, nanotecnologia, energias 

renováveis, entre outros, e têm 

trabalhado para identificar áreas de 

interesse mútuo nas quais a cooperação 

entre os dois países possa ser 

intensificada. 

Ao celebrar a tradicional cooperação 

entre Brasil e China, o governo 

brasileiro reitera sua disposição de 

continuar trabalhando com o governo 

chinês para fortalecer os laços bilaterais 

em benefício dos povos brasileiro e 

chinês. 

 

Comunicado do Grupo de Lima 

15/08/2019 

 
1. Os governos da Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, 

Paraguai, Peru, Santa Lúcia e 

Venezuela, membros do Grupo Lima, 

rechaçam categoricamente a ameaça da 

Assembleia Nacional Constituinte 

ilegítima do regime de Maduro de 

convocar inconstitucionalmente eleições 

antecipadas para a Assembleia Nacional 

da Venezuela, a única autoridade 

legítima e democraticamente eleita. 

2. Qualquer ameaça feita pela 

Assembleia Nacional Constituinte e/ou 

pelo regime ilegítimo de Maduro contra 

a Assembleia Nacional da Venezuela 

representa um desafio aberto à 

democracia e à Carta Democrática 

Interamericana. 

3. O regime de Maduro continua a 

minar sistematicamente as instituições 

na Venezuela. Esta tentativa de 

convocatória, além de levantar a 

imunidade parlamentar de outros quatro 

membros da Assembleia Nacional, é 

uma nova demonstração da clara 

violação de todas as normas 

democráticas, bem como do Estado de 

Direito e da Constituição venezuelana. 

4. O Grupo Lima faz um chamado à 

comunidade internacional para que se 

pronuncie em uma só voz e exija a 

cessação destas ações provocativas e 

desesperadas do regime ilegítimo de 

Maduro. 

 

Calendário de eventos entre 16 e 23 

de agosto de 2019 16/08/2019 

 
5 a 29/AGO – Genebra, Suíça. 99ª 

sessão do Comitê para a eliminação da 

discriminação racial (continuação). 

17 a 28/AGO – Genebra, Suíça. 18ª 

Reunião da Conferência das Partes da 

Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies da Fauna e da 

Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção 

(COP18/CITES) (continuação). 

19/AGO – Genebra, Suíça. Consultas 

informais do Grupo de Peritos 

Governamentais sobre Sistemas de 

Armas Autônomos Letais (GGE sobre 

LAWS) de 2019 da Convenção sobre 

Certas Armas Convencionais (CCAC). 

19/AGO – Genebra, Suíça. 

Comemoração do Dia Mundial 

Humanitário. 

20 e 21/AGO – Genebra, Suíça. 

Segunda sessão do Grupo de Peritos 

Governamentais sobre Sistemas de 

Armas Autônomos Letais (GGE sobre 

LAWS) de 2019 da Convenção sobre 

Certas Armas Convencionais (CCAC). 

20/AGO – Genebra, Suíça. Sessão 

Plenária da Conferência do 

Desarmamento - Parte III 

(Continuação). 

22/AGO – Genebra, Suíça. Grupo de 

Peritos de 2019 do Protocolo II 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20719-comunicado-do-grupo-de-lima-15ag19
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20722-calendario-de-eventos-entre-16-e-23-de-agosto-de-2019


Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       121 
 

Emendado da Convenção sobre Certas 

Armas Convencionais (CCAC). 

23/AGO – Genebra, Suíça. Reunião de 

Peritos de 2019 do Protocolo V da 

Convenção sobre Certas Armas 

Convencionais (CCAC). 

 

Visita do Alto Comissário das 

Nações Unidas para Refugiados ao 

Brasil – 15 a 18 de agosto de 2019 

19/08/2019 

 
O Alto Comissário das Nações Unidas 

para Refugiados, Filippo Grandi, 

realizou visita ao Brasil entre 15 e 18 de 

agosto, com o objetivo de conhecer os 

esforços do governo brasileiro para 

responder ao fluxo de migrantes e 

refugiados venezuelanos, por meio da 

Operação Acolhida.  

Em Brasília, no dia 15, Filippo Grandi 

foi recebido pelo Ministro-Chefe da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em 

reunião que contou com a presença do 

Ministro das Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, do Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sérgio Moro, e do 

Ministro da Cidadania, Osmar Terra. As 

autoridades brasileiras reiteraram seu 

compromisso, reafirmado pelo 

Presidente Jair Bolsonaro, com o 

acolhimento digno e solidário dos 

migrantes e refugiados venezuelanos e 

agradeceram as palavras elogiosas do 

Alto Comissário sobre o trabalho 

humanitário de excelência realizado 

pelas Forças Armadas e por diferentes 

ministérios, em particular a Operação 

Acolhida. 

O ACNUR tem no Brasil seu mais 

importante escritório na América do Sul 

e é o parceiro internacional mais 

relevante do governo federal no âmbito 

da Operação Acolhida. 

 

Aquisição de aeronaves KC-390 da 

EMBRAER pela Força Aérea 

Portuguesa 22/08/2019 

 

Nesta quinta-feira, 22 de agosto de 

2019, o Ministro da Defesa Nacional, 

João Gomes Cravinho e o Presidente da 

EMBRAER Defesa e Segurança, 

Jackson Schneider, assinaram, na 

presença do Primeiro-Ministro de 

Portugal, António Costa, contrato de 

aquisição, pela Força Aérea Portuguesa, 

de cinco aeronaves KC-390 e de um 

simulador de voo produzidos pela 

empresa brasileira. 

O contrato havia sido aprovado pelo 

Conselho de Ministros português em 11 

de julho de 2019 e contempla, além da 

compra das aeronaves e do simulador, a 

contratação dos correspondentes 

serviços de apoio logístico. 

Portugal torna-se, assim, o segundo 

país, além do Brasil, a operar as 

aeronaves KC-390, aviões para 

transporte tático e logístico e 

reabastecimento em vôo desenvolvidos 

e fabricados pela EMBRAER Defesa e 

Segurança. Com aquelas aeronaves, a 

Força Aérea Portuguesa reforçará suas 

capacidades de transporte aéreo, busca e 

salvamento, evacuações sanitárias, 

apoio logístico entre o território 

continental e os arquipélagos (Açores e 

Madeira), reabastecimento em voo e 

combate a incêndios florestais. 

A cooperação estabelecida com 

empresas portuguesas na produção do 

KC-390 representou passo fundamental 

para a internacionalização do setor 

aeronáutico brasileiro. Além de destacar 

a excelência da indústria aeronáutica e 

de defesa do Brasil, a aquisição das 

cinco aeronaves evidencia o êxito da 

empreitada conjunta, com o ingresso, no 

mercado de país membro da OTAN, de 

produto brasileiro de altíssima 

tecnologia e de aplicação civil e militar. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20725-visita-do-alto-comissario-das-nacoes-unidas-ao-brasil-15-a-18-de-agosto-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20725-visita-do-alto-comissario-das-nacoes-unidas-ao-brasil-15-a-18-de-agosto-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20725-visita-do-alto-comissario-das-nacoes-unidas-ao-brasil-15-a-18-de-agosto-de-2019


122                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

Conclusão das Negociações do 

Acordo de Livre Comércio entre o 

MERCOSUL e a EFTA – Nota 

Conjunta dos Ministérios das 

Relações Exteriores, da Economia e 

da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento  23/08/2019 

 
Foram concluídas nesta sexta-feira 

(23/08), em Buenos Aires, as 

negociações do acordo de livre 

comércio entre o MERCOSUL e a 

Associação Europeia de Livre Comércio 

(EFTA), bloco integrado por Suíça, 

Noruega, Islândia e Liechtenstein. As 

negociações entre os dois blocos foram 

lançadas em janeiro de 2017 e 

finalizadas após dez rodadas. 

A conclusão do acordo entre o 

MERCOSUL e a EFTA é mais um 

resultado dos esforços de expansão da 

rede de acordos comerciais do Brasil e 

do MERCOSUL e ocorre logo após a 

conclusão do acordo entre o 

MERCOSUL e a União Europeia, em 

junho passado. 

Com um PIB de US$ 1,1 trilhão e uma 

população de 14,3 milhões de pessoas, a 

EFTA é o nono maior ator no comércio 

mundial de bens e o quinto maior no 

comércio de serviços. Com outros 29 

acordos comerciais já firmados, os 

quatro países do bloco estão entre os 

maiores PIB per capita do mundo e 

conformam mercado consumidor de 

grande relevância global. 

O acordo MERCOSUL-EFTA 

estabelece compromissos de 

desgravação tarifária e de natureza 

regulatória, como nas áreas de serviços, 

investimentos, compras 

governamentais, facilitação de 

comércio, cooperação aduaneira, 

barreiras técnicas ao comércio, medidas 

sanitárias e fitossanitárias, defesa 

comercial, concorrência, 

desenvolvimento sustentável, regras de 

origem e propriedade intelectual. 

O acordo ampliará mercados para 

produtos e serviços brasileiros, 

promoverá incremento de 

competitividade da economia nacional, 

ao reduzir custos produtivos e garantir 

acesso a insumos de elevado teor 

tecnológico com preços mais baixos. Os 

consumidores serão beneficiados com 

acesso a maior variedade de produtos a 

preços competitivos. 

Com a entrada em vigor do acordo, o 

Brasil contará com a eliminação 

imediata, pelos países da EFTA, das 

tarifas aplicadas à importação de 100% 

do universo industrial. O acordo 

também proporcionará acesso 

preferencial para os principais produtos 

agrícolas exportados pelo Brasil, com a 

concessão de acesso livre de tarifas, ou 

por meio de quotas e outros tipos de 

concessões parciais. Serão abertas 

novas oportunidades comerciais para 

carne bovina, carne de frango, milho, 

farelo de soja, melaço de cana, mel, café 

torrado, frutas e sucos de frutas. 

Os compromissos assumidos permitirão 

maior agilidade e redução de custos dos 

trâmites de importação, exportação e 

trânsito de bens, além de contribuir para 

a maior integração da economia 

brasileira às cadeias de valor bilaterais, 

regionais e globais. 

O acordo garantirá acesso mútuo em 

setores de serviços, tais como 

comunicação, construção, distribuição, 

turismo, transportes e serviços 

profissionais e financeiros. Contará com 

obrigações de transparência em compras 

públicas e fomentará a concorrência nas 

compras do Estado, resultando na 

otimização da relação custo-benefício 

das licitações e na economia de recursos 

públicos. Os compromissos acordados 

garantirão às empresas brasileiras 

acesso ao mercado de compras públicas 
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da EFTA, avaliado em cerca de US$ 85 

bilhões. 

Os compromissos em barreiras técnicas 

ao comércio consolidam a agenda de 

boas práticas regulatórias que o Brasil 

vem implementando nos últimos anos, 

ao mesmo tempo em que preservam a 

capacidade regulatória do governo. 

Segundo estimativas do Ministério da 

Economia, o acordo MERCOSUL-

EFTA representará um incremento do 

PIB brasileiro de US$ 5,2 bilhões em 15 

anos. Estima-se um aumento de US$ 5,9 

bilhões e de US$ 6,7 bilhões nas 

exportações e nas importações totais 

brasileiras, respectivamente, totalizando 

um aumento de US$ 12,6 bilhões na 

corrente comercial brasileira. Espera-se 

um incremento substancial de 

investimentos no Brasil, da ordem de 

US$ 5,2 bilhões, no mesmo período. 

Em 2018, a corrente de comércio entre 

Brasil e EFTA totalizou US$ 4,5 

bilhões, com exportações de US$ 1,7 

bilhão, compostas principalmente por 

ouro, produtos químicos como óxido de 

alumínio, café, soja, carnes e 

preparações alimentícias diversas, e 

importações de US$ 2,8 bilhões, com 

proeminência em produtos 

farmacêuticos e químicos orgânicos, 

máquinas e equipamentos, petróleo e 

gás, peixes e crustáceos. 

A EFTA é parceiro relevante do Brasil 

em serviços e investimentos. Os fluxos 

do comércio de serviços são estimados 

pela Confederação Nacional da 

Indústria em cerca de US$ 4 bilhões. A 

Suíça, maior economia da EFTA, é o 

quinto maior investidor estrangeiro 

direto no Brasil, pelo critério de 

controlador final, com estoque de US$ 

24,4 bilhões em 2017, cerca de 5% do 

total. Os investimentos diretos suíços 

concentram-se, sobretudo, nos setores 

financeiro, de seguros, da indústria de 

transformação e comércio. Por outro 

lado, segundo dados do Banco Central, 

o investimento direto brasileiro nos 

países da EFTA chegou a US$ 1,8 

bilhões, em 2017. Os investimentos do 

Brasil na EFTA encontram-se 

principalmente nos setores financeiro, 

manufatura de papel e celulose e 

mineração. 

 

Financiamento ambiental: 

mecanismos internacionais existentes 

26/08/2019 

 
O Governo brasileiro tem acompanhado 

notícias veiculadas a respeito de um 

suposto lançamento de novas iniciativas 

relacionadas à Amazônia, que teriam 

por objetivo declarado o de apoiar 

atividades de reflorestamento na 

Floresta Amazônica. 

O Governo brasileiro recorda àqueles 

que estão aventando a possibilidade de 

lançar tais iniciativas o fato de que já 

existem vários instrumentos, no âmbito 

da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC), para financiar atividades de 

redução do desmatamento e de 

reflorestamento. 

Quando foi aprovado o Acordo de Paris 

em 2015, os países desenvolvidos 

comprometeram-se a mobilizar US$ 

100 bilhões por ano em financiamento 

climático para os países em 

desenvolvimento até 2020, 

compromisso que não está sendo 

cumprido nem remotamente. 

São os seguintes os instrumentos 

existentes no âmbito da UNFCCC: 

– REDD+, que visa recompensar 

financeiramente países em 

desenvolvimento por resultados de 

redução de emissões de gases de efeito 

estufa já alcançados, provenientes do 

combate ao desmatamento e à 

degradação florestal. 
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Situação atual: O Brasil já teve reduções 

reconhecidas de 6 bilhões de toneladas 

equivalentes de CO2 provenientes do 

combate ao desmatamento. Essas 

reduções, cujo valor foi estimado em 

US$ 30 bilhões, ainda aguardam 

pagamento por parte da França e de 

outros países desenvolvidos. 

– Fundo Verde para o Clima (GCF), que 

visa mobilizar financiamentos públicos 

de países desenvolvidos em prol de 

iniciativas em países em 

desenvolvimento relacionados ao 

enfrentamento da mudança do clima, 

inclusive projetos de REDD+. 

Situação atual: Não há clareza sobre o 

nível de compromisso da França e 

outros países desenvolvidos com a 

recomposição dos recursos do Fundo 

Verde para o Clima. 

– Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto e 

Mecanismo de Desenvolvimento 

Sustentável (MDS), cujos termos estão 

sendo negociados neste momento no 

âmbito do Acordo de Paris, e que visam 

a estimular investimentos do setor 

privado em projetos ambientais, 

inclusive de reflorestamento, nos países 

em desenvolvimento. 

Situação atual: no MDL, o setor privado 

brasileiro gerou um potencial de 

redução de 400 milhões de toneladas de 

CO2 equivalente por meio de vários 

projetos ambientais realizados no país, 

inclusive de reflorestamento, mas países 

europeus têm se recusado a comprar a 

maioria dos créditos aos quais o Brasil 

faria jus, comprometendo projetos 

ambientais relevantes no país. Ademais, 

nas negociações do Acordo de Paris 

para criar novo Mecanismo de 

Desenvolvimento Sustentável, 

apresentaram propostas que, na prática, 

inviabilizariam o funcionamento do 

Mecanismo proposto pelo Brasil. 

Cabe recordar que a meta de 

financiamento anual de US$ 100 

bilhões até 2020 servirá de piso para a 

próxima meta global de financiamento 

climático a ser negociada na UNFCCC 

para o período pós-2020. 

Espera-se da França – e de outros países 

que porventura apoiem suas ideias – que 

se engajem com seriedade nessas 

discussões no âmbito da UNFCCC, ao 

invés de lançar iniciativas redundantes, 

com montantes que ficam muito aquém 

dos seus compromissos internacionais, e 

com insinuações ambíguas quanto ao 

princípio da soberania nacional. 

O Brasil está pronto para avançar 

soberanamente, em consonância com os 

instrumentos internacionais de que 

somos parte e nossa própria política 

ambiental, na implementação de ações 

concretas de combate ao desmatamento 

e à degradação de florestas, 

particularmente na Amazônia. 

 

Declaração Conjunta Presidencial 

por ocasião da visita do Presidente 

da República do Chile, Sebastian 

Piñera – Brasília, 28 de agosto de 

2019  28/08/2019 

 
Os presidentes de Brasil e Chile, Jair 

Bolsonaro e Sebastián Piñera, reuniram-

se em Brasília, em 28 de agosto de 

2019, para tratar de questões 

ambientais, entre outros temas. Os 

presidentes reafirmaram seu 

compromisso de aprofundar a 

cooperação e a coordenação entre Brasil 

e Chile em todas as áreas.  

Os presidentes afirmaram sua opinião 

comum de que os desafios ambientais 

devem ser tratados respeitando a 

soberania nacional e ressaltaram a 

importância de implementar os 

mecanismos multilaterais existentes. 

Afirmaram que é valioso e importante 

buscar também formas de cooperação 

bilateral e apoio financeiro internacional 

para contribuir no combate aos 

incêndios e na proteção das florestas 
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tropicais da Amazônia, compatíveis 

com as políticas nacionais e 

complementares aos mecanismos 

multilaterais. Reiteraram o direito ao 

desenvolvimento sustentável dos países 

e o direito de cada país ao uso racional e 

sustentável de seus recursos naturais, 

em harmonia com suas obrigações 

ambientais e com as necessidades de 

seus cidadãos, incluindo suas 

populações indígenas. Enfatizaram que 

as questões ambientais devem ser 

abordadas com base em conhecimento e 

evidência científica. 

O presidente Bolsonaro reiterou sua 

disposição de colaborar com a 

presidência chilena da UNFCCC da 

COP-25 (Santiago, de 2 a 13 de 

dezembro de 2019) para assegurar que 

os instrumentos de financiamento 

existentes sejam implementados 

adequadamente. 

O presidente Bolsonaro agradeceu ao 

presidente Piñera e ao povo chileno por 

sua ajuda na luta contra os incêndios na 

Amazônia e reconheceu o importante 

papel do presidente Piñera durante a 

Cúpula do G7, especialmente no tocante 

à promoção de contribuições bilaterais 

de cooperação ambiental para combater 

incêndios na Amazônia. 

O presidente Bolsonaro apresentou ao 

presidente Piñera os esforços contínuos 

do governo brasileiro para acabar com 

os incêndios sazonais, observando que 

os surtos estão diminuindo e que a 

situação está sob controle. 

Os presidentes enfatizaram seu 

compromisso de abrir a integração na 

América do Sul, com base na liberdade 

política e econômica, e reiteraram sua 

determinação em continuar trabalhando 

para a implementação do PROSUL. 

 

Criação da Comissão Binacional de 

Contas 28/08/2019 

 

Os Ministérios das Relações Exteriores 

da República Federativa do Brasil e da 

República do Paraguai felicitam a 

Diretoria Binacional da Itaipu 

Binacional, que, em reunião realizada 

no dia 22 de agosto, apoiou a retomada 

das negociações, que se inciaram há 

mais tempo, para a criação da Comissão 

Binacional de Contas, por meio da 

negociação de Acordo por Notas 

Reversais, a ser conduzida pelas 

chancelarias, com a participação das 

instituições competentes. 

Em ata assinada, os dois diretores gerais 

da Itaipu, o general Joaquim Silva e 

Luna (brasileiro) e Ernst Bergen 

(paraguaio), expressaram sua 

concordância às chancelarias dos dois 

países para que a empresa seja 

fiscalizada por controle externo. 

A Itaipu Binacional possui natureza 

jurídica diferenciada por se tratar de ser 

uma empresa juridicamente 

internacional, emergente no campo do 

direito internacional público e 

constituída por tratado firmado entre a 

República Federativa do Brasil e a 

República do Paraguai. 

Entidade criada por dois países 

soberanos, à Itaipu se aplica 

regulamento jurídico especial, 

fundamentado no princípio da 

binacionalidade, com absoluta 

igualdade em seus processos decisórios. 

De acordo com a ata, "não por outro 

motivo, a gestão dos recursos e do 

território da Empresa é realizada de 

forma conjunta e paritária entre 

brasileiros e paraguaios, havendo um 

verdadeiro condomínio de partes iguais 

e ideais entre os países".  

Nesse sentido, o planejamento, o 

orçamento, a contabilidade, as contas e 

o patrimônio da Itaipu sempre foram 

administrados de maneira comum e 

bem-sucedida pelos empregados das 

duas margens, com procedimentos de 
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auditoria interna e auditoria binacional 

externa. 

Ainda segundo a ata, "com a intenção 

de avançar no processo de 

aperfeiçoamento e de transparência na 

gestão, a Diretoria Executiva da Itaipu 

acredita ser relevante contar também 

com um mecanismo de fiscalização 

externo". Esse controle, de forma 

independente e respeitando o princípio 

da binacionalidade e o Tratado de 

Itaipu, auxiliaria os dois países na 

fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial 

da empresa quanto aos aspectos da 

legalidade, da legitimidade e da 

economicidade de seus atos. 

As duas chancelarias retomarão assim, 

no menor prazo possível, as atividades 

do Grupo Binacional de Trabalho, que 

se avocará a tarefa de elaboração das 

Notas Reversais. 

 

Comunicado do Grupo de Lima 

29/08/2019 

 
Os governos da Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Paraguai e Peru, 

membros do Grupo de Lima, respaldam 

a decisão do Presidente Encarregado da 

Venezuela, Juan Guaidó, de designar a 

Julio Borges como Comissário 

Presidencial para Assuntos Exteriores. 

Consideram que essa decisão redundará 

em um aumento do apoio internacional 

favorável ao fim da usurpação e ao 

início de uma transição pacífica para a 

democracia na Venezuela. 

Reconhecem, ao mesmo tempo, o 

trabalho que vem realizando Júlio 

Borges, como democrata venezuelano, 

em favor do restabelecimento da 

democracia na Venezuela. 

Ratificam igualmente seu apoio às 

decisões do Presidente Encarregado 

Juan Guaidó e à Assembleia Nacional 

na busca de uma saída à grave crise 

econômica, política e social em que 

vive a Venezuela e renovam seu 

compromisso de apoiar os venezuelanos 

na recuperação da democracia e da 

vigência das liberdades e garantias 

fundamentais naquele país irmão. 

 

Não imposição, pelo Governo da 

Argentina, de direito antidumping às 

exportações brasileiras de tecidos 

denim – Nota conjunta do Ministério 

das Relações Exteriores e do 

Ministério da Economia 29/08/2019 

 
O Governo brasileiro tomou 

conhecimento, com satisfação, da 

conclusão de investigação antidumping 

da Argentina sobre tecidos denim 

exportados pelo Brasil, sem a adoção de 

qualquer sobretaxa. A autoridade 

investigadora argentina concluiu que as 

exportações do Brasil não foram 

realizadas a preço de dumping e que 

não causaram dano à indústria local. 

Por meio de atuação coordenada entre o 

Ministério das Relações Exteriores e o 

Ministério da Economia, o Governo 

brasileiro acompanhou todas as etapas 

da investigação conduzida pela 

Argentina, buscando demonstrar que as 

exportações brasileiras não causavam 

dano à indústria do país vizinho, e que 

não havia justificativa, portanto, para a 

imposição de direito antidumping. 

Trata-se de resultado positivo para o 

nosso setor têxtil e para a relação 

econômico-comercial do Brasil com a 

Argentina. 

 

Não imposição, pelo Governo da 

Coreia do Sul, de direito 

antidumping às exportações 

brasileiras de papel não revestido – 

Nota conjunta do Ministério das 
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Relações Exteriores e do Ministério 

da Economia 29/08/2019 

 
O Governo brasileiro tomou 

conhecimento, com satisfação, da 

conclusão de investigação antidumping 

da Coreia do Sul sobre papel não 

revestido exportado pelo Brasil, sem a 

adoção de qualquer sobretaxa. A 

autoridade investigadora coreana 

concluiu inexistir dano à indústria 

daquele país. 

Por meio de atuação coordenada entre o 

Ministério das Relações Exteriores e o 

Ministério da Economia, o Governo 

brasileiro acompanhou todas as etapas 

da investigação conduzida pela Coreia 

do Sul, buscando demonstrar que não 

havia dano ou ameaça de dano à 

indústria coreana que justificasse a 

aplicação de medidas antidumping às 

exportações brasileiras de papel não 

revestido. 

Trata-se de resultado importante para o 

setor, que continuará tendo acesso ao 

mercado da Coreia do Sul, hoje um dos 

principais parceiros comerciais do 

Brasil. 

 

Não imposição, pelo Governo da 

Argentina, de direito antidumping às 

exportações brasileiras de placas de 

madeira – Nota conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores e 

do Ministério da Economia 

02/09/2019 

 
O Governo brasileiro tomou 

conhecimento, com satisfação, do 

encerramento da investigação 

antidumping da Argentina sobre placas 

de madeira exportadas pelo Brasil, sem 

a adoção de qualquer sobretaxa. A 

autoridade investigadora argentina 

concluiu que não houve dumping nas 

exportações brasileiras para aquele país. 

Por meio de atuação coordenada entre o 

Ministério das Relações Exteriores e o 

Ministério da Economia, o Governo 

brasileiro acompanhou todas as etapas 

da investigação conduzida pela 

Argentina, buscando demonstrar que 

não havia justificativas para a 

imposição de direito antidumping. 

Trata-se de resultado positivo para os 

exportadores brasileiros e para a relação 

econômico-comercial entre Brasil e 

Argentina. 

 

Visita ao Brasil do ministro das 

Relações Exteriores da República do 

Chile, Teodoro Ribera – Brasília, 5 

de setembro de 2019 04/09/2019 

O ministro das Relações Exteriores do 

Chile, Teodoro Ribera, realizará visita a 

Brasília no dia 5 de setembro de 2019, 

ocasião em que manterá encontro de 

trabalho com o chanceler Ernesto 

Araújo. 

Os ministros discutirão os principais 

temas da agenda bilateral, com ênfase 

em comércio e investimentos; combate 

a crimes transnacionais; cooperação 

científica e tecnológica; e cooperação 

antártica. Passarão em revista, 

igualmente, temas da agenda regional, 

em particular a aproximação entre o 

MERCOSUL e a Aliança do Pacífico; o 

panorama da integração sul-americana; 

o empenho regional pela restauração da 

democracia na Venezuela; cooperação 

no combate às queimadas na Amazônia; 

e o Corredor Bioceânico que conectará 

Porto Murtinho (MS) aos portos do 

Norte do Chile. 

O Chile é o segundo maior parceiro 

comercial do Brasil na América do Sul. 

O Brasil, por sua vez, é o principal 

parceiro do Chile na região. Em 2018, o 

intercâmbio comercial entre os dois 

países foi de US$ 9,8 bilhões. O Brasil 

concentra o maior estoque de 

investimentos externos chilenos, o qual 
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ultrapassa US$ 35 bilhões. No sentido 

inverso, o estoque de investimentos 

brasileiros no Chile alcança US$ 4,5 

bilhões. 

 

Declarações da Alta Comissária das 

Nações Unidas para os Direitos 

Humanos 04/09/2019 

 
O Governo brasileiro recebeu com 

indignação as declarações à imprensa, 

na manhã de hoje, em Genebra, pela 

Alta Comissária das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos. Ao rejeitar 

firmemente essas alegações, o Governo 

vem restabelecer os fatos sobre a real 

situação dos direitos humanos no Brasil. 

Não é a primeira vez que a Alta 

Comissária trata o Brasil com descaso 

pela verdade factual: recentemente, 

antes que fossem concluídas as 

investigações sobre a causa da morte de 

indígena wajãpi, precipitou-se em 

afirmar que se tratava de assassinato, o 

que mais tarde se revelou inverídico. 

O Brasil se orgulha da solidez e da 

resiliência de sua democracia. Nos mais 

de trinta anos passados desde a 

promulgação da Constituição Federal de 

1988, o país demonstrou notável 

estabilidade institucional, que lhe 

permitiu atravessar, inclusive, graves 

julgamentos sobre corrupção, como o 

“mensalão” e a “lava jato”. 

Democraticamente eleito com mais de 

57 milhões de votos, o Governo do 

Presidente Jair Bolsonaro recebeu claro 

mandato da população para garantir seu 

pleno exercício do direito à vida, à 

segurança, à integridade física e à 

propriedade, entre outros. 

A valorização da atividade das forças 

policiais constitui componente 

fundamental desse projeto, que já 

começa a mostrar bons resultados: 

apenas nos quatro primeiros meses de 

2019, as taxas de homicídios dolosos e 

latrocínios no Brasil caíram 21,2%, 

segundo o Sistema Nacional de 

Segurança Pública. Medidas adicionais 

a respeito do porte e da posse de armas 

de fogo, em exame pelas instituições 

competentes, inserem-se nesse contexto 

de fortalecimento da capacidade dos 

brasileiros de se prevenirem e se 

defenderem da violência e da 

insegurança. 

O claro compromisso do Governo 

brasileiro com o combate ao crime não 

significa o aumento do encarceramento 

de forma indiscriminada. Ao contrário, 

a Coordenação de Monitoração 

Eletrônica e Alternativas Penais busca o 

desencarceramento e a ressocialização 

daqueles que não necessitam ser 

segregados do convívio social. 

Outra grave imprecisão da Alta 

Comissária diz respeito à suposta 

redução do espaço da sociedade civil no 

Brasil. Ao contrário do que foi inferido 

sem qualquer evidência concreta, o 

espaço cívico e democrático encontra-se 

vivo e em expansão no Brasil. 

Da mesma forma, o Brasil lamenta os 

erros factuais das declarações da Alta 

Comissária acerca dos incêndios que 

afetam a região amazônica. Esses 

equívocos transmitem visão equivocada 

e ideologicamente contaminada sobre a 

política ambiental brasileira, além de 

desconhecimento da realidade 

amazônica. 

Os incêndios florestais na Amazônia 

são fenômeno sazonal, frequentes 

durante a estação seca. Os índices atuais 

encontram-se muito próximos à média 

dos últimos 20 anos e estão muito 

abaixo dos números verificados entre 

2002 e 2005, em 2007 e em 2010. 

A Alta Comissária também parece 

desconsiderar as ações do Governo 

brasileiro, como a mobilização das 

Forças Armadas, para combater os 

focos de incêndio. Essas medidas 
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evidenciam o engajamento do país em 

favor da Amazônia e do 

desenvolvimento sustentável da região. 

A Operação Verde Brasil conta, até o 

momento, com efetivo de mais de 4.500 

pessoas, cerca de 250 viaturas e 11 

aeronaves. Ao todo, as Forças Armadas 

mantêm contingente de 43 mil militares 

mobilizados para atuar na região 

amazônica, conforme a necessidade. 

Causa surpresa a atenção 

desproporcional e injustificada 

dispensada ao Brasil no diálogo da Alta 

Comissária com a imprensa. No 

momento em que, por exemplo, a 

Venezuela vive crise humanitária em 

escala sem precedente, que afeta toda a 

região, o Alto Comissariado deveria 

concentrar seus esforços no 

encaminhamento de questões mais 

urgentes, evitando precipitações, 

falsidades e ilações indevidas ao 

comentar a política interna de um país 

democrático como o Brasil, onde os três 

poderes funcionam em absoluta 

independência e vigora o pleno Estado 

de Direito. 

O Governo brasileiro coloca-se à 

disposição para fornecer as eventuais 

informações pertinentes, de forma a 

evitar equívocos desnecessários, sempre 

que a Alta Comissária desejar se 

pronunciar sobre a realidade do Brasil. 

 

Visita oficial ao Brasil do Ministro da 

Justiça do Cameroun, Laurent Esso 

– Nota conjunta do Ministério das 

Relações Exteriores e do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública 

05/09/2019 

 
O Ministro de Estado da Justiça da 

República do Cameroun, Laurent Esso, 

realizou visita oficial ao Brasil nos dias 

2 e 3 de setembro, quando manteve 

agenda de reuniões com o Ministro da 

Justiça e da Segurança Pública, Sérgio 

Moro, o Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo e o 

Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Ministro Dias Toffoli. 

Durante a visita, foram assinados dois 

acordos de cooperação jurídica entre 

Brasil e Cameroun: o Acordo de 

Transferência de Pessoas Condenadas a 

Penas Privativas de Liberdade e o 

Tratado de Extradição. 

Os dois países têm interesses e 

perspectivas compartilhados, 

notadamente na promoção da paz e da 

segurança internacional, no combate à 

criminalidade transnacional e na 

cooperação bilateral para promover o 

mútuo desenvolvimento. 

 

Ações de grupo dissidente das 

FARC contra o processo de paz na 

Colômbia 05/09/2019 
O governo brasileiro repudia 

veementemente a ameaça de um grupo 

dissidente das Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia - Exército 

do Povo (FARC-EP) de retomar a luta 

armada e condena o regime ilegítimo da 

Venezuela por oferecer respaldo aos 

dissidentes. 

Ao reiterar seu compromisso 

permanente com a preservação da paz e 

a manutenção da estabilidade regional, 

o Brasil manifesta seu apoio ao governo 

colombiano e aos esforços para 

reincorporação de ex-combatentes à 

sociedade colombiana dentro de um 

marco de legalidade. 

O Brasil reitera sua disposição de 

contribuir, na medida de suas 

possibilidades e de acordo com o que 

solicite o governo colombiano, com o 

processo de paz na Colômbia. 

 

Bahamas – passagem do furacão 

Dorian 05/09/2019 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20795-visita-oficial-ao-brasil-do-ministro-da-justica-do-cameroun-laurent-esso-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20802-acoes-de-grupo-dissidente-das-farc-contra-o-processo-de-paz-na-colombia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20802-acoes-de-grupo-dissidente-das-farc-contra-o-processo-de-paz-na-colombia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20802-acoes-de-grupo-dissidente-das-farc-contra-o-processo-de-paz-na-colombia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20803-bahamas-passagem-do-furacao-dorian-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20803-bahamas-passagem-do-furacao-dorian-2
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O Governo brasileiro manifesta seu 

profundo pesar ao povo e ao governo 

das Bahamas pela perda de vidas 

humanas e a destruição material 

causadas nos últimos dias pela 

passagem do furacão Dorian, sobretudo 

nas ilhas Ábaco e Grand Bahama. 

Ao manifestar sua solidariedade com o 

povo bahamense, o governo brasileiro 

informa que, em resposta ao apelo 

recebido, decidiu fazer doação de 100 

mil dólares para contribuir com o 

esforço de assistência humanitária 

emergencial àquela nação amiga. 

A embaixada do Brasil em Nassau 

encontra-se em estado de alerta para 

atender qualquer emergência 

envolvendo cidadãos brasileiros. 

 

Calendário de eventos entre 6 e 13 de 

setembro de 2019 06/09/2029 

 
26/AGO a 20/SET – Genebra, Suíça. 

22ª sessão do Comitê sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência 

(continuação). 

9/SET – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Seminário informal 

para Representantes Permanentes com o 

Diretor-Geral da FAO, Dr. Qu Dongyu. 

9 e 10/SET – Nova York, EUA. 2ª 

sessão Regular da Junta Executiva da 

Entidade das Nações Unidas para 

Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres. 

9 a 12/SET – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). 127ª Sessão da Junta 

Executiva do FIDA. 

09 a 13/SET – Genebra, Suíça. Grupo 

Negociador de Regras (Bloco de 

Reuniões sobre Subsídios à Pesca). 

9 a 13/SET – Nova York, EUA. 1ª 

sessão Substantiva sobre Informação e 

Telecomunicações no Contexto da 

Segurança Internacional. 

9 a 13/SET – Londres, Reino Unido.  6ª 

Sessão do Subcomitê de Transporte de 

Cargas e Contêineres (CCC) da 

Organização Marítima Internacional 

(IMO). 

9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 42ª 

sessão do Conselho de Direitos 

Humanos. 

9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 82ª 

sessão do Comitê para os Direitos da 

Criança. 

10/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Plenária do Grupo 

dos 77 e China. 

10/SET – Genebra, Suíça. Órgão de 

Solução de Controvérsias. 

11/SET – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo de Ottawa. 

11/SET – Amã, Jordânia. Reunião da 

Subcomissão da UNRWA. 

11 a 13/SET – Genebra, Suíça. Revisão 

de Política Comercial do Suriname. 

11 a 13/SET – Nova York, EUA. 2ª 

sessão Regular da Junta Executiva do 

Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF). 

12/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

Bilateral sobre Agricultura Brasil-EUA. 

13/SET – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

conjunta das Juntas Executivas das 

Agências das Nações Unidas com sede 

em Roma. 

11 a 15/SET – Bucareste, Romênia. 

"Focus Brasil" do Festival Película 

Latin American Experience de 

Bucareste, com exibição de filmes 

brasileiros e promoção da cultura 

nacional. 

 

Visita ao Brasil do Ministro de 

Relações Exteriores do Paraguai, 

Antonio Rivas Palacios – Brasília, 9 

de setembro de 2019  06/09/2019 

 
O Ministro das Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, receberá o Ministro de 

Relações Exteriores da República do 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20811-calendario-de-eventos-entre-6-e-13-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20811-calendario-de-eventos-entre-6-e-13-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20812-visita-ao-brasil-do-ministro-de-relacoes-exteriores-do-paraguai-antonio-rivas-palacios
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20812-visita-ao-brasil-do-ministro-de-relacoes-exteriores-do-paraguai-antonio-rivas-palacios
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20812-visita-ao-brasil-do-ministro-de-relacoes-exteriores-do-paraguai-antonio-rivas-palacios
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20812-visita-ao-brasil-do-ministro-de-relacoes-exteriores-do-paraguai-antonio-rivas-palacios
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Paraguai, Antonio Rivas Palacios, em 

Brasília, no dia 9 de setembro. Trata-se 

da primeira visita bilateral do chanceler 

paraguaio após sua nomeação, em julho 

passado. 

Na reunião, os Ministros examinarão os 

principais temas da agenda bilateral, 

com destaque para os projetos de 

integração física e a cooperação em 

segurança. Serão discutidos, 

igualmente, temas de interesse mútuo 

das agendas regional e multilateral. 

O Brasil é o principal parceiro 

comercial do Paraguai. O Brasil absorve 

cerca de um terço das exportações 

paraguaias. Em 2018, o intercâmbio 

comercial foi de US$ 4,07 bilhões, o 

que representou incremento de 7,6 % 

em relação ao ano anterior, com 

superávit brasileiro de US$ 1,75 bilhão. 

O Brasil mantém, ainda, o segundo 

maior estoque de investimentos diretos 

no Paraguai, estimado em US$ 970 

milhões. 

Em 2019, Brasil e Paraguai celebram 

175 anos do estabelecimento de 

relações diplomáticas. 

 

 

Equador abre o mercado de bovinos 

vivos para o Brasil – Nota Conjunta 

dos Ministérios das Relações 

Exteriores, e da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

11/09/2019 

 
O Ministério da Agricultura recebeu 

hoje comunicação das autoridades do 

Equador informando da aceitação do 

Certificado Zoosanitário Internacional 

proposto pelo Brasil para a exportação 

de bovinos vivos, concluindo, assim, 

negociações para a abertura daquele 

mercado, iniciadas em 2014. 

O Brasil exportou, em 2018, 535 

milhões de dólares em bovinos vivos, 

para todos os continentes, além de 6,5 

bilhões de dólares em carne bovina. A 

exportação de animais vivos diversifica 

a pauta exportadora brasileira e oferece 

uma alternativa para os produtores 

rurais de todo o país. 

O avanço do Brasil no mercado de 

bovinos vivos é um testemunho do alto 

padrão genético e da qualidade dos 

animais brasileiros e um 

reconhecimento da confiança 

internacional na defesa agropecuária 

brasileira. 

 

Calendário de eventos entre 13 e 20 

de setembro de 2019 13/09/2019 

 
26/AGO a 20/SET – Genebra, Suíça. 

22ª sessão do Comitê sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência 

(continuação). 

9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 42ª 

sessão do Conselho de Direitos 

Humanos (continuação). 

9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 82ª 

sessão do Comitê para os Direitos da 

Criança (continuação). 

14/SET – Istambul, Turquia. Português: 

um presente para a vida toda: Oficina 

sobre Português como Língua de 

Herança e Educação Bilíngue. 

15/SET – Houston, EUA. Realização 

das provas do Encceja Exterior 2019, 

pela primeira vez na jurisdição do 

Posto. 

15 a 17/SET – Natal, Brasil. 37º. 

Encontro Econômico Brasil-Alemanha. 

16/SET – Acra, Gana. Encontro de 

networking empresarial na residência do 

Brasil. 

16 a 19/SET – Moscou, Rússia. VI 

Conferência dos BRICS sobre 

Concorrência. 

16/SET – Paris, França. Reunião sobre 

o futuro do Bureau Internacional de 

Educação (BIE), presidida pela 

Diretora-Geral Adjunta para Educação 

da UNESCO, Senhora Stefania 

Giannini. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20835-equador-abre-o-mercado-de-bovinos-vivos-para-o-brasil-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20835-equador-abre-o-mercado-de-bovinos-vivos-para-o-brasil-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20835-equador-abre-o-mercado-de-bovinos-vivos-para-o-brasil-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20835-equador-abre-o-mercado-de-bovinos-vivos-para-o-brasil-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20835-equador-abre-o-mercado-de-bovinos-vivos-para-o-brasil-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20851-calendario-de-eventos-entre-13-e-20-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20851-calendario-de-eventos-entre-13-e-20-de-setembro-de-2019
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16/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do Grupo 

Amigos da Biodiversidade. 

16/SET – Genebra, Suíça. IGDC - 

Grupo Informal dos Países em 

Desenvolvimento da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

16 e 17/SET – San José, Costa Rica. "I 

Jornada Migratoria: abordaje de 

población migrante en situaciones de 

vulnerabilidade”. 

16 a 20/SET – Genebra, Suíça. 119ª 

sessão do Grupo de Trabalho sobre 

desaparecimentos forçados e 

involuntários. 

17/SET – Natal, Brasil. 46ª Reunião da 

Comissão Mista de Cooperação 

Econômica Brasil-Alemanha 

(COMISTA). 

17/SET – Seul, Coreia do Sul. 

Programa "Open Campus". Prefeitura 

Metropolitana de Seul e Ministério dos 

Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul. 

Colóquio entre representantes da 

Embaixada do Brasil em Seul e 

quarenta cidadãos coreanos para a 

promoção da cultura brasileira. 

17/SET – Damasco, Síria. Abertura da 

feira comercial "Rebuild Syria 

Exhibition 2019". 

17/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião 

informativa sobre Afeganistão. 

17/SET – Genebra, Suíça. Encontro de 

Vice-Ministros do Grupo de Ottawa da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio). 

17/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do 

Comitê de Segurança Alimentar 

Mundial (CSA) sobre silvicultura 

sustentável para a segurança alimentar e 

nutrição. 

17/SET – Genebra, Suíça. “Brazilian 

Day” – Dia do Brasil organizado pela 

Delegação junto à OMC juntamente 

com a Missão do Brasil junto à ONU e 

o Consulado-Geral do Brasil em 

Genebra para celebração da Data 

Nacional na OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual). 

17 e 18/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

formal do Comitê de Acordos Regionais 

de Comércio da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

17 a 19/SET – Brasília, Brasil. 20ª 

Reunião do Grupo de Trabalho 

Internacional sobre Créditos à 

Exportação. 

17 a 20/SET – Genebra, Suíça. Comitê 

Consultivo Independente de Supervisão 

da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual. Quadragésima Quarta 

Reunião. 

17 a 22/SET – Moscou, Rússia. XII 

Festival de Cinema Brasileiro na 

Rússia. 

18/SET – Acra, Gana. Festa Nacional 

do Chile na residência do Chile. 

18/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Conferência 

“Mais de 2000 anos de Dieta 

Mediterrânea - A dimensão cultural da 

alimentação”. 

18/SET – Genebra, Suíça. Segunda 

reunião preparatória para a IV 

Conferência de Exame da Convenção 

sobre a proibição do uso, 

armazenamento, produção e 

transferência de minas antipessoais e 

sobre sua destruição (Convenção de 

Ottawa). 

18/SET – Genebra, Suíça. Comitê 

informal de Licenciamento de 

Importação da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

18 e 19/SET – Genebra, Suíça. 76ª 

sessão do Comitê Permanente do 

ACNUR. 

18 e 19/SET – Genebra, Suíça. 

Seminário do Conselho Executivo da 

UNITAID. 

18 e 20/SET – Genebra, Suíça. Revisão  

de Políticas Comerciais – Costa Rica - 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio). 
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19/SET – Moscou, Rússia. “Sabores do 

Brasil”, evento de produtos brasileiros 

(carnes, frutas e queijos). 

19/SET – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

Reuniões trimestrais sobre Supervisão e 

Ética. 

19/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do 

Mecanismo da Sociedade Civil e dos 

Povos Indígenas (CSA). 

19/SET – Genebra, Suíça. Oficina sobre 

armas hipersônicas - Organizado pela 

UNIDIR - Instituto das Nações Unidas 

para Pesquisa sobre Desarmamento. 

19 e 20/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

técnica na OMS sobre desenvolvimento 

da “Global Benchmarking Tool” – 

GBT. 

20/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do 

Bureau do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA). 

20/SET – Reunião de investidores 

canadenses com Secretário Executivo 

da Casa Civil da Presidência da 

República, Sr. José Vicente Santini, 

com a participação de cerca de 25 

empresas e fundos de pensão. 

20/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Comemoração do 

50º aniversário da Associação das 

Mulheres das Nações Unidas (UNWG) 

com sede em Roma. 

20/SET a 04/OUT – Tirana, Albânia. 

Mostra fotográfica "Brasília- 

Modernism Yesterday and Today", no 

âmbito da Tirana Design Week, Polis 

University. 

 

20ª Reunião do Grupo de Trabalho 

Internacional sobre Créditos à 

Exportação – 17 a 19 de setembro de 

2019  17/09/2019 

 

Está sendo realizada, de 17 a 19 de 

setembro, no Itamaraty, em Brasília, a 

20ª Reunião do Grupo de Trabalho 

Internacional sobre Créditos à 

Exportação (IWG, na sigla em inglês). 

Além do Brasil, que atualmente o 

preside, integram o IWG África do Sul, 

Austrália, Canadá, China, Coreia do 

Sul, Estados Unidos, Índia, Indonésia, 

Israel, Japão, Malásia, Noruega, Nova 

Zelândia, Rússia, Suíça, Turquia e a 

União Europeia. 

O IWG vem negociando novo acordo 

internacional para fixar as regras que os 

países deverão seguir ao oferecer 

financiamento para as suas exportações. 

Algumas dessas regras envolvem, por 

exemplo, o percentual máximo que 

poderá ser financiado pelos governos 

em uma operação de exportação, o 

prazo máximo para a quitação do valor 

financiado ou as taxas de juros a serem 

aplicadas. 

Regras comuns na área de créditos 

oficiais à exportação são essenciais: elas 

contribuem para que a competição entre 

as exportações dos diferentes países se 

dê com base no preço e na qualidade 

dos bens e serviços ofertados, em vez de 

ser determinada por condições mais 

vantajosas de financiamento. 

 

Proibição de entrada da Comissão 

da OEA sobre a Nicarágua 

17/09/2019 

O Governo brasileiro lamenta 

profundamente a decisão do Governo 

nicaraguense, anunciada em 14/9, de 

impedir a entrada no país dos 

integrantes da Comissão sobre a 

Nicarágua, da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). 

Criada, com o apoio do Brasil, pela 

resolução 2.943 da Assembleia-Geral da 

OEA, a Comissão realizaria gestões 

diplomáticas de alto nível de modo a 

instaurar um processo de diálogo capaz 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20869-20-reuniao-do-grupo-de-trabalho-internacional-sobre-creditos-a-exportacao-17-a-19-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20869-20-reuniao-do-grupo-de-trabalho-internacional-sobre-creditos-a-exportacao-17-a-19-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20869-20-reuniao-do-grupo-de-trabalho-internacional-sobre-creditos-a-exportacao-17-a-19-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20869-20-reuniao-do-grupo-de-trabalho-internacional-sobre-creditos-a-exportacao-17-a-19-de-setembro-de-2019
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de contribuir para a plena restauração da 

ordem democrática e das garantias 

individuais na Nicarágua. 

O Governo brasileiro reafirma seu apoio 

ao trabalho da Comissão sobre a 

Nicarágua da OEA e seu compromisso 

em contribuir para a plena restauração 

da ordem democrática e das garantias 

individuais naquele país. 

 

Ataques a instalações da Saudi 

Aramco, na Arábia Saudita 

19/09/2019 

 
O Governo brasileiro deplora e condena 

os ataques perpetrados contra 

instalações da Saudi Aramco em 

Abqaiq e em Khurais, na Arábia 

Saudita, em 14/9, que comprometeram 

seriamente o fornecimento internacional 

de petróleo. 

O Brasil se solidariza com a Arábia 

Saudita e manifesta confiança na 

capacidade das autoridades daquele país 

em controlar os danos causados pelos 

ataques, bem como no pronto reparo das 

instalações. 

Ao saudar os esforços em curso para 

investigar a origem dos ataques, o 

Brasil congratula o governo saudita pela 

decisão de convidar peritos 

internacionais, ao amparo do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, para 

participar das investigações. 

 

Calendário de eventos entre 20 e 27 

de setembro de 2019 20/09/2019 

 
9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 42ª 

sessão do Conselho de Direitos 

Humanos (continuação). 

9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 82ª 

sessão do Comitê para os Direitos da 

Criança (continuação). 

17 a 22/SET – Moscou, Rússia. XII 

Festival de Cinema Brasileiro na Rússia 

(continuação). 

20/SET a 04/OUT – Tirana, Albânia. 

Mostra fotográfica "Brasília - 

Modernism Yesterday and Today", no 

âmbito da Tirana Design Week, Polis 

University. 

21 a 29/SET – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Visita de campo de Representantes 

Permanentes à Geórgia e Turquia 

(continuação). 

23/SET – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre 

Política Comunicacional do Mercosul. 

23/SET – Nova York, EUA. Cúpula dos 

Impactos do Desenvolvimento 

Sustentável 2019. 

23/SET – Nova York, EUA. Encontro 

de Cúpula de Ação Climática. 

23/SET – Nova York, EUA. Reunião de 

Alto Nível sobre Cobertura Universal 

de Saúde. 

23/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

Organizacional sobre Facilitação de 

Investimentos para o Desenvolvimento. 

23/SET – Genebra, Suíça. 

Demonstração e-TRIPS Gateway-

OMPI. 

23/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

Informal sobre Aspectos 

Organizacionais da Quinquagésima 

Nona Série de Reuniões das 

Assembleias dos Estados Membros da 

OMPI. 

23/SET – Nova York, EUA. Reunião 

do Órgão de Consulta do Tratado 

Interamericano de Assistência 

Recíproca (TIAR). 

23/SET – Genebra, Suíça. Encontro de 

Preparação para o Dia do Algodão. 

23/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

sobre o Artigo XXVIII com União 

Europeia – Brexit. 

23/SET – Lagos, Nigéria. Encontro do 

Encarregado do Consulado-Geral do 

Brasil em Lagos, Secretário Helges 

Bandeira, com o Vice-Alto Comissário 
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Britânico, Sr. Harriet Thompson e com 

os demais Cônsules e Chefes de Missão 

na residência da missão britânica em 

Lagos. 

23 e 24/SET – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Seminário de especialistas sobre 

conhecimento tradicional e pesca dos 

povos indígenas na região ártica. 

23 a 27/SET – Londres, Reino Unido. 

125ª Sessão do Conselho Internacional 

do Café e Orgãos Subsidiários da 

Organização Internacional do Café.  

23 a 27/SET – Genebra, 

Suíça.  Reunião de peritos para adotar 

diretrizes sobre a promoção do trabalho 

decente e da segurança viária no setor 

de transporte. 

23 a 27/SET – Genebra, Suíça. 12ª 

sessão do Grupo de Trabalho prévio ao 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência. 

23 a 27/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

do Grupo de Trabalho Tripartite do 

Mecanismo de Exame de Normas da 

OIT. 

23 a 27/SET – Sikasso, Mali. Missão de 

capacitação de trinta (30) técnicos da 

CMDT (Companhia do Mali de 

Desenvolvimento Têxtil). 

24/SET – Seul, Coreia do Sul. 

Organização Internacional das 

Cooperativas Agropecuárias (ICAO). 

Assembleia Geral. Reunião entre 

representantes da Embaixada do Brasil 

em Seul e representante. 

24/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

sobre o Artigo XXVIII com o Reino 

Unido – Brexit. 

24/SET – Genebra, Suíça. Audiência 

Pública – Additional Duties (DS559). 

24/SET - Genebra, Suíça. Reunião 

Informal do Comitê de Acesso ao 

Mercado. 

24/SET – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Orçamento, Finanças e 

Administração. 

25/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

Informal do Comitê de Medidas 

Sanitárias e Fitossanitárias. 

24/SET – Lagos, Nigéria. Encontro do 

Encarregado do Consulado-Geral com a 

senhora Margaret Ngozi Ukegbu, chefe 

da zona sudoeste da Comissão Nacional 

de Refugiados, Migrantes e Pessoas 

Internamente Deslocadas. 

24/SET – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião do Grupo de Trabalho 'ad hoc' 

sobre a Cartilha da Cidadania do 

Mercosul. 

24 e 25/SET – Nova York, EUA. 

Fórum Político de Alto Nível sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

24 e 25/SET – Montevidéu, Uruguai. 

CLXVIII Reunião Ordinária da 

Comissão de Comércio do Mercosul. 

24 e 25/SET – Paris, França. Reunião 

do grupo preparatório do Conselho 

Executivo da UNESCO. 

24 a 27/SET – Nova York, EUA. 

Debate geral da 74ª sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas. 

24 a 27/SET – Genebra, Suíça. 

Abertura da Reunião Ampliada da 

Declaração Conjunta sobre Comércio 

Eletrônico. 

24 a 27/SET – Helsinque, Finlândia. 

Conferência EAIE (European 

Association of International Education), 

com participação da FAUBAI 

(Associação Brasileira de Educação 

Internacional) e de delegação 

constituída por 36 membros de 

instituições acadêmicas brasileiras. 

25/SET – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Sessão 

de iniciação para novos membros e 

observadores da Junta Executiva do 

PMA. 

25/SET – Lagos, Nigéria. Reunião de 

encontro com o Presidente executivo da 

empresa Strategy Relations Ltd., com a 

seção comercial SECOM do Consulado 

com o Encarregado do Consul Geral e a 

assistente técnica do setor presente. 
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25/SET – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião entre o Grupo de Trabalho 'ad 

hoc' sobre o Estatuto da Cidadania do 

Mercosul e a Secretaria do 

PARLASUL. 

25/SET – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião do Grupo de Trabalho 'ad hoc' 

sobre o Instituto Mercosul de Formação. 

25/SET – Sidney, Austrália. Brazil 

Showcase 2019 (terceira edição). 

Vitrine de produtos e serviços 

brasileiros, com vistas a reforçar, junto 

a formadores de opinião australianos, a 

percepção do Brasil como países de 

economia diversa e de grande 

vitalidade. 

25/SET – Helsinque, Finlândia. 

Cerimônia de entrega da Insígnia da 

Ordem do Rio Branco à Universidade 

de Helsinque, a ser realizado no Museu 

de História Natural da Finlândia. 

25/SET – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo de Trabalho do Conselho sobre 

WSIS & SDGs. 

25 e 26/SET – Genebra, Suíça. 

Audiência com o Painel no Contencioso 

Aeronáutico Brasil-Canadá. 

26/SET – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião da Comissão de Representantes 

Permanentes do Mercosul. 

26/SET – Lagos, Nigéria. O Consulado 

brasileiro receberá 85 alunos do 

departamento de arquitetura da 

Universidade de Lagos (UNILAG) para 

a exposição do museu móvel iorubá, 

instalado desde 7 de setembro no 

consulado. A exposição ficará no 

consulado até a data nacional da 

Nigéria, 1 de outubro. 

26/SET – Iaundê, Camarões. Seminário 

sobre Agronegócios Brasil-Camarões, 

organizado pela Embaixada do Brasil 

em Iaundê, em parceria com a Câmara 

de Agricultura, Pesca, Pecuária e 

Florestas do Cameroun e a empresa 

brasileira IBSS Agronomy. 

26/SET – Nova York, EUA. Diálogo de 

Alto Nível sobre Financiamento para o 

Desenvolvimento. 

26/SET a 20/OUT – Londres, 

Inglaterra. Exposição Rhythmic Beats: 

Ivan Serpa and his legacy. 

26/SET – Chicago, EUA. 

Comemoração dos 100 anos da Câmara 

de Comércio do estado de Illinois. O 

evento contará com a presença de 

empresários de Illinois e adidos de 

comércio exterior de diversos países. 

26/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

Informal do Conselho Geral. 

26/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

Informal do Comitê de Barreiras 

Técnicas ao Comércio. 

26/SET – Tóquio, Japão. Apresentação 

sobre oportunidades de investimentos 

no Brasil e o quadro regulatório 

brasileiro. Evento promovido pela 

Embaixada do Brasil, em parceria com 

o Escritório Pinheiro Neto Advogados. 

26 e 27/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

Informal da Sessão Especial do Comitê 

de Agricultura. 

27/SET – Paris, França. Evento em 

comemoração do Dia Internacional do 

Café, com a participação de 

importadores locais. 

27/SET – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Salvaguardas. 

27/SET – Tóquio, Japão. Apresentação 

pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) 

do Programa TRANSFORMA para 

promoção dos Valores Olímpicos para a 

Vida (VOV). Evento destinado a 

escolas brasileiras no Japão. 

28/SET – Lagos, Nigéria. O 

Encarregado do Consulado-Geral 

assistirá à abertura de exposição sobre o 

templo de Oxum (UNESCO, patrimônio 

mundial), intitulada 'O Bosque de Osun-

Osogbo: 60 anos de nova arte sagrada'. 

27/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

sobre Propriedade Intelectual e 

Inteligência Artificial. 

 

Cúpula de Ação Climática – 23 de 

setembro de 2019 23/09/2019 

 
Será realizada em Nova York, em 23 de 

setembro corrente, a “Cúpula de Ação 
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Climática”, iniciativa do Secretário-

Geral da ONU, António Guterres. 

O governo brasileiro está plenamente 

comprometido com o cumprimento de 

seus compromissos internacionais na 

área ambiental. Nossa Contribuição 

Nacionalmente Determinada no marco 

do Acordo de Paris é uma das mais 

ambiciosas do mundo, prevendo 

redução de 37% das emissões de gases 

efeito estufa de nosso país em 2025, 

relativamente a 2005, com previsão 

indicativa de elevar esta meta para 43% 

em 2030. 

O Brasil tomou parte de forma 

construtiva no processo preparatório da 

Cúpula de Ação Climática. Nos meses 

que antecederam o evento, foram 

formadas nove “coalizões temáticas”, 

entre as quais uma dedicada a 

“Infraestrutura, Cidades e Ação Local”, 

da qual o Brasil participou. Em parceria 

com o Quênia e o programa ONU-

Habitat, o Brasil apresentou uma 

proposta de ações sobre aprimoramento 

da resiliência de grupos urbanos 

vulneráveis. 

Além disto, na coalizão sobre 

“Transição Energética”, apresentamos 

proposta de promoção de 

biocombustíveis no setor de transportes 

baseada em nossa experiência com o 

Programa Renovabio. Finalmente, na 

coalizão sobre Soluções Baseadas na 

Natureza, apresentamos proposta 

baseada nos resultados exitosos do 

Plano Setorial de Mitigação e de 

Adaptação às Mudanças Climáticas para 

a Consolidação de uma Economia de 

Baixa Emissão de Carbono na 

Agricultura (Plano ABC). 

Os organizadores da Cúpula de Ação 

Climática estabeleceram que apenas 

chefes de estado e de governo poderão 

fazer uso da palavra durante o evento. 

 

Declaração do Grupo de Lima – 

Nova York, 23 de setembro de 2019 

23/09/2019 

 
Os Governos da Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Panamá, 

Paraguai, Peru e Venezuela, membros 

do Grupo Lima, reunidos em Nova 

York, expressam o seguinte: 

1. Rechaçam os repetidos e sucessivos 

obstáculos do regime ilegítimo e 

ditatorial de Nicolás Maduro aos 

processos de negociação com as forças 

democráticas e a Assembleia Nacional 

da Venezuela para lograr uma solução 

política para a grave crise de que sofre 

aquele país, por meio da realização de 

eleições gerais livres, justas e 

transparentes, com observadores 

internacionais. 

2. Renovam seu apoio ao Presidente 

Encarregado Juan Guaidó e à 

Assembleia Nacional, como autoridades 

legítimas e democraticamente eleitas, e 

destacam sua vontade de alcançar uma 

saída pacífica conduzida pelos próprios 

venezuelanos. Seguem comprometidos 

a trabalhar em rigorosa colaboração 

com a comunidade internacional e 

instam os demais países a se unirem aos 

esforços com esse objetivo. 

3. Expressam a disposição de adotar 

novas sanções ou outras medidas 

econômicas e políticas contra o regime 

de Maduro, orientadas a favorecer o 

reestabelecimento, sem uso da força, do 

Estado de Direito e da ordem 

constitucional e democrática na 

Venezuela. 

4. Rechaçam os crescentes vínculos do 

regime Nicolás Maduro com grupos 

armados fora da lei e amparados pela 

presença de organizações terroristas e 

de grupos armados ilegais no território 

venezuelano, o que representa uma clara 
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ameaça à paz, estabilidade e segurança 

da região. 

5. Promovem, de acordo com os 

ordenamentos jurídicos nacionais 

aplicáveis, a investigação, captura e 

punição de funcionários e líderes do 

regime ilegítimo de Maduro envolvidos 

em atividades de apoio a grupos 

armados e organizações terroristas, bem 

como em atos de corrupção, 

narcotráfico, crime organizado e 

violações de direitos humanos. 

6. Exortam o Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas a 

estabelecer um mecanismo 

independente de monitoramento e 

investigação sobre a violação 

sistemática dos direitos humanos na 

Venezuela, documentadas no último 

relatório do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, conforme proposto pelos 

países do Grupo Lima junto a outros 

membros da comunidade internacional. 

7. Rechaçam a candidatura do regime 

ilegítimo de Maduro ao referido 

Conselho, por ser absolutamente 

contrária à tarefa de proteção e defesa 

dos direitos humanos que compete 

àquele organismo intergovernamental, e 

instam a Assembleia Geral das Nações 

Unidas a não apoiar essa candidatura. 

8. Reiteram sua profunda preocupação 

com a gravidade da crise humanitária na 

Venezuela e com as dimensões do 

êxodo migratório – mais de 4,3 milhões 

de pessoas, de acordo com o Escritório 

do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) – 

que ultrapassa as capacidades de reação, 

e sublinham a necessidade de aumentar 

o apoio internacional, especialmente 

financeiro, para ajudar os imigrantes 

venezuelanos e os países de acolhida a 

lidar com essa situação sem precedentes 

na região. 

 

Sessão do Órgão de Consulta do 

Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca (TIAR) – 

Nova York, 23 de setembro de 2019 

 
Os Ministros das Relações Exteriores 

dos Estados Partes do Tratado 

Interamericano de Assistência 

Recíproca (TIAR) aprovaram, em 

sessão do Órgão de Consultas previsto 

no Tratado, resolução que reconhece a 

ameaça representada pelo regime 

ilegítimo de Nicolás Maduro à 

segurança e estabilidade do Hemisfério. 

A resolução estabelece um mecanismo 

operacional coletivo para investigar e 

levar à justiça pessoas e entidades do 

regime Maduro vinculadas à narco-

guerrilha e ao terrorismo, bem como os 

responsáveis pelo cometimento de 

graves violações de direitos humanos, 

corrupção e lavagem de dinheiro. O 

objetivo é evitar que a Venezuela 

continue sendo território livre para 

atividades ilícitas e criminosas, que 

constituem graves ameaças à segurança 

regional, além de castigo sistemático ao 

povo venezuelano. 

O Ministro das Relações Exteriores, 

embaixador Ernesto Araújo, chefiou a 

delegação brasileira e foi eleito, por 

aclamação, primeiro vice-presidente do 

Órgão de Consulta, que deverá voltar a 

reunir-se nos próximos dois meses. 

O TIAR é um tratado internacional de 

1947. São 19 os Estados Partes do 

instrumento: Argentina, Bahamas, 

Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Cuba, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Panamá, 

Paraguai, Peru, República Dominicana, 

Trinidad e Tobago, Uruguai e 

Venezuela. 

 

Reunião de Chanceleres para 

adoção das Diretrizes para o 
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Funcionamento do Foro para o 

Progresso e Integração da América 

do Sul (PROSUL) – Nova York, 25 

de setembro de 2019  25/09/2019 

 
Os Ministros das Relações Exteriores de 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru e Paraguai 

reuniram-se, em 25 de setembro de 

2019, em Nova York, para dar 

seguimento à implementação do Foro 

para o Progresso e Integração da 

América do Sul (PROSUL). 

Na reunião de Nova York, foi emitida a 

primeira declaração ministerial do Foro, 

por meio da qual adotaram as Diretrizes 

para o Funcionamento do Foro para o 

Progresso e Integração da América do 

Sul (PROSUL). Os Ministros também 

transmitiram convite para que Bolívia, 

Suriname e Uruguai juntem-se ao 

mecanismo. 

O PROSUL foi idealizado como novo 

espaço de diálogo regional para o 

fortalecimento das relações e da 

cooperação entre os Estados sul-

americanos. O PROSUL será 

constituído em torno do compromisso 

com valores fundamentais, como a 

defesa da democracia, do Estado de 

direito e dos direitos humanos. 

Com uma estrutura leve e 

desburocratizada, o PROSUL realizará, 

uma vez ao ano, reuniões de Presidentes 

e de Ministros das Relações Exteriores. 

Contará com uma Presidência Pro 

Tempore, hoje a cargo do Chile, que 

coordenará as atividades de seis Grupos 

de Trabalho nas seguintes áreas: 

infraestrutura; energia; saúde; defesa; 

segurança e combate ao crime; e 

desastres. O PROSUL terá, ainda, o 

apoio do Instituto para a Integração da 

América Latina e do Caribe do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento 

(BID-INTAL).  

Acordo de Cooperação e Facilitação 

de Investimentos entre a República 

Federativa do Brasil e a República 

do Equador – 25 de setembro de 

2019 25/09/2019 

Foi assinado, hoje, à margem da 74ª 

Assembleia Geral da ONU, pelo 

Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Ernesto Araújo, e pelo 

Ministro de Relações Exteriores e 

Mobilidade Humana do Equador, 

Embaixador José Valencia, o Acordo de 

Cooperação e Facilitação de 

Investimentos (ACFI) entre Brasil e 

Equador. 

Trata-se do primeiro instrumento 

jurídico em matéria de investimentos 

assinado pelo país andino após a 

denúncia, em anos recentes, de todos os 

seus acordos similares. 

A assinatura do ACFI com o Equador 

representa oportunidade para o melhor 

aproveitamento do potencial das 

relações econômicas bilaterais. Estima-

se em US$ 129 milhões o estoque de 

investimentos brasileiros naquele país. 

Em 2018, o intercâmbio comercial 

ultrapassou a marca de US$ 2,5 bilhões, 

e entre janeiro e agosto de 2019 foi 

registrado saldo favorável ao Brasil de 

US$ 479,18 milhões. 

O Brasil firmou, também neste ano, dois 

outros ACFIs, com os Emirados Árabes 

Unidos e o Marrocos, elevando a 13 o 

número de acordos de investimentos já 

assinados com os seguintes países: 

Angola, Chile, Colômbia, Equador, 

Emirados Árabes Unidos, Etiópia, 

Guiana, Maláui, Marrocos, México, 

Moçambique, Peru e Suriname. Além 

desses, somos parte do Protocolo de 

Cooperação e Facilitação de 

Investimentos (PCFI), juntamente com 

os demais sócios fundadores do 

MERCOSUL, Argentina, Paraguai e 

Uruguai. 
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Reunião de Ministros dos Negócios 

Estrangeiros/Relações Exteriores do 

BRICS – Comunicado à Imprensa – 

New York, 26 de setembro de 2019 

26/09/2019 

 
Os Ministros dos Negócios 

Estrangeiros/Relações Exteriores do 

BRICS mantiveram sua reunião anual à 

margem da 74ª sessão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas (AGNU74) 

em 26 de setembro de 2019, presidida 

pela Federação Russa na qualidade de 

próximo presidente de turno do BRICS 

para 2020. 

Os Ministros intercambiaram pontos de 

vista sobre as principais questões 

globais e regionais da agenda da ONU 

nas esferas política, de segurança, 

econômica, financeira e de 

desenvolvimento sustentável, bem como 

sobre as atividades intra-BRICS. 

Expressaram apoio à cooperação 

continuada dos membros do BRICS em 

áreas de interesse mútuo, inclusive por 

meio de intercâmbios regulares entre 

suas Missões Permanentes junto às 

Nações Unidas. 

Os Ministros relembraram que 2020 é o 

75º aniversário da fundação das Nações 

Unidas e do fim da Segunda Guerra 

Mundial. Reafirmaram apoio aos 

esforços para tornar a governança 

global mais inclusiva, representativa e 

participativa, com maior participação 

dos mercados emergentes e dos países 

em desenvolvimento na tomada de 

decisões globais. 

Os Ministros reafirmaram seu 

compromisso com um mundo de paz e 

estabilidade. Enfatizaram o papel 

central das Nações Unidas e seu 

compromisso de sustentar os propósitos 

e princípios consagrados na Carta da 

ONU, de respeitar o direito 

internacional e de promover o 

desenvolvimento sustentável, a 

democracia, os direitos humanos e o 

Estado de Direito. 

Os Ministros recordaram o Documento 

Final da Cúpula Mundial de 2005 e 

reafirmaram a necessidade de uma 

reforma abrangente das Nações Unidas, 

inclusive de seu Conselho de 

Segurança, com vistas a torná-lo mais 

representativo, eficaz e eficiente, e ao 

aumento da representatividade dos 

países em desenvolvimento, de modo 

que possa responder adequadamente aos 

desafios globais. China e Rússia 

reiteraram a importância que conferem 

ao status e ao papel de Brasil, Índia e 

África do Sul nas relações 

internacionais e apoiam sua aspiração 

de desempenharem papéis mais 

relevantes na ONU. 

Os Ministros saudaram o enfoque 

especial do segmento de alto nível da 

74ª AGNU no desenvolvimento 

sustentável e a realização das Cúpulas 

sobre Clima e ODS e eventos de alto 

nível sobre Saúde e Financiamento para 

o Desenvolvimento. Os Ministros 

reafirmaram seu compromisso com a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável e pediram esforços 

redobrados para sua implementação 

tempestiva. 

Os Ministros também enfatizaram a 

necessidade de uma ação internacional 

mais efetiva sobre mudança do clima, 

reafirmaram o compromisso dos países 

do BRICS com a plena implementação 

do Acordo de Paris, adotado sob os 

princípios da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, incluindo os princípios de 

responsabilidades comuns porém 

diferenciadas e respectivas capacidades, 

à luz de diferentes circunstâncias 

nacionais. Instaram os países 

desenvolvidos a apoiar os países em 

desenvolvimento, inclusive honrando 

seus compromissos financeiros e a 

transferência de tecnologia, que são os 
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fatores mais críticos para possibilitar a 

ação contra a mudança do clima. 

Os Ministros reafirmaram seu 

compromisso com o multilateralismo e 

com o sistema multilateral de comércio 

tendo a OMC em seu centro. Reiteraram 

a necessidade urgente de fortalecer e 

reformar o sistema multilateral, 

incluindo a ONU, a OMC o FMI e 

outras organizações internacionais. Os 

Ministros reiteraram ainda seu 

compromisso com um comércio 

internacional transparente, não 

discriminatório, aberto, livre e inclusivo 

e observaram que o protecionismo e o 

unilateralismo são contrários às regras e 

ao espírito da OMC. Conclamaram 

todos os Estados a abster-se de 

promulgar e aplicar quaisquer medidas 

econômicas, financeiras ou comerciais 

que não estejam em conformidade com 

as regras da OMC, com o direito 

internacional e com a Carta das Nações 

Unidas, e que impeçam a realização 

plena do desenvolvimento econômico e 

social, particularmente nos países em 

desenvolvimento. 

Os Ministros ressaltaram a importância 

de esforços contínuos para tornar as 

Nações Unidas mais efetiva e eficiente 

na implementação de seus mandatos. 

Encorajaram a intensificação da 

colaboração entre os países do BRICS 

sobre a melhoria dos recursos 

disponíveis para a ONU, sua 

administração e orçamento, a 

preservação de sua natureza de 

Organização controlada pelos Estados 

Membros e para garantir uma melhor 

supervisão e fortalecimento da 

Organização. 

Os Ministros expressaram sua 

preocupação com os contínuos conflitos 

em várias regiões do mundo, que 

comprometem a segurança e a 

estabilidade internacionais. 

Reafirmaram seu compromisso com 

soluções pacíficas por meios políticos e 

pelo engajamento diplomático. Os 

Ministros exaltaram a União Africana 

por seus esforços visando a resolver e 

gerenciar conflitos naquele continente e 

saudaram o fortalecimento da 

cooperação entre o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas e o 

Conselho de Paz e Segurança da União 

Africana. Também enalteceram o 

compromisso da União Africana de 

"Silenciar as armas até 2020” e 

reiteraram apoio aos esforços para 

fortalecer a Arquitetura Africana de Paz 

e Segurança. 

Os Ministros reiteraram sua forte 

condenação ao terrorismo em todas as 

suas formas e manifestações em 

qualquer momento, em qualquer lugar e 

por quem quer que o tenha cometido. 

Expressaram sua convicção de que é 

necessária uma abordagem abrangente 

para garantir uma luta eficaz contra o 

terrorismo. Conclamaram esforços 

conjuntos para combater o terrorismo de 

acordo com o direito internacional e sob 

os auspícios da ONU, e enfatizaram a 

esse respeito a necessidade da pronta 

adoção de uma Convenção Abrangente 

sobre Terrorismo Internacional (CCIT). 

Os Ministros ressaltaram que a 

participação dos países do BRICS nos 

trabalhos do Conselho de Segurança da 

ONU, incluindo a África do Sul como 

membro eleito para o período 2019-

2020, é oportunidade valiosa para 

manter diálogo constante e facilitar a 

cooperação em questões de paz e 

segurança. 

Os Ministros discutiram possibilidades 

de apoio mútuo às suas iniciativas na 

74ª sessão da Assembleia Geral da 

ONU. 

Os Ministros também foram informados 

sobre os preparativos para a vindoura 

presidência de turno russa do BRICS 

em 2020. A Rússia enfatizou sua 

determinação de assegurar a 

continuidade e o avanço da parceria 

estratégica nos três pilares do BRICS. 
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Os Ministros expressaram seu 

reconhecimento à presidência de turno 

brasileira do BRICS em 2019 e 

saudaram, em particular, a discussão 

proveitosa dos Líderes do BRICS na 

Reunião Informal à margem da Cúpula 

do G20 em Osaka. Rússia, Índia, China 

e África do Sul estenderam total apoio 

ao Brasil e reiteraram o compromisso de 

garantir o sucesso da vindoura 11ª 

Cúpula dos BRICS em Brasília em 

novembro de 2019. Os Ministros 

também esperam pela Reunião dos 

Ministros dos Negócios 

Estrangeiros/Relações Exteriores do 

BRICS na Federação Russa em 2020. 

 

Comunicado Conjunto do IBAS 

sobre a Reforma do Sistema 

Multilateral – New York, 26 de 

setembro de 2019 26/09/2019  

 
Nós, os Ministros das Relações 

Exteriores e dos Negócios Estrangeiros 

de Índia, Brasil e África do Sul nos 

encontramos no dia 26 de setembro de 

2019, em Nova York, guiados pelo 

princípio da soberania e pelos nossos 

valores comuns de liberdade, estado de 

direito, respeito aos direitos humanos e 

à democracia, bem como por nosso 

firme compromisso de promover uma 

arquitetura de governança internacional 

mais inclusiva, capaz de responder aos 

desafios e participativa. 

Em momento de desafios globais 

significativos e urgentes, Índia, Brasil e 

África do Sul reconhecem ter objetivos 

comuns e responsabilidade 

compartilhada em ajudar a construir um 

mundo pacífico, seguro e próspero. O 

direito ao desenvolvimento e a 

igualdade de oportunidades são meios 

fundamentais para se atingir tais 

objetivos. 

Nesse contexto, nossos países 

continuam a engajar-se como forças 

positivas para a mudança. O sistema 

multilateral precisa ser reformado, de 

modo a garantir que funcione 

eficazmente para todos os Estados e 

povos. 

Como grandes democracias e nações 

vibrantes, acreditamos que as pessoas 

devam ser colocadas no centro de uma 

governança internacional inclusiva. 

Estamos comprometidos em reformar o 

sistema multilateral a fim de satisfazer 

as necessidades e expectativas dos 

nossos povos, bem como de responder 

aos crescentes desafios globais. 

Reafirmamos o nosso compromisso de 

reforçar a voz e a representação de 

economias emergentes e em 

desenvolvimento, especialmente 

aquelas da África, nos órgãos de tomada 

de decisão das instituições multilaterais. 

A ampla reforma do sistema das Nações 

Unidas (ONU), incluindo do Conselho 

de Segurança das ONU, continua a ser 

um compromisso internacional crucial. 

Ao saudarmos, entre outras, a 

cooperação entre as Nações Unidas e os 

países do IBAS, bem como entre 

organizações e instituições regionais, 

tais como o Conselho de Paz e 

Segurança da União Africana (CPSUA), 

na promoção da paz e segurança 

internacionais, continuamos 

comprometidos a trabalhar juntos para a 

expansão do número de membros nas 

categorias permanente e não-

permanente, com vistas a alcançar um 

Conselho de Segurança mais 

representativo, inclusivo e equitativo. 

Nesse sentido, os países do IBAS 

continuam preocupados com o ritmo 

lento das Negociações 

Intergovernamentais sobre a reforma do 

Conselho de Segurança da ONU, que 

não produziram progresso tangível na 

Assembleia Geral das Nações Unidas 

(AGNU). Com a aproximação do 75º 

aniversário da ONU em 2020 instamos 

que sejam redobrados esforços para 

alcançar progresso nesse tema, com 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20900-comunicado-conjunto-do-ibas-sobre-a-reforma-do-sistema-multilateral-new-york-26-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20900-comunicado-conjunto-do-ibas-sobre-a-reforma-do-sistema-multilateral-new-york-26-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20900-comunicado-conjunto-do-ibas-sobre-a-reforma-do-sistema-multilateral-new-york-26-de-setembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20900-comunicado-conjunto-do-ibas-sobre-a-reforma-do-sistema-multilateral-new-york-26-de-setembro-de-2019


Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       143 
 

vistas a uma pronta e abrangente 

reforma do Conselho de Segurança. 

A reforma da arquitetura de governança 

econômica internacional, incluindo da 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e das instituições financeiras 

internacionais, também deve ser uma 

prioridade. Os países do IBAS têm 

contribuído significativamente para 

tornar a arquitetura de governança 

econômica internacional mais 

representativa e democrática e 

continuarão a trabalhar em conjunto 

para favorecer agenda que promova o 

desenvolvimento sustentável e o 

crescimento inclusivo. 

O processo de reforma da OMC deve 

manter o desenvolvimento em seu 

cerne, promover a inclusão e a não 

discriminação, construir confiança e 

enfrentar as desigualdades e assimetrias 

nos acordos existentes. Deve considerar 

a diversidade de interesses e de 

preocupações de todos os países 

membros, incluindo aqueles em 

desenvolvimento, em particular os 

países de menor desenvolvimento 

relativo (LDCs). Os países do IBAS 

reconhecem o papel central 

desempenhado pela OMC na promoção 

dos interesses dos países em 

desenvolvimento em questões como a 

agricultura. 

O fortalecimento da rede de segurança 

financeira global, com um Fundo 

Monetário Internacional (FMI) forte, 

baseado em cotas e com recursos 

adequados em seu centro é essencial. 

Devemos trabalhar para a conclusão da 

15ª Revisão Geral de Cotas, inclusive 

nova fórmula de cálculo de cotas nas 

Reuniões Anuais de 2019. 

Reiteramos nosso compromisso de 

trabalhar em conjunto pelo reforço da 

cooperação para processar pessoas 

procuradas por corrupção e outros 

crimes econômicos, incluindo por meio 

de organizações e instituições 

internacionais como o G20, o Grupo de 

Ação Financeira (GAFI) e outras. 

Reafirmamos a necessidade de 

consultas continuadas e intercâmbios de 

posições entre os países do IBAS com o 

objetivo de construir parcerias em 

instâncias multilaterais. 

A esse respeito, tomamos nota dos 

progressos alcançados pelo Fundo IBAS 

para Alívio da Pobreza e da Fome 

(Fundo IBAS), que provê apoio 

financeiro para projetos de iniciativa do 

Sul, liderados pelo Sul, orientados pela 

demanda desses países e que gerem 

transformações por todo o mundo em 

desenvolvimento, com foco em países 

de menor desenvolvimento relativo. 

Saudamos o impacto no 

desenvolvimento criado pelo Fundo no 

terreno. 

Comprometemo-nos a promover a 

reforma do sistema multilateral através 

da cooperação e da coordenação em 

todos os foros multilaterais e 

organizações internacionais de relevo, 

incluindo a OMC e grupos como G20, 

BRICS, BASIC e G-77. 

 

Protocolo de Madri sobre Registro 

Internacional de Marcas – Entrada 

em vigência internacional para o 

Brasil 27/09/2019 

 
O Protocolo de Madri entrará em 

vigência internacional para o Brasil em 

2 de outubro próximo. 

O senhor Presidente da República 

assinou, em 25 de junho, o instrumento 

de adesão do Brasil ao referido 

instrumento, que foi depositado, pelo 

Itamaraty, na Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), em 

Genebra, em 2 de julho. Conforme as 

regras do acordo, o Protocolo de Madri 

passa a viger no plano internacional três 
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meses após o depósito do termo de 

adesão. 

O principal objetivo do Protocolo de 

Madri é simplificar o registro de marcas 

nos 104 países que dele participam, com 

redução de custos e de burocracia. 

Incentiva, assim, a expansão da 

atividade de empresas brasileiras no 

exterior, além de melhorar o ambiente 

de negócios no Brasil. 

 

Brasil aprova na ONU resolução 

sobre direitos humanos na 

Venezuela 27/09/2019 

 
O Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas aprovou hoje, em 

Genebra, resolução sobre a situação dos 

direitos humanos na Venezuela 

apresentada pelo Brasil, juntamente 

com parceiros do Grupo de Lima. 

A resolução expressa profunda 

preocupação com a situação alarmante 

dos direitos humanos na Venezuela, que 

inclui violações contra todos os direitos 

humanos – civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais – no contexto da 

corrente crise política, econômica, 

política, social e humanitária provocada 

pelo regime Maduro. 

A resolução cria uma missão 

internacional independente de 

averiguação de fatos com mandato 

amplo e robusto, para investigar 

execuções extrajudiciais, 

desaparecimentos forçados, detenções 

arbitrárias, tortura e outros tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes 

ocorridos na Venezuela desde 2014, 

com o objetivo de garantir a 

responsabilização dos violadores e 

justiça para as vítimas. 

O Brasil condena veementemente todas 

as violações e abusos dos direitos 

humanos praticados pelo regime de 

Nicolás Maduro. Reiteramos nossa 

convicção de que somente o pleno 

restabelecimento da democracia na 

Venezuela permitirá vencer a crise 

humanitária e de direitos humanos 

naquele país. A investigação e punição 

das violações de direitos humanos 

praticados pelo regime Maduro é passo 

decisivo e indispensável rumo a essa 

redemocratização. 

 

Calendário de eventos entre 27 de 

setembro e 4 de outubro de 2019 

27/09/2019 

 
9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 42ª 

sessão do Conselho de Direitos 

Humanos (continuação). 

9 a 27/SET – Genebra, Suíça. 82ª 

sessão do Comitê para os Direitos da 

Criança (continuação). 

20/SET a 04/OUT – Tirana, Albânia. 

Mostra fotográfica "Brasília - 

Modernism Yesterday and Today", no 

âmbito da Tirana Design Week, Polis 

University. 

21 a 29/SET – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Visita de campo de Representantes 

Permanentes à Geórgia e Turquia 

(continuação). 

23 a 28/SET – Moscou, Rússia. XXIII 

Congresso da Organização 

Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI 

(continuação). 

23/SET a 2/OUT – Washington, DC. 

Estados Unidos. 173º Período Ordinário 

de Sessões da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos – CIDH 

(continuação). 

25 a 29/SET – São Petersburgo, Rússia. 

XII Festival de Cinema Brasileiro na 

Rússia (continuação). 

26/SET a 20/OUT – Londres, 

Inglaterra. Exposição Rhythmic Beats: 

Ivan Serpa and his legacy. 
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29/SET a 7/OUT – Tóquio, Japão. 

Missão da Coordenadoria de Defesa 

Civil de Minas Gerais ao Japão para 

encontros com entidades públicas e 

privadas japonesas. 

30/SET – Paris, França. Reunião do 

Grupo de Trabalho sobre Governança, 

Procedimentos e Métodos de Trabalho 

da UNESCO. 

30/SET – Lagos, Nigéria. Homenagem 

ao 250º aniversário de Alexander von 

Humboldt. 

30/SET – Montevidéu, Uruguai. LXVII 

Sessão Ordinária do PARLASUL. 

30/SET – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião 

preparatória para a 178ª Sessão do 

Comitê de Finanças. 

30/SET – Genebra, Suíça. Reunião 

informal da Sessão Especial do 

Conselho de Comércio e Serviços da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio). 

30/SET– Genebra, Suíça. Reunião do 

Órgão de Solução de Controvérsias - 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio. 

30/SET – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

da Mesa Diretora da Junta Executiva do 

PMA. 

30/SET a 04/OUT – Busan, Coreia do 

Sul. IV Rodada de Negociações do 

Acordo de Livre Comércio Mercosul – 

Coreia do Sul. 

30/SET a 4/OUT – Washington, DC. 

Estados Unidos. 71ª Sessão do 

Conselho Diretivo da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). 

30/SET a 4/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 15ª 

reunião do Comitê de Revisão de 

Poluentes Orgânicos Persistentes. 

30/SET a 4/OUT – Genebra, Suíça. 24ª 

sessão do Grupo de Trabalho sobre 

direitos humanos e corporações 

transnacionais e outras empresas. 

30/SET a 4/OUT – Genebra, Suíça. 84ª 

sessão do Grupo de Trabalho 

preparatório ao Comitê sobre os 

Direitos da Criança. 

30/SET a 06/OUT – Genebra, Suíça. 

Assembleia Geral da OMPI 

(Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual). 

30/SET a 11/OUT – Genebra, Suíça. 

17ª sessão do Comitê contra 

Desaparecimentos Forçados. 

30/SET a 18/OUT – Genebra, Suíça. 

66ª sessão do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

1/OUT – Seul, Coreia do Sul. Brazil 

Coffee Day. Dia internacional do café. 

Promoção do agronegócio. Evento de 

degustação e de divulgação do café 

brasileiro. 

1/OUT – Tóquio, Japão. Evento em 

comemoração ao Dia Internacional do 

Café com degustação de cafés especiais 

e produtos alimentícios brasileiros para 

representantes de cafés, restaurantes, 

hotéis e imprensa especializada do 

Japão. 

1/OUT – Moscou, Rússia. Evento 

“Brasil: país do café”, alusivo ao Dia 

Internacional do Café. 

1/OUT – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Plenária do Grupo 

dos 77 e China. 

1/OUT – Genebra, Suíça. Reunião 

ampliada do Programa de Trabalho 

sobre Comércio Eletrônico da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

1/OUT – Genebra, Suíça. Reunião da 

Declaração Conjunta de 

Regulamentação Doméstica da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

1 e 2/OUT – Genebra, Suíça. 11ª sessão 

do Fórum Social (no âmbito do 

Conselho de Direitos Humanos). 

2/OUT – Montreal, Canadá. Atelier de 

informação e integração para mulheres 

brasileiras, organizado pelo Consulado-

Geral do Brasil em Montreal. 

2/OUT – Lagos, Nigéria. Palestra 

pública intitulada “Além da Escravidão 
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e Liberdade: A Ideologia da escravidão 

na América Latina desde o Período 

Colonial ao Século XXI. 

2/OUT – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Sessão de treinamento 

sobre a arquitetura financeira do FIDA. 

2 a 5/OUT – Santiago, Chile. 

ExpoEdifica - Feira Internacional da 

Construção do Chile. 

3/OUT – Seul, Coreia do Sul. Evento 

comemorativo do 4351º Aniversário do 

dia da fundação da nação coreana. 

3/OUT – Montreal, Canadá. Discussão 

sobre filmes brasileiros incluídos nos 

programas das equipes do “Festival du 

nouveau cinema - FNC” e “Festival du 

Film Brésilien de Montréal – FFBM”, 

no Espaço Brasil do consulado. 

3/OUT – Tóquio, Japão. Abertura da 

Exposição “Thomaz Farkas: um olhar 

Moderno sobre o Brasil”, na 

Embaixada. 

3/OUT – Acra, Gana. Celebração da 

Festa Nacional do Brasil no Kempinski 

Gold Coast Hotel. 

3/OUT – Montevidéu, Uruguai. Cúpula 

Empresarial Índia-ALADI. 

3/OUT – Montevidéu, Uruguai. VIII 

Reunião da Comissão de Representantes 

Permanentes do Mercosul. 

3/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião do Grupo de Trabalho “ad hoc” 

sobre o Estatuto da Cidadania do 

Mercosul. 

3/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Mesa 

redonda sobre Relatórios de Avaliação. 

3/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

trimestral sobre Ética. 

3/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Segunda 

consulta informal sobre a política local 

de compras de alimentos. 

3/OUT – Genebra, Suíça. 17ª reunião 

dos Estados Partes da Convenção 

Contra a Tortura e Outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes. 

3 e 4/OUT – Cidade do Panamá, 

Panamá. UNESCO - Fórum dos 

Parceiros para a América Latina e o 

Caribe. 

4/OUT – Lagos, Nigéria. Recepção ao 

Sr. Christine Akpa, da GANIC FOODS 

LIMITED (Comércio e Assuntos de 

Investimento), em busca de parceiros no 

Brasil para várias commodities, 

especialmente a aquicultura e o cacau. 

4/OUT – Genebra, Suíça. Reunião de 

consultas informais sobre o 

funcionamento do Comitê de 

Agricultura da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

4/OUT – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Licenciamento de 

Importações da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

 

Eleição do Brasil para Conselho da 

Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI) 02/10/2019 

 
Em 28 de setembro último, realizou-se, 

em Montreal, Canadá, a 40ª 

Assembleia-Geral da Organização da 

Aviação Civil Internacional (OACI). Na 

ocasião, o Brasil foi reeleito, com 

expressiva votação, com mandato 

válido para o período 2020-2022, para 

participar de grupo reservado aos 

membros com maior importância no 

transporte aéreo internacional, 

conhecido como Grupo I. 

A OACI é a principal organização 

governamental de aviação civil do 

mundo e é formada por 191 Estados-

contratantes, representantes da indústria 

e de profissionais da aviação. 

 

Declaração conjunta à imprensa dos 

Ministros das Relações Exteriores do 

G4 (Brasil, Alemanha, Índia e 

Japão) sobre a reforma do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20926-eleicao-do-brasil-para-conselho-da-organizacao-da-aviacao-civil-internacional-oaci
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20926-eleicao-do-brasil-para-conselho-da-organizacao-da-aviacao-civil-internacional-oaci
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20926-eleicao-do-brasil-para-conselho-da-organizacao-da-aviacao-civil-internacional-oaci
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(Nova York, 25 de setembro de 

2019) 02/10/2019 

Em 25 de setembro de 2019, os 

Ministros das Relações Exteriores dos 

países membros do G4, Suas 

Excelências os Senhores Ernesto 

Araújo, Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, Heiko Maas, 

Ministro Federal das Relações 

Exteriores da Alemanha, Dr. 

Subrahmanyam Jaishankar, Ministro de 

Relações Exteriores da Índia, e Motegi 

Toshimitsu, Ministro das Relações 

Exteriores do Japão, reuniram-se 

durante a 74ª sessão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas em Nova 

York. 

Os Ministros do G4 reiteraram seu forte 

compromisso com uma reforma a curto 

prazo e abrangente do Conselho de 

Segurança, conforme vislumbrada pelos 

Chefes de Estado e de Governo na 

Cúpula Mundial de 2005. Destacaram a 

importância dos esforços destinados a 

reformar as Nações Unidas e atualizar 

seus principais órgãos decisórios, a fim 

de melhor refletir as realidades 

contemporâneas. Os Ministros do G4 

também enfatizaram que uma expansão 

do Conselho de Segurança em ambas as 

categorias é indispensável para tornar o 

órgão mais representativo, legítimo e 

eficaz, aumentando, assim, sua 

capacidade de lidar com os complexos 

desafios que o mundo enfrenta 

atualmente em questões de paz e 

segurança internacionais. 

Os Ministros do G4 analisaram os 

recentes esforços empreendidos nas 

Negociações Intergovernamentais 

(IGN) sobre o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas. Expressaram sua 

preocupação com fato de que, embora a 

Posição Conjunta Africana esteja mais 

bem refletida, mais de dez anos após o 

início das IGN, nenhum resultado 

concreto foi alcançado. Concluíram que 

a recente sessão mais uma vez 

demonstrou que as IGN carecem da 

abertura e transparência necessárias e 

são limitadas por métodos de trabalho 

falhos. Considerando que se passaram 

40 anos desde a inclusão do item 

"Questão de representação equitativa e 

aumento do número de membros do 

Conselho de Segurança e outros 

assuntos relacionados ao Conselho de 

Segurança" na agenda da Assembleia 

Geral, em 1979, os ministros do G4 

ressaltaram ter chegado a hora de deixar 

para trás os debates baseados apenas em 

declarações gerais, sem negociação 

substantiva. Também observaram que a 

esmagadora maioria dos estados 

membros da ONU apoia firmemente 

uma reforma abrangente do Conselho 

de Segurança e espera, legitimamente, 

que as IGN se convertam em um 

processo mais orientado a resultados.  

Tendo em mente que, em 2020, as 

Nações Unidas celebrarão seu 75º 

aniversário, os Ministros do G4 

expressaram sua firme esperança de que 

a atual sessão da Assembleia Geral 

prepare o caminho para que finalmente 

se avance no chamado por uma 'reforma 

em breve' do Conselho de Segurança, 

feito por todos os Chefes de Estado e de 

Governo na Cúpula Mundial de 2005. 

Essa reforma deve incluir não apenas a 

expansão das categorias de membros 

permanentes e não permanentes, mas 

também medidas para aumentar a 

transparência e a eficácia do trabalho do 

Conselho de Segurança. Os Ministros 

reiteraram apoio mútuo às suas 

respectivas candidaturas como 

aspirantes a novos membros 

permanentes em um Conselho de 

Segurança reformado, dadas suas 

capacidades e disposição de assumir 

grandes responsabilidades com relação 

à manutenção da paz e segurança 

internacionais. Existe uma clara 

necessidade de um papel fortalecido dos 

países em desenvolvimento e dos 

principais contribuintes das Nações 

Unidas para tornar o Conselho mais 

legítimo, eficaz e representativo.  



148                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

O G4 acolheu o compromisso do 

Embaixador Tijjani Muhammad-Bande, 

Presidente da 74ª sessão da Assembléia 

Geral, de avançar no processo de 

reforma. Expressou pleno apoio ao 

Embaixador Muhammad-Bande e 

reiterou seu pedido para que os métodos 

de trabalho do IGN sejam atualizados e 

as negociações baseadas em texto, 

iniciadas em breve, alicerçadas em um 

único documento abrangente que reflita 

as posições e propostas dos estados 

membros amplamente delineadas nos 

últimos dez anos.  

Os Ministros do G4 sublinharam que a 

discussão sobre a reforma do Conselho 

de Segurança deve seguir os 

procedimentos operacionais padrão da 

Assembleia Geral de maneira 

democrática e transparente. As IGN 

devem ser guiadas pelos requisitos de 

tomada de decisão e métodos de 

trabalho estabelecidos na Carta das 

Nações Unidas e nas regras e 

procedimentos da Assembleia Geral. Os 

Ministros do G4 também assinalaram 

que se deveria dar tempo suficiente aos 

estados membros para negociar, 

utilizando-se todo o calendário da 

Assembleia Geral, com início o mais 

rapidamente possível e término nas 

etapas finais da 74ª sessão da 

Assembleia Geral. Os Ministros 

salientaram que o G4 continuará seu 

engajamento com outros países e grupos 

orientados para a reforma, de modo a 

lograr progressos substantivos mediante 

o início de negociações baseadas em 

texto.  

Os Ministros do G4 destacaram seu 

firme apoio à representação africana nas 

categorias de membro permanente e não 

permanente em um Conselho de 

Segurança reformado e ampliado. Os 

Ministros do G4 também frisaram que 

essa representação fortalecida é a única 

maneira de corrigir a injustiça histórica 

contra aquele continente no que diz 

respeito à sua sub-representação no 

Conselho de Segurança. A esse respeito, 

expressaram, uma vez mais, seu apoio a 

que se reflita adequadamente a Posição 

Conjunta Africana, como consta do 

Consenso de Ezulwini e da Declaração 

de Sirte.  

Os Ministros expressaram sua 

determinação em buscar resultados 

concretos durante a 74ª sessão da 

Assembleia Geral, instruindo suas 

delegações a apoiar os esforços do 

Presidente da Assembleia Geral para 

promover a reforma do Conselho de 

Segurança no mais breve prazo.  

 
Acordo comercial Brasil-Argentina 

para o setor automotivo – Nota 

Conjunta do Ministério das Relações 

Exteriores e do Ministério da 

Economia – 3 de outubro de 2019 

03/10/2019 

 
Os Representantes Permanentes do 

Brasil e da Argentina junto à ALADI 

assinaram hoje, 3 de outubro, em 

Montevidéu, novo acordo comercial 

para o setor automotivo. A negociação 

foi concluída no último dia 6 de 

setembro, no Rio de Janeiro, pelos 

Ministros da Economia do Brasil, Paulo 

Guedes, e da Produção e Trabalho da 

Argentina, Dante Sica. O acordo foi 

assinado na sede da Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI) e foi 

denominado de 43° Protocolo Adicional 

ao Acordo de Complementação 

Econômica Nº 14 (ACE-14) entre Brasil 

e Argentina. Firmaram o instrumento, 

pelo lado brasileiro, o embaixador 

Bruno Bath e, pelo lado Argentino, o 

embaixador Mauricio Devoto. Os 

diplomatas são representantes 

permanentes de seus respectivos países 

junto à ALADI e ao MERCOSUL. Para 

entrar em vigor, o tratado deverá agora 

ser incorporado aos ordenamentos 

jurídicos dos dois países. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20937-acordo-comercial-brasil-argentina-para-o-setor-automotivo-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-economia-3-de-outubro-de-2019
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O comércio de produtos automotivos 

corresponde à metade do intercâmbio de 

bens entre os dois países. Em 2018, as 

exportações brasileiras desse setor para 

a Argentina chegaram a US$ 7,5 

bilhões. 

O novo tratado prevê o livre comércio 

de bens automotivos, a partir de 1º de 

julho de 2029, sem quaisquer 

condicionalidades. Até que se atinja o 

livre comércio em definitivo, o pacto 

prevê aumentos graduais, com efeitos 

imediatos, dos volumes intercambiados 

sem a cobrança de tarifas. 

O instrumento traz segurança jurídica e 

previsibilidade de investimentos para 

importante parcela da indústria 

nacional. Deverá, também, facilitar a 

adequação do setor automotivo à união 

aduaneira do MERCOSUL. Atualmente 

o Brasil já conta com instrumentos 

bilaterais com a Argentina e o Uruguai, 

negocia com o Paraguai e trabalha com 

vistas a um entendimento entre os 

quatro países no âmbito do bloco. 

Os entendimentos anteriores entre o 

Brasil e Argentina para o setor 

automotivo vinham sendo renovados 

periodicamente. O novo texto, contudo, 

tem validade indeterminada. 

 

Calendário de eventos entre 04 e 11 

de outubro de 2019 04/10/2019 

 
26/SET a 20/OUT – Londres, 

Inglaterra. Exposição Rhythmic Beats: 

Ivan Serpa and his legacy. 

30/SET a 11/OUT – Genebra, Suíça. 

17ª sessão do Comitê contra 

Desaparecimentos Forçados. 

30/SET a 18/OUT – Genebra, Suíça. 

66ª sessão do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

4/OUT – Bucareste, Romênia. Exibição 

do filme documentário "Vinicius", no 

âmbito do Festival Cultural Latino-

Americano, no Museu Nacional de 

Literatura da Romênia. 

4/OUT – Bucareste, Romênia. Mesa-

redonda de escritores latino-americanos, 

tradutores e especialistas romenos em 

literatura da região, no Museu Nacional 

da Literatura da Romênia. 

6/OUT – Seul, Coreia do Sul. Concerto 

dos Irmãos Assad, comemorativo dos 

60 anos do estabelecimento das relações 

diplomáticas entre o Brasil e a Coreia 

do Sul. Ocorrerá no Walkerhill Theater. 

7/OUT – Seul, Coreia do Sul. Abertura 

do Korea-LAC Business Summit no 

Hotel Shilla. 

7/OUT – Taipé, Taiwan. International 

Wine & Liquor Promotion, organized 

by the IMPORTERS and EXPORTERS 

ASSOCIATION of TAIPEI - IEAT. 

7/OUT – Taipé, Taiwan. Taiwan 

Business Alliance Conference, 

organized by the Ministry of Economic 

Affairs, with discussion panels on 5G 

and IoT Industry, AI, Electric 

vehicles/Self-driving cars. 

7/OUT – Tóquio, Japão. The 2nd EDU-

Port Japan Seminar (Central and South 

America). 

7/OUT – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Reunião da Junta da 

Comissão de Medidas Fitossanitárias 

(CMF). 

7/OUT – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Lançamento do livro 

“Information and Communication 

Technologies for Development 

Evaluation”. 

7/OUT – Genebra, Suíça. Dia Mundial 

do Algodão - OMC (Organização 

Mundial do Comércio. 

7 e 8/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Primeira Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre Segurança Cibernética da 

Conferência Ministerial para a 

Promoção de um Futuro de Paz e 

Segurança no Oriente Médio. 

7 a 9/OUT – Genebra, Suíça. 

Assembleia Geral da OMPI 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20947-calendario-de-eventos-entre-04-e-11-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20947-calendario-de-eventos-entre-04-e-11-de-outubro-de-2019
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(Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual). 

7 a 10/OUT – Genebra, Suíça. 70ª 

sessão do Comitê Executivo do 

ACNUR (com segmento de alto nível 

sobre apátrida). 

7 a 11/OUT – Paramaribo, Suriname. I 

Reunião de Monitoramento e Avaliação 

do Programa de Cooperação Técnica 

Brasil – Suriname. 

7 a 11/OUT – Nova York, EUA. 

Primeira Comissão da 74ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas. 

7 a 11/OUT – Genebra, Suíça. Reunião 

do Grupo Negociador de Regras da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio) sobre subsídios à pesca. 

7 a 11/OUT – Genebra, Suíça. Grupo 

de Trabalho sobre Comunicações prévio 

à 127ª sessão do Comitê de Direitos 

Humanos. 

7 a 11/OUT – Genebra, Suíça. 50ª 

sessão do Conselho de administração do 

Fundo de contribuições voluntárias das 

Nações Unidas para as vítimas de 

tortura. 

8/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre 

Política Comunicacional do 

MERCOSUL. 

8/OUT –Tóquio, Japão. G20 Workshop 

on Scientific Knowledge and Innovative 

Solutions for Marine Plastic Litter: 

supporting the G20 Implementation 

Framework for Actions on Marine 

Litter. 

8/OUT – Varsóvia, Polônia. "SGH 

International Picnic" da Universidade de 

Economia de Varsóvia, onde a 

Embaixada apresentará programas 

brasileiros de intercâmbios e estágios 

estudantis. 

8/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

Seminário “Emerging Trends: What is 

food waste to climate change? ”. 

8/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

sobre o Plano de Trabalho para 2020 do 

Departamento de Auditoria Interna do 

PMA. 

8/OUT – Genebra, Suíça. 2ª sessão do 

Seminário intersecional sobre a 

contribuição do Conselho de Direitos 

Humanos para a prevenção de violações 

de direitos humanos. 

8 a 10/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 15ª 

reunião do Comitê de Revisão Química 

da Convenção de Roterdã. 

8 a 10/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Reunião do Grupo de Planejamento 

Estratégico da Comissão de Medidas 

Fitossanitárias (CMF). 

8 a 11/OUT – Genebra, Suíça. Fórum 

Público da OMC (Organização Mundial 

do Comércio). 

9/OUT – Tóquio, Japão. G20 Resource 

Efficiency and Marine Plastic Litter 

Symposium. 

9/OUT – Tóquio, Japão. Conference on 

Developments in Green, Social and 

Sustainability Bond Markets - Japan 

and Asia. 

9/OUT – Tóquio, Japão. The 22nd CST 

International Salon, organizado pela 

Japan International S&T Exchange 

Center, JISTEC. 

9/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião de Representantes Alternos 

junto à ALADI. 

9/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre 

Estatuto da Cidadania do MERCOSUL. 

9/OUT – Seul, Coreia do Sul. Evento 

comemorativo do 573º Aniversário do 

Dia da Proclamação do Alfabeto 

Coreano (Hangeul). 

9/OUT – Gurugram, Índia. 

“EVConIndia 2019: India's Premier 

Electric Vehicle Conference for 

Leaders”. 

9/OUT – Paris, França. Abertura da 

207ª sessão do Conselho Executivo da 

UNESCO. 
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9/OUT – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Seminário da 

Convenção Internacional de Proteção de 

Plantas (IPPC) sobre Fitossanidade. 

10/OUT – Brindisi, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

Exercício de Simulação na Base de 

Intervenção Humanitária das Nações 

Unidas (UNHRD): simulação e 

atividades com membros da Junta 

Executiva do PMA. 

10/OUT – Tóquio, Japão. Innovation 

for Cool Earth Forum. 

10/OUT – Tóquio, Japão. Japan/EU 

Joint Workshop on Circular Economy 

and Finance; e Follow up the G20 

Implementation Framework for Actions 

on Marine Plastic Litter. 

10/OUT – Tóquio, Japão. Innovation 

for Cool Earth Forum. 

10/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião da Comissão de Representantes 

Permanentes do Mercosul nº 09/19. 

10 e 11/OUT – Yokohama, Japão. First 

Meeting of G20 Climate Sustainability 

Working Group Adaptation Work 

Program. 

10 e 11/OUT – Tóquio, Japão. Asia 

Securities Industry & Financial Markets 

Association Annual Conference. 

10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

nas galerias RetroAvangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

11/OUT – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). “IFAD Gender 

Awards 2019”. 

11/OUT – Tóquio, Japão. G20 

Resource Efficiency Dialogue 

Workshop e G20 Resource Efficiency 

Dialogue and Follow up of the G20. 

11/OUT – Seul, Coreia do Sul. Visita 

do Professor Carlos Pacheco, diretor-

presidente da FAPESP, para assinatura 

de Memorando de Entendimento entre a 

Fundação Nacional de Pesquisa da 

Coreia (National Research Foundation - 

NRF) e a FAPESP. 

11/OUT – Gdańsk, Polônia. Estreia da 

ópera "Olga", de Jorge Antunes, na 

Ópera Báltica. 

 

Declaração de apoio ao Equador 

08/10/2019 

 
Diante dos eventos de alteração da 

ordem pública ocorridos nos últimos 

dias na república-irmã do Equador, os 

governos da Argentina, Brasil, 

Colômbia, Guatemala, Paraguai e Peru 

expressam seu repúdio a qualquer 

tentativa de desestabilizar os regimes 

democráticos legitimamente 

constituídos, bem como seu forte apoio 

às ações empreendidas pelo Presidente 

Lenin Moreno para recuperar a paz, a 

institucionalidade e a ordem, utilizando 

os instrumentos concedidos pela 

constituição e pela lei, assim como ele 

vem fazendo. 

Da mesma forma, rejeitam qualquer 

ação destinada a desestabilizar nossas 

democracias por parte do regime de 

Nicolás Maduro e daqueles que buscam 

estender as diretrizes de seu governo 

nefasto aos países democráticos da 

região. 

 

Comunicado Conjunto Brasil-

Hungria – Visita Oficial do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros e 

Comércio Exterior da Hungria, 

Péter Szijjártó – Brasília, 8 de 

outubro de 2019 09/10/2019 

 

1. O Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, 

realizou visita ao Brasil no dia 07 e 08 

de outubro. Em Brasília, no dia 8, 

reuniu-se com o Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo, com quem 

copresidiu a 5ª Comissão Mista 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20953-declaracao-de-apoio-ao-equador
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Econômica Brasil-Hungria, O Ministro 

Szijjártó foi recebido em visita de 

cortesia pelo Presidente Jair Bolsonaro. 

2. Os Ministros destacaram que o Brasil 

e a Hungria compartilham valores e 

princípios comuns firmemente 

alicerçados na convicção de que a 

identidade nacional constitui direito 

humano fundamental e base para uma 

sociedade sadia. 

3. Os Ministros coincidiram em que 

temas globais ou transnacionais não 

podem servir de pretexto para a 

imposição de políticas em detrimento 

das instituições nacionais ou para a 

violação da identidade nacional, 

ignorando a vontade de cada povo. Na 

nação e no povo reside a legitimidade 

internacional. 

4. Ressaltaram, ainda, que o sistema 

multilateral deve ser fundamentalmente 

espaço de coordenação entre nações 

soberanas para garantir uma 

convivência internacional próspera e 

pacífica. 

5. Brasil e Hungria escolheram caminho 

que combina a liberdade econômica 

com forte sentimento de identidade 

nacional e seus valores. Estão 

convencidos de que essas duas 

dimensões – a da liberdade econômica e 

a dos valores – se reforçam 

mutuamente. 

6. Brasil e Hungria reiteram a 

importância prioritária da proteção do 

meio ambiente e seus compromissos 

internacionais nessa matéria. Entendem 

que a preservação ambiental deva ser 

conjugada com as necessidades de 

desenvolvimento de cada país segundo 

as suas prioridades e em pleno respeito 

às suas soberanias. 

7. Os ministros saudaram os recentes 

encontros bilaterais de alto nível. O 

Primeiro-Ministro Viktor Orbán 

compareceu à posse do Presidente Jair 

Bolsonaro, em janeiro passado. Em 

maio, o Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, 

realizou a primeira visita oficial de um 

chanceler brasileiro a Budapeste em 92 

anos de relações bilaterais. 

8. Em Brasília, os ministros decidiram 

revigorar a parceria econômica e os 

investimentos bilaterais, em estreita 

coordenação com os setores privados 

dos dois países, no marco da Comissão 

Mista de Cooperação Econômica Brasil-

Hungria (Comista). 

9. Brasil e Hungria comprometeram-se 

a intensificar esforços em favor da 

ratificação do Acordo de Associação 

Inter-regional entre o Mercosul e a 

União Europeia, para que seja 

instrumento de criação de oportunidades 

de negócios e de investimentos, 

promoção da competividade e fomento 

da sustentabilidade. 

10. A economia da Hungria é uma das 

mais dinâmicas da Europa, tendo 

crescido mais do que a média da União 

Europeia. No primeiro semestre deste 

ano, seu crescimento atingiu cerca de 

5%. A Hungria torna-se ator econômico 

cada vez mais importante para o Brasil. 

11. Durante a Comista, exploraram 

iniciativas para o aprofundamento da 

cooperação bilateral nas seguintes áreas: 

gestão de recursos hídricos, cooperação 

em ciência e tecnologia, cooperação em 

tecnologia espacial e cooperação em 

agricultura e cooperação educacional e 

cultural. 

12. As partes ressaltaram a importância 

do programa de bolsas de estudo 

“Stipendium Hungaricum” e 

congratularam-se pelas avançadas 

negociações para assinatura de ajuste 

complementar ao Acordo de 

Cooperação Cultural com vistas à 

renovação do mencionado programa de 

cooperação para os anos 2020-2022. 

Concordaram, ademais, em alocar 30 

das bolsas de estudo concedidas 
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anualmente ao amparo do programa a 

estudos no campo da energia nuclear. 

13. Durante a última Assembleia Geral 

da ONU, Brasil e Hungria copresidiram 

o evento de alto nível “Reconstruindo 

Vidas, Reconstruindo Comunidades: 

Assegurando um Futuro para Cristãos 

Perseguidos”, que defendeu a adoção, 

pela comunidade internacional, de 

medidas concretas tanto para evitar 

ataques motivados por religião ou 

credo, como para garantir a santidade 

dos locais de culto para todas as fés. 

14. Os ministros ressaltaram a 

realização, em novembro próximo, da 2ª 

Conferência Internacional sobre 

Perseguição de Cristãos, organizada 

pelo governo húngaro. Brasil e Hungria 

estão na vanguarda dessa importante 

questão internacional de direitos 

humanos e acreditam que não há melhor 

modo de preservar a paz e a segurança 

do que protegendo e promovendo um 

dos valores humanos fundamentais: a 

liberdade religiosa. 

15. Ambos reiteraram o reconhecimento 

de Juan Guaidó como presidente 

interino da Venezuela, com o mandato 

de organizar, o mais breve possível, 

eleições presidenciais livres e justas. 

Solidarizaram-se com o povo 

venezuelano e comprometeram-se a 

seguir trabalhando em favor da 

democracia naquele país. 

16. Os ministros saudaram, por fim, a 

presença de aproximadamente cem mil 

descendentes húngaros no Brasil, 

sobretudo em São Paulo e nos estados 

do Sul. 

 

Atentados contra a Missão 

Multidimensional Integrada das 

Nações Unidas para a Estabilização 

do Mali (MINUSMA) 09/10/2019 

 

O governo brasileiro tomou 

conhecimento, com profundo pesar, de 

ataques contra um comboio e uma base 

temporária da Missão Multidimensional 

Integrada das Nações Unidas para a 

Estabilização no Mali (MINUSMA), 

ocorridos em 6 de outubro, nas cidades 

de Aguelhok e Bandiagara, 

respectivamente. Os ataques resultaram 

na morte de um "capacete azul" do 

Chade e deixaram seis militares do 

Chade e do Togo feridos. 

O governo brasileiro expressa suas 

condolências aos familiares do militar 

falecido e ao governo e ao povo do 

Chade e faz votos de pronto 

restabelecimento dos demais oficiais. 

Ao reiterar o seu firme repúdio a todo e 

qualquer ato de terrorismo, 

independentemente de sua motivação, o 

Brasil reafirma seu apoio ao trabalho da 

MINUSMA e aos esforços da 

comunidade internacional em favor da 

estabilização do Mali. 

 

Comércio Eletrônico na 

Organização Mundial do Comércio 

–Nota Conjunta dos Ministérios das 

Relações Exteriores e da Economia 

11/10/2019 

 
O Brasil apresentou na segunda-feira, 7 

de outubro, na Organização Mundial do 

Comércio (OMC), proposta acerca de 

disciplinas para a facilitação do 

comércio por meio de tecnologias 

digitais, a ser considerada nas 

negociações sobre comércio eletrônico 

em curso na organização. 

O documento sugere diretrizes e 

recomendações de boas práticas para o 

uso de tecnologias da informação e da 

comunicação como meio de tornar mais 

eficiente a implementação das 

obrigações já assumidas no Acordo de 

Facilitação de Comércio da OMC. Trata 

de questões como o uso dessas 

tecnologias para o desembaraço de bens 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20969-atentados-contra-a-missao-multidimensional-integrada-das-nacoes-unidas-para-a-estabilizacao-do-mali-minusma
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20969-atentados-contra-a-missao-multidimensional-integrada-das-nacoes-unidas-para-a-estabilizacao-do-mali-minusma
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20969-atentados-contra-a-missao-multidimensional-integrada-das-nacoes-unidas-para-a-estabilizacao-do-mali-minusma
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20969-atentados-contra-a-missao-multidimensional-integrada-das-nacoes-unidas-para-a-estabilizacao-do-mali-minusma
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20978-comercio-eletronico-na-organizacao-mundial-do-comercio-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-economia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20978-comercio-eletronico-na-organizacao-mundial-do-comercio-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-economia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20978-comercio-eletronico-na-organizacao-mundial-do-comercio-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-economia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20978-comercio-eletronico-na-organizacao-mundial-do-comercio-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-e-da-economia
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na aduana e a manutenção e a 

divulgação em sítios eletrônicos de 

informações relacionadas com o 

comércio, inclusive as relativas à 

documentação exigida nos trâmites 

comerciais e às condições de acesso aos 

mercados dos países envolvidos (tarifas 

de importação, impostos, medidas não 

tarifárias, etc.). 

A ativa participação do Brasil nas 

negociações sobre comércio eletrônico 

demonstra o inequívoco compromisso 

do País com a vitalidade e a relevância 

da OMC na economia do século 21. 

 

Conflito na Síria. Escalada de 

tensões no nordeste sírio. 11/10/2019  

 
O governo brasileiro acompanha com 

grande preocupação a recente escalada 

de tensões na região nordeste da Síria. 

Os últimos acontecimentos já teriam 

vitimado número crescente de pessoas, 

inclusive civis, e gerado milhares de 

deslocados internos. O governo 

brasileiro exorta todas as partes 

envolvidas a exercerem o máximo de 

contenção e a cessarem as atividades 

militares, de modo a salvaguardar a 

integridade da população e da 

infraestrutura civis e a garantir acesso 

pleno, desimpedido e seguro à ajuda 

humanitária na região. 

O governo brasileiro reitera que o único 

caminho para o fim do conflito na Síria 

é pela via política, com pleno respeito à 

Carta das Nações Unidas, ao direito 

internacional, à unidade, soberania e 

integridade territorial síria, e em estrita 

observância das resoluções pertinentes 

do Conselho de Segurança. 

O Itamaraty tem mantido contato 

regular com a comunidade brasileira 

residente na Síria. Até o momento, não 

há registro de nacionais entre as vítimas 

da recente escalada de tensões no 

nordeste sírio. O núcleo de assistência a 

brasileiros do MRE está à disposição 

para informações e esclarecimentos, de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, 

pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 

61 2030 8804, e pelo e-mail 

dac@itamaraty.gov.br. Nos demais 

horários, poderá ser contatado o 

telefone do plantão consular da 

Secretaria de Assuntos de Soberania 

Nacional e Cidadania do Itamaraty: +55 

61 98197-2284. 

 

Calendário de eventos entre 11 e 18 

de outubro de 2019 11/10/2019 

 
26/SET a 20/OUT – Londres, 

Inglaterra. Exposição Rhythmic Beats: 

Ivan Serpa and his legacy. 

30/SET a 18/OUT – Genebra, Suíça. 

66ª sessão do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais 

(continuação). 

10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

nas galerias RetroAvangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

12/OUT – Montreal, Canadá. Exibição 

do longa-metragem "A vida invisível de 

Eurídice Gusmão" (Karim Aïnouz, 

2019), no 48º Festival du Nouveau 

Cinéma de Montréal, em parceria com o 

Consulado-Geral do Brasil em 

Montreal. 

13 e 14/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

LXVIII Sessão Ordinária do 

PARLASUL. 

14/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Evento paralelo à 

46ª Sessão do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA): "Moving 

toward Integrated Food Policies: 

Reviewing lessons learnt from Europe, 

and assessing emerging opportunities in 

Africa and the USA". 

14/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Lançamento do 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20979-conflito-na-siria-escalada-de-tensoes-no-nordeste-sirio
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20979-conflito-na-siria-escalada-de-tensoes-no-nordeste-sirio
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20980-calendario-de-eventos-entre-11-e-18-de-outubro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20980-calendario-de-eventos-entre-11-e-18-de-outubro-de-2019
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relatório “Estado da Alimentação e 

Agricultura 2019”. 

14/OUT – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Negociações Comerciais e 

Reunião Informal dos Chefes de 

Delegação da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

14/OUT – Genebra, Suíça. Reunião 

Informal sobre aperfeiçoamento dos 

Trabalhos do Comitê de SPS (Medidas 

Sanitárias e Fitossanitárias) da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

14/OUT – Genebra, Suíça. Reunião do 

Órgão de Solução de controvérsias da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio). 

14/OUT – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo de Trabalho sobre Dívida de 

Comércio e Finanças da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

14 e 15/OUT – Nova Delhi, Índia. India 

Energy Forum by CERAWeek 2019. 

14 a 16/OUT – Nova Delhi, Índia. India 

Mobile Congress 2019. 

14 a 18/OUT – Paris, França. 207ª 

sessão do Conselho Executivo da 

UNESCO. 

14 a 18/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 46ª 

Sessão do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA). 

14/OUT a 8/NOV – Genebra, Suíça. 

127ª sessão do Comitê de Direitos 

Humanos. 

15/OUT – Nova Delhi, Índia. Dialogue 

on 'Mitigation Instruments for 

Achieving India's Climate and 

Development Goals'. 

15/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Cerimônia de abertura e almoço por 

ocasião da Exposição Seoul 

International Aerospace and Defense, 

com a presença do Tenente-Brigadeiro 

do Ar José Magno Resende de Araújo, 

Comandante do Comando de Operações 

Aeroespaciais. 

15/OUT – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Política e Estratégia (PSC) 

da Unitaid. 

15/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Seminário sobre 

Sistemas Alimentares Sustentáveis para 

Dietas Saudáveis na Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

15/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do Grupo 

CPLP em Roma e Delegações dos 

Estados-Membros, por ocasião da 46ª 

Sessão Plenária do Comitê de 

Segurança Alimentar Mundial. 

15/OUT – Chicago, EUA. Ato 

inaugural do "Encuentro Cultural, 

Mujeres Migrantes de México y el 

Mundo", evento organizado pelo 

consulado-geral do México, em 

Chicago, no Museu de História de 

Chicago, com a realização de painéis e 

mostras culturais vinculadas ao tema da 

participação feminina na política, na 

diplomacia e no ambiente acadêmico. 

15 e 16/OUT – Genebra, Suíça. Diálogo 

Internacional sobre Migrações (OIM). 

15 e 16/OUT – Genebra, Suíça. 

Reunião do Comitê de Facilitação de 

Comércio da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

15 e 16/OUT – Genebra, Suíça. 

Reunião do Conselho Geral da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

15 a 18/OUT – Genebra, Suíça. 19ª 

sessão do Comitê de Especialistas em 

Cooperação Internacional em Matérias 

Tributárias (órgão subsidiário do 

ECOSOC). 

15 a 18/OUT – Santiago, Chile. 88ª 

Assembleia-geral da INTERPOL. 

16/OUT – Tóquio, Japão. Workshop 

"Development of innovative diagnostic 

tools to detect drug-resistant fungi and 

their application to the epidemiological 

surveillance in Brazil” promovido pela 

UNICAMP e a Universidade de Chiba. 

16/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Dia Mundial da 

Alimentação. 
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16/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Simpósio internacional. 5o aniversário 

do Museu Nacional da Língua Coreana 

(Hangeul). Auditório do Museu 

Nacional do Hangeul. 

16/OUT – Paris, França. Café da 

manhã-debate com a Comissão América 

Latina dos Conselheiros do Comércio 

Exterior da França. 

16/OUT – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Finanças e Orçamento (FAC) 

da Unitaid. 

16 a 18/OUT – Genebra, Suíça. 45ª 

sessão do Grupo de Trabalho sobre 

Comunicações sob o Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. 

17/OUT – Munique, Alemanha. Evento 

Comemorativo do Bicentenário da 

Expedição Martius-Spix (1817-1820). 

17/OUT – Nova Delhi, Índia. CII 

Energy Security Dialogue. 

17/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Evento paralelo à 

46ª Sessão do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA): "Using the 

Right to Food to build Public Policies 

for Sustainable Food Systems and 

Nutrition: What support is expected 

from the CFS, the RBAs and other 

specialized UN agencies?". 

17/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Evento paralelo à 

46ª Sessão do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA): "Investing in 

schools for sustainable nutrition impact: 

Using schools to transform food 

systems and promote double duty 

actions for improved nutrition". 

17/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Evento paralelo à 

46ª Sessão do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA): "How do we 

tackle obesogenic food environments? 

Food systems are threatening human 

and planetary health. What are the win-

win solutions?". 

17/OUT – Chicago, EUA. Evento sobre 

"Diplomacia Cultural" na sede do 

consulado-geral do México, em 

Chicago. Palestra do Dr. Enrique 

Márquez, Diretor Executivo de 

Diplomacia Cultural da Secretaria de 

Relações Exteriores do México. 

17 e 18/OUT – Genebra, Suíça.  14ª 

sessão do Grupo de Trabalho sobre 

Investigações sob o Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. 

17 e 18/OUT – Genebra, Suíça. 

Reunião do Comitê de Regras de 

Origem da OMC (Organização Mundial 

do Comércio). 

17 e 18/OUT – Genebra, Suíça. 

Reunião do Conselho sobre Aspectos 

dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

18/OUT – Lagos, Nigéria. “The Yoruba 

Evening at the Consulate General of 

Brazil”, evento cultural em parceria 

com empresa de comunicação local. 

18 e 19/OUT – Genebra, Suíça. 

Conferência Internacional sobre 

Limitações e Exceções de Direitos 

Autorais para Bibliotecas, Museus, 

Arquivos e Instituições de Ensino e 

Pesquisa na OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual). 

18 a 20/OUT – Paris, França. Colóquio 

Internacional "Centenário dos Estudos 

de Português nas Universidades 

Francesas". 

18 a 26/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Visita de 

campo da Junta Executiva do PMA a 

Bangladesh e Nepal. 

 

Situação no Equador – Nota 

Conjunta do Mercosul 13/10/2019 

 
1. Os governos de Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, Estados Partes do 

MERCOSUL, 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20982-situacao-no-equador-nota-conjunta-do-mercosul
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20982-situacao-no-equador-nota-conjunta-do-mercosul
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2. Considerando o princípio 

fundamental do respeito à democracia e 

o Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromisso Democrático no 

MERCOSUL, 

3. Deploram os atos de violência 

registrados nas últimas horas na 

república-irmã do Equador. 

4. Saúdam a disposição do governo do 

Equador e de setores representativos da 

sociedade equatoriana de iniciar diálogo 

com vistas à normalização da ordem no 

país. 

5. Os países do MERCOSUL reiteram 

seu apoio ao governo democraticamente 

constituído do Equador e ao Presidente 

Lenín Moreno, e esperam pela pronta 

restauração da paz no país. 

 

Declaração de Presidentes do 

PROSUL sobre a situação na 

República do Equador 13/10/2019 

 
Ante os últimos acontecimentos de 

alteração da ordem pública e atos de 

violência ocorridos na República do 

Equador, os Chefes de Estado da 

República Argentina, da República 

Federativa do Brasil, da República do 

Chile, da República da Colômbia, da 

República do Equador, da República 

Cooperativa da Guiana, da República do 

Paraguai e da República do Peru, 

membros do PROSUL, declaramos: 

1. Apoiamos a democracia, o Estado de 

Direito e o respeito aos diretos humanos 

no Equador. 

2. Respaldamos os esforços que o 

Governo do Equador realiza para 

manter a paz, a ordem pública e a 

institucionalidade democrática, 

utilizando os instrumentos que lhe 

outorga a Constituição e a lei. 

3. Condenamos os atos de violência e as 

tentativas de desestabilizar o país, sua 

institucionalidade e o processo 

democrático equatoriano. Ademais, 

rechaçamos qualquer ação externa 

destinada a alterar a ordem pública e a 

convivência pacífica no Equador. 

4. Fazemos um apelo ao exercício do 

direito à liberdade de expressão e à 

reunião pacífica no marco do direito 

internacional, excluindo todo tipo de 

violência, saques e vandalismo. 

5. Instamos o Governo, a oposição e os 

setores representativos da sociedade 

equatoriana a buscar uma solução 

pacífica, baseada no diálogo e pelas vias 

institucionais, que permita uma pronta 

saída da situação de tensão e violência 

que prevalece há vários dias. 

6. Reiteramos nosso respaldo ao 

Presidente Lenín Moreno e aos seus 

esforços para recuperar a paz e a ordem 

pública no Equador, preservando o 

Estado de Direito, a democracia e o 

respeito aos direitos humanos. 

 

Apoio à Democracia no Equador 

14/10/2019 

 
O governo brasileiro felicita o 

Presidente Lenín Moreno pela firme e 

esclarecida liderança com que 

estabeleceu processo negociador interno 

voltado à identificação de caminhos 

consensuais para o desenvolvimento 

econômico e social de seu país, livre de 

ingerências externas.  

Ao registrar que a instalação do 

processo negociador permitiu a 

retomada da segurança e da ordem 

pública, o governo brasileiro manifesta 

sua expectativa de que aqueles grupos e 

atores que optaram pelo caminho da 

violência o abandonem imediatamente e 

retomem a via do respeito às regras 

republicanas de convivência e da 

normalidade institucional.  

O governo brasileiro apóia as iniciativas 

de diálogo iniciadas e reitera seu pleno 

respaldo ao Presidente Lenín Moreno, 

manifestando ao povo-irmão do 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20985-declaracao-de-presidentes-do-prosul-sobre-a-situacao-na-republica-do-equador
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20985-declaracao-de-presidentes-do-prosul-sobre-a-situacao-na-republica-do-equador
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20985-declaracao-de-presidentes-do-prosul-sobre-a-situacao-na-republica-do-equador
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20992-apoio-ao-processo-negociador-no-equador
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Equador sua solidariedade no momento 

em que os equatorianos buscam a pronta 

normalização do debate político, em um 

quadro de pleno respeito às leis e ao 

Estado de direito. 

 

Eleição do Brasil para o Conselho de 

Direitos Humanos das Nações 

Unidas 17/10/2019 

 
O Brasil obteve hoje uma importante e 

justa vitória, ao ser reeleito, com 

expressiva votação, para o Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas 

(CDH). O Brasil continuará a ocupar 

assento no período 2020-2022. O 

mandato terá início em 1º de janeiro de 

2020. 

A eleição ocorreu, em Nova York, 

durante a 74ª Assembleia Geral das 

Nações Unidas. Com 153 votos 

recebidos, de 193 possíveis, o Brasil foi 

o país mais bem votado no grupo latino-

americano e caribenho. Na eleição 

anterior, em 2016, o Brasil recebeu 137 

votos. Esse resultado demonstra o 

sólido reconhecimento internacional das 

credenciais do Brasil em matéria de 

promoção e proteção dos direitos 

humanos. 

O governo brasileiro cumprimenta 

Alemanha, Armênia, Coreia do Sul, 

Japão, Ilhas Marshall, Indonésia, Líbia, 

Mauritânia, Namíbia, Países Baixos, 

Polônia e Sudão, que também ganharam 

assento no órgão. Enaltece também a 

Costa Rica, que alcançou número 

significativo de votos, mesmo tendo 

entrado no pleito tardiamente. 

Infelizmente, para a segunda vaga 

reservada ao grupo latino-americano e 

caribenho, foi eleita a Venezuela do 

regime ilegítimo de Nicolás Maduro. 

Tal fato revela que ainda há muito a ser 

feito para a conscientização da 

comunidade internacional a respeito do 

estado catastrófico dos direitos humanos 

naquele país e mostra as deficiências do 

sistema multilateral na área dos direitos 

humanos, por cuja correção o Brasil 

trabalhará. O Brasil atuará, inclusive, 

para que o ingresso da Venezuela no 

CDH neste momento não se torne, em 

hipótese alguma, fator de legitimação da 

ditadura Maduro. 

O Brasil continuará a atuar no Conselho 

de Direitos Humanos e nos demais 

órgãos das Nações Unidas para 

promover a liberdade, a dignidade e os 

direitos humanos ao redor do mundo. 

 

Repúdio à eleição do regime 

ilegítimo venezuelano ao Conselho 

de Direitos Humanos – Comunicado 

do Grupo de Lima 18/10/2019 

 
1. Os governos do Brasil, Argentina, 

Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, 

Paraguai, Peru, Santa Lúcia e 

Venezuela, membros do Grupo de 

Lima, lamentam profundamente que o 

regime ilegítimo e ditatorial de Nicolás 

Maduro, responsável por graves 

violações aos direitos humanos, tenha 

sido eleito ao Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas para o 

período 2020-2022. 

2. Nossos países renovam sua firme 

decisão de realizar os maiores esforços 

para que continue, no referido 

Conselho, a investigação das violações 

sistemáticas dos direitos humanos na 

Venezuela, para que os responsáveis 

desses atos criminosos não permaneçam 

impunes. 

3. Finalmente, reiteram seu 

compromisso permanente de continuar a 

promover, junto com a comunidade 

internacional, a recuperação da 

democracia e o Estado de Direito na 

Venezuela. 

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21012-eleicao-do-brasil-para-o-conselho-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21012-eleicao-do-brasil-para-o-conselho-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21012-eleicao-do-brasil-para-o-conselho-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21015-repudio-a-eleicao-do-regime-ilegitimo-venezuelano-ao-conselho-de-direitos-humanos-comunicado-do-grupo-de-lima
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21015-repudio-a-eleicao-do-regime-ilegitimo-venezuelano-ao-conselho-de-direitos-humanos-comunicado-do-grupo-de-lima
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21015-repudio-a-eleicao-do-regime-ilegitimo-venezuelano-ao-conselho-de-direitos-humanos-comunicado-do-grupo-de-lima
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21015-repudio-a-eleicao-do-regime-ilegitimo-venezuelano-ao-conselho-de-direitos-humanos-comunicado-do-grupo-de-lima
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Calendário de eventos entre 19 e 25 

de outubro de 2019 18/10/2019 

 

26/SET a 20/OUT – Londres, 

Inglaterra. Exposição Rhythmic Beats: 

Ivan Serpa and his legacy. 

10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

nas galerias RetroAvangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

14/OUT a 8/NOV – Genebra, Suíça. 

127ª sessão do Comitê de Direitos 

Humanos (continuação) 

19/OUT – Dili, Timor-Leste. Exibição, 

na Fundação Oriente, do filme " O 

Homem do Futuro", dirigido por 

Cláudio Torres. 

16 e 19/ OUT – Budapeste, Hungria. 1° 

Festival de Cinema de Língua 

Portuguesa da Hungria. 

18 e 19/OUT – Genebra, Suíça. 

Conferência Internacional sobre 

Limitações e Exceções de Direitos 

Autorais para Bibliotecas, Museus, 

Arquivos e Instituições de Ensino e 

Pesquisa na OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual). 

18 a 20/OUT – Paris, França. Colóquio 

Internacional "Centenário dos Estudos 

de Português nas Universidades 

Francesas". 

18 a 26/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Visita de 

campo da Junta Executiva do PMA a 

Bangladesh e Nepal. 

19/OUT – Lagos, Nigéria. Participação 

no evento “Door of Return”, parte do 

“Badagry Diaspora Festival 2019”, 

organizado pela Nigerians in Diaspora 

Commission¨¨. 

19/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Cerimônia de abertura e diálogo com os 

cineastas Marcelo Machado e Jae Hyun 

Chun. 8º Festival do Cinema Brasileiro. 

19/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Concerto com os músicos André 

Rodrigues e Rodrigo Simões. 8º 

Festival do Cinema Brasileiro. 

19 e 20/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Exibição de filmes nacionais. 8º 

Festival do Cinema Brasileiro.  

19 e 20/10 – Okayama, Japão. Reunião 

de Ministros da Saúde do G20. 

21/OUT – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Orçamento, Finanças e 

Administração da OMC (Organização 

Mundial do Comércio) 

21/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião plenária 

da Parceria para Avaliação e 

Desempenho Ambientais da Pecuária 

(LEAP): "A leap towards low carbon 

livestock". 

21/OUT - Seul, Coreia do Sul. Reunião 

do Comitê Gestor da "Renewable 

Energy Policy Network for the 21st 

Century". 

21/OUT – Canadá. 43ª Eleição Geral. 

21 e 22/OUT – Lima, Peru. Primeira 

Reunião Político-Técnica dos Países 

Signatários do Pacto de Leticia. 

21 e 22/OUT - Lima, Peru. Seminário 

para empresários do setor vitivinícola, 

na Embaixada. Evento de promoção e 

degustação de vinhos e cachaça 

brasileiros. 

21 a 22/10 – Londres, Reino Unido. 44ª 

Sessão do Comitê Consultivo da 

Organização Internacional de 

Comunicações Móveis por Satéilite 

(IMSO). 

21 a 22/OUT – Genebra, Suíça. 

Workshop sobre desenvolvimentos 

recentes de arranjos regionais para a 

promoção e proteção de direitos 

humanos. 

21 a 23/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 109ª 

Sessão do Comitê de Assuntos 

Constitucionais e Jurídicos. 

21 a 23/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Parceria Global do Solo - 5ª Reunião da 

Rede Internacional de Instituições de 

Informação do Solo (INSII). 
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21 a 24/10 – Tóquio, Japão. Visita do 

presidente da República, Jair Bolsonaro, 

por ocasião da Cerimônia de 

Entronização do Imperador do Japão. 

21 a 25/10 – Paris, França. 207ª sessão 

do Conselho Executivo da UNESCO 

(continuação). 

21 a 25/OUT – Dili, Timor-Leste. 

Visita de Delegação da Defensoria 

Pública da União, chefiada pelo 

Subdefensor Público-Geral Federal, Dr. 

Jair Soares Júnior e integrada por 

funcionários da ABC, para avaliação e 

discussões sobre as fases seguintes do 

projeto "Apoio ao Fortalecimento do 

Setor da Justiça de Timor-Leste". 

21 a 25/OUT – Genebra, Suíça. 65ª 

sessão do Grupo de Trabalho prévio ao 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais. 

21 a 25/OUT – Genebra, Suíça. 

39ª.Sessão do Comitê Permanente de 

Direitos Autorais e Direitos 

Relacionados da OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual) 

21/OUT a 1/NOV – Genebra, Suíça. 

17ª sessão do Grupo de Trabalho 

Intergovernamental sobre a 

implementação efetiva da Declaração e 

Programa de Ação de Durban. 

21/OUT a 8/NOV – Genebra, Suíça. 

74ª sessão do Comitê sobre a 

Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher. 

22/OUT – Cracóvia, Varsóvia. 

Conferência "Brazil-Krakow, a bridge 

to South America", na Universidade 

Jagiellonian. 

22/OUT – Cracóvia, Varsóvia. Entrega 

do Prêmio Sérgio Vieira de Mello, na 

Villa Decius. 

22/OUT – Busan, Coreia do Sul. 

Participação na feira Kormarine 2019. 

"International Marine Shipbuilding, 

Offshore, Oil & Gas Exhibition". 

22/OUT – Nova Delhi, Índia. Global 

Agri Connect 2019. 

22/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). 24ª Reunião do 

Comitê de Direção da Parceria para 

Avaliação e Desempenho Ambientais 

da Pecuária (LEAP). 

22 e 23/OUT - Cidade do Panamá, 

Panamá. Revisão Periódica Universal 

do Conselho De Direitos Humanos: 

boas práticas, mecanismos de 

seguimento e sinergias com a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

22 e 23/OUT – Lima, Peru. Seminário 

sobre iniciativas de prevenção e 

abordagem da presença e do uso de 

armas de fogo em escolas, organizado 

pelo Centro Regional das Nações 

Unidas para Paz, Desarmamento e 

Desenvolvimento na América Latina e 

Caribe (UNLIREC). 

22-23/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

CLXIX Reunião Ordinária da Comissão 

de Comércio do Mercosul (CCM). 

22 e 24/OUT – Genebra. Revisão de 

Políticas Comerciais – Peru - OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

22 a 25/OUT – Genebra. Reunião da 

Declaração Conjunta sobre Comércio 

Eletrônico da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

23/OUT – Londres, Reino Unido. 

Seminário “AgriSustainability Talks”. 

23/OUT – Genebra. Reunião do Comitê 

de Compras Governamentais da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

23/OUT – Moscou, Rússia. Evento “V 

Concerto do ciclo de música clássica de 

câmara brasileira”. 

23/OUT – Montevidéu, Uruguai. XIII 

Reunião Ordinária da Comissão 

Administradora do Acordo de 

Complementação Econômica nº 36 

(Mercosul-Bolívia). 

23/OUT – Montevidéu, Uruguai. 

Reunião do Grupo de Trabalho “ad hoc” 

sobre o Instituto Mercosul de Formação 

(IMEF). 

23/OUT - Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião 

preparatória para a 178ª Sessão do 

Comitê de Finanças. 
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23/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Consultas 

regionais e inter-regionais sobre o 

Sistema Multilateral do Tratado 

Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

23/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião 

informativa do Secretariado do Tratado 

Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

23/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Segunda consulta 

sobre a estratégia da FAO para a 

integração da biodiversidade nos setores 

agrícolas. 

23 e 24/OUT – Paris, França. Fórum 

Global do Comércio e 176ª.  Sessão do 

Comitê de Comércio da OCDE 

(Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico). 

24 a 25/OUT – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Sessão de 

acompanhamento do quinto retiro da 

Junta Executiva do FIDA. 

24 a 26/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Retomada da 9ª Reunião do Grupo de 

Trabalho Aberto para o melhoramento 

do Sistema Multilateral do Tratado 

Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

24 a 27/OUT – Plovdiv, Bulgária. 

Festival Internacional "GuitArt", com 

apresentação do violonista brasileiro 

Yamandu Costa. 

24/OUT a 7/NOV – Genebra, Suíça. 

337ª Sessão do Conselho de 

Administração da OIT. 

25/OUT – Genebra. Reunião do Comitê 

de Valoração Aduaneira da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

25/OUT – Genebra. Sessão Especial do 

Comitê de Comércio e 

Desenvolvimento da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

25/OUT – Genebra, Suíça. Reunião 

preliminar do Comitê Permanente de 

Programas e Finanças (SCPF) da OIM. 

25/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião 

preparatória do Grupo Regional da 

América Latina e Caribe (GRULAC) 

para a 36ª Sessão da Conferência 

Regional para América Latina e Caribe. 

25/OUT e 26/OUT – Dublin, Irlanda. 

Visita do Presidente da Câmara dos 

Deputados, Deputado Rodrigo Maia, ao 

Presidente da Câmara dos Deputados da 

Irlanda. 

25 e 26/10 – Kutchan, Japão. Reunião 

de Ministros do Turismo do G20. 

  

Eleições no Canadá 23/10/2019 

 
O Governo brasileiro felicita o 

Primeiro-Ministro do Canadá, Justin 

Trudeau, pela vitória de seu partido nas 

eleições gerais de 21 de outubro. 

O Brasil reitera seu desejo de fortalecer 

e aprofundar as relações bilaterais em 

todos os âmbitos, concluir as 

negociações comerciais MERCOSUL-

Canadá e continuar trabalhando 

conjuntamente em prol dos valores 

democráticos em nossa região. 

 

Assassinato do dirigente partidário 

venezuelano Edmundo Rada 

25/10/2019  

 
O governo brasileiro condena 

veementemente o brutal assassinato de 

Edmundo Rada, dirigente do partido 

Voluntad Popular e ex-vereador do 

munícipio de Sucre, na Venezuela. À 

luz dos fortes indícios de motivações 

políticas do crime contra a vida de 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21023-eleicoes-no-canada
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21026-assassinato-do-dirigente-partidario-venezuelano-edmundo-rada
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21026-assassinato-do-dirigente-partidario-venezuelano-edmundo-rada
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Edmundo Rada e de tantos outros 

líderes venezuelanos, o governo 

brasileiro insta a que sejam investigados 

os crimes políticos praticados naquele 

país e punidos os culpados. 

As violações a direitos políticos na 

Venezuela têm sido amplamente 

registradas pelos órgãos internacionais 

de supervisão de direitos humanos. O 

assassinato de Edmundo Rada 

comprova, de maneira trágica, a 

necessidade de constante participação 

dos organismos multilaterais nas 

investigações de violações a direitos 

humanos na Venezuela. 

 

Declaração Conjunta entre a 

República Federativa do Brasil e a 

República Popular da China – 24 a 

26 de outubro de 2019 25/10/2019 

 
1. A convite do Presidente da República 

Popular da China, Xi Jinping, o 

Presidente da República Federativa do 

Brasil, Jair Messias Bolsonaro, realizou 

visita de Estado à China, nos dias 24 a 

26 de outubro de 2019. 

2. O Presidente Jair Bolsonaro e o 

Presidente Xi Jinping saudaram os 45 

anos do estabelecimento de relações 

diplomáticas e os importantes resultados 

já alcançados no âmbito da parceria 

Brasil-China e sublinharam a 

disponibilidade de aprofundar e 

fortalecer a Parceria Estratégica Global 

Brasil-China, com base em igualdade, 

respeito e benefícios mútuos. Os dois 

países reiteraram o respeito mútuo nas 

questões relativas a seus interesses 

fundamentais. 

3. Os dois Chefes de Estado 

sublinharam o papel da Comissão Sino-

Brasileira de Alto Nível de Concertação 

e Cooperação (COSBAN) para 

impulsionar as relações entre os dois 

países e congratularam-se pela 

realização, em maio, em Pequim, da V 

Sessão Plenária da COSBAN, 

copresidida pelos Vice-Presidentes do 

Brasil, Antonio Hamilton Martins 

Mourão, e da China, Wang Qishan. 

Enalteceram a decisão de iniciar 

tratativas em 2020 para aprimorar a 

estrutura institucional da COSBAN e 

atualizar o Plano de Ação Conjunta 

(2015-21) e o Plano Decenal de 

Cooperação (2012-21). 

4. Os mandatários expressaram seu 

contentamento com os resultados da III 

Reunião do Diálogo Estratégico Global 

(DEG) (Brasília, 25/7/19), na qual os 

Ministros das Relações Exteriores do 

Brasil e da China realizaram 

intercâmbio sobre a agenda bilateral e 

trataram de temas da agenda 

internacional. 

5. Os dois Presidentes saudaram os 

expressivos fluxos bilaterais de 

comércio traduzidos no nível recorde 

obtido em 2018. Expressaram 

determinação de ampliar ainda mais a 

corrente comercial e comprometeram-se 

a estimular a diversificação dos 

produtos intercambiados. Ressaltaram a 

importância de se buscar a resolução de 

questões comerciais por meio de 

consultas e diálogos pelos canais 

institucionais. Destacaram com 

satisfação os entendimentos alcançados 

por suas autoridades aduaneiras e 

agrícolas que, em conjunto com os 

protocolos sanitários firmados sobre 

produtos específicos, permitirão 

diversificar e ampliar as exportações 

mútuas de seus setores agrícolas. 

6. As partes concordaram em promover 

os fluxos recíprocos de investimento a 

fim de buscar novas 

complementaridades e oportunidades 

econômicas, sempre em consonância 

com seus respectivos interesses e 

legislações nacionais. As Partes 

tomaram nota das possíveis sinergias 

entre as políticas de desenvolvimento e 

os programas de investimento do Brasil, 

inclusive o Programa de Parceria de 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21027-declaracao-conjunta-entre-a-republica-federativa-do-brasil-e-a-republica-popular-da-china-24-a-26-de-outubro-de-2019
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Investimento (PPI), e as políticas de 

desenvolvimento e as iniciativas 

internacionais da China, inclusive a 

“Iniciativa do Cinturão e da Rota”. 

7. Os dois lados ressaltaram a 

cooperação frutífera em ciência, 

tecnologia e inovações e concordaram 

em incentivar a mobilidade de 

cientistas, a realização de pesquisas 

conjuntas e a colaboração entre parques 

tecnológicos, incubadoras e empresas 

de base tecnológica do Brasil e da 

China. Destacaram a importância do 

lançamento do satélite CBERS-4A no 

final de 2019 e expressaram o desejo de 

continuar a cooperar no campo espacial, 

incluindo a consideração de novos 

projetos conjuntos de satélites e projetos 

de pesquisa e treinamento. 

8. Sublinharam ainda o papel da 

cooperação nas áreas cultural, 

educacional e esportiva para aumentar o 

conhecimento e a compreensão mútuos, 

em particular em temas relacionados ao 

futebol e coproduções audiovisuais, e 

expressaram a intenção de fortalecer o 

intercâmbio entre estudantes dos dois 

países. 

9. Os Chefes de Estado avaliaram como 

positivo o seu diálogo no âmbito das 

organizações internacionais e 

mecanismos multilaterais, como 

BRICS, ONU e G20, e coincidiram em 

fortalecer a cooperação nesses foros. A 

China valoriza e apoia o papel 

desempenhado pelo Brasil como 

anfitrião do BRICS. O lado brasileiro 

agradeceu o apoio chinês à presidência 

pro tempore brasileira do BRICS e 

reiterou o convite para o presidente Xi 

Jinping visitar o Brasil, em novembro, a 

fim de participar da XI Cúpula do 

BRICS. As Partes comprometem-se a 

envidar esforços conjuntos para 

assegurar o pleno êxito da Cúpula, que 

impulsionará o desenvolvimento da 

cooperação intra-BRICS. 

10. As Partes reafirmaram o 

compromisso com os propósitos e 

princípios da Carta da ONU, 

reconhecendo seu importante papel nos 

assuntos internacionais. Reiteraram que 

apoiam uma reforma abrangente das 

Nações Unidas, incluindo, como uma 

prioridade, o aumento da representação 

de países em desenvolvimento no 

Conselho de Segurança. A China atribui 

grande importância à influência e ao 

papel que o Brasil exerce em assuntos 

regionais e internacionais e compreende 

e apoia a aspiração do Brasil de 

desempenhar papel ainda mais 

proeminente nas Nações Unidas. 

11. Reconhecem a importância do G20 

como o principal foro para cooperação 

econômica internacional e salientam 

que os países membros do G20 devem 

ampliar esforços nas reformas 

necessárias na Organização Mundial do 

Comércio e fortalecer o sistema 

multilateral de comércio baseado em 

regras, contribuindo, dessa forma, para 

um ambiente de negócios internacional 

estável e previsível. 

12. Os Presidentes testemunharam a 

assinatura de atos nas áreas de política, 

economia e comércio, agricultura, 

energia, ciência e tecnologia e 

educação. O Presidente Jair Messias 

Bolsonaro agradeceu a calorosa e 

amistosa acolhida dispensada pelo 

Presidente Xi Jinping e pelo governo 

chinês durante sua visita. 

 

Calendário de eventos entre 26 de 

outubro e 1 de novembro de 2019 

25/10/2019 

10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

nas galerias RetroAvangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

14/OUT a 8/NOV – Genebra, Suíça. 

127ª sessão do Comitê de Direitos 

Humanos (continuação) 
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18 a 26/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Visita de 

campo da Junta Executiva do PMA a 

Bangladesh e Nepal. 

21/OUT a 1/NOV – Genebra, Suíça. 

17ª sessão do Grupo de Trabalho 

Intergovernamental sobre a 

implementação efetiva da Declaração e 

Programa de Ação de Durban. 

21/OUT a 8/NOV – Genebra, Suíça. 

74ª sessão do Comitê sobre a 

Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher. 

24 a 26/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Retomada da 9ª Reunião do Grupo de 

Trabalho Aberto para o melhoramento 

do Sistema Multilateral do Tratado 

Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

24 a 27/OUT – Plovdiv, Bulgária. 

Festival Internacional "GuitArt", com 

apresentação do violonista brasileiro 

Yamandu Costa. 

24/OUT a 7/NOV – Genebra, Suíça. 

337ª Sessão do Conselho de 

Administração da OIT. 

24 a 27/10 – Osaka, Tóquio. Feira 

Tourism Expo Japan. A feira terá 

estande dedicado ao Brasil e presença 

de representantes da Embratur. 

24 a 27/OUT – Cinemaissi, Finlândia. 

Festival 30 Anos de Capoeira na 

Finlândia 

24 a 27/OUT – Cinemaissi, Finlândia. 

Festival de Cinema Latino-Americano 

25 e 26/OUT – Dublin, Irlanda. Visita 

do Presidente da Câmara dos 

Deputados, Deputado Rodrigo Maia, ao 

Presidente da Câmara dos Deputados da 

Irlanda. 

25 e 26/OUT – Kutchan, Japão. 

Reunião de Ministros do Turismo do 

G20. 

25 a 31/OUT – 6º Festival de Filmes 

Brasileiros de Tbilisi ("6th Tbilisi 

Brazilian Film Festival"), organizado 

pela Embaixada do Brasil em Tbilisi 

26/OUT – Hamamatsu, Japão. 

Simpósio acadêmico “Passado e futuro 

da comunidade brasileira no Japão” na 

Universidade de Arte e Cultura de 

Shizuoka. 

26/OUT a 04/NOV – Hamamatsu, 

Japão. Exposição fotográfica 

“Dekassegui Brasil: 30 anos de 

trajetória vistos pelo fotógrafo Junior 

Maeda” na galeria da Universidade de 

Arte e Cultura de Shizuoka. 

27/OUT – Hamamatsu, Japão. Concerto 

de piano “Amizade Brasil-Japão”, no 

auditório da Universidade de Arte e 

Cultura de Shizuoka, com a pianista 

nipo-búlgara Julia Akatsu Stoyanov e 

coral de crianças brasileiras e japonesas. 

29/OUT - Seul, Coreia do Sul. 

Concerto. Fábio Zanon.  

29 e 30/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Visita de delegação da Escola Nacional 

de Administração Pública (ENAP), 

chefiada por seu Presidente, Sr. Diogo 

Godinho Ramos Costa, no contexto do 

VII Encontro Anual da Rede de Escolas 

de Governo da OCDE. 

27/OUT – Daejeon, Coreia do Sul. 12ª 

edição do Daejeon International Guitar 

Festival. Special Day of Brazil. 

28/OUT – Genebra.  Reunião do Órgão 

de Solução de controvérsias da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

28/OUT – Genebra.  Comitê de Regras 

Específicas (CSC) da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

28/OUT – Genebra.  Comitê de 

Comércio em Serviços Financeiros 

(CTFS) da OMC (Organização Mundial 

do Comércio) 

28/OUT – Genebra.  Reunião Especial 

de Especialistas em Economia Criativa 

e Desenvolvimento Sustentável da 

UNCTAD (Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento) 

28 e 29/OUT – Genebra.  Sessão 

Especial do Conselho de Agricultura da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio) 
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28/OUT a 01/NOV – Genebra. Reunião 

do Conselho da UPOV (União 

Internacional para a Proteção de Novas 

Variedades de Plantas) 

28/OUT – Recepção de boas-vindas 

para os bolsistas de Taiwan e Hanyu 

Enrichment Scholarship. Organizado 

pelo Ministério da Educação / 

Ministério das Relações Exteriores / 

Ministério da Ciência e Tecnologia. 

28/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião da Mesa 

Diretora do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA) . 

28/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). 11ª Reunião do 

Grupo de Trabalho sobre Construção de 

Capacidade da Parceria Global de 

Bioenergia (GBEP). 

28/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). 21ª Reunião do 

Conselho de Doadores do Fundo Global 

para a Diversidade de Cultivos (“Crop 

Trust”). 

28/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Terceira Reunião 

do Conselho de Supervisores da 

Iniciativa “Food Forever”. 

28/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

da Mesa Diretora da Junta Executiva do 

PMA. 

28/OUT – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Seminário sobre o 

Relatório Anual 2019 sobre Resultados 

e Impacto das Operações do FIDA. 

28 a 30/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Terceira Reunião da Rede Global de 

Laboratórios do Solo (GLOSOLAN) 

28 a 30/OUT – Roma, Itália. Cúpula da 

Coalizão Internacional das Autoridades 

Reguladoras de Medicamentos 

(ICMRA). 

28 e 29 /OUT – Cidade do Panamá - 

Consultas regionais da América Latina 

e Caribe sobre o anteprojeto de 

diretrizes voluntárias sobre sistemas 

alimentares e nutrição. 

29/OUT - Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). 17ª Reunião da 

Força-Tarefa sobre Sustentabilidade da 

Parceria Global de Bioenergia (GBEP). 

29/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). 23ª Reunião do 

Comitê Gestor da Parceria Global de 

Bioenergia (GBEP). 

29/OUT – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). 107ª Sessão do 

Comitê de Avaliação. 

29/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Briefing 

do Grupo Consultivo Sênior das 

Agências das Nações Unidas com sede 

em Roma. 

29/OUT – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

Relatório Anual de Desempenho sobre 

Alimentação Escolar. 

29 a 31/OUT – Paris, França. 7ª Sessão 

da Conferência dos Estados Partes da 

Convenção Internacional contra o 

Doping nos Esportes da UNESCO. 

30/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião 

preparatória do Grupo Regional da 

América Latina e Caribe (GRULAC) 

para a 8a sessão do Órgão Gestor do 

Tratado Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

30 a 31/OUT – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 177ª 

Sessão do Comitê de Finanças sobre 

assuntos do PMA. 

30/OUT e 31/OUT – Genebra.  92ª 

reunião do Conselho de Agricultura da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio) 
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30/OUT e 31/OUT – 

Genebra.  Conselho do Comércio de 

Serviços (CTS) da OMC (Organização 

Mundial do Comércio) 

30/OUT a 01/NOV – Genebra. 36ª. 

Reunião Grupo de Trabalho 

Intergovernamental de Peritos sobre 

Padrões Internacionais de Contabilidade 

e Relatórios da UNCTAD (Conferência 

das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento) 

30 e 31/OUT – Quito, Equador. VII 

Reunião de Ministros em Matéria de 

Segurança Pública das Américas 

(MISPA-VII). 

31/OUT – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião conjunta 

FAO/PMA sobre Emergências. 

31/OUT - Nova Delhi, Índia. 2a 

Reunião da Assembleia da Aliança 

Solar Internacional (ISA). 

31/OUT – Seul, Coreia do Sul. 

Conferência Internacional 

comemorativa dos 60 anos do 

estabelecimento das relações 

diplomáticas entre o Brasil e a Coreia 

do Sul. Hankuk University of Foreign 

Studies. 

01/NOV - Seul, Coreia do Sul. 8º 

Concurso Nacional de Oratória em 

Português. Hankuk University of 

Foreign Studies. 

 

Declaração Conjunta por ocasião da 

Visita Oficial aos Emirados Árabes 

Unidos de Sua Excelência o 

Presidente da República Federativa 

do Brasil, Senhor Jair Bolsonaro – 

Abu Dhabi, 27 de outubro de 2019 

27/10/2019 

 
A convite de Sua Alteza o Xeique 

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 

Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Vice-

Comandante Supremo das Forças 

Armadas dos Emirados Árabes Unidos, 

Sua Excelência o Presidente da 

República Federativa do Brasil, Senhor 

Jair Bolsonaro, cumpriu sua primeira 

viagem oficial ao mundo árabe, 

visitando os Emirados Árabes Unidos 

em 27 de outubro de 2019. Ministros de 

diversas pastas, parlamentares e 

comitiva empresarial acompanharam a 

delegação presidencial. 

2. A visita teve lugar no ano em que 

Brasil e Emirados Árabes Unidos 

celebram 45 anos do estabelecimento de 

relações diplomáticas. 

3. Em Abu Dhabi, Sua Excelência o 

Presidente Jair Bolsonaro foi recebido 

por Sua Alteza o Xeique Mohammed 

bin Zayed Al Nahyan e por Sua Alteza 

o Xeique Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-

Ministro dos Emirados Árabes Unidos e 

Emir de Dubai. Os líderes decidiram 

alçar as relações bilaterais ao nível de 

parceria estratégica, tendo assinado 

Memorando de Entendimento sobre a 

Parceria Estratégica entre Brasil e 

Emirados Árabes Unidos, nas áreas de 

paz e segurança, cooperação econômica, 

cooperação em energia e cooperação em 

turismo, cultura e esportes. 

4. Acordos internacionais também 

foram assinados nos campos de 

inteligência artificial, meio ambiente, 

defesa, comércio e cooperação 

aduaneira.  

5. Durante reunião, os líderes trataram 

de temas relativos às relações bilaterais, 

incluindo ações conjuntas para o 

fortalecimento da cooperação 

econômica, em defesa, em ciência, 

tecnologia e inovação e no combate ao 

terrorismo. Intercambiaram, ademais, 

visões sobre temas regionais e globais. 

6. Ambos os líderes ressaltaram a 

excelente cooperação econômica entre o 

Brasil e os Emirados Árabes Unidos e 

manifestaram a determinação de 

fortalecê-la ainda mais. Ao recordarem 

os já expressivos investimentos mútuos, 

identificaram convergências e 
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iniciativas conjuntas prioritárias com 

vistas à ampliação de parcerias 

envolvendo fundos de investimentos em 

setores como agronegócio e segurança 

alimentar, infraestrutura, transportes, 

energia, defesa e inovação, visando a 

benefícios mútuos para os povos e as 

economias de ambos os países. 

7. Ambos os lados referiram-se à 

posição dos Emirados Árabes Unidos de 

terceiro maior parceiro comercial árabe 

do Brasil e confirmaram sua intenção de 

expandir a parceria comercial entre os 

dois países. 

8. Os dois líderes reiteraram a 

importância dos Emirados Árabes 

Unidos como porta de entrada para os 

mercados regional e global. 

Destacaram, em particular, o expressivo 

potencial da localização estratégica, da 

infraestrutura avançada e do ambiente 

de negócios dinânico dos Emirados 

Árabes Unidos para a facilitação do 

acesso de produtos brasileiros a 

mercados de terceiros países, sobretudo 

na Ásia. 

9. Com vistas a promover ainda mais a 

cooperação econômica e a explorar 

potenciais novas parcerias comerciais e 

investimentos, Sua Excelência o 

Presidente Jair Bolsonaro participou de 

Seminário Empresarial Brasil-EAU com 

o tema “Criando Oportunidades de 

Negócios entre o Brasil e os Emirados 

Árabes Unidos e Pontes para a Ásia”, 

em 27 de outubro de 2019, que 

congregou mais de 300 representantes 

do setor privado de ambos os países 

para explorar oportunidades nas áreas 

de alimentos e agricultura, consultoria 

financeira, saúde, logística, 

infraestrutura, defesa, tecnologia da 

informação e comunicação e petróleo e 

gás. 

10. Os líderes reafirmaram que a 

cooperação em defesa continua sendo 

componente da agenda bilateral não 

apenas sob o aspecto comercial, mas 

também na construção de confiança e 

no intercâmbio de boas práticas. Em 

reposta à abertura de Adidância de 

Defesa na Embaixada dos Emirados 

Árabes Unidos em Brasília, o Presidente 

Jair Bolsonaro anunciou a iminente 

abertura da Adidância de Defesa na 

Embaixada do Brasil em Abu Dhabi. 

11. Ambos os líderes reiteraram a 

disposição de aprofundar a cooperação 

no combate ao crime transnacional e ao 

terrorismo. 

12. Reafirmaram, igualmente, o 

compromisso com a proteção e a 

promoção da liberdade religiosa e com a 

facilitação da harmonia interreligiosa. 

13. Os líderes reiteraram, ainda, a 

importância do multilateralismo e o 

papel vital das Nações Unidas para a 

manutenção da paz e da segurança 

internacionais. 

14. Ao término de sua visita aos 

Emirados Árabes Unidos, que 

comemoram, em 2019, o “Ano da 

Tolerância”, o Presidente da República 

visitou a Grande Mesquita do Xeique 

Zayed, e depositou oferenda floral no 

Monumento aos Mártires da Pátria 

(Wahat Al Karama). 

15. Sua Excelência o Senhor Jair 

Bolsonaro, Presidente da República 

Federativa do Brasil, expressou a Sua 

Alteza o Xeique Mohammed bin Zayed 

Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu 

Dhabi e Vice-Comandante Supremo das 

Forças Armadas dos Emirados Árabes 

Unidos, sua gratidão pela hospitalidade 

com que foi recebido, juntamente com 

sua comitiva, nos Emirados Árabes 

Unidos. 

 

Visita oficial de Sua Excelência, o 

Presidente da República Federativa 

do Brasil, Jair Bolsonaro, ao Estado 
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do Qatar – 28 de outubro de 2019 – 

Declaração conjunta 28/10/2019 

 
Com base nas profundas e distintas 

relações entre o Estado do Qatar e a 

República Federativa do Brasil e no 

desejo recíproco de desenvolver e 

promover, em todos os campos, 

relações bilaterais entre os dois países 

amigos, Sua Excelência, o Presidente 

brasileiro Jair Bolsonaro, fez visita 

oficial ao Estado do Qatar, segunda-

feira, 28 de outubro de 2019, onde 

manteve conversas oficiais com Sua 

Alteza, o Emir do Estado de Qatar, em 

meio a um espírito de entendimento e 

desejo genuíno de promover o 

relacionamento bilateral em todas as 

áreas. Os dois líderes expressaram 

satisfação com o excelente nível 

alcançado nas relações bilaterais nos 

campos político, econômico e de 

investimentos no ano da celebração do 

45º aniversário das relações 

diplomáticas entre o Brasil e o Qatar. 

1 - Vários acordos e memorandos de 

entendimento foram assinados durante a 

visita, a saber: 

I – ACORDO SOBRE SERVIÇOS 

AÉREOS; 

II – ACORDO SOBRE ISENÇÃO 

MÚTUA DE VISTO DE ENTRADA 

PARA PORTADORES DE 

PASSAPORTE COMUM; 

III – MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO SOBRE 

COOPERAÇÃO NO CAMPO DA 

SAÚDE; 

IV – MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO SOBRE 

COOPERAÇÃO EM GRANDES 

EVENTOS; 

V – MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO SOBRE 

ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS; 

VI – MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO ENTRE O 

MINISTÉRIO DA DEFESA DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O MINISTÉRIO DA 

DEFESA DO ESTADO DO QATAR 

EM ASSUNTOS RELATIVOS À 

DEFESA; 

2 - Os dois líderes decidiram aprofundar 

as relações bilaterais e fortalecer a 

cooperação econômica e as parcerias em 

áreas como infra-estrutura, agronegócio, 

energia, defesa e ciência e tecnologia. 

Reconheceram que os acordos 

celebrados e aqueles já existentes 

poderão fortalecer a estrutura para a 

consolidação da amizade e cooperação 

entre o Brasil e o Qatar. Além de 

tópicos bilaterais, tiveram a 

oportunidade de abordar temas de 

preocupação regional e global. 

3 - Reconhecendo que o acordo de 

cooperação em defesa assinado 

fornecerá a estrutura necessária para 

fortalecer os laços bilaterais de defesa, 

os dois líderes concordaram em dar um 

novo impulso a essas relações. 

4 - Reconhecendo a alta taxa de 

crescimento e o potencial existente da 

economia brasileira; a importância de 

contribuir para esse crescimento; e o 

reconhecimento da significativa 

capacidade de investimento do Qatar, os 

dois lados discutiram várias vias e 

instrumentos para os investimentos do 

Qatar no Brasil. 

5 - Durante a visita, Sua Excelência, o 

Presidente Jair Bolsonaro, participou de 

mesa-redonda de alto nível através da 

qual lideranças de negócios do Qatar 

foram atualizadas sobre o cenário 

macroeconômico positivo no Brasil e 

sobre as atuais oportunidades de 

negócios no país.  Ambos países 

coincidiram na avaliação de que o 

relacionamento econômico bilateral 

oferece potencial significativo a ser 

explorado. As autoridades das áreas de 
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comércio e promoção de investimentos, 

bem como a comunidade de negócios 

dos dois países foram encorajadas a 

explorar segmentos novos e de interesse 

comum em áreas como infraestrutura, 

transportes, energia, agronegócios, 

defesa e inovação.  

6 - Ambos os líderes reforçaram a 

importância dos investimentos bilaterais 

para a promoção de desenvolvimento 

econômico sustentável e, neste sentido, 

concordaram em iniciar as negociações 

de acordo para evitar a dupla tributação 

e de acordo para a facilitação de 

investimentos. 

7 -   O Qatar agradeceu a participação 

brasileira nos projetos de 

desenvolvimento de infraestrutura 

empreendidos pelo Qatar em preparação 

para a Copa do Mundo da FIFA 2022. 

Ambos os lados, brasileiro e qatari, 

concordaram em ampliar parcerias entre 

os setores privados de ambos os países 

explorando oportunidades criadas por 

meio das reformas econômicas atuais no 

Brasil e através dos planos de 

desenvolvimento “Visão 2030 para o 

Qatar”. 

8 - Os dois lados intercambiaram 

opiniões sobre questões regionais e 

internacionais de interesse mútuo, 

incluindo a situação na América Latina 

e no Oriente Médio. 

9 - Ambas as partes condenaram 

fortemente o fenômeno do terrorismo 

internacional, enfatizando a necessidade 

de intensificar a cooperação conjunta 

para enfrentar este perigo global que 

ameaça todas as nações e sociedades. 

Confirmaram ainda a rejeição ao 

terrorismo em todas as suas formas e a 

necessidade de disseminar a cultura da 

paz. 

10 - Sua Excelência, o Presidente Jair 

Bolsonaro, expressou apreciação e 

gratidão à Sua Alteza Xeique Tamim 

bin Hamad Al Thani, Emir do Estado do 

Qatar, pela calorosa recepção e 

generosa hospitalidade que lhe foi 

concedida e à delegação que o 

acompanhou. 

 

Declaração Conjunta sobre Parceria 

Estratégica para Investimentos entre 

Brasil e Arábia Saudita – Riade, 29 

de outubro de 2019 29/10/2019 

 
Por ocasião da visita oficial do 

Presidente da República Federativa do 

Brasil ao Reino da Arábia Saudita, Sua 

Excelência, o Senhor Jair Bolsonaro, e 

Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed 

bin Salman, discutiram perspectivas 

para o fortalecimento de investimentos 

bilaterais entre o Brasil e a Arábia 

Saudita. 

Os dois lados expressaram seu apoio à 

concordância do Fundo de Investimento 

Público saudita (PIF) em explorar 

potenciais oportunidades de 

investimentos mutuamente benéficos 

em até US$ 10 bilhões, em parceria com 

a República Federativa do Brasil. 

O lado brasileiro expressou seu 

compromisso para trabalhar juntamente 

com o PIF para auxiliar na facilitação 

da iniciativa, incluindo no 

esclarecimento acerca do marco legal e 

institucional mais apropriado para 

investimentos na economia brasileira. 

Os dois lados fizeram referência às 

reformas econômicas estruturais e 

iniciativas promovidas pelo Governo do 

Presidente Jair Bolsonaro com vistas ao 

aprimoramento do ambiente de 

negócios, de modo a aumentar a 

atratividade da economia brasileira para 

investidores estrangeiros. Indicaram, 

ademais, as potenciais oportunidades 

para investimentos expressivos e com 

retornos de grande atratividade para o 

mercado, em projetos inseridos no 

Programa de Parcerias de Investimentos 

do Governo Federal do Brasil. 
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Eleição do Embaixador Rafael 

Grossi, da Argentina, para o Cargo 

de Diretor-Geral da AIEA 

29/10/2019 

 
A Junta de Governadores da Agência 

Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) aprovou, nesta terça-feira, 29 de 

outubro, por maioria qualificada, a 

indicação do embaixador argentino 

Rafael Mariano Grossi para o cargo de 

diretor-geral daquela organização. 

Diplomata com sólido conhecimento e 

comprovada experiência na área 

nuclear, o embaixador Rafael Grossi, 

cuja candidatura foi apoiada pelo Brasil 

desde o seu lançamento, será o primeiro 

latino-americano a ocupar o mais alto 

cargo da AIEA. 

 

Declaração Conjunta por ocasião da 

Visita Oficial ao Reino da Arábia 

Saudita de Sua Excelência o 

Presidente da República Federativa 

do Brasil, Senhor Jair Bolsonaro – 

Riade, 29 e 30 de outubro de 2019 

30/10/2019 

 
A convite de Sua Majestade o Rei da 

Arábia Saudita e Guardião das Duas 

Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin 

Abdulaziz, Sua Excelência o Presidente 

da República Federativa do Brasil, 

Senhor Jair Bolsonaro, cumpriu visita 

oficial ao Reino da Arábia Saudita, 

acompanhado de Ministros de diversas 

pastas, parlamentares e comitiva 

empresarial, entre 29 e 30 de outubro de 

2019, correspondendo ao período de 1-2 

Rabi' Al-Awwal 1441AH. 

2. O Custódio das Duas Mesquitas 

Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz, 

recebeu Sua Excelência o Presidente 

Jair Bolsonaro no Palácio Al-Yamama, 

em Riade, ocasião em que mantiveram 

discussões construtivas e frutuosas 

sobre as relações bilaterais e sobre 

formas de desenvolvê-las ainda mais, 

aumentando e intensificando a 

cooperação entre os dois países amigos 

no nível político e nos campos da 

economia, da cultura e da defesa. 

Intercambiaram, igualmente, visões 

sobre temas de relevância regional e 

internacional. 

3. O número de acordos assinados, a 

diversidade de temas abrangidos na 

agenda, a expressiva delegação que 

acompanhou o Presidente Jair 

Bolsonaro, bem como os compromissos 

que resultaram da visita ao Reino da 

Arábia Saudita foram vistos por ambos 

os líderes como sinal representativo do 

momento privilegiado por que passam 

as relações bilaterais. 

4. Nesse contexto, ambos os lados 

ressaltaram o fortalecimento da 

cooperação em defesa entre os dois 

países amigos e acordaram em 

continuar a cooperação em matéria de 

treinamento. 

5. Os dois lados coincidiram em que o 

intercâmbio de visitas em vários níveis 

contribuirá para o desenvolvimento das 

relações bilaterais. A respeito, 

concordaram em intensificar os contatos 

e a cooperação entre representantes 

governamentais e entre os setores 

privados de ambos os países, com vistas 

a aprofundar e expandir as relações 

bilaterais e a incentivar investimentos 

mútuos. 

6. Ambos os lados identificaram várias 

áreas de interesse mútuo para a 

cooperação e investimentos, tais como 

agricultura, indústria, energia, 

mineração, infraestrutura, transporte, 

ciência e tecnologia e inovação. Os 

líderes concordaram em intensificar a 

cooperação nos campos do uso pacífico 

de energia nuclear, cooperação cultural, 

uso do espaço exterior e cooperação em 

esportes, o que contribuirá 

significativamente para ampliar a 
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parceria econômica entre os dois países. 

Ambos os lados saudaram o anúncio do 

início de negociações para evitar a 

dupla tributação e para facilitar e 

expandir fluxos de investimento entre 

os dois países. 

7. Os dois lados discutiram assuntos 

relativos à paz e à segurança 

internacionais e à necessidade de 

fortalecimento de parcerias 

internacionais para o combate ao 

extremismo e ao terrorismo. 

Coincidiram na necessidade de 

intensificação de esforços concertados 

da comunidade internacional para se 

contrapor àquele flagelo e rejeitar o 

sectarismo. Reiteraram que aquele 

grave fenômeno não é vinculado a 

nenhuma raça, cor ou religião e que se 

tornou um dos mais importantes 

assuntos da atualidade. Acordaram em 

intensificar a cooperação para o 

combate ao crime e terrorismo 

internacional em todas as suas formas. 

8. No espírito construtivo presente nas 

reuniões, os líderes intercambiaram 

visões sobre as situações em suas 

respectivas regiões, sobre temas 

políticos e crises no Oriente Médio, 

bem como sobre temas globais. 

9. Nesse contexto, o lado saudita 

manifestou apreço pela condenação pelo 

Governo brasileiro dos ataques 

terroristas perpetrados contra as 

instalações da Saudi Aramco em 

Abqaiq e Khurais, no Reino da Arábia 

Saudita, que afetaram o fornecimento 

internacional de petróleo e a economia 

global. 

10. Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro 

e Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da 

Defesa, Príncipe Mohammed bin 

Salman bin Abdulaziz, encontrou-se 

com Sua Excelência o Presidente Jair 

Bolsonaro e tratou de possibilidades 

para desenvolver ainda mais as relações 

políticas e econômicas entre os dois 

países. Ambos os líderes salientaram a 

importância do incremento de 

investimentos e da adoção de medidas 

para aumentar o comércio entre ambos 

os países. Concordaram com a 

importância de assegurar a segurança 

energética e a liberdade das rotas 

marítimas no Golfo, no Golfo de Omã e 

no Mar Arábico. Coincidiram acerca da 

importância da estabilidade no Oriente 

Médio e de sua relação com a paz e a 

segurança internacionais. 

11. Ambos os lados ressaltaram a 

importância de fortalecer e de ampliar 

as relações de investimento e de 

comércio, promovendo ainda mais a 

cooperação em diversas áreas e 

explorando oportunidades disponíveis 

no marco da ambiciosa Visão 2030 

saudita. Destacaram, igualmente, a 

amplitude e a profundidade das 

reformas econômicas atualmente 

conduzidas no Brasil e a forma pela 

qual impactarão positivamente as 

relações entre os dois países. 

12. O Custódio das Duas Mesquitas 

Sagradas e Sua Excelência o Presidente 

do Brasil testemunharam a assinatura de 

vários acordos e memorandos de 

entendimento entre ambos os países em 

diversas áreas de cooperação, como 

defesa, cultura e vistos. 

13. O Presidente Jair Bolsonaro 

participou, como convidado de honra, 

da conferência Future Investment 

Initiative, fórum anual realizado em 

Riade com o objetivo de discutir 

tendências na economia mundial e 

perspectivas para o ambiente global de 

investimentos. O Senhor Presidente da 

República participou, por fim, de evento 

empresarial no Conselho das Câmaras 

de Comércio saudita, em que estiveram 

presentes empresários e investidores 

brasileiros e sauditas. 

14. Ao final da visita, Sua Excelência o 

Presidente da República Federativa do 

Brasil, Senhor Jair Bolsonaro, 

expressou ao Custódio das Duas 

Mesquitas Sagradas, a Sua Alteza Real 
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o Príncipe Herdeiro e ao cordial povo 

saudita profunda gratidão pela calorosa 

hospitalidade com que foi recebido, 

juntamente com sua comitiva. 

 

Nota de Apoio à Missão da OEA à 

Bolívia 31/10/2019 

 
O governo brasileiro tem acompanhado 

com preocupação todos os 

desdobramentos relacionados às 

eleições gerais da Bolívia, realizadas em 

20/10. 

O Brasil reitera seu apoio a um processo 

eleitoral democrático, transparente, 

justo e livre, que honre a vontade 

soberana do povo boliviano. 

O Brasil respalda os trabalhos 

realizados pela Missão de Observação 

Eleitoral (MOE) da OEA que 

acompanhou, a convite do governo 

boliviano, as eleições de 20/10. 

A MOE registrou que toda eleição deve 

ser regida pelos princípios da certeza, 

legalidade, transparência, equidade, 

independência e imparcialidade, e que 

vários desses princípios foram 

desrespeitados ao longo do processo 

eleitoral na Bolívia. 

As recomendações preliminares 

emitidas pela missão indicam a 

necessidade de que todas as etapas da 

eleição realizada na Bolívia sejam 

analisadas por especialistas 

independentes. 

Nessas condições, o Brasil reconhece a 

importância dos acordos firmados pelo 

governo da Bolívia e pela Secretaria-

Geral da OEA para viabilizar a 

realização de missão para analisar a 

integridade eleitoral do pleito de 20/10, 

que terá início da data de hoje. 

O governo brasileiro manifesta sua 

firme expectativa de que a auditoria do 

processo eleitoral na Bolívia produzirá 

resultados sérios e rigorosos sobre a 

legitimidade do pleito, de caráter 

vinculante para as partes envolvidas, 

com o objetivo de que seja respeitado o 

soberano desejo do povo boliviano na 

escolha de seus dirigentes. 

 

Brasil-Coreia do Sul – 

Comemoração dos 60 anos de 

relações diplomáticas 31/10/2019 

 
Brasil e Coreia do Sul celebram hoje o 

60º aniversário do estabelecimento de 

relações diplomáticas. 

As relações do Brasil com a Coreia do 

Sul se caracterizam por grande 

dinamismo e pelo interesse recíproco no 

aprofundamento da cooperação, nos 

mais diversos setores. A Coreia do Sul é 

importante parceiro comercial do Brasil 

na Ásia, com intercâmbio de US$ 6,1 

bilhões entre janeiro e setembro deste 

ano. O estoque de investimentos sul-

coreanos no País é de cerca de US$ 6 

bilhões, principalmente nos setores 

eletroeletrônico, automobilístico e de 

semicondutores. 

As negociações do acordo de livre-

comércio MERCOSUL-Coreia do Sul, 

ora em curso, atendem ao interesse 

mútuo de aproveitar as potencialidades 

das relações econômico-comerciais, 

permitindo, entre outros objetivos, a 

diversificação do comércio bilateral. 

Brasil e Coreia do Sul têm ainda 

trabalhado para expandir a cooperação 

em áreas estratégicas como educação, 

ciência, tecnologia e inovação. 

O Brasil abriga a maior comunidade de 

coreanos na América Latina. São cerca 

de 50 mil pessoas, estabelecidas 

principalmente na cidade de São Paulo, 

que contribuem de maneira decisiva 

para o estreitamento dos laços entre 

nossos povos. 

Ao celebrar os avanços obtidos nesses 

60 anos, o governo brasileiro manifesta 
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sua expectativa de seguir fortalecendo 

essa relação, e transmite ao povo da 

Coreia do Sul seus melhores 

cumprimentos. 

 

Calendário de eventos entre 1 e 8 de 

novembro de 2019 01/11/2019 

 
10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

nas galerias RetroAvangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

14/OUT a 8/NOV – Genebra, Suíça. 

127ª sessão do Comitê de Direitos 

Humanos (continuação) 

21/OUT a 1/NOV – Genebra, Suíça. 

17ª sessão do Grupo de Trabalho 

Intergovernamental sobre a 

implementação efetiva da Declaração e 

Programa de Ação de Durban. 

21/OUT a 8/NOV – Genebra, Suíça. 

74ª sessão do Comitê sobre a 

Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher. 

24/OUT a 7/NOV – Genebra, Suíça. 

337ª Sessão do Conselho de 

Administração da OIT. 

26/OUT a 04/NOV – Hamamatsu, 

Japão. Exposição fotográfica 

“Dekassegui Brasil: 30 anos de 

trajetória vistos pelo fotógrafo Junior 

Maeda” na galeria da Universidade de 

Arte e Cultura de Shizuoka. 

01/NOV – Chicago, EUA. Abertura do 

festival anual de filmes brasileiros, 

Mostra X, no Columbia College 

Chicago. A Mostra é organizada pelo 

"Partners of the Americas, Illinois-São 

Paulo Chapter". 

01/NOV – Seul, Coreia do Sul. 8º 

Concurso Nacional de Oratória em 

Português. Hankuk University of 

Foreign Studies. 

04/NOV – Genebra, Suíça. Reunião da 

Declaração Conjunta sobre 

Regulamentação Doméstica em 

Serviços da OMC (Organização 

Mundial do Comércio) (Fonte: 

DELBRASOMC) 

04/NOV – Genebra, Suíça. Reunião do 

Comitê de Comércio de Aeronaves 

Civis da OMC (Organização Mundial 

do Comércio) (Fonte: DELBRASOMC) 

04 a 06/NOV – Genebra, Suíça. 3ª. 

Sessão do Grupo Intergovernamental de 

Peritos em Financiamento para o 

Desenvolvimento da UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e o Desenvolvimento) (Fonte: 

DELBRASOMC) 

04 a 07/NOV – Genebra, Suíça. 42a. 

Sessão do Comitê Permanente de 

Direito de Marcas, Desenhos Industriais 

e Indicações Geográficas da OMPI 

(Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual) (Fonte: DELBRASOMC) 

4 e 5/NOV – Praia, Cabo Verde. 

Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). VI Reunião de 

Pontos Focais para a Igualdade de 

Gênero. 

04/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião Conjunta 

dos Comitês de Finanças e Programa. 

04 a 08/NOV – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 31ª 

Reunião das Partes do Protocolo de 

Montreal sobre Substâncias que 

Destroem a Camada de Ozônio. 

04 a 06/NOV – Nova Delhi, Índia. 

Reunião do grupo IC-4 da Mission 

Innovation. (Fonte: Brasemb Nova 

Delhi) 

05/NOV – Xangai, República Popular 

da China. Mini-Ministerial da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

(Fonte: DELBRASOMC) 

05/NOV – Genebra, Suíça. Sessão 

temática do Comitê de Medidas 

Sanitárias e Fitossanitárias da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

sobre Procedimentos de Aprovação 

(Fonte: DELBRASOMC) 

05/NOV – Genebra, Suíça. Workshop 

sobre Ajuda ao Comércio - Acesso ao 
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Financiamento da OMC (Organização 

Mundial do Comércio) sobre 

Procedimentos de Aprovação (Fonte: 

DELBRASOMC) 

05/NOV – Genebra, Suíça. Comitê de 

Comércio e Desenvolvimento - Sessão 

sobre Ajuda ao Comércio da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

(Fonte: DELBRASOMC) 

05/NOV e 06/NOV – Londres – Reino 

Unido. Conferência sobre a Reforma da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio) no Instituto Real de 

Relações Internacionais - Chatham 

House: Perspectivas e propostas dos 

EUA e da Europa (Fonte: 

DELBRASOMC) 

5 e 6/NOV – Nova Delhi, Índia. 10th 

Annual Asia Sugar & Ethanol 

Conference. (Fonte: Brasemb Nova 

Delhi) 

5 e 6/NOV - Nova Delhi, Índia. FICCI 

6th India Sustainability Conclave. 

(Fonte: Brasemb Nova Delhi) 

05 a 08/NOV – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 178ª 

Sessão do Comitê de Finanças. 

05 a 08/NOV – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 127ª 

Sessão do Comitê de Programa. 

05/NOV – Taipé, Taiwan. Almoço 

oferecido pelo Diretor do Escritório a 

operadores turísticos locais por ocasião 

da “Taipei International Travel Fair” 

(ITF) 

5/NOV – Abertura do II Festival de 

Cinema Brasileiro na Síria. Damasco, 

Síria. 

5 a 8/NOV – Tóquio, Japão. Missão da 

Coordenadoria de Defesa Civil do 

Estado de Minas Gerais. 

5 a 10/NOV – Montevidéu, Uruguai. 

Semana de gastronomia do Brasil, com 

inauguração de exposição do artista 

plástico Guilherme Secchin. Realizada 

no hotel Hyatt Centric, a Semana do 

Brasil também contará com estande 

para divulgação de destinos turísticos 

brasileiros. 

5 a 13/NOV – Síria, Damasco. II 

Festival de Cinema Brasileiro. 

06/NOV – Genebra, Suíça. Reunião 

informal do Comitê de Medidas 

Sanitárias e Fitossanitárias da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

(Fonte: DELBRASOMC) 

06/NOV – Genebra, Suíça. Subcomitê 

para os Países Menos Desenvolvidos da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio) (Fonte: DELBRASOMC) 

6/NOV – Tóquio, Japão. Brazilian 

Music @ the Embassy: “pocket-show” e 

bate-papo com Flávio Venturini na 

Embaixada do Brasil. 

6/NOV – Praia, Cabo Verde. 

Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). VI Reunião de 

Ministros da Igualdade de Gênero. 

6 e 7/NOV – Nova Delhi, Índia. ICC 

13th Energy Summit. (Fonte: Brasemb 

Nova Delhi) 

6 a 9/NOV – Uagadugu, Burkina Faso. 

I Panorama do Cinema Brasileiro em 

Burkina Faso, com a exibição de cinco 

filmes de longa-metragem: "Gabriel e a 

Montanha", "Ensaio sobre a Cegueira", 

"Linha de Passe", "Cinema, Aspirinas e 

Urubus" e "Estômago". 

07/NOV – Seul, Coreia do Sul. World 

Coffee Leaders Forum. COEX. 

07/NOV – Seul, Coreia do Sul. 

Promoção estande do Brasil no Café 

Show. COEX. 

07/NOV – Shizuoka, Japão. Cerimônia 

de abertura do Festival Mundial do Chá 

2019, com a participação da princesa 

Akiko, prima do imperador Naruhito. 

07 e 08/NOV – Genebra. Reunião 

aberta de consultas do Grupo de 

Negociação de Subsídios à Pesca da 

OMC (Organização Mundial do 

Comércio) (Fonte: DELBRASOMC) 

07 e 08/NOV – Genebra. 76ª Reunião 

do Comitê de Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias da OMC (Organização 

Mundial do Comércio) (Fonte: 

DELBRASOMC) 
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07 e 08/NOV – Genebra. Reunião 

Intercalar do CCTD (Comitê de Ciência 

e Tecnologia para o Desenvolvimento) 

da UNCTAD (Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento) sobre o 

aproveitamento da rápida mudança 

tecnológica para o desenvolvimento 

inclusivo e sustentável. (Fonte: 

DELBRASOMC) 

7 a 9/NOV – Cidade do Panamá, 

Panamá. Reunião da Comissão de 

Assuntos Políticos, Municipais e da 

Integração do Parlamento Latino-

Americano e Caribenho. 

7 a 9/NOV – Cidade do Panamá, 

Panamá. Reunião da Comissão de 

Segurança Cidadã, Combate e 

Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo 

e Crime Organizado do Parlamento 

Latino-Americano e Caribenho. 

7 a 9/NOV – Cidade do Panamá, 

Panamá. Reunião da Comissão de 

Direitos Humanos, Justiça e Políticas 

Carcerárias do Parlamento Latino-

Americano e Caribenho. 

7 a 22/NOV – Tóquio, Japão. 

Exposição “Borges: Brazilian 

woodblock painting revealed” na 

Embaixada do Brasil. 

08/NOV – Seul, Coreia do Sul. Palestra 

sobre economia brasileira. Samsung 

Seminar. Sede da Samsung.  

08/NOV – Paris, França. Dia Mundial 

da Ciência para Paz e Desenvolvimento 

2019. 

 

Situação Política na Guiné-Bissau 

04/11/2019 

 
O Governo brasileiro acompanha os 

desdobramentos políticos recentes na 

Guiné-Bissau, país com o qual mantém 

históricos e tradicionais vínculos e 

importantes projetos de cooperação, na 

expectativa de que todos os seus atores 

políticos contribuam para a realização 

das eleições em 24 de novembro, 

essenciais para a consolidação da paz e 

da estabilidade daquele país. 

O Brasil expressa seu apoio ao Governo 

da Guiné-Bissau, chefiado pelo 

Primeiro-Ministro Aristides Gomes, e 

reitera sua intenção de cooperar, 

bilateralmente e em conjunto com 

parceiros internacionais, como a 

Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), para a consolidação 

da sua democracia e do seu 

desenvolvimento. 

 

Declaração sobre a situação na 

Bolívia 07/11/2019 

Levando em consideração a situação na 

Bolívia e o recente desenvolvimento no 

processo eleitoral naquele país, os 

governos do Brasil, Argentina, Canadá, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e 

Venezuela declaram: 

1. Apoiar o trabalho profissional e 

técnico realizado pela equipe da Missão 

de Observação Eleitoral (MOE) da 

OEA e pela equipe da OEA que 

continua trabalhando para fortalecer o 

processo eleitoral na Bolívia. 

2. Salientar que a MOE estabeleceu que 

todas as eleições devem ser regidas 

pelos princípios de certeza, legalidade, 

transparência, justiça, independência e 

imparcialidade. Nesse sentido, a MOE 

afirma, em seu relatório preliminar de 

23 de outubro de 2019, ter constatado 

que vários desses princípios foram 

violados por diferentes razões ao longo 

do processo eleitoral boliviano. 

3. Apoiar a condução de uma análise da 

integridade eleitoral pela OEA na 

Bolívia, conforme estabelecido no 

Acordo de Integridade Eleitoral, 

acordado entre o Governo do Estado 

Plurinacional da Bolívia e a Secretaria-

Geral da Organização dos Estados 

Americanos; e assumindo de boa-fé as 

obrigações nele contidas; 
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4. Instar todas as partes envolvidas na 

disputa eleitoral e todos os atores 

sociais a aceitarem o resultado da 

análise da integridade eleitoral por seu 

caráter vinculante e a implementar suas 

conclusões, de acordo com os prazos 

estabelecidos pela Constituição e pelas 

Leis do Estado Plurinacional da Bolívia; 

5. Instar o governo boliviano, os 

partidos políticos, as autoridades 

eleitorais e todos os atores sociais a 

cooperarem plenamente com a OEA e a 

garantirem a segurança, a transparência 

e a credibilidade do processo; 

6. Apoiar os mecanismos de 

preservação e defesa da democracia 

representativa na Bolívia, em 

conformidade com a Carta Democrática 

Interamericana; 

7. Convidar o Governo da Bolívia e 

todos os participantes da eleição a 

respeitarem e honrarem a vontade 

democrática do povo boliviano e a 

cessarem os atos de violência. 

 

XVI Reunião de Ministros das 

Relações Exteriores do Grupo de 

Lima – Brasília, 8 de novembro de 

2019 07/11/2019 

O Brasil sediará, em 8 de novembro de 

2019, a XVI reunião de Ministros das 

Relações Exteriores do Grupo de Lima. 

Será a primeira reunião do agrupamento 

a ser realizada no país. 

O Grupo de Lima – composto 

atualmente, além do Brasil, por 

Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Guatemala, Guiana, 

Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, 

Santa Lúcia e Venezuela – é o principal 

fórum regional de discussão sobre a 

crise venezuelana e de articulação de 

posições comuns dos países-membros 

em fóruns internacionais. O Grupo 

reúne-se periodicamente para avaliar a 

evolução da crise venezuelana e discutir 

estratégias de pressão político-

diplomática sobre o regime ilegítimo de 

Nicolás Maduro. 

A reunião em Brasília será ocasião de 

renovar e discutir os mecanismos 

disponíveis para contribuir ao fim da 

usurpação do poder na Venezuela por 

Nicolás Maduro e à redemocratização 

do país, tendo sempre presente, antes de 

tudo, o enorme sofrimento ao qual o 

povo venezuelano tem sido submetido 

pelo regime ditatorial. 

 

Eleição de Embaixador brasileiro 

como Secretário-Geral da Agência 

para a Proscrição de Armas 

Nucleares na América Latina e no 

Caribe (OPANAL) 07/11/2019 

O Governo brasileiro recebe com 

grande satisfação a notícia da eleição, 

em 7/11, por aclamação, do Embaixador 

brasileiro Flávio Roberto Bonzanini, 

diplomata de larga experiência, ao cargo 

de Secretário-Geral da Agência para a 

Proscrição de Armas Nucleares na 

América Latina e no Caribe 

(OPANAL), sediada na Cidade do 

México. 

Na ocasião, o Brasil agradece o atual 

Secretário-Geral da OPANAL, 

Embaixador Luiz Filipe de Macedo 

Soares, também diplomata brasileiro, 

pela excelente condução dos trabalhos 

da Agência ao longo dos últimos seis 

anos. 

 

Declaração do Grupo de Lima – 

Brasília, 8 de novembro de 2019 

08/11/2019 
Os Governos de Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, e 

Venezuela, membros do Grupo Lima, 

reunidos em Brasília, expressam o 

seguinte: 
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1. Reiteram e reforçam seu apoio ao 

presidente encarregado Juan Guaidó, à 

Assembleia Nacional, como autoridades 

legítimas e democraticamente eleitas, e 

ao povo venezuelano, que expressa seu 

repúdio à ditadura por meio de 

manifestações pacíficas, a exemplo da 

convocada para o dia 16 de novembro. 

2. Diante da ausência de condições 

adequadas para a realização de eleições 

livres, apoiam o acordo aprovado pela 

Assembleia Nacional em 17 de 

setembro, o qual ratifica a rota política 

proposta como saída para a crise e 

estabelece a permanência do presidente 

Guaidó na presidência encarregada do 

país após 5 de janeiro de 2020 e até o 

fim da usurpação e a realização de 

eleições presidenciais livres, justas, 

transparentes e com observação 

internacional. 

3. Reiteram seu apoio a uma solução 

política, pacífica, democrática e liderada 

pelos próprios venezuelanos como 

forma de solucionar a grave e complexa 

crise por que passa a Venezuela. 

Reiteram a convicção de que somente o 

pleno restabelecimento da democracia 

permitirá vencer a crise política, 

econômica, humanitária e de direitos 

humanos. Rechaçam a pretensão do 

governo ilegítimo de convocar eleições 

parlamentares antecipadas cujo único 

fim é a dissolução da Assembleia 

Nacional legítima e democraticamente 

eleita. 

4. Advertem que a autodeclarada “Mesa 

Nacional” do regime ilegítimo não 

oferece as garantias para o processo 

crível de diálogo e de negociação 

requerido, com a participação da 

Assembleia Nacional, com o objetivo de 

resolver a crise por meio da realização 

de eleições presidenciais livres, justas e 

transparentes na Venezuela. 

5. Decidem renovar e ampliar os 

esforços conjuntos dos países do Grupo 

de Lima para expor e denunciar, em 

todos os foros multilaterais e regionais, 

a situação produzida pelo regime 

ilegítimo de Maduro. 

6. Acordam realizar esforço 

concentrado e coordenado junto a países 

de outras regiões para expor e denunciar 

a situação produzida pelo regime 

ilegítimo de Maduro, com vistas a obter 

sua cooperação para uma transição 

democrática na Venezuela. 

7. Resolvem cooperar para apresentar à 

comunidade internacional a gravidade 

da situação econômica, política e 

humanitária na Venezuela, como, por 

exemplo, recolhendo testemunhos de 

migrantes e refugiados venezuelanos 

sobre violações de direitos humanos 

naquele país. 

8. Condenam os vínculos explícitos do 

regime Maduro com grupos armados à 

margem da lei e com organizações 

terroristas, assim como a proteção 

outorgada à presença de membros do 

ELN e de outros grupos armados 

ilegais, que encontraram em território 

venezuelano um santuário para a 

realização de suas atividades terroristas 

e criminais, o que representa clara 

ameaça à paz, à estabilidade e à 

segurança da região. 

9. Repudiam as declarações de porta-

vozes do regime ilegítimo que fazem 

apologia à violência e a incitam em 

diferentes países da região. 

Especificamente, rechaçam, nos temos 

mais enérgicos, as ameaças diretas da 

ditadura venezuelana, inclusive de uso 

de misseis contra a população civil em 

território colombiano. 

10. Exortam os governos que apoiam o 

regime ilegítimo da Venezuela a 

favorecer a transição democrática. 

Especialmente, fazem um chamado a 

Cuba a ser parte da solução para a crise. 

Reiteram o chamado para que as 

alianças pela paz e pela prosperidade 

dos povos sejam conduzidas com o 
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respeito ao estado de direito e o 

exercício da democracia. 

11. Observam que, reiteradamente, 

iniciativas de diálogo patrocinadas por 

diversos atores são manipuladas pelo 

regime de Maduro, que as transforma 

em manobras protelatórias para 

perpetuar-se no poder, que frustram a 

vontade democrática dos venezuelanos 

e que, portanto, devem ser avaliadas 

com cautela por parte da comunidade 

internacional. 

12. Condenam, da forma mais enérgica, 

a alarmante situação dos direitos 

humanos na Venezuela e reafirmam seu 

apoio categórico à Resolução 42/25 do 

Conselho de Direitos Humanos que cria 

missão internacional independente de 

averiguação de fatos, com mandato 

amplo e robusto, encarregada de 

investigar as graves e sistemáticas 

violações de direitos humanos 

cometidas na Venezuela desde 2014, 

com o objetivo de garantir a 

responsabilização dos violadores, a 

justiça para as vítimas e a garantia de 

não recorrência. 

13. Condenam o brutal assassinato de 

Edmundo Rada, dirigente do partido 

Voluntad Popular, instam à liberação 

imediata de todos os presos políticos na 

Venezuela e conclamam a comunidade 

internacional, em particular a Alta 

Comissária das Nações Unidas para 

Direitos Humanos, a atuar de forma 

expedita para que os direitos dos 

venezuelanos sejam reestabelecidos e 

sua integridade protegida. 

14. Deploram profundamente que o 

regime ilegítimo e ditatorial de Nicolás 

Maduro tenha sido eleito para o 

Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas. Essa eleição, fato 

lamentável que não deve repetir-se, 

significa uma violação adicional aos 

direitos humanos de todos os 

venezuelanos e a fragilização do 

sistema internacional de direitos 

humanos das Nações Unidas. 

15. Compartilham as preocupações da 

Comissão de Inquérito da Organização 

Internacional do Trabalho sobre as 

violações recorrentes de direitos 

trabalhistas e empresariais praticadas na 

Venezuela e lamentam a falta de 

cooperação do regime ilegítimo com o 

órgão. 

16. Reafirmam sua plena disposição 

para seguir com os esforços em outros 

foros, - como na Organização dos 

Estados Americanos (OEA) e ao 

amparo do Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca (TIAR) -, para 

intensificar a cooperação jurídica, 

judicial e policial, com o fito de tomar 

medidas concretas contra pessoas e 

entidades associadas ao regime 

ilegítimo envolvidas em atos de 

corrupção, atividades ilícitas de 

lavagem de dinheiro, narcotráfico, 

terrorismo e seu financiamento. 

17. Comprometem-se a adotar outras 

medidas adicionais de pressão – 

excluindo o uso da força - sobre o 

regime de Maduro, por meio de sanções 

especificas que permitam avanços na 

transição democrática, de acordo com 

os respectivos ordenamentos jurídicos 

nacionais. 

18. Reiteram que a manutenção do 

“status quo” na Venezuela não é uma 

opção, assim como reconhecido 

também pelo Grupo Internacional de 

Contato (GIC). Destacam a reunião 

realizada pelo Grupo de Lima com o 

GIC em Nova Iorque, em 25 de 

setembro último, em que se decidiu 

trabalhar de maneira coordenada e 

complementar, promovendo também a 

aproximação com outros atores da 

comunidade internacional, com o 

objetivo de apoiar uma solução política, 

pacífica e democrática para a crise na 

Venezuela. 
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19. Anunciam sua intenção de convocar 

uma conferência internacional com o 

acompanhamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, à 

margem de sua Assembleia Geral que se 

celebrará em março de 2020, em 

Barranquilla, Colômbia, para apoiar os 

esforços do legítimo governo de Juan 

Guaidó para implementação do “Plan 

País”, concebido para resgatar a 

Venezuela da grave crise econômica e 

do colapso social. 

20. Reconhecem a importância dos 

aportes financeiros já realizados e 

reiteram a necessidade de reforçar a 

assistência financeira para os países 

receptores de migrantes venezuelanos e, 

nesse sentido, saúdam o chamado da 

"Conferência de Solidariedade 

Internacional sobre a Crise de 

Refugiados e Migrantes da Venezuela", 

realizada em Bruxelas, nos dias 28 e 29 

de outubro, para mobilizar fundos 

substanciais adicionais, incluindo a 

realização de uma conferência que 

obtenha novas contribuições. 

21. Saúdam a decisão de realizar uma 

primeira reunião do Grupo de Amigos 

do Processo de Quito, mecanismo de 

articulação e cooperação regional para 

enfrentar os desafios da maciça 

mobilidade de cidadãos venezuelanos 

nos países da América Latina e do 

Caribe. 

22. Destacam a participação nesta 

reunião de representantes de El 

Salvador, Equador, Estados Unidos, 

União Europeia e do secretariado da 

OEA, com os quais se analisaram 

pontos de convergência e sua disposição 

para continuar apoiando os esforços 

regionais que venham a contribuir para 

a realização de eleições presidenciais 

livres, justas, transparentes e com 

observação internacional, em benefício 

do povo venezuelano. 

23. Decidem continuar em sessão 

permanente. 

Calendário de eventos entre 9 e 15 de 

novembro de 2019 08/11/2019 

 
10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

nas galerias Retro Avangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

5 a 10/NOV – Montevidéu, Uruguai. 

Semana de gastronomia do Brasil, com 

inauguração de exposição do artista 

plástico Guilherme Secchin. Realizada 

no hotel Hyatt Centric, a Semana do 

Brasil também contará com estande 

para divulgação de destinos turísticos 

brasileiros. 

5 a 13/NOV – II Festival de Cinema 

Brasileiro na Síria. Damasco, Síria 

(participação da Embaixada). 

6 a 9/NOV – Uagadugu, Burkina Faso. 

I Panorama do Cinema Brasileiro em 

Burkina Faso, com a exibição de cinco 

filmes de longa-metragem: "Gabriel e a 

Montanha", "Ensaio sobre a Cegueira", 

"Linha de Passe", "Cinema, Aspirinas e 

Urubus" e "Estômago". 

7 a 9/NOV – Moscou, Rússia. 

Conferência de Moscou sobre Não 

Proliferação. 

7 a 9/NOV – Cidade do Panamá, 

Panamá. Reunião da Comissão de 

Assuntos Políticos, Municipais e da 

Integração do Parlamento Latino-

Americano e Caribenho. 

7 a 9/NOV – Cidade do Panamá, 

Panamá. Reunião da Comissão de 

Segurança Cidadã, Combate e 

Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo 

e Crime Organizado do Parlamento 

Latino-Americano e Caribenho. 

7 a 9/NOV – Cidade do Panamá, 

Panamá. Reunião da Comissão de 

Direitos Humanos, Justiça e Políticas 

Carcerárias do Parlamento Latino-

Americano e Caribenho. 

7 a 14/NOV – Seul, Coreia do Sul. 

Missão de Rondônia liderada pelo 

prefeito de Porto Velho, Sr. Hildon 

Chaves. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21075-calendario-de-eventos-entre-9-e-15-de-novembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21075-calendario-de-eventos-entre-9-e-15-de-novembro-de-2019
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7 a 22/NOV – Tóquio, Japão. 

Exposição “Borges: Brazilian 

woodblock painting revealed” na 

Embaixada do Brasil. 

8 a 14/NOV – Quito, Equador. 174º 

Período de Sessões da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 

8/NOV à 31/DEZ – Genebra, Suíça. 

Exposições "A grande floresta" e 

"Araucárias: nosso tesouro", de 8 de 

novembro à 31 de dezembro de 2019, 

na sala Point Favre, em Chêne-Bourg. 

9/NOV – Cidade do México, México. 

Missão Eletro-Eletrônica da SINDVEL 

no México, Setor comercial. 

9/NOV – Roma, Itália. Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Evento especial de 

comemoração do 15º aniversário do 

Tratado Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

9 e 10/NOV – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Consultas preparatórias para a 8a 

Sessão do Órgão Gestor do Tratado 

Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

10 a 14/NOV – Songdo, Coreia do Sul. 

24ª reunião do Conselho do Fundo 

Verde para o Clima (GCF). 

11/NOV – Genebra, Suíça. 13a 

Conferência Anual das Altas Partes 

Contratantes do Protocolo V à 

Convenção sobre Certas Armas 

Convencionais 

11/NOV – Genebra, Suiça. Reunião do 

Comitê de Acesso a Mercados da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

(Fonte: DELBRASOMC) 

11/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do Grupo 

de Trabalho do Grupo Consultivo do 

Comitê de Segurança Alimentar 

Mundial (CSA). 

11 a 14/NOV – Chicago, EUA. Feira 

"FabTech Expo". O Secom visitará, no 

dia 12 do corrente, a feira “FabTech 

Expo”, que ocorrerá de 11 a 14 de 

novembro na cidade de Chicago. 

11 a 14/NOV – Dublin, Irlanda. GAD 

World 2019 - Encontro mundial sobre o 

desenvolvimento de aeroportos e 

investimentos. 

11 a 15/NOV – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 35ª 

Sessão do Comitê de Padrões da 

Comissão de Medidas Fitossanitárias 

(CMF). 

11 a 15/NOV – Genebra, Suiça. Décima 

primeira sessão do Comitê de 

Investimentos, Empresas e 

Desenvolvimento da UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento) (Fonte: 

DELBRASOMC) 

11 a 16/NOV - Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 8a 

Sessão do Órgão Gestor do Tratado 

Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

11 a 16/NOV – Missão da Federeção 

Goiana de Municípios a Taiwan. 

11 a 17/NOV – Moscou, Rússia. 2ª 

Semana de Dança Afro-brasileira. 

11 a 22/11 – Nova Delhi, Índia. RIS-

ITEC Capacity Building Programme on 

"Learning South-South Cooperation". 

(Fonte: Brasemb Nova Délhi) 

12/NOV – Genebra, Suíça. 21a 

Conferência Anual das Altas Partes 

Contratantes do Protocolo II Emendado 

à Convenção sobre Certas Armas 

Convencionais 

12/NOV – Genebra, Suíça. Lançamento 

do Relatório Mundial sobre Propriedade 

Intelectual da OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual) 

(Fonte: DELBRASOMC) 

12/NOV – Genebra, Suíça. Comitê do 

Balanço de Pagamentos da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

(Fonte: DELBRASOMC) 
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12/NOV – Genebra, Suíça. Comitê de 

Orçamento, Finanças e Administração 

da OMC (Organização Mundial do 

Comércio) (Fonte: DELBRASOMC) 

12/NOV – Tóquio, Japão. Projeção do 

filme “Chawan Project: Um Universo 

em suas mãos” de Hideko Honma sobre 

o legado da cultura japonesa para a 

cerâmica brasileira. Local: Auditório da 

Embaixada do Brasil. 

12/NOV – Paris, França. Abertura da 

40ª sessão da Conferência Geral da 

UNESCO. 

12/NOV – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Consulta 

anual de parceria com os Países 

Membros. 

12/NOV – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

dos Países Membros da Lista C com o 

Diretor-Executivo do PMA. 

12 e 13/NOV – Paris, França. 2º Fórum 

de Paris sobre a Paz. Delegação do 

Brasil chefiada pelo Embaixador Luís 

Fernando Serra. 

13 a 15/NOV – Genebra, Suíça. 

Reunião Anual das Altas Partes 

Contratantes da Convenção sobre Certas 

Armas Convencionais 

13/NOV – Genebra, Suíça. Comitê de 

Medidas de Investimento Relacionadas 

ao Comércio da OMC (Organização 

Mundial do Comércio) (Fonte: 

DELBRASOMC) 

13/NOV – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Seminário informal 

sobre o Quadro de Capacidade 

Financeira do FIDA. 

13/NOV – Yaoundé, Cameroun. 

Coquetel oferecido pelo novo 

representante regional do Banco 

Europeu de Investimento por ocasião da 

sua nomeação no Cameroun 

13 a 14/NOV – São Filipe, Ilha do 

Fogo, Cabo Verde. Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Reunião dos Pontos Focais do Turismo 

da CPLP. (Fonte: DELBRASCPLP). 

14/NOV – Washington DC, EUA. 

Reunião Ordinária do Conselho 

Interamericano de Desenvolvimento 

Integral sobre o tema "competitividade", 

em Washington, DC 

14/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do Grupo 

Amigos do Direito à Alimentação. 

14/NOV – Tóquio, Japão. Evento de 

promoção de gastronomia nordestina 

brasileira no âmbito da exposição 

“Borges: Brazilian woodblock painting 

revealed”. 

14/NOV – Paris, França. Recital do 

violonista João Camarero na Embaixada 

do Brasil. 

14/NOV – Yaoundé, Cameroun. 

Cerimónia de abertura do Fórum 

Africano das Infra-estruturas (FAI) 

14/NOV – Paris, França. Discurso do 

Brasil na 40ª sessão da Conferência 

Geral da UNESCO. 

14 a 15/NOV – Genebra, 

Suíça.  Concelho de Bens da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

(Fonte: DELBRASOMC) 

15/NOV – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Consulta da Junta 

Executiva sobre Programas de 

Oportunidades Estratégicas dos Países 

(COSOPs) e sobre o envolvimento do 

FIDA na Reforma do Sistema de 

Desenvolvimento das Nações Unidas. 

15/NOV – Paris, França. Seminário 

"Les concessions forestières et la 

production durable de bois au Brésil", 

com a presença da Analista Ambiental 

Cristina Galvão Alves, Gerente 

Executiva de Concessões Florestais 

(GECOF) da Diretoria de Concessão e 

Monitoramento (DCM) do Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB). 

15/NOV – Encerramento do festival 

anual de filmes brasileiros, Mostra X, 

no Columbia College Chicago. A 

Mostra é organizada pelo "Partners of 

the Americas, Illimois-São Paulo 

Chapter". 
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15/NOV – São Filipe, Ilha do Fogo, 

Cabo Verde. Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). X Reunião 

de Ministros do Turismo da CPLP. 

(Fonte: DELBRASCPLP). 

15/NOV – Moscou, Rússia. 6º Concerto 

do Ciclo de Música Clássica de Câmara 

Brasileira. 

 

Situação na Bolívia 10/11/2019 

 
O Brasil toma conhecimento do 

resultado da Análise de Integridade 

Eleitoral das eleições gerais de 20 de 

outubro, realizada pela Organização dos 

Estados Americanos (OEA), e expressa 

profunda preocupação com as graves 

irregularidades ali apontadas, que 

desqualificam o pleito e levam à 

necessidade de convocação de um novo 

processo eleitoral. 

O Brasil considera pertinente a 

convocação de novas eleições gerais em 

resposta às legítimas manifestações do 

povo e às recomendações da OEA, após 

a constatação das graves 

irregularidades. 

O Brasil estima que o novo sufrágio 

deve ser dotado de todas as condições 

para assegurar sua absoluta 

transparência e legitimidade. Nesse 

sentido, o novo sufrágio deve ser 

presidido por autoridades reconhecidas 

por sua honorabilidade e credibilidade 

para garantir o soberano desejo dos 

bolivianos, e contar com observação 

internacional em todas as etapas do 

processo. 

 

XI Cúpula do BRICS – Brasília, 13 e 

14 de novembro de 2019 11/11/2019 

Ocorrerá em Brasília, em 13 e 14 de 

novembro, a XI Cúpula do BRICS. O 

encontro será presidido pelo Presidente 

Jair Bolsonaro. 

Comparecerão o Presidente Vladimir 

Putin, da Rússia; o Primeiro-Ministro 

Narendra Modi, da Índia; o Presidente 

Xi Jinping, da China; e o Presidente 

Cyril Ramaphosa, da África do Sul. 

O Brasil exerce, este ano, a presidência 

de turno do BRICS, sob o lema 

“Crescimento Econômico para um 

Futuro Inovador”. As áreas prioritárias 

de trabalho são: ciência, tecnologia e 

inovação; economia digital; 

aproximação entre o Conselho 

Empresarial do BRICS e o Novo Banco 

de Desenvolvimento (NDB); saúde e 

combate à corrupção e ao terrorismo. 

O calendário de reuniões de 2019 

contabiliza mais de cem encontros, dos 

quais dezesseis reuniões ministeriais, 

em mais de vinte áreas de cooperação. 

Eventos culturais, acadêmicos e 

empresariais da vertente “people-to-

people” almejam promover o 

conhecimento mútuo das sociedades dos 

cinco países. 

Na Cúpula, os mandatários discutirão 

formas de intensificar a cooperação 

intra-BRICS. Ao final do encontro, 

declaração tratará de temas da agenda 

internacional e da cooperação no âmbito 

do agrupamento. 

Serão realizadas, durante esses dois 

dias, reuniões bilaterais entre o 

Presidente Jair Bolsonaro e os 

mandatários dos demais países 

membros do agrupamento. Os líderes 

participarão, também, no dia 13, da 

sessão de encerramento do Fórum 

Empresarial do BRICS, que reunirá 

cerca de 500 empresários dos cinco 

países. 

Situação na Bolívia 12/11/2019 

 
O governo brasileiro acompanha com 

grande atenção a situação pela qual 

atravessa a Bolívia após a renúncia de 

Evo Morales à presidência e sua saída 

do país. 

O governo brasileiro rejeita 

inteiramente a tese de que estaria 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21076-situacao-na-bolivia-2
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21078-situacao-na-bolivia-3
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havendo um “golpe” na Bolívia. A 

repulsa popular após a tentativa de 

estelionato eleitoral (constatada pela 

OEA), o qual favoreceria Evo Morales, 

levou à sua deslegitimação como 

presidente e consequente clamor de 

amplos setores da sociedade boliviana 

por sua renúncia. 

A renúncia de Evo Morales abriu 

caminho para a preservação da ordem 

democrática, a qual se veria ameaçada 

pela permanência no poder de um 

presidente beneficiado por fraude 

eleitoral. 

O processo constitucional está sendo 

preservado na sua integralidade na 

Bolívia. 

A restauração da paz social na Bolívia 

depende fundamentalmente da 

colaboração de todas as forças políticas 

com o funcionamento normal das 

instituições e com a transição 

democrática, rejeitando-se a via da 

violência. 

O governo brasileiro está pronto a 

colaborar com as autoridades interinas 

da Bolívia de modo a contribuir para 

uma transição pacífica, democrática e 

constitucional. 

O Brasil deseja manter e aprofundar sua 

amizade e cooperação com a Bolívia em 

todas as áreas. 

 

XI Cúpula do BRICS – Declaração 

de Brasília 14/11/2019 

 
Preâmbulo 
 

1. Nós, os líderes da República 

Federativa do Brasil, da Federação da 

Rússia, da República da Índia, da 

República Popular da China e da 

República da África do Sul, reunimo-

nos em 14 de novembro de 2019 em 

Brasília, Brasil, na Décima Primeira 

Cúpula do BRICS, realizada sob o tema 

“BRICS: crescimento econômico para 

um futuro inovador”. 

2. Como líderes de nações vibrantes, 

reafirmamos nosso compromisso 

fundamental com o princípio da 

soberania, respeito mútuo e igualdade e 

com o objetivo comum de construir um 

mundo pacífico, estável e próspero. 

Esses conceitos, valores e objetivos 

fornecem uma base sólida e uma 

orientação clara para nossa cooperação 

mutuamente benéfica e pragmática. 

Com base no trabalho de sucessivas 

cúpulas sobre os pilares da economia, 

paz e segurança, e intercâmbios 

interpessoais, continuaremos a 

fortalecer a cooperação do BRICS para 

o benefício e o bem-estar de nossos 

povos e a aprofundar os laços 

tradicionais de amizade entre nossos 

países. 

3. Estamos satisfeitos com os resultados 

da presidência do BRICS de 2019 

(Anexo 1). Recordamos as mais de cem 

reuniões realizadas este ano (Anexo 2). 

Saudamos as reuniões ministeriais e 

outras reuniões de alto nível realizadas 

este ano nas áreas de finanças, 

comércio, relações exteriores, questões 

de segurança nacional, comunicações, 

meio ambiente, trabalho e emprego, 

ciência, tecnologia e inovação, energia, 

agricultura, saúde e cultura. Também 

tomamos nota da Reunião Anual do 

Conselho de Governadores do Novo 

Banco de Desenvolvimento. 

4. Saudamos, entre outras conquistas, o 

estabelecimento da Rede de Inovação 

do BRICS (iBRICS); a adoção da Nova 

Arquitetura em Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I), que será 

implementada por meio do Comitê 

Diretor de CT&I do BRICS, e os 

Termos de Referência da Plataforma de 

Cooperação em Pesquisa Energética do 

BRICS. Também saudamos a realização 

do Seminário do BRICS sobre 

Estratégias para Combate ao 

Terrorismo, o Seminário sobre Bancos 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21083-declaracao-de-brasilia-11-cupula-do-brics
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21083-declaracao-de-brasilia-11-cupula-do-brics
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de Leite Humano e a Reunião do 

BRICS sobre Recuperação de Ativos. 

Louvamos a assinatura do Memorando 

de Entendimento entre Agências de 

Comércio e Promoção de Comércio e 

Investimento do BRICS, e a criação da 

Aliança Empresarial de Mulheres do 

BRICS. Aplaudimos, ainda, a 

aprovação do Programa de Pesquisa 

Colaborativa em Tuberculose e outras 

iniciativas promovidas pela Presidência 

do BRICS em 2019. 

  

Fortalecendo e reformando o sistema 

multilateral 
5. Continuamos comprometidos com o 

multilateralismo, cooperação de Estados 

soberanos para manter a paz e a 

segurança, promover o desenvolvimento 

sustentável e garantir a promoção e a 

proteção dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais para todos e 

construir um futuro compartilhado mais 

brilhante para a comunidade 

internacional. Reafirmamos nosso 

compromisso de ajudar a superar os 

desafios significativos atualmente 

enfrentados pelo multilateralismo, bem 

como de preservar o papel central da 

ONU nos assuntos internacionais e em 

respeitar o direito internacional, 

incluindo a Carta das Nações Unidas, 

seus propósitos e princípios. 

6. Reiteramos a necessidade urgente de 

fortalecer e reformar o sistema 

multilateral, incluindo a ONU, a OMC, 

o FMI e outras organizações 

internacionais, nas quais continuaremos 

trabalhando para torná-las mais 

inclusivas, democráticas e 

representativas, inclusive por meio de 

maior participação dos mercados 

emergentes e de países em 

desenvolvimento nas tomadas de 

decisão internacionais. Renovamos 

nosso compromisso de moldar uma 

ordem internacional multipolar mais 

justa, imparcial, equitativa e 

representativa. Também sublinhamos o 

imperativo de que as organizações 

internacionais sejam totalmente 

conduzidas pelos Estados Membros e 

que promovam os interesses de todos. 

7. Recordamos o Documento Final da 

Cúpula Mundial de 2005 e reafirmamos 

a necessidade de uma reforma 

abrangente das Nações Unidas, 

incluindo seu Conselho de Segurança, 

com vistas a torná-lo mais 

representativo, eficaz e eficiente e 

aumentar a representação dos países em 

desenvolvimento, de modo que possa 

responder adequadamente aos desafios 

globais. China e Rússia reiteraram a 

importância que conferem ao status e ao 

papel de Brasil, Índia e África do Sul 

nas relações internacionais e apoiam sua 

aspiração de desempenharem papéis 

mais relevantes na ONU. 

8. Expressamos nosso compromisso 

com o desenvolvimento sustentável em 

suas três dimensões - econômica, social 

e ambiental - de maneira equilibrada e 

integrada. Todos os nossos cidadãos, 

em todas as partes de nossos respectivos 

territórios, incluindo áreas remotas, 

merecem desfrutar plenamente dos 

benefícios do desenvolvimento 

sustentável. A cooperação internacional 

neste campo, como em todos os outros, 

deve respeitar a soberania nacional e os 

regulamentos e disposições legais e 

institucionais nacionais, bem como 

práticas e procedimentos. 

9. Reiteramos a importância da 

implementação da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável e 

pedimos esforços redobrados para sua 

oportuna implementação. Exortamos os 

países desenvolvidos a implementarem 

totalmente seus compromissos de 

Assistência Oficial para o 

Desenvolvimento (ODA) e a 

fornecerem aos países em 

desenvolvimento recursos adicionais 

para desenvolvimento. 
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10. Reiteramos nosso compromisso com 

a implementação do Acordo de Paris 

adotado sob os princípios da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC), 

incluindo o princípio das 

responsabilidades comuns mas 

diferenciadas e respectivas capacidades, 

à luz das diferentes circunstâncias 

nacionais. Instamos os países 

desenvolvidos incluídos no Anexo II a 

ampliarem a prestação de assistência 

financeira, tecnológica e de capacitação 

aos países em desenvolvimento para 

apoiar ações de mitigação e adaptação. 

Esperamos que a primeira reposição do 

Fundo Verde para o Clima (GCF) 

exceda significativamente, até o final de 

2019, a mobilização inicial de recursos, 

garantindo que as contribuições 

financeiras dos doadores correspondam 

à ambição, necessidades e prioridades 

dos países em desenvolvimento. 

Estamos também comprometidos em 

trabalhar pelo sucesso da COP 25 da 

UNFCCC, particularmente no que diz 

respeito à obtenção de um resultado 

abrangente e equilibrado sobre todos os 

itens restantes do Programa de Trabalho 

do Acordo de Paris. 

11. Recordamos o Memorando de 

Entendimento em Aviação Regional do 

BRICS e valorizamos a cooperação 

entre os países do BRICS no campo da 

aviação civil. Reconhecendo o papel 

fundamental desempenhado pelo setor 

de aviação em mercados emergentes, 

inclusive nos países do BRICS, e 

considerando os possíveis impactos do 

Esquema de Redução e Compensação 

de Carbono para a Aviação 

Internacional (CORSIA) no crescimento 

do setor de aviação, reiteramos nosso 

compromisso de trabalhar juntos no 

processo de revisão desse marco 

jurídico. 

12. Estamos empenhados em contribuir 

e apoiar o desenvolvimento do Marco 

Global sobre Biodiversidade Pós-2020 e 

o para êxito da 15º Reunião da 

Conferência das Partes da Convenção 

de Diversidade Biológica, a ser 

realizada em Kunming, China, em 2020. 

Aprofundaremos nosso diálogo e 

cooperação nas respectivas posições em 

matéria de biodiversidade. Esperamos 

que os três objetivos da CDB sejam 

considerados no Marco de maneira 

equilibrada, de modo a evitar a 

negligência dos frequentementes 

ignorados pilares de uso sustentável dos 

componentes da diversidade biológica e 

do Acesso e Repartição de Benefícios 

(ABS). 

13. Nós estamos comprometidos em 

implementar os resultados da COP 14 

da UNCCD com o objetivo de alcançar 

o ODS 15.3 até 2030, de combate à 

desertificação, recuperação de terras e 

solos degradados, e lutar para alcançar 

um mundo neutro em termos de 

degradação da terra. Parabenizamos o 

aprimoramento da Cooperação Sul-Sul 

por meio da criação do Centro de 

Restauração Sustentável da Terra pela 

Índia para capacitação, intercâmbio de 

banco de dados e de informações sobre 

o Programa de Estabelecimento de 

Metas de Neutralidade da Degradação 

de Terras. Reconhecemos a Declaração 

de Nova Délhi sobre “Investindo em 

terras e desbloqueando oportunidades” e 

a Declaração de Ordos. 

14. Expressamos séria preocupação com 

as persistentes ameaças à paz e 

segurança internacionais e nos 

comprometemos a trabalhar por uma 

paz duradoura para todos, de acordo 

com a Carta das Nações Unidas e todas 

as obrigações internacionais aplicáveis. 

Reafirmamos nosso compromisso com 

os princípios de boa-fé, igualdade 

soberana dos Estados, não-intervenção 

em assuntos da jurisdição de qualquer 

Estado e o dever de cooperar, de forma 

consistente com a Carta das Nações 

Unidas. A implementação desses 

princípios exclui a imposição de 



186                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

medidas coercitivas não baseadas no 

direito internacional. 

15. Enfatizamos a importância da 

Convenção sobre a Proibição do 

Desenvolvimento, Produção e 

Estocagem de Armas Bacteriológicas 

(Biológicas) e à Base de Toxinas e sua 

Destruição (CPAB) como um pilar do 

sistema de segurança internacional. 

Sublinhamos a necessidade de cumprir 

e fortalecer a CPAB, inclusive pela 

adoção de um Protocolo à Convenção 

que preveja, inter alia, um mecanismo 

eficiente de verificação. Reafirmamos 

que a CPAB é instrumento central 

quanto a armas biológicas e à base de 

toxinas. Suas funções, inclusive no que 

concerne ao Conselho de Segurança da 

ONU, não devem ser duplicadas por 

outros mecanismos. Os esforços 

voltados para a resolução de questões de 

implementação devem ser consistentes 

com a CPAB. 

16. Reafirmamos o apoio à Organização 

para a Proibição de Armas Químicas 

(OPAQ) e à preservação da Convenção 

sobre Armas Químicas (CAQ) como um 

instrumento eficaz de desarmamento e 

não-proliferação. Ressaltamos a 

necessidade de os Estados partes da 

CAQ permanecerem unidos e 

engajarem em diálogo construtivo com 

o objetivo de restaurar a cultura de 

consenso na OPAQ. 

17. Expressamos nossa séria 

preocupação com a possibilidade de 

uma corrida armamentista no espaço 

exterior e reafirmamos a necessidade de 

realizar atividades de exploração e usos 

pacíficos do espaço exterior de acordo 

com o direito internacional, incluindo a 

Carta das Nações Unidas. Enfatizamos a 

necessidade urgente de negociar um 

instrumento multilateral juridicamente 

vinculante que possa preencher a lacuna 

no regime jurídico internacional 

aplicável ao espaço exterior, inclusive 

na prevenção da colocação de armas no 

espaço sideral. Ressaltamos que 

medidas práticas de transparência e 

construção de confiança também podem 

contribuir para esse objetivo. Nesse 

sentido, congratulamos o trabalho 

relevante realizado pelo Grupo de 

Peritos Governamentais das Nações 

Unidas sobre a Prevenção da Corrida 

Armamentista no Espaço Exterior 

(PAROS) e lamentamos que não tenha 

conseguido chegar a um consenso em 

seu relatório. Ressaltamos que qualquer 

instrumento sobre esse assunto deve ser 

não-discriminatório e conter disposições 

operacionais sobre o direito de 

desenvolver tecnologia para fins 

pacíficos. 

18. Destacamos a importância de um 

ambiente aberto, seguro, pacífico, 

estável, acessível e não-discriminatório 

para as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs). Enfatizamos a 

importância de normas, regras e 

princípios universalmente acordados, 

sob os auspícios da ONU, para o 

comportamento responsável dos 

Estados no domínio das TICs e 

defendemos a centralidade das Nações 

Unidas em seu desenvolvimento. Nesse 

sentido, saudamos o estabelecimento de 

um grupo de trabalho de composição 

aberta sobre o tema na ONU, bem como 

o lançamento de uma nova edição do 

Grupo de Peritos Governamentais 

(GGE). Enquanto apoiamos ambos os 

mecanismos, ressaltamos que o 

processo em dois trilhos pode prover 

complementaridade e sinergia aos 

esforços internacionais sobre o tema. 

19. Reafirmamos nosso compromisso 

de combater o uso indevido das TICs 

para atividades criminosas e terroristas. 

Novos desafios e ameaças a esse 

respeito exigem cooperação 

internacional, inclusive por meio de 

discussões sobre possíveis marcos de 

cooperação, entre os quais um 

instrumento regulatório universal 

vinculante da ONU sobre o uso 

criminoso de TICs. Reconhecemos o 
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progresso alcançado pelos países do 

BRICS na promoção da cooperação por 

meio do Grupo de Trabalho sobre 

Segurança no Uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (WGSICT), 

que aprovou seus Termos de Referência 

revisados, e por meio do Roteiro de 

Cooperação Prática do BRICS para 

Garantir a Segurança no uso de TICs. 

Tendo em conta as Cúpulas anteriores 

do BRICS, reafirmamos a importância 

de estabelecer marcos legais de 

cooperação entre os Estados membros 

do BRICS para garantir a segurança no 

uso das TICs e reconhecemos o trabalho 

do WGSICT na análise e elaboração de 

propostas sobre esse assunto. Tomamos 

nota da proposta da Rússia de um 

acordo intergovernamental do BRICS 

sobre cooperação para garantir a 

segurança no uso das TICs e da 

iniciativa brasileira de acordos bilaterais 

entre os países do BRICS sobre o 

assunto. 

20. Condenamos o terrorismo em todas 

as suas formas e manifestações, que não 

devem ser associadas a qualquer 

religião, nacionalidade ou civilização, e 

reconhecemos os atos terroristas como 

criminosos e injustificáveis, 

independentemente de suas motivações, 

em qualquer momento, em qualquer 

lugar e por quem quer que os tenha 

cometido. Instamos esforços conjuntos 

para combater o terrorismo sob os 

auspícios da ONU, em conformidade 

com o direito internacional; 

reconhecemos o papel principal dos 

Estados e de suas autoridades 

competentes na prevenção e no combate 

ao terrorismo; e expressamos nossa 

convicção de que uma abordagem 

abrangente é necessária para garantir 

resultados efetivos no combate ao 

terrorismo. Recordamos a 

responsabilidade de todos os Estados de 

impedir o financiamento de redes e 

ações terroristas, incluindo aquelas 

originadas em seus territórios. Também 

conclamamos por uma rápida conclusão 

e adoção da Convenção Abrangente 

sobre Terrorismo Internacional no 

âmbito da ONU. Enfatizamos a 

importância de prevenir e combater o 

financiamento ao terrorismo, 

implementando resoluções relevantes 

do CSNU e saudamos, a esse respeito, a 

adoção da Resolução 2462 (2019) do 

CSNU. Para enfrentar a ameaça do 

terrorismo químico e biológico, 

enfatizamos a necessidade de iniciar 

negociações multilaterais sobre uma 

convenção internacional para a 

supressão de atos de terrorismo químico 

e biológico, inclusive na Conferência 

sobre Desarmamento. 

21. Reconhecemos o progresso 

alcançado na cooperação do BRICS em 

combate ao terrorismo e saudamos os 

resultados da Quarta Reunião do Grupo 

de Trabalho de Contraterrorismo do 

BRICS, inclusive o estabelecimento de 

subgrupos temáticos e a realização, em 

Brasília, do seminário "Estratégias do 

BRICS para Combate ao Terrorismo". 

22. Reafirmamos nosso compromisso 

de combater os fluxos financeiros 

ilícitos e de cooperar estreitamente 

dentro do Grupo de Ação Financeira 

(GAFI) e os órgãos regionais 

semelhantes ao GAFI (FSRBs), bem 

como em outros fóruns multilaterais, 

regionais e bilaterais. Enfatizamos a 

importância de preservar e apoiar os 

objetivos do GAFI e de intensificar 

nossa cooperação para implementar e 

aprimorar os Padrões do GAFI. 

Valorizamos e incentivamos o diálogo 

entre os países do BRICS em questões-

chave da agenda de Combate à 

Lavagem de Dinheiro/ Combate ao 

Financiamento do Terrorismo 

(PLD/CFT), tendo em vista a proposta 

de institucionalização do Conselho dos 

BRICS de PLD/CFT. Ressaltamos a 

importância do trabalho das Unidades 

Nacionais de Inteligência Financeira 

(UIFs). 
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Cooperação Econômica e Financeira 

 

23. Desde nossa última reunião, o 

crescimento econômico global 

enfraqueceu e os riscos negativos 

aumentaram. As tensões comerciais e a 

incerteza política afetaram a confiança, 

o comércio, os investimentos e o 

crescimento. Nesse contexto, 

lembramos a importância de mercados 

abertos, de um ambiente de negócios e 

comércio justo, imparcial e não-

discriminatório, de reformas estruturais, 

de concorrência efetiva e justa, 

promovendo o investimento e a 

inovação, além de financiamento para 

infraestrutura e desenvolvimento. 

Ressaltamos a necessidade de maior 

participação dos países em 

desenvolvimento nas cadeias globais de 

valor. Continuaremos a cooperar no 

G20 e a promover os interesses dos 

mercados emergentes (EMEs) e dos 

países em desenvolvimento. 

24. Enquanto observemos que os países 

do BRICS foram os principais 

impulsionadores do crescimento global 

na última década e que atualmente 

representam cerca de um terço da 

produção global, estamos convencidos 

de que a contínua implementação de 

reformas estruturais aumentará nosso 

potencial de crescimento. A expansão 

do comércio entre os membros do 

BRICS contribuirá ainda mais para 

fortalecer os fluxos de comércio 

internacional. Defendemos, ainda, o uso 

contínuo de políticas fiscais, monetárias 

e estruturais para alcançar um 

crescimento forte, sustentável, 

equilibrado e inclusivo. Exortamos as 

principais economias de mercado 

desenvolvidas e emergentes a 

continuarem o diálogo e a coordenação 

de políticas no contexto do G20 e de 

outros fóruns para promover esses 

objetivos e enfrentar os riscos 

potenciais. 

25. Reafirmamos nosso compromisso 

com um FMI forte, baseado em cotas e 

com recursos adequados, no centro da 

Rede de Proteção Financeira Global. 

Estamos profundamente desapontados 

com a 15ª Revisão Geral de Quotas que 

fracassou em aumentar o tamanho das 

cotas do Fundo e o realinhamento das 

porcentagens das quotas dos países 

membros, inclusive em favor dos 

mercados emergentes e economias 

dinâmicas (EMDEs), que continuam 

sub-representadas no Fundo. Apoiamos 

também a proteção da voz e da 

representação dos membros mais 

pobres. Exortamos o FMI a iniciar o 

trabalho de reforma de cotas e 

governança com base nos princípios 

acordados em 2010 durante a 16ª 

Revisão Geral de Quotas, com seriedade 

e em um curto espaço de tempo. 

26. Reiteramos a importância 

fundamental de um comércio 

internacional baseado em regras, 

transparente, não-discriminatório, 

aberto, livre e inclusivo. Continuamos 

comprometidos com a preservação e o 

fortalecimento do sistema comercial 

multilateral, com a Organização 

Mundial do Comércio em seu centro. É 

essencial que todos os membros da 

OMC evitem medidas unilaterais e 

protecionistas, que são contrárias ao 

espírito e às regras da OMC. 

27. Reconhecemos a importância da 

necessária reforma da OMC, inclusive 

na preparação da 12ª Conferência 

Ministerial da OMC, para garantir a 

eficácia e a relevância da Organização e 

sua capacidade de enfrentar melhor os 

desafios atuais e futuros. Nossos países 

trabalharão com todos os membros da 

OMC para levar adiante um processo de 

reforma necessária que seja equilibrada, 

aberta, transparente e que promova a 

inclusão e o desenvolvimento. A 

reforma deve, inter alia, preservar a 

centralidade, os valores centrais e os 

princípios fundamentais da OMC e 

considerar os interesses de todos os 
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membros, incluindo os países em 

desenvolvimento e PMDs. 

28. Enfatizamos a importância do 

Mecanismo de Solução de 

Controvérsias da OMC, com seu 

sistema vinculante com duplo grau 

adjudicatório. O Órgão de Apelação é 

essencial para o funcionamento regular 

e efetivo da Organização e para o 

cumprimento de suas regras. 

Sublinhamos a urgência de superar o 

impasse na nomeação dos membros 

para o Órgão de Apelação, e exortamos 

todos os membros a iniciarem 

prontamente o processo de seleção para 

o Órgão de Apelação. 

29. Exploraremos, em fóruns 

apropriados, maneiras de promover e 

facilitar investimentos em setores 

produtivos, no comércio eletrônico, nas 

MPMEs, e em infraestrutura e 

conectividade, o que ajudará a 

promover o crescimento econômico, o 

comércio e a criação de empregos. Ao 

fazer isso, levaremos em conta os 

imperativos e políticas nacionais com o 

objetivo de aprimorar um ambiente de 

negócios transparente, eficaz e 

favorável ao investimento. 

30. Notamos com satisfação o papel do 

Novo Banco de Desenvolvimento 

(NDB) no financiamento de 

infraestrutura e no desenvolvimento 

sustentável. Enfatizamos a necessidade 

de esforços intensificados para a 

construção de um portfólio de projetos 

forte, equilibrado e de alta qualidade. 

Também notamos com orgulho o quinto 

aniversário da assinatura do Acordo 

Constitutivo do NDB, em Fortaleza, 

Brasil, e saudamos a vindoura revisão 

de meio-período da Estratégia Geral do 

NDB. 

31. Saudamos a abertura dos Escritórios 

Regionais do NDB e as suas atividades 

nos países membros. Saudamos a 

criação do Escritório Regional das 

Américas em São Paulo, juntamente 

com seu sub-escritório em Brasília, e 

esperamos a abertura dos dois 

Escritórios Regionais restantes do NDB 

na Rússia e na Índia em 2020. 

Baseando-se nas funções centrais da 

Sede do Banco, seus Escritórios 

Regionais contribuirão para a expansão 

de suas operações e para a criação de 

um portfólio de projetos mais robusto 

para todos os países membros. 

32. Reconhecemos o progresso feito 

pelo Novo Banco de Desenvolvimento 

no processo de expansão de seus 

membros. A expansão dos membros do 

NDB, conforme seu Acordo 

Constitutivo, fortalecerá o papel do 

Banco como instituição global de 

financiamento ao desenvolvimento e 

contribuirá ainda mais para a 

mobilização de recursos para projetos 

de infraestrutura e desenvolvimento 

sustentável no BRICS e em outros 

mercados emergentes e países em 

desenvolvimento (EMDCs). Esperamos 

que o Conselho de Governadores 

conclua os trabalhos preparatórios com 

o objetivo de tomar decisões oportunas 

e ponderadas sobre a expansão dos 

membros no devido tempo. 

33. Também atribuímos grande 

importância a outras iniciativas-chave 

de cooperação, abrangendo a Força-

Tarefa do BRICS sobre PPP e 

Infraestrutura, a qual facilita o diálogo 

sobre infraestrutura, incluindo a agenda 

de infraestrutura do G20, o Mecanismo 

de Preparação de Projetos do NDB, cuja 

eficácia será aprimorada com o 

lançamento de seu primeiro conjunto de 

projetos o mais cedo possível, e nossa 

cooperação com vistas a aprimorar a 

representação dos países em 

desenvolvimento e das economias 

emergentes nos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento. 

34. Notamos com satisfação outros 

passos tomados a fim de garantir a 

prontidão do Acordo Contingente de 

Reservas (ACR) e saudamos a 
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conclusão de um segundo teste, com 

elementos adicionais de complexidade, 

da parte dissociada do mecanismo de 

ACR, incluindo pagamento. 

35. Notamos o progresso alcançado no 

estabelecimento de um Fundo de 

Títulos em Moeda Local do BRICS e 

esperamos o início de suas operações. 

Apoiamos a colaboração em andamento 

para desenvolver nossos mercados de 

títulos locais. Continuaremos a nos 

comunicar sobre outras áreas possíveis 

de cooperação monetária, consistentes 

com o mandato de cada banco central. 

36. Reconhecemos a importância da 

Pesquisa do BRICS sobre Sistema de 

Pagamentos Internacionais. 

37. Avaliamos positivamente os 

progressos alcançados no âmbito da 

Estratégia para Parceria Econômica do 

BRICS, inclusive garantindo 

crescimento econômico inovador, 

sustentável e inclusivo, e esperamos sua 

revisão sob a Presidência Russa em 

2020. Aplaudimos o progresso que os 

membros fizeram na implementação da 

Agenda de Ação do BRICS sobre 

Cooperação Econômica e Comercial, 

promovendo diversas atividades para o 

compartilhamento de políticas, o 

intercâmbio de informações, a 

facilitação e promoção de comércio e 

investimento e o desenvolvimento de 

estudos sobre comércio. Saudamos a 

conclusão da revisão do Estudo 

Conjunto sobre Comércio do BRICS, 

que identificou o potencial de comércio 

e investimento entre os países do 

BRICS, e instruímos nossos ministros a 

continuarem a tomar ações que apoiem 

iniciativas conjuntas de cooperação 

entre nossos países. 

38. Saudamos a realização do Fórum 

Empresarial do BRICS e reconhecemos 

os esforços do Conselho Empresarial do 

BRICS (CEBRICS) para promover o 

comércio e o investimento entre seus 

membros, encorajando a cooperação em 

áreas como infraestrutura, manufatura, 

energia, agronegócio, incluindo 

biotecnologia, serviços financeiros, 

aviação regional, alinhamento de 

padrões técnicos, desenvolvimento de 

habilidades e economia digital. 

39. Saudamos o estabelecimento da 

Aliança Empresarial de Mulheres do 

BRICS (WBA), que visa a aumentar o 

papel das mulheres como 

impulsionadoras do crescimento 

econômico, contribuindo para o 

empoderamento econômico das 

mulheres em nossos países e trazendo 

uma perspectiva distinta sobre assuntos 

de interesse da comunidade empresarial 

do BRICS. A agenda da WBA, métodos 

de trabalho e outros assuntos 

relacionados ao seu funcionamento 

serão determinados por seus membros. 

Esperamos a seleção de cinco membros 

por país e a realização da primeira 

reunião da WBA, a ter lugar o mais 

cedo possível em 2020. 

40. Instamos a WBA e o Cebrics 

cooperarem ativamente e coordenarem 

suas atividades, a fim de se reforçarem 

mutuamente e fortalecerem a 

participação das mulheres em todas as 

iniciativas empresariais do BRICS, 

inclusive no CEBRICS. 

Conjunturas Regionais  

 

41. Reafirmamos nosso compromisso 

com os esforços coletivos para a 

solução pacífica de controvérsias por 

meios políticos e diplomáticos e 

reconhecemos o papel do Conselho de 

Segurança da ONU como principal 

responsável pela manutenção da paz e 

segurança internacionais. 

42. Em relação à situação na República 

Árabe da Síria, reafirmamos nosso forte 

compromisso com a soberania, 

independência, unidade e integridade 

territorial do país. Expressamos nossa 

convicção de que não pode haver 

solução militar para o conflito sírio. 
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Também reafirmamos nosso 

compromisso de levar adiante um 

processo político liderado e apropriado 

pelos sírios, facilitado pela ONU, em 

conformidade com a Resolução 2254 

(2015) do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Expressamos nosso 

apoio à criação do Comitê 

Constitucional, graças aos esforços da 

ONU, dos Garantes de Astana e de 

todos os estados envolvidos nos 

esforços para resolver o conflito por 

meios políticos. Apelamos a todas as 

partes para tornar possível a ajuda 

humanitária sem impedimentos e 

implementar completamente um cessar-

fogo sustentável na região de Idlib, que 

não abrange os grupos e entidades 

terroristas designados como tal pelo 

Conselho de Segurança da ONU. 

Reafirmamos as obrigações 

internacionais de combater o terrorismo 

em todas as suas formas e destacamos a 

importância da unidade na luta contra as 

organizações terroristas na Síria, 

designadas como tal pelo Conselho de 

Segurança da ONU. Também 

expressamos preocupação com o 

sofrimento de comunidades e minorias 

vulneráveis étnicas e religiosas. 

Continuamos profundamente 

preocupados com a situação 

humanitária na Síria e com o risco de 

dispersão de terroristas. Exortamos 

todas as partes a facilitar a ajuda 

humanitária a todos os sírios em todo o 

país, sem pré-condições. Tendo em 

mente a necessidade de proteger os civis 

à luz do direito internacional dos 

direitos humanos e do direito 

internacional humanitário em todo o 

território da Síria, saudamos os esforços 

empreendidos para distender a crise no 

nordeste da Síria, em particular o 

memorando de entendimento assinado 

pela Rússia e pela Turquia em 22 de 

outubro 2019. 

43. Reafirmamos nossa preocupação 

quanto ao conflito em curso e à 

deterioração da crise humanitária na 

República do Iêmen e apelamos às 

partes para facilitar o acesso rápido, 

seguro e desimpedido de pessoal e 

suprimentos humanitários no país. 

Reconhecemos que o conflito iemenita 

tem impacto significativo na segurança 

e estabilidade de toda a região e 

reiteramos nosso apoio ao Processo de 

Estocolmo e aos esforços das Nações 

Unidas para uma resolução pacífica do 

conflito, liderada pelos iemenitas, sob 

os auspícios das Nações Unidas. 

44. Somos unânimes em nossa 

determinação de que os conflitos em 

outras partes do Oriente Médio e do 

Norte da África não devem ser usados 

como pretexto para atrasar a resolução 

do conflito de longa data entre Palestina 

e Israel. Guiados pelo marco legal 

internacional existente, incluindo-se as 

resoluções relevantes da ONU, os 

Princípios de Madri e a Iniciativa de 

Paz Árabe, reiteramos que a solução de 

dois estados permitirá que israelenses e 

palestinos vivam lado a lado, em paz e 

segurança. Nesse contexto, 

expressamos, ademais, a necessidade de 

novos e criativos esforços diplomáticos 

para atingir-se uma solução justa e 

abrangente do conflito israelo-palestino, 

a fim de alcançar a paz e a estabilidade 

no Oriente Médio 

45. Expressamos nossa séria 

preocupação com a crise em curso na 

região do Golfo, incluindo ações de um 

só lado, e reafirmamos nosso apoio à 

solução dos conflitos existentes por 

meio de negociações e engajamento 

diplomático. Ressaltamos a necessidade 

de promover uma agenda positiva e 

construtiva na região, na qual todos os 

países respondam em conjunto a 

ameaças e desafios comuns. 

Ressaltamos que, nos termos do artigo 

25 da Carta da ONU, os Estados 

membros da ONU comprometem-se a 

aceitar e executar as decisões do 

Conselho de Segurança. 



192                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

46. Reiteramos nosso apoio contínuo ao 

povo do Afeganistão em seu esforço 

para construir um país estável, 

inclusivo, pacífico e próspero. 

Acreditamos firmemente que não há 

solução militar para a situação no 

Afeganistão. Reafirmamos nosso apoio 

a um processo de paz e reconciliação 

que seja apropriado e liderado pelos 

próprios afegãos. Expressamos 

preocupação quanto à persistência de 

ataques relacionados ao terrorismo. 

47. Reafirmamos nosso apoio a uma 

solução pacífica, diplomática e política 

para a situação na Península Coreana, 

assim como à sua completa 

desnuclearização. Sublinhamos a 

importância da manutenção da paz e da 

estabilidade no Nordeste Asiático. 

48. Exaltamos os esforços da União 

Africana e organizações sub-regionais 

para tratar questões regionais e 

gerenciar conflitos no interesse da paz e 

segurança do continente, e reiteramos a 

importância da colaboração entre as 

Nações Unidas e a União Africana. 

Instamos todas as partes a cessarem 

imediatamente todas as ações militares 

na Líbia e a se empenharem com as 

Nações Unidas e o Comitê de Alto 

Nível da UA sobre Líbia e atores 

relevantes para assegurar uma solução 

abrangente e sustentável por meio de 

um processo político apropriado e 

liderado por líbios. 

49. Congratulamos o povo Sudanês pela 

assinatura, em 17 de agosto de 2019 em 

Cartum, do Acordo Político e 

Declaração Constitucional, que 

consideramos um importante passo para 

a estabilização da situação política no 

Sudão. Reconhecemos os esforços da 

União Africana e do governo etíope, 

cuja mediação contribuiu para a 

conclusão das negociações. 

 

Cooperação Intra-BRICS  

 

50. Saudamos a realização, pelo Brasil, 

da Reunião de Ministros das Relações 

Exteriores/ Relações Internacionais do 

BRICS no Rio de Janeiro, em 26 de 

julho de 2019. Os Ministros trocaram 

impressões sobre as principais questões 

política, de segurança, econômica e 

financeira globais de preocupação 

comum, e sobre meios de fortalecer a 

cooperação do BRICS. Saudamos 

também a Reunião de Ministros das 

Relações Exteriores/ Relações 

Internacionais do BRICS à margem da 

74ª sessão da Assembleia Geral das 

Nações Unidas como parte da 

cooperação continuada em áreas de 

interesse mútuo, incluindo por meio de 

nossas missões permanentes junto às 

Nações Unidas. 

51. Saudamos a 9ª Reunião de Altos 

Representantes de Segurança do 

BRICS, realizada em outubro de 2019, e 

os congratulamos por reforçarem o 

diálogo do BRICS sobre 

contraterrorismo, segurança no uso das 

TICs, situações de crise internacionais e 

regionais, manutenção da paz e crime 

organizado transnacional. 

52. Destacamos a importância de 

ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) 

como um dos principais motores do 

crescimento econômico, assim como 

elemento chave para moldar o futuro de 

nossas sociedades. Saudamos os 

resultados da 7ª Reunião de Ministros 

de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

BRICS, bem como as iniciativas de 

cooperação que têm fomentado a 

colaboração entre pesquisadores, jovens 

cientistas e órgãos governamentais e 

ajudado a aproximar nossos 

ecossistemas de inovação. Expressamos 

satisfação com os resultados alcançados 

pelo Plano de Ação de Inovação, bem 

como com a criação da Rede de 

Inovação do BRICS (iBRICS). 

Saudamos a Nova Arquitetura de C,T&I 

do BRICS destinada a racionalizar e 

intensificar atividades conjuntas de 

C,T&I, a serem implementadas por 
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meio do Comitê Diretor de C,T&I do 

BRICS. 

53. Saudamos os resultados da 5ª 

Reunião de Ministros de Comunicações 

do BRICS. Continuaremos a fortalecer 

as atividades conjuntas entre os países 

do BRICS, a criar novas oportunidades 

de cooperação e a expandir e 

intensificar as parcerias já em 

andamento, inclusive tomando as 

medidas necessárias para a rápida 

instalação da Força-Tarefa Digital do 

BRICS (DBTF). Tomamos nota, com 

apreço, do resultado da primeira reunião 

do Conselho do Instituto de Redes 

Futuras do BRICS (BIFN). 

54. Reconhecemos a Nova Revolução 

Industrial (NIR) como uma 

oportunidade crítica de 

desenvolvimento, da qual todos os 

países devem se beneficiar igualmente, 

ao mesmo tempo em que notamos os 

desafios por ela trazidos. Tomamos 

nota, com satisfação, do progresso na 

implementação da decisão da Cúpula de 

Joanesburgo de iniciar a plena 

operacionalização da PartNIR. 

Saudamos também a adoção do Plano 

de Trabalho da PartNIR e dos Termos 

de Referência do Grupo Consultivo da 

PartNIR. Continuaremos a adotar 

iniciativas mutuamente benéficas nas 

seis áreas de cooperação identificadas 

no Plano de Trabalho, conforme 

acordado na Segunda Reunião da 

PartNIR do BRICS, realizada em 

Brasília em setembro de 2019, incluindo 

o estabelecimento de parques industriais 

e científicos do BRICS, centros de 

inovação, incubadoras de empresas de 

tecnologia e redes de empresas. 

55. Tomamos nota do avanço na 

negociação do Acordo de Cooperação 

sobre a Constelação de Satélites de 

Sensoriamento Remoto do BRICS e 

esperamos sua rápida conclusão. 

56. Reconhecemos o papel crucial da 

energia na promoção do 

desenvolvimento social e econômico, 

bem como na proteção ambiental. Ao 

reconhecermos que a transição 

energética de cada país é única de 

acordo com suas circunstâncias 

nacionais, destacamos a importância de 

garantir o acesso à energia limpa, 

sustentável e econômica às nossas 

populações. Nesse sentido, a 

diversificação de fontes de energia é 

fundamental para alcançar a segurança 

energética. Para esse fim, 

comprometemo-nos a continuar 

buscando o uso eficiente de 

combustíveis fósseis e a aumentar a 

participação de energias renováveis em 

nossas economias, incluindo 

biocombustíveis e energia hidrelétrica, 

solar e eólica. Saudamos a cooperação 

em cursoentre nossos países no campo 

da energia. Saudamos a realização da 4ª 

Reunião Ministerial de Energia em 

Brasília e a adoção dos Termos de 

Referência para a Plataforma de 

Cooperação em Pesquisa Energética do 

BRICS, que avançará ainda mais nossa 

cooperação mútua, permitirá a troca 

aprofundada de opiniões e de boas 

práticas e contribuirá significativamente 

para a pesquisa global em energia. 

57. Saudamos a 9ª Reunião de Ministros 

da Saúde do BRICS e o Programa de 

Pesquisa Colaborativa em Tuberculose, 

desenvolvido em 2019 pela Rede de 

Pesquisa em Tuberculose do BRICS 

com o objetivo de promover novas 

abordagens científicas, tecnológicas e 

inovadoras para combater a tuberculose, 

apoiando projetos científicos em uma 

ampla gama de questões relevantes 

relacionadas à enfermidade. Saudamos 

também a criação da Rede BRICS de 

Bancos de Leite Humano, conforme 

proposto no 1º Seminário sobre Bancos 

de Leite Humano. Enfatizamos a 

importância de nossa ação coletiva na 

promoção da pesquisa e 

desenvolvimento de medicamentos e 

ferramentas de diagnóstico para acabar 

com as epidemias, combater doenças 
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transmissíveis e facilitar o acesso a 

medicamentos essenciais seguros, 

eficazes, de qualidade e acessíveis, bem 

como no fomento de atividades para 

fortalecer a prevenção de doenças não 

transmissíveis. 

58. Saudamos os resultados das 

Reuniões de Ministros das Finanças e 

de Presidentes dos Banco Centrais do 

BRICS, em abril e outubro, às margens 

das Reuniões do FMI/GBM. Tomamos 

nota, com satisfação, o desenvolvimento 

em em cursoda cooperação em questões 

financeiras. Ressaltamos a importância 

de aprimorar a cooperação financeira do 

BRICS para melhor atender à economia 

real e satisfazer as necessidades de 

desenvolvimento de nossas populações. 

59. Notamos o progresso alcançado 

pelas Administrações Aduaneiras do 

BRICS em relação ao projeto de Acordo 

de Assistência Mútua Administrativa 

em Matéria Aduaneira do BRICS e 

instruímos nossas respectivas 

autoridades competentes a trabalharem 

para sua rápida conclusão e entrada em 

vigor. Saudamos também o significativo 

progresso alcançado na implementação 

do Marco Estratégico da Cooperação 

Aduaneira do BRICS, especialmente no 

que diz respeito ao Programa de 

Operador Econômico Autorizado do 

BRICS, que deverá estar em 

funcionamento até o final de 2022, 

incluindo o reconhecimento mútuo de 

controles e operadores econômicos. 

Também reconhecemos a prática 

positiva de estabelecer Centros de 

Treinamento Aduaneiro do BRICS, e 

instruímos as autoridades pertinentes a 

continuar essa abordagem no futuro. 

Reconhecemos o potencial do Comitê 

de Cooperação Aduaneira do BRICS e 

advogamos uma cooperação intra-

BRICS aprimorada em fóruns 

multilaterais relevantes, incluindo nas 

áreas de facilitação do comércio, de 

aplicação da lei, de uso de tecnologias 

avançadas de informação e de 

capacitação. 

60. Apoiamos os esforços para 

incrementar o comércio e reconhecemos 

que ações tais como subfaturação têm 

impacto negativo nas políticas 

comerciais e indsutriais e no 

recolhimento de tributos, e precisam ser 

tratadas. 

61. Reconhecemos o apoio contínuo 

fornecido pelas Autoridades de Receita 

do BRICS para a implementação de 

padrões globais de transparência e troca 

de informações e padrões mínimos 

contra a Erosão de Base Tributária e 

Transferência de Lucros (BEPS). 

Continuamos comprometidos a 

enfrentar os desafios tributários da 

digitalização da economia. Esperamos 

novos progressos na discussão da 

abordagem de dois pilares desenvolvida 

pelo Marco Inclusivo sobre o BEPS. 

Congratulamo-nos com o recente 

avanço em matéria de transparência 

fiscal, incluindo o progresso no 

intercâmbio automático de informações 

para fins tributários. Apelamos a todas 

as jurisdições para que assinem e 

ratifiquem a Convenção Multilateral 

sobre Assistência Administrativa Mútua 

em Matéria Tributária. Continuamos 

comprometidos em aprimorar nossos 

esforços na prevenção de erosão de base 

e transferência de lucros, no 

intercâmbio de informações fiscais e na 

capacitação de pessoal com base nas 

necessidades dos países em 

desenvolvimento. Comprometemo-nos 

a aprofundar o intercâmbio e a partilha 

de experiências e boas práticas, bem 

como a aprendizagem mútua em 

matéria tributária. 

62. Reconhecemos os resultados 

positivos da 9ª Reunião de Ministros de 

Comércio do BRICS, apoiada pelo 

trabalho do Grupo de Contato para 

Temas Econômicos e Comerciais do 

BRICS (CGETI) e seus esforços para 

promover nossa cooperação em temas 
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como investimento, comércio 

eletrônico, micro, pequenas e médias 

empresas (MPMEs) e direitos de 

propriedade intelectual, em cooperação 

com o Escritórios de Propriedade 

Intelectual do BRICS. Saudamos 

também a assinatura do Memorando de 

Entendimento entre as Agências de 

Promoção de Exportação e 

Investimentos do BRICS (TIPAs) / 

Organizações de Promoção de 

Comércio (TPOs). 

63. Apoiamos as conclusões dos 

Ministros de Comércio do BRICS de 

que ação internacional decidida e 

coordenada é necessária para aumentar 

o crescimento econômico e a 

sustentabilidade. Um comércio 

aumentado pode ajudar o crescimento 

global, mas o déficit de demanda na 

economia internacional necessita de 

fontes adicionais de crescimento, as 

quais investimento em infraestrutura, 

incluindo em infraestrutura digital, 

desenvolvimento de competências, 

particularmente para os jovens, 

investimento sustentável, investimento 

em serviços básicos locais, e 

investimentos externos em áreas de alto 

potencial de crescimento, incluindo no 

continente africano. 

64. Reafirmamos nosso compromisso 

de combater a corrupção, inter alia, por 

meio do fortalecimento dos 

ordenamentos jurídicos domésticos, 

quando apropriado, para tratar de 

maneira mais eficaz casos de corrupção. 

Seguimos empenhados em adotar 

medidas de probidade no setor público e 

promover padrões de probidade em 

empresas privadas e construir um 

compromisso global mais forte para 

uma cultura de intolerância à corrupção. 

Manteremos nossos esforços em curso 

em matéria de cooperação na aplicação 

de leis anticorrupção e na recuperação 

de ativos, incluindo processos civis e 

administrativos. Faremos pleno uso da 

Reunião do BRICS sobre Recuperação 

de Ativos e fortaleceremos o 

compartilhamento de experiências e a 

cooperação nos casos de recuperação de 

ativos entre os países do BRICS. 

Reforçaremos o intercâmbio de pontos 

de vista no âmbito dos mecanismos 

multilaterais, tais como a UNCAC e o 

Grupo de Trabalho Anticorrupção do 

G20, com o objetivo de unir esforços 

para negar refúgio a corruptos e a 

infratores econômicos e facilitar o 

repatriamento de produtos do crime. 

65. Reconhecemos os resultados da 5º 

Encontro de Ministros de Meio 

Ambiente do BRICS, realizada sob o 

tema "A contribuição da gestão 

ambiental urbana para a melhoria da 

qualidade de vida nas cidades". 

Enfatizamos a importância das 

iniciativas de cooperação ambiental do 

BRICS que contribuem para a qualidade 

de vida em nossas cidades, por meio do 

compartilhamento de conhecimento e 

experiências em questões importantes 

como gestão de resíduos, economia 

circular, no contexto de produção e 

consumo sustentáveis, saneamento e 

qualidade da água, qualidade do ar 

urbano e áreas verdes urbanas. 

Saudamos a proposta da Federação da 

Rússia sobre a nova dimensão do 

Programa Rios Limpos do BRICS, 

concentrando nossos esforços no 

combate ao lixo marinho. 

66. Saudamos os resultados da 9ª 

Reunião de Ministros da Agricultura do 

BRICS. Na condição de líderes 

mundiais na produção de produtos 

agrícolas e lar de grandes populações, 

destacamos a importância da 

cooperação do BRICS na agricultura. 

Reconhecemos a importância da 

agricultura de bases científicas e do uso 

de TICs para essa finalidade. 

Sublinhamos a necessidade de garantir 

segurança alimentar, qualidade sanitária 

dos alimentos, combater a desnutrição, 

eliminar a fome e a pobreza por meio do 

aumento da produção agrícola, da 
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produtividade, da gestão sustentável dos 

recursos naturais e do comércio agrícola 

entre os países do BRICS. 

67. Saudamos os resultados da 5ª 

Reunião de Ministros do Trabalho e 

Emprego sobre o tema: "BRICS: 

crescimento econômico para um futuro 

inovador”. Observamos a transformação 

no mercado de trabalho impulsionada 

pela globalização, inovação tecnológica, 

mudança demográfica e outros 

fenômenos, bem como as oportunidades 

e desafios por elas trazidos. 

Registramos com satisfação o progresso 

na cooperação do BRICS em relação ao 

futuro do trabalho, qualidade e emprego 

produtivo para um sistema sustentável 

de segurança social e intercâmbio de 

dados do mercado de trabalho. 

Ressaltamos que os mercados de 

trabalho precisam se tornar mais 

adaptáveis e inclusivos. 

68. Reconhecemos o papel da 

cooperação cultural na melhoria do 

entendimento entre os povos. Saudamos 

os resultados da 4ª Reunião dos 

Ministros da Cultura do BRICS e seus 

esforços para fortalecer ainda mais o 

intercâmbio cultural. Esperamos 

continuar a colaboração em assuntos 

culturais, incluindo a iniciativa sobre 

filmes e produções cinematográficas do 

BRICS. Parabenizamos a organização 

do 4º Festival de Cinema do BRICS. 

69. Reafirmamos a importância dos 

intercâmbios interpessoais do BRICS no 

aprimoramento da compreensão mútua, 

da amizade e da cooperação entre 

nossos povos e expressamos satisfação 

pela realização de várias reuniões e 

atividades nos campos da cultura, 

governança, artes, esportes, mídias, 

filmes, juventude e intercâmbio 

acadêmico. 

70. Saudamos o intercâmbio no campo 

da cooperação parlamentar entre os 

países do BRICS, e tomamos nota, com 

satisfação, da reunião do Fórum 

Parlamentar do BRICS, realizada às 

margens da Assembleia da União 

Interparlamentar em outubro. 

Reconhecemos a importância de sua 

contribuição para fortalecer as parcerias 

do BRICS. 

71. Também tomamos nota da 

realização do Seminário de Autoridades 

de Alto Nível e Especialistas do 

Judiciário, voltado ao intercâmbio de 

boas práticas para a modernização e 

aprimoramento dos sistemas judiciários 

nos países do BRICS. 

72. Rússia, Índia, China e África do Sul 

parabenizam a presidência brasileira do 

BRICS em 2019 e agradecem ao 

governo e ao povo brasileiros por 

sediarem a 11ª Cúpula do BRICS em 

Brasília. 

73. Brasil, Índia, China e África do Sul 

estendem total apoio à Rússia para sua 

presidência do BRICS em 2020 e para a 

realização da 12ª Cúpula do BRICS em 

São Petersburgo. 

  

ANEXOS 

  

Anexo 1: Resultados de Cooperação 

BRICS 

  

Os resultados, iniciativas ou 

documentos a seguir foram adotados ou 

assinados: 

  

1. Comunicado Conjunto de Imprensa 

da Reunião informal de líderes do 

BRICS à margem da Cúpula do 

G20; 

2. Comunicado de imprensa da 

Reunião avulsa de Ministros das 

Relações Exteriores/Relações 
Internacionais do BRICS; 

3. Comunicado de imprensa da 

Reunião de Ministros das Relações 

Exteriores/Relações Internacionais 
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do BRICS à margem da 74ª sessão 

da AGNU; 

4. Comunicado Conjunto dos 

Ministros da Saúde do BRICS em 

Genebra; 

5. Declaração da 5ª Reunião de 

Ministros de Comunicações do 

BRICS; 

6. Declaração Conjunta da 5ª Reunião 

dos Ministros do Meio Ambiente do 

BRICS; 

7. Decisão dos Ministros do Meio 

Ambiente do BRICS sobre 

Cooperação; 

8. Declaração Conjunta da 5ª Reunião 

de Ministros do Trabalho e 

Emprego do BRICS; 

9. Declaração de Campinas – 

Comunicado Conjunto da 7ª 

Reunião de Ministros de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do BRICS; 

10. Regime de Apoio à Rede de 

Inovação do BRICS (iBRICS); 

11. Documento sobre a Nova 

Arquitetura do BRICS em Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

12. Calendário de atividades do BRICS 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

2019-2020; 

13. Plano de Trabalho do BRICS em 

Ciência, Tecnologia e Inovação para 

2019-2022; 

14. Declaração de Bonito – 

Comunicado Conjunto da 9ª 

Reunião de Ministros da Agricultura 
do BRICS; 

15. Comunicado Conjunto da 4ª 

Reunião de Ministros da Cultura do 
BRICS; 

16. Comunicado Conjunto da 9ª 

Reunião de Ministros da Saúde do 
BRICS; 

17. Comunicado Conjunto da 9ª 

Reunião de Ministros de Comércio 

do BRICS; 

18. Comunicado Conjunto da 4ª 

Reunião de Ministros de Energia do 
BRICS; 

19. Comunicado Conjunto da Reunião 

de Vice-Ministros e Enviados 

Especiais para o Oriente Médio e 

Norte da África; 

20. Termos de Referência da Plataforma 

de Cooperação em Pesquisa 

Energética do BRICS; 

21. Memorando de Entendimento entre 

Agências de Promoção de 

Exportações e Investimentos; 

22. Memorando de Entendimento sobre 

Mobilização de Investimento 

Privado entre Bancos de 
Desenvolvimento do BRICS; 

23. Declaração da 1ª Reunião do 

BRICS sobre Bancos de Leite 
Humano; 

24. 1ª Reunião sobre Recuperação de 

Ativos do Grupo de Trabalho de 

Cooperação Anticorrupção do 

BRICS; 

25. Termos de Referência do Grupo 

Consultor da Parceria do BRICS 

para a Nova Revolução Industrial 
(PartNIR); 

26. Plano de Trabalho do BRICS na 

Parceria para a Nova Revolução 
Industrial (PartNIR) 

27. Seminário do BRICS "Estratégias 

para Combate ao Terrorismo"; 

28. Criação de Subgrupos de Trabalho 
sobre Contraterrorismo do BRICS; 

29. Criação da Rede de Bancos de Leite 

Humano do BRICS; 

30. Programa de Pesquisa Colaborativa 
em Tuberculose. 

  

Anexo 2: Reuniões realizadas sob os 

auspícios da Presidência Brasileira 

  

As seguintes reuniões foram realizadas 

durante a Presidência brasileira do 

BRICS: 
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REUNIÕES DE LÍDERES: 
  

1. Reunião Informal de Líderes do 

BRICS (à margem da Cúpula do 
G20) – 28 de junho de 2019 (Osaka) 

2. 11ª Cúpula do BRICS – 13-14 de 

novembro de 2019 (Brasília) 

  

REUNIÕES MINISTERIAIS: 

  

1. 4ª Reunião Anual do Conselho de 

Governadores do Novo Banco de 

Desenvolvimento (NDB) – 1-2 de 
abril de 2019 (Cidade do Cabo) 

2. Reunião de Ministros das Finanças 

e de Presidentes dos Bancos 

Centrais do BRICS (à margem da 

Reunião de Primavera do FMI) – 11 
de abril de 2019 (Washington, DC) 

3. Jantar dos Ministros da Saúde do 

BRICS (à margem da 72ª 

Assembleia Mundial de Saúde) – 20 

de maio de 2019 (Genebra) 

4. 3ª Reunião avulsa dos Ministros de 

Relações Exteriores/Relações 

Internacionais – 26 de julho de 2019 
(Rio de Janeiro) 

5. 5ª Reunião de Ministros de 

Comunicações do BRICS – 14 de 
agosto de 2019 (Brasília) 

6. Encontro dos Ministros de Meio 

Ambiente do BRICS – 15 de agosto 
de 2019 (São Paulo) 

7. 5ª Reunião de Ministros do 

Trabalho e Emprego do BRICS  – 

19-20 de setembro de 2019 

(Brasília) 

8. 7ª Reunião Ministerial sobre 

Ciência, Tecnologia e Inovação do 

BRICS – 20 de setembro de 2019 
(Campinas) 

9. 9ª Reunião dos Ministros da 

Agricultura do BRICS – 25-26 de 

setembro de 2019 (Bonito) 

10. Reunião de Ministros de Relações 

Exteriores/Negócios Estrangeiros do 

BRICS (à margem da 74ª AGNU) – 

26 de setembro de 2019 (Nova 
York) 

11. 4ª Reunião dos Ministros de Cultura 

do BRICS – 11 de outubro de 2019 
(Curitiba) 

12. Reunião de Ministros das Finanças 

e de Presidentes dos Bancos 

Centrais do BRICS (FMCBG) – 17 

de outubro de 2019 (Washington, 
DC) 

13. Reunião de Altos Representantes de 

Segurança do BRICS – 17-18 de 
outubro de 2019 (Brasília) 

14. 9ª Reunião de Ministros da Saúde 

do BRICS - -25 novembro de 2019 
(Curitiba) 

15. Reunião de Ministros de Comércio 

do BRICS – 11 de novembro de 
2019 (Brasília) 

16. 4ª Reunião de Ministros de Energia 

do BRICS – 11 de novembro de 
2019 (Brasília) 

  

REUNIÕES DE ALTOS 

FUNCIONÁRIOS E SETORIAIS: 

  

1. Reunião de Vice-Ministros de 

Finanças e de Vice-Presidentes dos 

Bancos Centrais do BRICS – 16 de 
janeiro de 2019 (Tóquio) 

2. 1ª Reunião do Grupo de Trabalho 

do BRICS sobre Anticorrupção do 

BRICS (ACWG) – 21 de janeiro de 

2019 (Tóquio) 

3. Reunião da Força-Tarefa do BRICS 

sobre PPPs e Infraestrutura – 31 de 

janeiro de 2019 (Singapura) 

4. 4ª Reunião da Rede de Pesquisa em 

Tuberculose do BRICS – 19-21 de 

fevereiro de 2019 (Rio de Janeiro) 

5. 1ª Reunião de Sherpas/Sous-

Sherpas do BRICS – 13-15 de 
março de 2019 (Curitiba) 
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6. Reunião da Força-Tarefa do BRICS 

de PPPs e Infraestrutura – 19 de 
março de 2019 (Melbourne) 

7. Reunião Técnica dos Institutos 

Nacionais de Estatística do BRICS 

– 20-21 de março de 2019 (Rio de 

Janeiro) 

8. Reunião Informal do Grupo de 

Trabalho do BRICS sobre Emprego 

(à margem da Reunião do Conselho 

de Administração da Organização 

Internacional do Trabalho) – 25 de 
março de 2019 (Genebra) 

9. Reunião de Coordenação do BRICS 

à margem da Comissão das Nações 

Unidas sobre Populações e 

Desenvolvimento – 4 de abril de 
2019 (Nova York) 

10. Reunião do Comitê Cooperativo do 

Fundo em Moeda Local do BRICS 

– 11 de abril de 2019 (Washington, 

DC) 

11. Encontro dos Chefes dos Escritórios 

de Propriedade Intelectual do 

BRICS (HIPO BRICS) – 14-16 de 
abril de 2019 (Cidade do Cabo) 

12. Conferência Internacional Anual 

sobre “Digital Transformation: 

Focus on Intellectual Property (IP)" 

– 23-24 de abril de 2019 (Moscou) 

13. Reunião da Força-Tarefa do BRICS 

de PPPs e Infraestrutura – 25 de 

abril de 2019 (Moscou) 

14. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho 

do BRICS da Parceria em Ciência, 

Tecnologia, Inovação e 

Empreendedorismo (STIEP) – 13-

14 de maio de 2019 (Foz do Iguaçu) 

15. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho 

do BRICS sobre Tecnologia da 

Informação e Computação de Alto 

Desempenho – 13-14 de maio de 

2019 (Foz do Iguaçu) 

16. Reunião do BRICS sobre 

Recuperação de Ativos (à margem 

da reunião do GT de Recuperação 

de Ativos da UNCAC) – 28 de maio 
de 2019 (Viena) 

17. 20ª Reunião do Grupo de Contato 

para Temas Econômicos e 

Comerciais (CGETI) – 29-30 de 

maio de 2019 (Brasília) 

18. Reunião Técnica cultural do BRICS 

(à margem da 7ª Sessão da 

Conferência das Partes da 

Convenção sobre a Proteção e a 

Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais da UNESCO) 

– 5 de junho de 2019 (Paris) 

19. Reunião de Vice-Ministros das 

Finanças e de Vice-Presidentes de 

Bancos Centrais do BRICS (à 

margem da reunião do G20) 8 de 

junho de 2019 (Fukuoka) 

20. Reunião de Altos Funcionários 

sobre Plataforma de Cooperação em 

Pesquisa Energética do BRICS -17-
18 de junho de 2019 (Moscou) 

21. Reunião Informal do Grupo de 

Trabalho do BRICS sobre Emprego 

(BEWG) à margem da Conferência 

Internacional do Trabalho – 25 de 
junho de 2019 (Genebra) 

22. 2ª Reunião de Sherpas/Sous-

Sherpas do BRICS (à margem da 

Cúpula do G20) - 26-27 de junho de 

2019 (Osaka) 

23. 5ª Reunião da Rede de Pesquisa em 

Tuberculose do BRICS – 2-3 de 

julho de 2019 (Pequim) 

24. Reunião de Vice-Ministros 

(Enviados Especiais) do BRICS 

para o Oriente Médio e Norte da 

África (MENA) – 4-5 de julho de 

2019 (Brasília) 

25. 6ª Reunião do Grupo de Trabalho 

Colaborativo sobre "Solid State 

Lighting" – 8-11 de julho de 2019 
(Pequim) 

26. Reunião de Especialistas 

Aduaneiros do BRICS – 16-19 de 
julho de 2019 (Curitiba) 

27. Reunião dos Vice-Ministros de 

Agricultura do BRICS – 17-18 de 

julho de 2019 (Brasília) 



200                              Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                            
 

28. Mecanismo de Cooperação 

Interbancária do BRICS – Reuniões 

de Grupos Técnico e de Trabalho – 

22-25 de julho de 2019 (Rio de 
Janeiro) 

29. 3ª Reunião de Sherpas/Sous-

Sherpas do BRICS – 22-25 de julho 
de 2019 (Rio de Janeiro) 

30. Seminário “Estratégias do BRICS 

para Contraterrorismo” – 29-31 de 
julho de 2019 (Brasília) 

31. 2ª Reunião do Grupo de Trabalho 

do BRICS de Economia Digital em 

Matéria de Concorrência (à margem 

da Conferência Internacional 

"Designing Anti-Trust for the 

Digital Era) – 31 de julho e 1 de 
agosto de 2019 (Brasília) 

32. Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre Contraterrorismo – 1-2 de 
agosto de 2019 (Brasília) 

33. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho 

em Ciência e Tecnologia Oceânica e 

Polar – 1-2 de agosto de 2019 

(Moscou) 

34. Workshop do BRICS sobre Banco 

de Leite Humano (ação 

complementar da Semana Mundial 

do Aleitamento Materno - 1 a 7 de 

agosto de 2019) – 26-30 de agosto 
de 2019 (Brasília) 

35. Reunião do Grupo de Trabalho 

Conjunto do BRICS sobre Meio 

Ambiente – 12-13 de agosto de 

2019 (Brasília) 

36.  Reunião do Conselho do Instituto 

BRICS de Redes Futuras – 12 de 

agosto de 2019 (Brasília) 

37. Reunião do Grupo de Trabalho do 

BRICS sobre Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) 
– 13 de agosto 2019 (Brasília) 

38. Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre Segurança no uso das 

Tecnologias da Informação e 

Comunicações (TICs) – 21-22 de 

agosto de 2019 (Brasília) 

39. 21ª Reunião do Grupo de Contato 

para Temas Econômicos e 

Comerciais (CGETI) – 29-30 de 

agosto de 2019 (Brasília) 

40. Videoconferência sobre Cultura - 

seguimento ao encontro de junho de 

2019 – 29 de agosto de 2019 

41. 5ª Reunião do Grupo de Trabalho de 

Financiamento à Ciência, 

Tecnologia & Inovação do BRICS – 
16-17 de setembro 2019 (Campinas) 

42. 2ª Reunião do Grupo Consultivo da 

PartNIR – 16-17 de setembro de 
2019 (Brasília) 

43. 5ª Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre Emprego do BRICS – 16-18 
de setembro de 2019 (Brasília) 

44. VI Conferência do BRICS sobre 

Concorrência – 16-19 de setembro 
de 2019 (Moscou) 

45. Reunião da Rede de Institutos de 

Pesquisa em Trabalho do BRICS – 
17-18 de setembro de 2019 

46. 9ª Reunião de Altos Funcionários de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do 

BRICS – 19 de setembro de 2019 

(Campinas) 

47. 4ª Reunião de Sherpas e Sous-

Sherpas à margem da 74ª AGNU – 

23-24 de setembro de 2019 (Nova 
York) 

48. 5ª Reunião do Grupo de Trabalho 

do BRICS sobre Astronomia – 29 

de setembro – 2 de outubro de 2019 

(Rio de Janeiro) 

49. Encontro dos Chefes dos Escritórios 

de Propriedade Intelectual do 

BRICS (HIPO BRICS) – 1 de 
outubro de 2019 (Genebra) 

50. 6ª Reunião de Altos Funcionários da 

Cultura do BRICS – 10 de outubro 
2019 (Curitiba) 

51. Reunião do Comitê Permanente do 

Acordo de Reserva Contingente do 

BRICS – 17 de outubro de 2019 
(Washington – DC) 
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52. Reunião do Conselho de Governo 

do Acordo de Reserva Contingente 

do BRICS – 17 de outubro de 2019 

(Washington – DC) 

53. Fórum do BRICS sobre o PartNIR e 

Manufatura Inteligente – 18-19 de 

outubro de 2019 (Nanquim) 

54. 22ª Reunião do Grupo de Contato 

para Temas Econômicos e 

Comerciais (CGETI) – 22-23 de 
outubro de 2019 (Brasília) 

55. 5ª Reunião das Agências 

Reguladoras do BRICS de produtos 

para a Saúde – 23 de outubro de 

2019 (Brasília) 

56. Reunião de Altos Funcionários de 

Saúde do BRICS – 23-24 de 

outubro de 2019 (Brasília) 

57. Reunião Informal de Consultores 

Jurídicos do BRICS – 31 de outubro 

de 2019 (Nova Iorque) 

58. Encontro não-oficial da Rede de 

Pesquisa de Tuberculose do BRICS 

(à margem da 50ª Conferência 

Mundial da União sobre a Saúde do 

Pulmão) – 30 de outubro – 2 de 
novembro de 2019 (Hyderabad) 

59. VI Reunião da Rede de Pesquisa em 

Tuberculose do BRICS – 4-5 de 
novembro de 2019 (Nova Delhi) 

60. 4º Fórum de Jovens Cientistas do 

BRICS – 6-8 de novembro de 2019 
(Rio de Janeiro) 

61. Reunião de Altos Funcionários de 

Energia do BRICS – 8 de novembro 
de 2019 (Brasília) 

62. 5ª Reunião de Sherpas - prévia à XI 

Cúpula do BRICS – 9-12 de 
novembro (Brasília) 

63. 5ª Reunião de Chefes de Agências 

de Crédito à Exportação do BRICS - 

10-11 de novembro de 2019 

(Brasília) 

64. Encontro dos Presidentes do 

Mecanismo de Cooperação 

Interbancário do BRICS – 11 de 

novembro de 2019 (Brasília) 

65. Encontros de Especialistas e 

Administradores Aduaneiros do 

BRICS – 11-14 de novembro de 

2019 (Brasília) 

66. Seminário sobre o Novo Banco de 

Desenvolvimento (NBD) – 13 de 

novembro de 2019 (Brasília) 

  

REUNIÕES DE INTERCÂMBIO 

INTERPESSOAL, EMPRESARIAIS, 

JUDICIÁRIAS E LEGISLATIVAS: 

  

1. Torneio do BRICS de Pentatlon 

Militar – 19-22 de março de 2019 

(Rio de Janeiro) 

2. Reunião de meio período do 

Conselho Empresarial do BRICS 

(CEBRICS) – 3-4 de abril de 2019 
(Joanesburgo) 

3. 3º Festival Internacional de Escolas 

de Teatro dos Países do BRICS – 29 

de maio – 7 de junho de 2019 

(Moscou) 

4. 3º Festival Internacional "Primavera 

estudantil dos países do BRICS e da 

Organização de Cooperação de 

Xangai (OCX)” – 4-9 de junho de 

2019 (Moscou) 

5. Reunião de Engajamento Business 

to Business (B2B) de Comunicações 

– 13 de agosto de 2019 (Brasília) 

6. Reunião do Conselho de Think-

Tanks do BRICS – 10 de setembro 

de 2019 (Brasília) 

7. Fórum Acadêmico do BRICS – 11-
12 de setembro de 2019 (Brasília) 

8. VIII Fórum BRICS Sindical – 17-18 

de setembro de 2019 (Brasília) 

9. 14ª Bienal Internacional de Arte 

Contemporânea de Curitiba – 21 de 

setembro de 2019 – 23 de fevereiro 
de 2020 (Curitiba) 

10. 4º edição do Festival de Cinema do 

BRICS – 23 de setembro – 9 de 

outubro de 2019 (Niterói) 
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11. Fórum de Negócios do 4º Festival 

de Cinema do BRICS – 30 de 
setembro - 1de outubro de 2019 

12. 2ª Cúpula da Agência de Juventude 

e Energia do BRICS – 5 de outubro 
de 2019 (Moscou) 

13. 3ª BRICSMATH.COM Competição 

Online de Matemática para Alunos 

de Escola Primária – 12 de outubro 

- 13 de dezembro de 2019 

14. 5ª Expedição de Pesquisa Cultural 

“Grandes Mestres do BRICS” – 12-

19 de Outubro de 2019 (Rio de 
Janeiro) 

15.  6º Fórum Jurídico do BRICS – 14-

16 de outubro de 2019 (Rio de 
Janeiro) 

16. Fórum Parlamentar do BRICS – 16 

de outubro de 2019 (Belgrado) 

17. 5º Cúpula da Juventude – 17-20 de 
outubro de 2019 (Brasília) 

18. Seminário de autoridades de alto 

nível e de especialistas do Judiciário 

dos países do BRICS sobre boas 

práticas em tecnologia da 

informação (TI) aplicadas ao 

sistema judiciário – 24-25 de 
outubro de 2019 (Brasília) 

19. 3º Seminário do BRICS em 

Governança – 28 de outubro de 
2019 (Rio de Janeiro) 

20. 3ª Jornada dos BRICS na 

Universidade de São Paulo – 28-30 
de outubro de 2019 (São Paulo) 

21. 4º Edição do Fórum de Mídia do 

BRICS – 30 e 31 de outubro de 
2019 (São Paulo) 

22. 2º Reunião das Academias de 

Ciência do BRICS – 4 e 5 de 
novembro de 2019 (Rio de Janeiro) 

23. Seminário “BRICS 10 anos: um 

balanço e um futuro” – 6-8 de 
novembro de 2019 (Rio de Janeiro) 

24. Evento de Boas Vindas da Frente 

Parlamentar do BRICS do 

Congresso Nacional Brasileiro – 12 
de novembro de 2019 (Brasília) 

25. Fórum Financeiro do BRICS – 12 

de novembro de 2019 (Rio de 
Janeiro) 

26. Reunião dos 9 Grupos de Trabalho 

do Conselho Empresarial do BRICS 

(CEBRICS) – 12 de novembro de 

2019 (Brasília) 

27. Reunião Plenária do Conselho 

Empresarial do BRICS (CEBRICS) 

– 13 de novembro de 2019 
(Brasília) 

28. Fórum Empresarial do BRICS – 13 

de novembro de 2019 (Brasília) 

29. Conferência “As Competências do 

Futuro do BRICS” – 14 de 

novembro de 2019 (Brasília) 

  

ATIVIDADES RESTANTES DA 

PRESIDÊNCIA BRASILEIRA DO 

BRICS EM 2019 

  

REUNIÕES DE ALTOS 

FUNCIONÁRIOS E SETORIAIS: 

 

1. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho do 

BRICS sobre Biotecnologia e 

Biomedicina, incluindo saúde humana e 

neurociência – 26 e 27 de novembro de 

2019 (Laboratório Nacional de 

Biociências, Campinas) 

2. 2º Reunião do Grupo de Trabalho do 

BRICS sobre Infraestrutura de Pesquisa 

e Projetos de Mega-Ciência – 4-6 de 

dezembro de 2019 

3. 6º Reunião de Sherpas / Sous- 

Sherpas do BRICS – 12 e 13 de 

dezembro de 2019 (Brasília) 

No total, 116 reuniões terão sido 

realizadas sob a Presidência brasileira 

do BRICS 

 

Calendário de eventos entre 15 e 22 

de novembro de 2019 14/11/2019 

 
10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21085-calendario-de-eventos-entre-15-e-22-de-novembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21085-calendario-de-eventos-entre-15-e-22-de-novembro-de-2019
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nas galerias Retro Avangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

7 a 22/NOV – Tóquio, Japão. 

Exposição “Borges: Brazilian 

woodblock painting revealed” na 

Embaixada do Brasil. 

8/NOV a 31/DEZ – Genebra, Suíça. 

Exposições "A grande floresta" e 

"Araucárias: nosso tesouro", na sala 

Point Favre, em Chêne-Bourg. 

11 a 15/NOV – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 35ª 

Sessão do Comitê de Padrões da 

Comissão de Medidas Fitossanitárias 

(CMF). 

11 a 15/NOV – Genebra, Suíça. Décima 

primeira sessão do Comitê de 

Investimentos, Empresas e 

Desenvolvimento da UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento) (Fonte: 

DELBRASOMC) 

11 a 16/NOV - Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 8a 

Sessão do Órgão Gestor do Tratado 

Internacional sobre os Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (TIRFAA). 

11 a 16/NOV – Missão da Federação 

Goiana de Municípios a Taiwan. 

11 a 17/NOV – Moscou, Rússia. 2ª 

Semana de Dança Afro-brasileira. 

11 a 22/NOV – Nova Delhi, Índia. RIS-

ITEC Capacity Building Programme on 

"Learning South-South Cooperation". 

(Fonte: Brasemb Nova Délhi) 

12/NOV – Genebra, Suíça. 21a 

Conferência Anual das Altas Partes 

Contratantes do Protocolo II Emendado 

à Convenção sobre Certas Armas 

Convencionais. 

14 e 15/NOV – Bruxelas, Bélgica. 

Conferência “Smart Regions 3.0” 

(Fonte: BRASEUROPA). 

13 a 15/NOV – Genebra, Suíça. 

Reunião Anual das Altas Partes 

Contratantes da Convenção sobre Certas 

Armas Convencionais. 

14 a 15/NOV – Genebra, 

Suíça.  Conselho de Bens da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) 

(Fonte: DELBRASOMC). 

15/NOV – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Consulta da Junta 

Executiva sobre Programas de 

Oportunidades Estratégicas dos Países 

(COSOPs) e sobre o envolvimento do 

FIDA na Reforma do Sistema de 

Desenvolvimento das Nações Unidas. 

15/NOV – Paris, França. Seminário 

"Les concessions forestières et la 

production durable de bois au Brésil", 

com a presença da Analista Ambiental 

Cristina Galvão Alves, Gerente 

Executiva de Concessões Florestais 

(GECOF) da Diretoria de Concessão e 

Monitoramento (DCM) do Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB). 

15/NOV – Encerramento do festival 

anual de filmes brasileiros, Mostra X, 

no Columbia College Chicago. A 

Mostra é organizada pelo "Partners of 

the Americas, Illimois-São Paulo 

Chapter". 

15/NOV – São Filipe, Ilha do Fogo, 

Cabo Verde. Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). X Reunião 

de Ministros do Turismo da CPLP. 

(Fonte: DELBRASCPLP). 

15/NOV – Moscou, Rússia. 6º Concerto 

do Ciclo de Música Clássica de Câmara 

Brasileira. 

18/NOV – Bruxelas, Bélgica. Seminário 

sobre Descarbonização dos Transportes, 

organizado pela Comissão Europeia e 

pela AIE Bioenergia (Fonte: 

BRASEUROPA). 

18/NOV – Bruxelas, Bélgica. Oficina 

“Mission Innovation Beyond 2020” 

(Fonte: BRASEUROPA). 

18/NOV – Seul, Coreia do Sul. 

Exposição Fotográfica no espaço 

cultural "Brazil Hall" da Embaixada do 

Brasil. "Brazil and Korea through my 

eyes". João Paulo Barbosa. Abertura. 
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18/NOV – Seul, Coreia do Sul. 20th 

Introduction Program of Korea for 

Foreign Diplomats. Korea National 

Diplomatic Academy (KDNA). 

18 a 19/NOV – Paris, França. 11º 

Fórum da Juventude da UNESCO, à 

margem da 40ª sessão da Conferência 

Geral. 

18 a 21/NOV – Díli, Timor-Leste. 

Delegação da Secretaria Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos oferta de curso 

intitulado Fortalecimento da 

Capacidade Política e Institucional de 

Agentes Governamentais e Não-

Governamentais para a Promoção e 

Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência nos Países da CPLP. 

18 a 22/NOV – Paris, França.  40ª 

sessão da Conferência Geral da 

UNESCO (continuação). 

18 a 26/NOV – Guiné-Bissau. 

Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). Missão de 

Observação das Eleições Presidenciais 

da Guiné-Bissau. (Fonte: 

DELBRASCPLP). 

19/NOV – Brasília. VI Reunião do 

Mecanismo Brasil-União Europeia de 

Diálogo Político em Nível de Altos 

Funcionários (Fonte: BRASEUROPA). 

19/NOV – Paris, França. Fórum dos 

Ministros da Cultura da UNESCO, à 

margem da 40ª sessão da Conferência 

Geral. 

19 e 20/NOV – Ilha do Sal, Cabo 

Verde. Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). Seminário 

internacional “Ciber-crime e prova 

eletrônica: harmonização de legislação e 

a Convenção de Budapeste na CPLP”. 

(Fonte: DELBRASCPLP). 

20 e 21/NOV – Lisboa, Portugal. 

Organização dos Estados Ibero-

americanos (OEI), Observador 

Associado da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP). 

Conferência Internacional Ibero-

América: uma comunidade, duas 

línguas pluricêntricas (CILPE 2019). 

(Fonte: DELBRASCPLP). 

20 a 22/NOV – Ilha do Sal, Cabo 

Verde. Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP).  XVI 

Conferência de Ministros da Justiça dos 

Países de Língua Oficial Portuguesa. 

(Fonte: DELBRASCPLP). 

20 a 22/NOV – Moscou, Rússia. 

BRICS. 9ª Conferência Internacional 

Previsão Tecnológica e Políticas de C, 

T&I. 

21 e 22/NOV – I Parlamento Juvenil da 

CPLP. São Tomé, São Tomé e 

Príncipe.  (Fonte: DELBRASCPLP). 

21 e 22/NOV - Bruxelas, Bélgica. 

Conferência “EU-LAC Innovation 

Cooperation” (Fonte: BRASEUROPA). 

21/ a 24/NOV – Cidade do Cabo, 

África do Sul. Brazilian Film Festival. 

2 e 23/NOV – Quioto, Japão. Concurso 

de eloquência em Língua Portuguesa da 

Universidade de Estudos Estrangeiros. 

25 e 26/NOV - Bruxelas, Bélgica. “XI 

Diálogo Bilateral sobre Sociedade da 

Informação e Economia Digital” (Fonte: 

BRASEUROPA). 

 

Declaração do PROSUL sobre a 

situação na República do Chile 

14/11/2019 

 
Diante dos atos de grande violência 

ocorridos na República do Chile, que 

causaram mortes e ferimentos, 

alteraram a ordem pública, afetaram a 

segurança pública e destruíram 

propriedades públicas e privadas, os 

Estados membros do PROSUL 

declaram: 

1. Apoiamos os esforços que o Governo 

do Chile tem feito para manter a paz, a 

ordem pública, a segurança cidadã e as 

instituições democráticas, usando os 

instrumentos legítimos concedidos pela 

Constituição e pela lei. 

2. Condenamos veementemente os atos 

de violência e tentativas de 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21086-declaracao-do-prosul-sobre-a-situacao-na-republica-do-chile
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desestabilizar o país e suas instituições 

democráticas durante as últimas 

semanas. 

3. Exortamos o direito à liberdade de 

expressão e reunião pacífica, sempre 

excluindo todos os tipos de violência, 

destruição, pilhagem e vandalismo. 

4. Instamos todos os atores políticos e 

setores representativos da sociedade 

chilena a procurar uma solução que 

traga paz e justiça, baseada em diálogos 

e acordos. Essa solução deve percorrer 

canais institucionais democráticos, 

permitindo uma saída rápida e pacífica 

da situação de tensão e violência. 

5. Reconhecemos os esforços ativos do 

Governo do Chile para promover e 

salvaguardar o respeito pelos direitos 

humanos. 

6. Reiteramos nosso apoio ao governo 

do Presidente Sebastián Piñera e seus 

esforços para restaurar a paz e a ordem 

pública no Chile, preservando o estado 

de direito, a democracia e o respeito 

pelos direitos humanos. 

 

Calendário de eventos entre 22 e 29 

de novembro de 2019 22/11/2019 

 
10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição "Abstração e Geometria", 

nas galerias Retro Avangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

18/NOV a 14/DEZ – Montréal, Canadá. 

Festival de cinema brasileiro “Culture 

Brésilienne à Montreal”. 

22 e 23/NOV – Quioto, Japão. 

Concurso de eloquência em Língua 

Portuguesa da Universidade de Estudos 

Estrangeiros. 

23 e 24/NOV – Tóquio, Japão. “Hell 

says Noh”, espetáculo de teatro Noh 

baseado no cordel “A chegada de 

Lampião no Inferno”, com workshops 

de artes marciais brasileiras e japonesas, 

xilogravura e música. 

24/NOV – Hamamatsu, Japão. 9° 

Concurso de Oratória em Língua 

Portuguesa, com apresentações de 

candidatos japoneses e brasileiros. 

24 a 29/NOV – Genebra, Suíça. III 

Conferência das Partes da Convenção 

de Minamata sobre Mercúrio 

25/NOV – São Petersburgo, Rússia. 

Seminário de promoção do turismo 

“Melhores Lugares do Brasil”. 

25/NOV – Seul, Coreia do Sul. 

"International Course on Korean 

International Development Experience". 

25/NOV – Seul, Coreia do Sul. "Brazil 

Economic Perspectives for 2020". 

25/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Plenária do Grupo 

dos 77 e China. 

25 e 26/NOV – Paris, França. FAPESP 

Week France, simpósio para a 

promoção e o estímulo de parcerias 

entre pesquisadores brasileiros e 

franceses. 

25/NOV – Genebra, Suíça. Reunião 

sobre disponibilidade e sustentabilidade 

no manejo de água e saneamento para 

todos: aceleração da implementação do 

ODS 6. 

25 a 27/NOV – Genebra, Suíça. Fórum 

das Nações Unidas sobre empresas e 

direitos humanos 2019. 

25 a 29/NOV – Oslo. IV Conferência de 

Exame da Convenção sobre Minas 

Anti-Pessoal (Convenção de Ottawa). 

25/NOV – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). 155ª Reunião do 

Comitê de Auditoria. 

25/NOV – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21090-calendario-de-eventos-entre-22-e-29-de-novembro-de-2019
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Lançamento da iniciativa “16 dias de 

ativismo contra a violência de gênero”. 

25/NOV a 4/DEZ – Londres, Reino 

Unido. 31ª Sessão da Assembleia da 

Organização Marítima Internacional. 

26/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do 

Bureau e do Grupo Consultivo do 

Comitê de Segurança Alimentar 

Mundial (CSA). 

26/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião conjunta 

do Bureau e do Grupo Consultivo do 

Comitê de Segurança Alimentar 

Mundial (CSA) com o Painel de Alto 

Nível de Especialistas em Segurança 

Alimentar e Nutrição (HLPE). 

26/NOV – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Reunião dos 

representantes dos Países da Lista C 

com o Presidente do FIDA, Gilbert F. 

Houngbo. 

26/NOV – Moscou, Rússia. Degustação 

de vinhos do Brasil. 

26/NOV – Genebra, Suíça. Evento de 

Alto Nível “Apoiando a participação de 

mulheres em assuntos de paz e 

segurança: reflexões do terreno”. 

26/NOV – Genebra, Suíça. Proteção 

social em saúde para refugiados. 

26/NOV – Genebra, Suíça. Mesa 

Redonda sobre o papel dos Sistemas 

Educacionais no Desenvolvimento 

Sustentável, coordenada pela UNITAR. 

26/11 – Genebra, Suíça. Discussão de 

Alto Nível sobre governança em meio 

ambiente, com a presença da Diretora 

Executiva do PNUMA. 

26 e 27/NOV – Londres, Reino Unido. 

28º Seminário da Organização 

Internacional do Açúcar (OIA). 

26 a 29/NOV – Genebra, Suíça. 110º 

Conselho da Organização Internacional 

de Migrações. 

27/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Conferência 

“Being and Well-being: traditional 

healthy diets from Mediterranean and 

beyond”. 

27/NOV – Paris, França. Cerimônia de 

encerramento da 40ª sessão da 

Conferência Geral da UNESCO. 

27/NOV – Joanesburgo, África do Sul. 

Coquetel de celebração dos 10 anos do 

Centro Cultural Brasil-África do Sul 

(CCBAS) 

27/NOV – Joanesburgo, África do Sul. 

Seminário de Turismo Brasil-África do 

Sul – “Brazil, closer than ever”. 

27 e 28/NOV – Cidade do Panamá, 

Panamá. 3ª reunião birregional para o 

intercâmbio de boas práticas do 

Programa de Cooperação entre América 

Latina e Caribe e União Europeia em 

Política sobre Drogas. 

27 e 28/NOV – Paris, França. 22ª 

Sessão da Assembleia Geral dos 

Estados Partes à Convenção do 

Patrimônio Mundial de 1972. 

28/NOV – Paris, França. "Pátria Língua 

Portuguesa", com intervenções literárias 

e concerto de piano de Philippe Baden 

Powell. 

28/NOV – Londres, Reino Unido. 54ª 

Reunião do Comitê de Estatística e 

Avaliação do Mercado de Consumo 

(MECAS) e 82ª Reunião do Comitê 

Administrativo da Organização 

Internacional do Açúcar (OIA). 

28/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião conjunta 

do Grupo de Amigos da Biodiversidade 

e do Grupo de Amigos da Agroecologia 
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com o Diretor-Geral da FAO, Qu 

Dongyu. 

28/NOV – Moscou, Rússia. Seminário 

de Alto Nível “Oportunidades de 

Investimentos no Brasil”. 

28/NOV – Paris, França. 208ª sessão do 

Conselho Executivo da UNESCO. 

28/NOV – Genebra, Suíça. Consultas 

multiatores sobre mecanismos não-

estatais de reclamações sobre direitos 

humanos, no âmbito da Resolução 

38/13 do Conselho de Direitos 

Humanos. 

28 e 29/NOV – Moscou, Rússia. Missão 

do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI), liderada pelo 

Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx 

Lorenzoni. 

29/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião do 

Bureau do Comitê de Segurança 

Alimentar Mundial (CSA). 

29/NOV – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Comitê de 

Segurança Alimentar Mundial (CSA). 

Reunião do Grupo de Trabalho de 

Composição Aberta (OEWG) sobre 

Sistemas Alimentares e Nutrição. 

29/NOV – Londres, Reino Unido. 56ª 

Reunião do Conselho da Organização 

Internacional do Açúcar (OIA). 

29/NOV – Genebra, Suíça. Concerto 

Quarteto Metamorfose + Alma 

Brasiliera. 

29/NOV – Seul. Coreia do Sul. "23rd 

Korea-Latin America Business Forum". 

29/NOV a 17/JAN – Tóquio, Japão. 

Exposição “Horizonte Concreto: O 

pavilhão do Brasil na Expo ’70 em 

Osaka — Paulo Mendes da Rocha” na 

Embaixada do Brasil do Brasil. 

 

VI Reunião do Diálogo Político de 

Alto Nível Brasil-União Europeia – 

Declaração Conjunta – 19 de 

novembro de 2019 19/11/2019 

 
A VI Reunião do Diálogo Político de 

Alto Nível Brasil - União Europeia 

(UE) ocorreu em Brasília, no dia 19 de 

novembro de 2019. A reunião foi 

copresidida pelo Embaixador Kenneth 

Haczynski da Nóbrega, Secretário de 

Negociações Bilaterais no Oriente 

Médio, Europa e África do Ministério 

das Relações Exteriores do Brasil, e o 

Embaixador Jean-Christophe Belliard, 

Secretário Geral Adjunto de Assuntos 

Políticos do Serviço Europeu para a 

Ação Externa (SEAE) da União 

Europeia. 

As delegações mantiveram um 

intercâmbio aberto e construtivo sobre 

uma ampla gama de assuntos, incluindo 

a evolução das relações bilaterais e a 

Parceria Estratégica. Foram discutidas 

prioridades para o novo governo 

brasileiro e perspectivas para a nova 

Comissão Europeia, além de questões 

globais e regionais. Ambas as partes 

reafirmaram seu compromisso com o 

Acordo de Associação UE-

MERCOSUL. 

Em vista da proposta do Brasil de sediar 

a VIII Cúpula Brasil-União Europeia no 

primeiro semestre de 2020, ambas as 

partes concordaram em realizar um 

balanço das relações bilaterais, 

inclusive no âmbito de um Comitê 

Conjunto preparatório, com base nos 

objetivos estabelecidos na Cúpula de 

2007, que lançou a Parceria Estratégica 

Brasil-União Europeia. 

O embaixador Belliard também 

apresentou palestra “União Européia no 

Mundo e suas Relações com o Brasil” 

na Fundação Alexandre de Gusmão. 
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Relatório da Comissão da OEA 

sobre a Nicarágua 22/11/2019 

 
O Governo brasileiro toma nota do 

relatório da Comissão da OEA sobre a 

Nicarágua. Com mandato conferido 

pela 49ª Assembleia Geral Ordinária da 

OEA, a Comissão concluiu que há 

alteração da ordem constitucional 

naquele país e que o governo 

nicaraguense tem atuado de forma 

sistemática para restringir os direitos de 

seus cidadãos. 

Nesse contexto, o Brasil reitera seu 

repúdio às graves violações de direitos 

humanos ainda em curso no país centro-

americano, inclusive os episódios mais 

recentes de intimidação contra 

representantes e instalações da Igreja 

Católica. 

O Brasil entende ser imperativo que o 

governo nicaraguense siga as 

recomendações do relatório para gerar 

condições de retorno à normalidade 

institucional, passando, 

necessariamente, por abrangente 

reforma eleitoral, pelo retorno dos 

organismos internacionais de direitos 

humanos e pelo restabelecimento das 

garantias de representatividade e 

participação política de seus cidadãos. 

Nesse sentido, o Governo brasileiro 

saúda os trabalhos da Comissão da OEA 

sobre a Nicarágua e afirma seu 

compromisso de trabalhar em favor do 

povo nicaraguense pela convocação 

imediata de um período extraordinário 

de sessões da Assembleia Geral da OEA 

para examinar o assunto. 

 

Apoio à democracia na Colômbia 

22/11/2019 

 
O governo brasileiro felicita o governo 

do presidente Iván Duque pela garantia 

da ordem pública durante as 

manifestações populares ocorridas na 

Colômbia no dia 21 de novembro de 

2019. 

As manifestações, majoritariamente 

pacíficas, demonstraram a vitalidade da 

democracia colombiana e contaram com 

plenas garantias para sua realização e 

para a segurança de todos os 

manifestantes, em esforço conjunto das 

autoridades de segurança pública da 

Colômbia. 

O governo brasileiro expressa sua 

solidariedade ao governo colombiano 

diante dos lamentáveis atos de violência 

- que constituíram exceção em meio aos 

protestos - e manifesta seu apoio ao 

governo colombiano em seu rechaço 

categórico a atos de vandalismo, os 

quais deslegitimam a expressão da 

liberdade popular e atentam contra a 

propriedade pública e privada. 

 

Convocação de Eleições Gerais na 

Bolívia 24/11/2019 

 
O Governo brasileiro felicita a 

Presidente Constitucional do Estado 

Plurinacional da Bolívia, Jeanine Áñez, 

pela promulgação da lei de convocação 

de eleições gerais. Trata-se de passo 

muito importante no caminho da 

consolidação da democracia na Bolívia. 

O Brasil congratula-se com o povo 

boliviano pelo compromisso em busca 

da pacificação do país por meio do 

diálogo no âmbito de suas instituições 

políticas. 

 

Participação do Brasil no programa 

“Global Entry” – Nota Conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores, 

do Ministério da Economia e da 

Casa Civil 25/11/2019 

 
Brasil e Estados Unidos deram o 

primeiro passo para a participação 
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brasileira no programa “Global Entry” 

de viajantes confiáveis mantido pela 

agência de Proteção das Fronteiras e 

Aduanas do Departamento de 

Segurança Interior dos EUA, cujo 

objetivo é permitir ingresso imigratório 

facilitado e automatizado de cidadãos 

previamente credenciados. 

Os dois governos assinaram declaração 

conjunta contendo os parâmetros gerais 

do programa e acordaram realizar um 

teste para grupo pequeno de 

participantes do Fórum de Altos 

Executivos (até 20 pessoas). Essa fase 

experimental, que iniciará em breve, 

permitirá identificar as necessidades 

técnicas e operacionais para o 

lançamento de uma fase piloto e, 

posteriormente, para a execução plena e 

ampliada do programa. 

O “Global Entry” não substitui a 

exigência de visto, mas permite a 

liberação rápida no controle do 

passaporte no momento da chegada aos 

EUA. Os interessados podem fazer o 

trâmite de ingresso nos EUA em 

aeroportos selecionados de maneira 

desburocratizada por meio de quiosques 

automáticos, sem contato com agente de 

imigração, evitando a necessidade de 

passar por fila de controle migratório. 

A participação do Brasil no programa é 

reivindicação antiga dos setores 

privados brasileiro e norte-americano. 

Em 2019, foi negociada a declaração 

conjunta, permitindo que se anuncie 

oficialmente, por ocasião da 10ª reunião 

do Fórum de Altos Executivos Brasil – 

Estados Unidos, o “CEO Forum” 

(Washington, 25/11/19), o primeiro 

passo concreto para a implementação do 

programa. 

Quando estiver em plena execução, o 

“Global Entry” facilitará os trâmites nos 

EUA para brasileiros inscritos nesse 

programa. A medida é considerada 

importante para a maior fluidez nas 

viagens de negócios. 

Cumprimentos do Presidente Jair 

Bolsonaro ao Presidente eleito do 

Uruguai 28/11/2019 

 
O Presidente Jair Bolsonaro telefonou 

hoje, 28/11, ao Presidente eleito do 

Uruguai, Luis Lacalle Pou, e felicitou-o 

pela recém-confirmada vitória nas 

eleições presidenciais. 

O Presidente Bolsonaro fez votos de 

pleno êxito ao Presidente Lacalle no 

desempenho do mandato conferido 

pelos uruguaios e assegurou sua 

determinação de trabalhar em conjunto 

em prol do bem-estar dos dois povos. 

Convidou o Presidente eleito a visitar o 

Brasil em breve. 

 

Reeleição do Brasil ao Conselho da 

Organização Marítima 

Internacional (IMO) 29/11/2019 

 
O Brasil foi reeleito, hoje, 29 de 

novembro, para o Conselho da 

Organização Marítima Internacional 

(IMO), agência das Nações Unidas 

encarregada de regulamentar a 

navegação internacional. 

Membro do Conselho desde 1967, o 

Brasil integra, desde 1975, a categoria 

reservada aos países com interesse 

especial no comércio marítimo ou na 

navegação internacional. O novo 

mandato estende-se até 2021. 

Com mais de 90% de seu comércio 

internacional transportado por via 

marítima, o Brasil atribui grande 

importância aos trabalhos da IMO. 

Entre os temas objeto de negociações na 

Organização encontram-se a segurança 

da navegação e a redução da poluição 

no mar, incluindo a redução das 

emissões de gases de efeito estufa pelos 

navios. 
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Calendário de eventos entre 29 de 

novembro e 6 de dezembro de 2019 

29/11/2019 

 
10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição “Abstração e Geometria”, 

nas galerias Retro Avangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

11/NOV a 06/DEZ – Genebra, Suíça. 

68ª sessão do Comitê contra a tortura. 

18/NOV a 14/DEZ – Montréal, Canadá. 

Festival de cinema brasileiro “Culture 

Brésilienne à Montreal”. 

25/NOV a 04/DEZ – Londres, Reino 

Unido. 31ª Sessão da Assembleia da 

Organização Marítima Internacional. 

25/NOV a 13/DEZ – Genebra, Suíça. 

100ª sessão do Comitê para a 

eliminação da discriminação racial. 

29/NOV – Paris, França. 208ª sessão do 

Conselho Executivo da UNESCO. 

29/NOV a 17/JAN – Tóquio, Japão. 

Exposição “Horizonte Concreto: O 

pavilhão do Brasil na Expo ’70 em 

Osaka”. 

01 a 06/DEZ – Tóquio, Japão. Missão 

SEBRAE/MT. Missão empresarial 

internacional de benchmarking para o 

setor de saúde. 

02/DEZ – Paris, França. 13ª reunião das 

Altas Partes Contratantes à convenção 

da Haia de 1954. 

02/DEZ – Paris, França. “Les Réformes 

au Brésil, un an après l'élection de Jair 

Bolsonaro”, conferência no Cercle 

France-Amériques, com a participação 

do Embaixador Luís Fernando Serra. 

02/DEZ – Seul, Coreia do Sul. “Third 

Public Diplomacy Night”. Korea 

Foundation for Advanced Studies. 

Evento. 

02/DEZ – Chicago, EUA. “Bilingualism 

Matters Chicago”, da Northwestern 

University. 

02/DEZ – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Lançamento do 

Ano Internacional da Fitossanidade. 

02/DEZ – Genebra, Suíça. Sessão 

informativa sobre a 45ª reunião do 

Conselho de Coordenação Programática 

(PCB) do UNAIDS. 

02/DEZ – Cidade do México, México. 

Apresentação dos escritores Gustavo 

Pacheco, Marcelino Freire, Fabricio 

Corsaletti e Jacques Fux no CCBM, em 

parceria com a UNAM. 

02/DEZ – Genebra, Suíça. 2º Fórum 

global anual sobre avanços científicos 

importantes para a Convenção sobre a 

proibição de armas biológicas e 

toxínicas. 

02 e 03/DEZ – Paris, França. 

Conferência de Parceiros para o 

Desenvolvimento de Comores. 

02 a 04/DEZ – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 150ª 

Sessão do Comitê de Auditoria. 

02 a 04/DEZ – Taipé, Taiwan. Missão a 

Taiwan de representante da Agência 

Paraná de Desenvolvimento. 

02 a 06/DEZ – Cidade do México, 

México. Missão da Organização 

Mundial de Saúde Animal que 

acompanha o Agregado do Comércio 

Agrícola da Embaixada na Cidade do 

México (SECOM). 

02 a 06/DEZ – Seul, Coreia do Sul. 

Missão parlamentar e empresarial à 

Coreia do Sul. Câmara de Comércio e 

Indústria Brasil-Coreia (CCIBK). 

02 a 06/DEZ – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 163ª 

Sessão do Conselho da FAO. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21114-calendario-de-eventos-entre-29-de-novembro-e-6-de-dezembro-de-2019
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03/DEZ – Genebra, Suíça. 2ª sessão da 

reunião intersecional do Conselho de 

Direitos Humanos para o diálogo e 

cooperação entre direitos humanos e a 

Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável. 

03/DEZ – Seul, Coreia do Sul. Concerto 

da pianista Leda Kim em tributo ao 

Maestro Cláudio Santoro. 

03/DEZ – Bruxelas, Bélgica. “Dialogue 

on sustainable food and agriculture: 

Building resilient farming through 

international trade”, evento organizado 

pelo escritório da APEX-Brasil, com o 

apoio da Missão do Brasil junto à UE. 

03/DEZ – Bogotá, Colômbia. Reunião 

do Órgão de Consulta do TIAR. 

03 e 04/DEZ – Paris, França. 8ª reunião 

das Partes ao Segundo Protocolo 

relativo à Convenção da Haia de 1954. 

03 e 04/DEZ – Houston, EUA. Mostra 

“Brazilian Films at Rice University – 

2019 Edition”, no Rice Media Center, 

com a exibição dos filmes “O filme da 

minha vida” (2017), de Selton Mello, e 

“Deserto” (2017) de Guilherme Weber. 

04/DEZ – Guadalajara, México. 

Palestra literária com Jacques Fux 

“Antiterapias” Apresentador: Ricardo 

Sánchez Riancho e o autor da FIL. 

04 e 05/DEZ – Bento Gonçalves (RS). 

Cúpula do Vale dos Vinhedos (LV 

Cúpula de Chefes de Estado do 

Mercosul e Estados Associados e LV 

Reunião do Conselho do Mercado 

Comum). 

04 a 06/DEZ – Pretória, África do Sul. 

Participação do Posto no South Africa 

Science Forum – Innovation Bridge. 

05/DEZ – Guadalajara, México. 

Palestra literária com Andrea del Fuego, 

Sheyla Smanioto e Marcelino Freire no 

FIL. 

05/DEZ – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Dia Mundial do 

Solo. 

05/DEZ – Londres, Reino Unido. 123ª 

Sessão do Conselho da Organização 

Marítima Internacional. (IMO). 

05/DEZ – Londres. Reino Unido. 

Reunião do Grupo de Trabalho da 

Organização Internacional do Café 

(OIC) sobre o Futuro do Acordo 

Internacional do Café. 

05/DEZ – Paris, França. 14ª reunião do 

Comitê para a Proteção dos Bens 

Culturais em caso de Conflito Armado. 

05/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião “ad 

hoc” da Assembleia Geral das Nações 

Unidas para anúncio de contribuições 

ao ACNUR (Conferência de Doadores 

do ACNUR) 

05 e 06/DEZ – Paris, França. Missão a 

Paris do presidente da CAPES, acerca 

dos projetos CAPES-Brafitec e CAPES-

COFECUB. 

05 e 08/DEZ – Taipé, Taiwan. “Future 

Tech Expo 2019”. 

06/DEZ – Guadalajara, México. 

Palestra literária com Gustavo Pacheco, 

Fabricio Corsaletti e Jacques Fux no 

FIL 

06/DEZ – Genebra, Suíça. Sessão 

organizacional para o 14º ciclo do 

Conselho de Direitos Humanos. 

07/DEZ – Pretória, África do 

Sul.  Concerto de música clássica 

brasileira e africana pelo Grupo Buskaid 

na Universidade de Pretória – 

Celebração do Centenário de Cláudio 

Santoro. 

09/DEZ – Cidade do México, México. 

Reunião com deputados no congresso 

federal para a formação do Grupo de 

Amizade Brasil-México. Congresso da 

União do México. 
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Medida Comercial dos EUA – Nota 

Conjunta do Ministério das Relações 

Exteriores, do Ministério da 

Economia e do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 02/12/2019 

 
O governo brasileiro tomou 

conhecimento de declaração do 

Presidente Donald Trump sobre 

possível imposição de sobretaxa ao aço 

brasileiro e já está em contato com 

interlocutores em Washington sobre o 

tema. 

O governo trabalhará para defender o 

interesse comercial brasileiro e 

assegurar a fluidez do comércio com os 

EUA, com vistas a ampliar o 

intercâmbio comercial e aprofundar o 

relacionamento bilateral, em benefício 

de ambos os países. 

 

Eleições Presidenciais na Guiné-

Bissau 03/12/2019 

 
O Governo brasileiro felicita o povo e o 

Governo da Guiné-Bissau pela 

realização das eleições presidenciais. 

O Governo brasileiro enviou missões 

técnicas do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) para apoiar o processo 

preparatório e a realização do pleito. 

Indicou, ademais, representante para 

integrar a Missão de Observação 

Eleitoral da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). O Governo 

brasileiro toma nota, com satisfação, 

que o processo eleitoral se caracterizou 

pela plena observância das liberdades 

civis e os direitos políticos dos cidadãos 

bissau-guineenses. 

O Brasil renova seu compromisso em 

dar seguimento à cooperação mantida 

em benefício da democracia e do 

desenvolvimento da Guiné-Bissau. 

 

MERCOSUL – Cúpula do Vale dos 

Vinhedos – Bento Gonçalves, 5 de 

dezembro de 2019 04.12.2019 

 
 Será realizada no próximo dia 5, em 

Bento Gonçalves, no Vale do Vinhedos, 

Rio Grande do Sul, a 55ª Cúpula de 

Chefes de Estado do MERCOSUL e 

Estados Associados, precedida, no dia 

anterior, da 55ª Reunião Ordinária do 

Conselho do Mercado Comum (CMC), 

em nível ministerial. 

A Cúpula do Vale dos Vinhedos encerra 

a presidência semestral brasileira 

(PPTB) do MERCOSUL. Durante a 

PPTB, o MERCOSUL reafirmou seu 

pleno compromisso com os valores 

democráticos, reforçou sua vocação 

original para o regionalismo aberto e 

buscou adotar um enfoque pragmático, 

com resultados concretos para os 

cidadãos. 

Em sequência à conclusão do acordo 

com a União Europeia, foi finalizado, 

em agosto, o acordo entre o 

MERCOSUL e a Associação Europeia 

de Livre Comércio (EFTA), integrada 

por Suíça, Noruega, Islândia e 

Liechtenstein. A intensa agenda externa 

também incluiu tratativas com Canadá, 

Singapura, Líbano e Coreia do Sul, 

diálogos com Vietnã e Indonésia e, no 

plano regional, com Colômbia e a 

Aliança do Pacífico. 

Na vertente econômico-comercial, os 

trabalhos no semestre abrangeram temas 

como Tarifa Externa Comum, 

facilitação de comércio, indicações 

geográficas, serviços financeiros, 

regulamentos técnicos, agenda digital e 

participação do setor privado. 

Avançou-se, igualmente, em matéria de 

cooperação fronteiriça, defesa do 

consumidor e segurança alimentar e 

nutricional. No plano institucional, a 

presidência brasileira deu continuidade 

aos esforços de enxugamento do 
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MERCOSUL, com redução de custos e 

de burocracia. 

Deverão ser adotadas, durante a Cúpula, 

declarações presidenciais sobre 

desenvolvimento sustentável, turismo e 

combate a ilícitos transnacionais e à 

corrupção. 

Em 2018, o Brasil exportou US$ 20,83 

bilhões para o MERCOSUL e importou 

US$ 13,37 bilhões, com um superávit 

de US$ 7,46 bilhões. 

 

Nomeação de oficial general 

brasileiro para o cargo de 

Comandante Militar na Missão da 

Organização das Nações Unidas 

para a Estabilização na República 

Democrática do Congo 

(MONUSCO) 04.12.2019 

 
O Governo brasileiro recebeu com 

grande satisfação a notícia da 

nomeação, em 3/12, do General Ricardo 

Augusto Ferreira Costa Neves para o 

cargo de Comandante Militar na Missão 

da Organização das Nações Unidas para 

a Estabilização na República 

Democrática do Congo (MONUSCO). 

A nomeação do militar brasileiro 

representa reconhecimento da histórica 

contribuição do país para as operações 

de manutenção da paz das Nações 

Unidas. 

O General Costa Neves substituirá o 

General Elias Rodrigues Martins Filho, 

que exerceu o comando militar da 

MONUSCO de maio de 2018 a outubro 

de 2019. 

 

 

Segunda reunião do Órgão de 

Consulta do Tratado 

Interamericano de Assistência 

(TIAR) – Bogotá, 3 de dezembro 

de 2019 04/12/2019 
 

A segunda reunião do Órgão de 

Consulta do Tratado Interamericano de 

Assistência (TIAR), realizada em 

Bogotá, em 3 de dezembro, em 

seguimento às discussões lançadas em 

Nova York em 23 de setembro passado, 

decidiu impor sanções a Nicolás 

Maduro e 28 altos funcionários do 

governo ilegítimo venezuelano. 

As 29 pessoas designadas serão 

submetidas pelas autoridades 

competentes dos Estados Partes do 

TIAR a investigações e medidas 

administrativas e judiciais por 

envolvimento com narcotráfico, 

terrorismo, corrupção, lavagem de 

dinheiro e violações de direitos 

humanos. 

Outras pessoas e entidades poderão ser 

incluídas na lista, a partir do trabalho da 

rede operacional do TIAR, criada para 

implementar as decisões do Órgão de 

Consulta e integrada por autoridades de 

inteligência financeira e de segurança 

pública dos Estados Partes. 

Como medida adicional, as pessoas 

designadas serão impedidas de ingressar 

ou transitar no território brasileiro ou no 

de qualquer um dos 19 Estados Partes 

do TIAR. O governo brasileiro já havia 

adotado medida semelhante, por meio 

da Portaria Interministerial nº 7, de 19 

de agosto de 2019. 

O Órgão de Consulta também 

manifestou sua preocupação com as 

ações concertadas de desestabilização 

praticadas por prepostos do regime de 

Maduro em países democráticos da 

região. 

O TIAR é um tratado internacional 

vinculante juridicamente, celebrado em 

1947, que prevê um conjunto de 

medidas contra ameaças à paz e à 

segurança no Hemisférico. São Estados 

Partes do tratado, além de Brasil, 

Argentina, Bahamas, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados 

Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Trinidad e Tobago, 
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Uruguai e Venezuela. 

O texto da resolução adotada pelo 

Órgão de Consulta do TIAR está 

publicado no endereço: 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.a

spx?class=II.30%20RC.30/RES.&class

Num=2&lang=p. 

Já a lista das 29 pessoas sujeitas a 

sanções pelos Estados Partes do TIAR 

está disponível no endereço: 

http://scm.oas.org/pdfs/2019/RC00319p

LISTACONSOLIDADA.pdf 

 

MERCOSUL – Documentos 

adotados na Cúpula do Vale dos 

Vinhedos – Bento Gonçalves, 5 de 

dezembro de 2019 05/12/2019 

 
COMUNICADO CONJUNTO DOS 

PRESIDENTES DOS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL 

Os Presidentes dos Estados Partes do 

MERCOSUL, Mauricio Macri, da 

República Argentina; Jair Messias 

Bolsonaro, da República Federativa do 

Brasil; Mario Abdo Benítez, da 

República do Paraguai; e a Vice-

Presidente Lucía Topolansky Saavedra, 

da República Oriental do Uruguai, 

avaliaram o estado atual do processo de 

integração regional, por ocasião da LV 

Cúpula de Presidentes do MERCOSUL, 

celebrada no Vale dos Vinhedos, em 5 

de dezembro de 2019. 

Parabenizaram a República Argentina e 

a República Oriental do Uruguai pelas 

eleições realizadas neste semestre. 

Saudaram os importantes resultados 

obtidos ao longo do semestre. 

Coincidiram quanto ao caráter 

transformador dos acordos alcançados 

pelo MERCOSUL, tanto entre os 

Estados Partes quanto entre estes e 

terceiros países e blocos de países, nos 

últimos semestres. Reafirmaram seu 

firme compromisso de concluir 

tempestivamente os processos de 

revisão legal e ajustes pendentes dos 

acordos com a União Europeia e a 

Associação Europeia de Livre 

Comércio, para sua pronta assinatura. 

Reiteraram a intenção de dar 

seguimento à renovação do 

MERCOSUL a fim de enfrentar os 

crescentes desafios do cenário 

internacional e alcançar os objetivos de 

desenvolvimento. 

Reafirmaram o compromisso 

fundamental do MERCOSUL com a 

defesa e o fortalecimento da 

democracia, o respeito aos direitos 

humanos e o estado de direito. 

Ressaltaram a importância de o bloco 

contribuir para melhorar as condições 

de vida de seus povos e para aumentar a 

competitividade de seu setor produtivo 

e alcançar uma maior integração com a 

economia mundial. Sublinharam o papel 

da integração regional na atenuação dos 

efeitos de um contexto de tensões e 

incertezas na economia e no comércio 

internacionais. 

Recordando a proximidade da 

celebração dos 30 anos do Tratado de 

Assunção, em 2021, notaram que o 

projeto de integração trouxe benefícios 

tangíveis e intangíveis à região, que se 

tornou mais democrática, estável, 

cooperativa, integrada e próspera. 

Comemoraram os 25 anos do Protocolo 

de Ouro Preto, o qual aprofundou o 

processo de integração regional ao 

conferir personalidade jurídica ao 

MERCOSUL e delinear sua estrutura 

institucional de órgãos decisórios. Em 

linha com o espírito de Ouro Preto, 

comprometeram-se a seguir avançando 

no processo de integração, buscando 

preservar e fortalecer o patrimônio 

fundacional de democracia 

representativa, respeito ao estado de 

direito e abertura comercial. 

Enfatizaram que o MERCOSUL, para 

além da integração comercial, deve 

continuar a produzir benefícios 
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concretos e significativos para os povos 

dos Estados Partes, mediante, entre 

outros fatores, a criação de 

oportunidades de emprego e renda, o 

oferecimento de facilidades de 

circulação e residência, o combate ao 

crime organizado e à corrupção e o uso 

crescente das tecnologias da 

informação. 

Ratificaram seu compromisso com o 

contínuo fortalecimento do 

MERCOSUL, dando destaque à 

intensificação das negociações externas, 

à revisão da Tarifa Externa Comum, ao 

equacionamento de distorções e 

exceções relacionadas ao marco jurídico 

comercial, ao tratamento de temas 

regulatórios, ao aperfeiçoamento da 

estrutura institucional e à integração 

produtiva. 

Celebraram os avanços alcançados nos 

últimos acordos bilaterais do setor 

automotivo, que se somam aos acordos 

bilaterais já vigentes, com o propósito 

de avançar nas condições favoráveis 

para a adequação, no mais breve prazo, 

desse importante setor ao processo de 

consolidação da união aduaneira. 

AVANÇOS 

Os Presidentes congratularam-se pelas 

conquistas alcançadas pelo 

MERCOSUL durante o segundo 

semestre de 2019 e destacaram os 

seguintes resultados: 

  

DIMENSÃO ECONÔMICO-

COMERCIAL 

  

NEGOCIAÇÕES EXTERNAS 

Desde a conclusão do pilar comercial do 

Acordo de Associação com a União 

Europeia, em junho passado, o 

MERCOSUL tem dado continuidade a 

uma intensa agenda negociadora, 

demonstrando sua capacidade de abrir 

mercados para seus produtos e serviços, 

facilitar o acesso a importações e atrair 

investimentos para promover 

crescimento econômico com geração de 

renda e emprego. Os principais avanços 

na agenda de negociações externas 

foram os seguintes: 

▪ Concluiu-se, em agosto, a negociação 

do Acordo de Livre Comércio entre o 

MERCOSUL e a Associação Europeia 

de Livre Comércio (EFTA). 

▪ Avançou-se nas negociações de 

acordos de livre comércio com o 

Canadá, a Coreia do Sul e Singapura. 

▪ Realizou-se a primeira rodada de 

negociações de acordo de livre 

comércio com o Líbano. 

▪ Explorou-se a possibilidade de ampliar 

os acordos comerciais vigentes com 

Israel e Índia. 

▪ Iniciou-se aproximação com a 

Indonésia e o Vietnã, com vistas ao 

lançamento de tratativas comerciais. 

▪ Deu-se continuidade à implementação 

do Plano de Ação de Puerto Vallarta 

com a Aliança do Pacífico, 

particularmente em cooperação 

regulatória, facilitação de investimentos 

e facilitação do comércio. 

▪ Lançou-se processo de aproximação 

com países individualizados da América 

Central e do Caribe, com vistas a 

alcançar acordos de livre comércio. 

 

TARIFA EXTERNA COMUM 

Ao longo do semestre, as equipes dos 

Estados Partes adotaram cronograma 

intenso de reuniões presenciais e 

virtuais que permitiram avançar no 

processo de revisão da Tarifa Externa 

Comum (TEC). A TEC, que completa 

no corrente ano 25 anos de existência, 

jamais sofreu uma reforma abrangente e 

necessita ser revista para alinhá-la aos 

padrões internacionais e impulsionar a 

produtividade e competitividade do 

MERCOSUL, bem como sua maior 

integração às cadeias regionais e globais 

de valor. 
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A revisão da TEC contribuirá para 

garantir, para os consumidores, acesso a 

maior variedade de produtos a preços 

mais baixos e, para o setor produtivo, 

acesso a insumos de elevado teor 

tecnológico, com custos competitivos. 

 

FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO 

Foi assinado o “Acordo sobre 

Facilitação do Comércio do 

MERCOSUL”, que simplifica, 

harmoniza e automatiza procedimentos 

de comércio internacional, de modo a 

torná-los mais rápidos e baratos. 

Esse instrumento ajudará a incrementar 

a fluidez do intercâmbio comercial 

intrabloco e a nivelar as condições de 

concorrência em relação a produtos de 

fora do MERCOSUL, com impactos 

positivos para os operadores 

econômicos e os consumidores dos 

Estados Partes. 

 

OPERADORES ECONÔMICOS 

AUTORIZADOS 

Foi assinado o “Acordo de 

Reconhecimento Mútuo de Operadores 

Econômicos Autorizados do 

MERCOSUL”. Com esse acordo, as 

empresas acreditadas no programa 

nacional de operadores econômicos 

autorizados de um Estado Parte terão 

direito aos mesmos benefícios junto ao 

programa de outro Estado Parte. 

Tais programas conferem às empresas 

neles cadastradas e que apresentem 

notório cumprimento da legislação 

aduaneira benefícios em relação ao 

despacho e processamento de 

mercadorias e canais facilitados de 

desembaraço das operações comerciais. 

 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Foi assinado o “Acordo para a Proteção 

Mútua das Indicações Geográficas 

Originárias nos Territórios dos Estados 

Partes do MERCOSUL”. Esse acordo 

cria um mecanismo IntraMERCOSUL 

para reconhecer de maneira mais rápida 

as indicações geográficas de um Estado 

Parte nos demais, protegendo-as contra 

fraudes e uso indevido. 

  

INICIATIVAS FACILITADORAS DE 

COMÉRCIO EM REGULAMENTOS 

TÉCNICOS 

Foi adotado o “Marco Geral para as 

Iniciativas Facilitadoras de Comércio no 

MERCOSUL”, que contribuirá para 

facilitar acesso aos mercados e superar 

entraves regulatórios no intercâmbio 

comercial intrabloco. 

As Iniciativas Facilitadoras de 

Comércio são instrumentos flexíveis e 

facultativos, entre dois ou mais Estados 

Partes, que podem incluir, entre outras, 

ações de convergência regulatória e 

reconhecimento de resultados de 

avaliação da conformidade, bem como 

ações destinadas à construção de 

capacidades e à cooperação técnica 

sobre questões regulatórias. 

 

ABORDAGEM REGULATÓRIA 

Foi atualizado o mandato do Grupo Ad 

Hoc de Temas Regulatórios, para que 

faça uma avaliação do processo 

regulatório no MERCOSUL com vistas 

a torná-lo mais moderno, eficiente e 

compatível com a necessidade de 

melhorar a competitividade do bloco. 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

Com base em iniciativas bilaterais 

conduzidas entre os países do bloco, foi 

adotado o “Plano de Ação para 

Desenvolvimento e Convergência de 

Plataformas Digitais para Solução de 

Conflitos de Consumo nos Estados 

Partes”. O objetivo do Plano será o de 

desenvolver e conectar plataformas 

nacionais inteiramente digitais 

destinadas a resolver, de forma ágil, 

disputas entre empresas e consumidores 

nos Estados Partes. 
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ASSINATURA DIGITAL 

Foi assinado o “Acordo de 

Reconhecimento Mútuo de Certificados 

de Assinatura Digital do MERCOSUL”. 

As pessoas que tenham assinatura 

digital reconhecida em um Estado Parte 

do MERCOSUL poderão utilizá-la em 

outro Estado Parte. 

O uso crescente das transações 

eletrônicas, particularmente em matéria 

de comércio eletrônico, exige que os 

Estados Partes promovam uma 

sociedade da informação inclusiva e 

assegurem medidas que garantam a 

segurança e a confiança em documentos 

digitais para consumidores e empresas. 

 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Protocolo de Montevidéu sobre o 

Comércio de Serviços do MERCOSUL 

foi modernizado a fim de refletir mais 

adequadamente as especificidades dos 

serviços financeiros, ao estabelecer 

disciplinas que asseguram maior 

previsibilidade e segurança jurídica para 

os fluxos de comércio de serviços 

financeiros dentro do bloco e 

salvaguardam a capacidade de atuação 

dos reguladores financeiros, assim 

como de incorporar avanços alcançados 

em negociações do MERCOSUL com 

terceiros países ou grupos de países. 

 

TRANSPORTE DE PRODUTOS 

PERIGOSOS 

Foi aprovado o “Acordo para a 

Facilitação do Transporte de Produtos 

Perigosos no MERCOSUL”, que 

promoverá maior segurança, reduzirá 

riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente e gerará maior fluidez no 

transporte de tais produtos entre os 

Estados Partes. 

 

ATUALIZAÇÃO DO MECANISMO 

TARIFÁRIO PARA SITUAÇÕES DE 

ABASTECIMENTO 

Foi concluída a revisão do mecanismo 

para reduções tarifárias temporárias por 

razões de abastecimento. Esse 

mecanismo foi aperfeiçoado, agilizando 

e racionalizando os procedimentos de 

análise e aprovação dos pleitos. 

 

FUNDO PARA A CONVERGÊNCIA 

ESTRUTURAL DO MERCOSUL 

(FOCEM) 

Foi assinado o “Contrato de 

Administração Fiduciária entre o 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

e o Fundo Financeiro para o 

Desenvolvimento da Bacia do Prata 

(FONPLATA)”. O entendimento 

contribuirá para otimizar a gestão 

financeira dos recursos do Fundo para a 

Convergência Estrutural do 

MERCOSUL (FOCEM) de acordo com 

a política de renovação e racionalização 

deste Fundo. A parceria entre os dois 

Fundos visa também a aperfeiçoar a 

elaboração e o cofinanciamento de 

projetos estruturantes na região. 

 

DIMENSÃO CIDADÃ 

LOCALIDADES FRONTEIRIÇAS 

VINCULADAS 

Foi assinado o “Acordo sobre 

Localidades Fronteiriças Vinculadas”, 

que trará benefícios concretos para os 

habitantes e os trabalhadores dessas 

localidades, melhorando, em particular, 

o acesso a oportunidades econômicas e 

serviços públicos em saúde, educação, 

cultura e trabalho. Esta é a primeira 

norma MERCOSUL de caráter 

transversal e multidisciplinar que 

regulará a integração de fronteiras em 

nível regional. 

 

COOPERAÇÃO POLICIAL  

 

Foi assinado o “Acordo de Cooperação 

Policial aplicável aos Espaços 

Fronteiriços entre os Estados Partes do 

MERCOSUL”. Esse instrumento eleva 
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a um novo patamar a cooperação 

policial entre os sócios do 

MERCOSUL, em benefício da 

segurança da população que habita e 

trabalha nas regiões fronteiriças. 

 

COMBATE À CORRUPÇÃO 

Foi adotado mandato para elaboração de 

um “Plano de Ação do MERCOSUL 

para o Combate à Corrupção”, iniciativa 

que demonstra o firme compromisso do 

bloco no combate à corrupção, por meio 

de intercâmbio de informações, 

cooperação internacional, troca de 

experiências, cooperação jurídica e a 

participação de representantes da 

sociedade dos Estados Partes. 

 

SAÚDE 

Foi assinado o “Acordo de Rede de 

Bancos de Leite Humano do 

MERCOSUL”, no âmbito da Reunião 

de Ministros da Saúde (RMS), com a 

missão de ampliar o compartilhamento 

do conhecimento e de tecnologias 

voltadas para a segurança alimentar e 

nutricional na atenção neonatal e a 

lactantes. 

Foram realizadas, em duas etapas, ações 

de intensificação de vacinação em 

pontos fronteiriços selecionados, no 

marco das “Diretrizes para o Plano de 

Trabalho de Saúde em Fronteiras para o 

MERCOSUL”. 

Deu-se continuidade ao processo de 

negociação de preços de medicamentos 

de alto custo e ao planejamento de 

futuras negociações, a fim de alcançar 

valores acessíveis e equitativos para os 

Estados Partes do MERCOSUL. 

 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

REFORMA INSTITUCIONAL DO 

MERCOSUL 

Ao longo do semestre, foram 

registrados avanços da segunda etapa de 

reforma institucional do MERCOSUL. 

Foi dada sequência à redução do 

número de foros e lançado um programa 

para rever a estrutura institucional do 

MERCOSUL no período de 2020-2021, 

de forma a torná-la mais eficiente e 

enxuta. Foi criado, ainda, mecanismo 

para avaliar a produtividade dos foros 

do bloco e monitorar seus programas de 

trabalho. 

 

DIÁLOGO COM O SETOR PRIVADO 

Complementou-se o marco jurídico 

existente para aprimorar a participação 

do setor privado em órgãos técnicos do 

MERCOSUL. A norma facilita a 

divulgação das agendas e dos 

programas de trabalho dos foros, bem 

como vagas para participação de 

entidades do setor privado e 

mecanismos para apresentação de 

comentários. 

 

INSTITUTO SOCIAL DO 

MERCOSUL (ISM) E INSTITUTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DIREITOS HUMANOS (IPPDH) 

Foram designados o novo Diretor 

Executivo do Instituto Social do 

MERCOSUL (ISM), Juan Miguel 

González Bibolini, e a nova Secretária 

Executiva do Instituto de Políticas 

Públicas de Direitos Humanos (IPPDH), 

Ariela Peralta Distéfano. 

 

FORTALECIMENTO DA 

INTEGRAÇÃO 

Os Presidentes manifestaram, 

igualmente, a firme determinação de 

continuar a trabalhar pelo 

fortalecimento da integração, com vistas 

a produzir ganhos concretos para suas 

populações, reforçar os valores 

democráticos e assegurar a inserção 

mais vantajosa das economias dos 

Estados Partes nos contextos regional e 

global. 

No tocante aos desafios da agenda 

econômico-comercial, ressaltaram a 

importância de os Estados Partes 

continuarem a pautar-se pelos princípios 
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de regionalismo aberto, pragmatismo e 

flexibilidade. Sublinharam, nesse 

contexto, a centralidade dos esforços 

para: 

▪ Avançar a agenda econômico-

comercial entre os Estados Partes, 

mediante, entre outras ações, a 

conclusão, no próximo semestre, da 

revisão da Tarifa Externa Comum e a 

continuidade dos trabalhos para 

eliminação dos entraves e distorções no 

comércio intrazona. 

▪ Fortalecer a agenda externa do 

MERCOSUL, com a assinatura dos 

acordos com a União Europeia e a 

Associação Europeia de Livre 

Comércio, a conclusão de negociações 

em curso e o lançamento de novas 

frentes negociadoras no próximo ano; e 

▪ Aprofundar o processo de 

racionalização do funcionamento e da 

estrutura do bloco, com economia de 

recursos e enxugamento do seu 

organograma. 

Bento Gonçalves, 5 de dezembro de 

2019. 

 

COMUNICADO CONJUNTO DOS 

PRESIDENTES DOS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL E 

ESTADOS ASSOCIADOS 
Os Presidentes da República Argentina, 

Mauricio Macri; da República 

Federativa do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; da República do Paraguai, 

Mario Abdo Benítez; e a Vice-

Presidente da República Oriental do 

Uruguai, Lucía Topolansky Saavedra, 

Estados Partes do MERCOSUL, e os 

Estados Associados, reunidos no Vale 

dos Vinhedos, por ocasião da LV 

Cúpula de Presidentes do MERCOSUL, 

1. Ressaltaram que a plena vigência das 

instituições democráticas e o estado de 

direito, assim como a observância dos 

direitos humanos e liberdades 

fundamentais são condições essenciais 

para o processo de integração regional. 

2. Destacaram que a democracia e a 

prosperidade se reforçam mutuamente, 

e que o MERCOSUL preserva e 

defende a democracia para o benefício 

de seus povos. 

3. Coincidiram em que o diálogo, no 

marco das instituições e dos 

ordenamentos jurídicos nacionais, é a 

melhor maneira de atender as demandas 

sociais nos países da região. 

4. Reafirmaram seu compromisso com o 

aprofundamento da integração regional 

para contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social, a melhoria da 

qualidade de vida, a erradicação da 

fome e da pobreza em nossas 

sociedades e a geração de condições 

propícias para maior participação de 

todos os setores envolvidos na 

integração. 

5. Reconheceram o avanço na 

implementação do MERCOSUL social 

e cidadão e sublinharam tratar-se de 

componente essencial do processo de 

integração regional, aproximando o 

MERCOSUL da cidadania e gerando 

um impacto positivo em suas vidas. 

6. Reafirmaram o compromisso da 

América Latina e Caribe como zona de 

paz baseada no respeito ao Direito 

Internacional e nos princípios e 

propósitos da Carta da Organização das 

Nações Unidas. 

7. Manifestaram interesse em continuar 

a aproximação entre o MERCOSUL e a 

Aliança do Pacífico, com base no Plano 

de Ação de Puerto Vallarta com o 

propósito de dar continuidade aos 

compromissos entre os dois blocos. 

8. Destacaram a importância de 

promover maior mobilidade acadêmica 

e de aprofundar a cooperação 

educacional de nível primário, 

secundário e superior. 

9. Destacaram, no âmbito da Reunião de 

Ministros da Cultura (RMC), a 
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importância de promover convergência 

de ações, entendendo a cultura como 

um pilar fundamental para o 

desenvolvimento sustentável da região, 

bem como reconheceram o crescimento 

substantivo do número de novas 

tecnologias digitais e a importância de 

levar a cabo ações conjuntas com o 

objetivo de aprofundar estratégias para 

a proteção e a promoção de 

manifestações culturais em entornos 

digitais. 

10. Reconheceram, no âmbito da 

Reunião de Ministros e Autoridades de 

Desenvolvimento Social do 

MERCOSUL (RMADS), a importância 

do fortalecimento dos Sistemas 

Nacionais de Proteção e 

Desenvolvimento Social, da inovação 

no sistema de informação social, do 

fomento ao desenvolvimento integral de 

crianças na primeira infância e da 

promoção da inclusão social de jovens 

nas regiões de fronteira. 

11. Reconheceram a relevância 

conferida ao combate do tráfico ilícito 

de bens culturais, no entendimento de 

que o patrimônio cultural é expressão 

simbólica inequívoca de nossa 

integração regional. 

12. Saudaram a assinatura do “Acordo 

de Cooperação Policial Aplicável aos 

Espaços Fronteiriços entre os Estados 

Partes do MERCOSUL”, que 

fortalecerá a cooperação entre as forças 

policiais nas fronteiras, demonstrando o 

elevado grau de confiança mútua entre 

os países signatários. 

13. Reconheceram o trabalho da 

Reunião de Ministras e Altas 

Autoridades da Mulher (RMAAM) em 

matéria de direitos das mulheres e 

meninas e congratularam-se pela 

aprovação do projeto de Recomendação 

“Abordagem Integral da Violência 

contra as Mulheres – Violência 

Simbólica e Midiática”, bem como pelo 

debate sobre a implementação da 

Recomendação N° 04/19 

“Reconhecimento Regional Mútuo de 

Medidas de Proteção para Mulheres em 

Situação de Violência Baseada em 

Gênero”, destacando, ainda, a 

importância de discutir direitos das 

mulheres e comércio exterior no âmbito 

da RMAAM, e felicitaram o foro por ter 

iniciado a elaboração de seu Programa 

de Trabalho bienal. 

14. Destacaram a relevância de 

aprofundar o intercâmbio de boas 

práticas, estatísticas e experiências na 

área migratória, a fim de fortalecer a 

integração regional, e reconheceram o 

mérito do “Acordo operativo para a 

implementação de mecanismo de 

intercâmbio de informação migratória 

entre os Estados Partes do 

MERCOSUL”. 

15. Receberam com beneplácito a 

decisão do Peru de aderir ao Protocolo 

de Integração Educativa e 

Reconhecimento de Certificados, 

Títulos e Estudos de Nível 

Primário/Fundamental/Básico e 

Médio/Secundário entre os Estados 

Partes do MERCOSUL e Estados 

Associados, que contribui para o 

fortalecimento da integração regional na 

área da mobilidade acadêmica. 

16. Acolheram com satisfação a 

próxima adesão do Peru ao “Acordo 

sobre o Mecanismo de Cooperação 

Consular entre os Estados Partes do 

MERCOSUL e Estados Associados”, o 

que contribui para maior abrangência do 

serviço de proteção consular que 

prestamos aos cidadãos no exterior. 

17. Ressaltaram a importância do 

Processo de Quito como modelo de 

boas práticas internacionais para a 

governabilidade da mobilidade humana 

e especialmente a coordenação e a 

harmonização de medidas destinadas à 

atenção da crise migratória venezuelana, 

saudando, nesse sentido, a realização 

das reuniões técnicas internacionais 
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sobre mobilidade humana de cidadãos 

venezuelanos na região, especialmente 

os resultados do encontro realizado na 

cidade de Bogotá, nos dias 14 e 15 de 

novembro de 2019. 

18. Congratularam-se pela assinatura do 

“Acordo sobre Localidades Fronteiriças 

Vinculadas”. O instrumento facilitará a 

circulação vicinal e conferirá à 

população fronteiriça das localidades 

vinculadas benefícios nas áreas de 

estudo, trabalho, saúde, transporte e 

comércio de bens de subsistência, entre 

outras. 

19. Saudaram a criação, em 14 de 

outubro de 2019, do Comitê de 

Integração Fronteiriça Trinacional Barra 

do Quaraí (Brasil), Bella Unión 

(Uruguai) e Monte Caseros (Argentina), 

que atende à demanda antiga da 

população local. O novo foro constitui o 

primeiro Comitê de Fronteira 

Trinacional do MERCOSUL e 

simboliza a união de vontades entre os 

Estados Partes para o fortalecimento da 

integração fronteiriça. 

20. Manifestaram seu firme 

compromisso com a prevenção, o 

combate e a eliminação da fabricação e 

do tráfico ilícitos de armas de fogo, 

munições, explosivos e outros materiais 

relacionados. Salientaram, dessa forma, 

as atividades do Grupo de Trabalho 

sobre Armas de Fogo e Munições do 

MERCOSUL, as quais têm permitido 

aprimorar a coordenação e a cooperação 

regionais, com vistas a implementar 

políticas, estratégias e programas 

comuns e permitir o intercâmbio de 

informações e boas práticas. 

21. Reafirmaram seu total compromisso 

e cooperação regional com a luta contra 

o crime organizado transnacional e seu 

apoio à efetiva implementação do 

Sistema de Intercâmbio de Informação 

de Segurança do MERCOSUL 

(SISME). 

22. Destacaram os expressivos avanços 

na implementação do “Plano de Ação 

2018-2020 - Agenda Digital do 

MERCOSUL”, que contribui para o 

processo de integração regional entre os 

Estados Partes e Estados Associados. 

23. Reafirmaram os termos da 

“Declaração sobre as Malvinas”, 

assinada em 25 de junho de 1996 em 

Potrero de los Funes, República 

Argentina, pelos Presidentes dos 

Estados Partes do MERCOSUL, da 

República da Bolívia e da República do 

Chile e reiteraram seu respaldo aos 

legítimos direitos da República 

Argentina na disputa da soberania 

relativa à Questão das Ilhas Malvinas. 

Destacando a plena disposição mostrada 

pelo governo argentino, saudaram o 

clima de cooperação alcançado e os 

avanços conseguidos em diversas áreas 

e chamaram a aprofundar o diálogo 

existente a fim de retomar as 

negociações que permitam encontrar 

uma solução definitiva para a disputa de 

soberania. 

Bento Gonçalves, 5 de dezembro de 

2019. 

 

DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 

SOBRE A SITUAÇÃO NA 

VENEZUELA 

Os Presidentes da República Argentina, 

Mauricio Macri; da República 

Federativa do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; da República do Paraguai, 

Mario Abdo Benítez; e a Vice-

Presidente da República Oriental do 

Uruguai, Lucía Topolansky Saavedra, 

Estados Partes do MERCOSUL, 

reunidos em Bento Gonçalves, Brasil, 

em 5 de dezembro de 2019, por ocasião 

da LV Cúpula de Presidentes do 

MERCOSUL: 

1. Reiteraram os termos da “Declaração 

Presidencial sobre a Situação na 
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Venezuela” e da “Declaração 

Presidencial sobre o Fortalecimento da 

Democracia no MERCOSUL”, 

subscritas em Santa Fé, Argentina, em 

17 de julho último, recordando que a 

democracia e o respeito aos direitos 

humanos são condições essenciais para 

a consolidação de uma região 

politicamente estável, próspera e 

integrada. Nesse sentido, também 

fizeram referência ao “Protocolo de 

Ushuaia sobre Compromisso 

Democrático no MERCOSUL, Bolívia 

e Chile”, assinado em 24 de julho de 

1998. 

2. Exortaram a busca de uma solução 

política, pacífica, liderada pelos 

próprios venezuelanos, que conduza ao 

pleno restabelecimento da democracia e 

do estado de direito na Venezuela, 

incluindo a celebração de eleições 

presidenciais livres, justas e 

transparentes no menor tempo possível. 

3. Instaram a comunidade internacional 

a seguir contribuindo, por todos os 

meios pacíficos a seu alcance, para o 

pronto retorno da institucionalidade 

democrática àquele país. 

4. Reiteraram sua preocupação com o 

impacto humanitário que a grave crise 

política e econômica na Venezuela tem 

sobre os contingentes de mais de quatro 

milhões de venezuelanos obrigados a 

emigrar em busca de melhores 

condições de vida, bem como sobre 

seus familiares que permanecem 

naquele país. 

5. Considerando o crescimento dos 

fluxos migratórios de venezuelanos que 

buscam novas oportunidades na região 

frente à deterioração das condições de 

vida na Venezuela, salientaram a 

necessidade de intensificar a 

coordenação de esforços a fim de dar 

respostas integrais em matéria 

migratória e de refúgio, de forma 

consistente com a dignidade e a 

preservação dos direitos fundamentais 

dos migrantes. 

6. Guiados pelo espírito da 

solidariedade e da cooperação, 

acordaram continuar o diálogo sobre o 

tema, no âmbito do MERCOSUL e em 

outros foros internacionais. 

 

DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 

SOBRE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Os Presidentes da República Argentina, 

Mauricio Macri; da República 

Federativa do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; da República do Paraguai, 

Mario Abdo Benítez; e a Vice-

Presidente da República Oriental do 

Uruguai, Lucía Topolansky Saavedra, 

Estados Partes do MERCOSUL, 

reunidos em Bento Gonçalves, Brasil, 

em 5 de dezembro de 2019, por ocasião 

da LV Cúpula de Presidentes do 

MERCOSUL: 

1. Renovaram seu empenho em 

continuar a promover o 

desenvolvimento sustentável, 

conjugando crescimento econômico, 

inclusão social e proteção ambiental, em 

linha com seus compromissos 

internacionais, sem comprometer a 

capacidade de atender às necessidades 

das futuras gerações. 

2. Coincidiram em que o objetivo 

primordial das políticas nacionais de 

desenvolvimento sustentável é a 

prosperidade e o bem-estar das suas 

populações. 

3. Enfatizaram que a erradicação da 

fome e da pobreza em todas as suas 

formas e dimensões é um dos principais 

desafios enfrentados pelas nossas 

sociedades e um requisito para a 

promoção do desenvolvimento 

sustentável. 
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4. Reconheceram a imensa riqueza do 

patrimônio natural dos países do 

MERCOSUL e reafirmaram o direito 

soberano dos estados a utilizar seus 

próprios recursos naturais, de acordo 

com suas prioridades e em consonância 

com as políticas nacionais de 

desenvolvimento sustentável e com os 

acordos internacionais dos quais são 

partes. 

5. Coincidiram que o comércio deve 

contribuir para o desenvolvimento 

sustentável, ao reforçar os seus três 

pilares, econômico, social e ambiental. 

Corroboraram que políticas comerciais 

e ambientais devem apoiar-se 

mutuamente, evitando que se inverta 

essa lógica e se faça uso de questões 

ambientais para justificar o 

protecionismo comercial. Ao mesmo 

tempo, ressaltaram a prioridade 

fundamental de salvaguardar a 

segurança alimentar e acabar com a 

fome e recordaram a particular 

vulnerabilidade dos sistemas de 

produção de alimentos aos efeitos 

adversos da mudança do clima. 

6. Afirmaram que a promoção do 

desenvolvimento sustentável é uma 

missão que demanda o engajamento de 

todos os países e sublinharam a 

centralidade do princípio das 

responsabilidades comuns porém 

diferenciadas nesse contexto. 

7. Reconheceram o desafio enfrentado 

pela comunidade internacional no 

enfrentamento da mudança do clima e 

destacaram que os países da região têm 

atuado para adaptar e mitigar a mudança 

do clima além da sua contribuição 

histórica para o aumento da temperatura 

média global. Recordaram que, 

conforme o estabelecido no Acordo de 

Paris, as Partes que são países 

desenvolvidos deverão seguir 

encabeçando os esforços, adotando 

metas absolutas de redução das 

emissões de gases de efeitos estufa cada 

vez mais ambiciosas. 

8. Avaliaram que o atual contexto 

internacional apresenta desafios 

significativos para o crescimento e para 

a preservação ambiental e frisaram a 

importância de contar com um sistema 

econômico - comercial internacional 

que favoreça o crescimento econômico 

e o desenvolvimento sustentável dos 

países em desenvolvimento. 

9. Destacaram que a cooperação 

internacional é fundamental para 

permitir que os países em 

desenvolvimento alcancem seus 

objetivos de desenvolvimento 

sustentável e instaram a comunidade 

internacional e em particular aos países 

desenvolvidos a incrementar seus 

esforços e compromissos de apoio aos 

países em desenvolvimento por meio do 

fornecimento de recursos financeiros e 

tecnológicos necessários. 

10. Recordaram o Acordo-Quadro sobre 

Meio Ambiente, de 2001, e se 

comprometeram a incrementar a 

cooperação no âmbito do MERCOSUL 

para a implementação de políticas 

nacionais de desenvolvimento 

sustentável. 

11. Neste âmbito, frisaram a 

importância de implementar políticas e 

projetos de cooperação sobre a Agenda 

de Qualidade Ambiental Urbana, com 

foco no combate ao lixo o mar, 

tratamento de resíduos sólidos, áreas 

verdes urbanas, qualidade do ar, 

saneamento e qualidade das águas e 

áreas contaminadas, e em outras áreas 

que se considerem prioritárias. 

12. Expressaram solidariedade ao povo 

e ao governo do Brasil por conta do 

derramamento de petróleo que 

contaminou suas águas territoriais e 

parte do litoral do país e apoiaram os 

esforços do governo de mitigar o 

impacto do referido vazamento. 
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DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 

SOBRE ILÍCITOS 

TRANSFRONTEIRIÇOS NO 

MERCOSUL 

 

Os Presidentes da República Argentina, 

Mauricio Macri; da República 

Federativa do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; da República do Paraguai, 

Mario Abdo Benítez; e a Vice-

Presidente da República Oriental do 

Uruguai, Lucía Topolansky Saavedra, 

Estados Partes do MERCOSUL, 

reunidos em Bento Gonçalves, Brasil, 

em 5 de dezembro de 2019, por ocasião 

da LV Cúpula de Presidentes do 

MERCOSUL: 

1. Coincidiram na avaliação de que o 

crime organizado transnacional é uma 

ameaça crescente à prosperidade e ao 

bem-estar das populações dos Estados 

Partes do MERCOSUL e constitui um 

obstáculo para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

2. Sublinharam a importância de 

fortalecer ainda mais a cooperação no 

âmbito do MERCOSUL para combater 

este flagelo. 

3. Consideraram que o combate a 

ilícitos transfronteiriços no âmbito do 

MERCOSUL deve respeitar plenamente 

o princípio da soberania dos Estados e 

dar-se em conformidade com o estado 

democrático de direito e os direitos 

humanos. 

4. Reiteraram os termos da “Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional e seus 

Protocolos” e do “Plano de Ação 

Hemisférico contra a Criminalidade 

Organizada Transnacional da 

Organização dos Estados Americanos”, 

à luz dos esforços correntes para tornar 

as fronteiras compartilhadas pelos 

Estados Partes do MERCOSUL mais 

seguras aos seus concidadãos. 

5. Ao discutirem o processo de 

crescente internacionalização de facções 

criminosas, concordaram que os 

mecanismos de integração regional são 

essenciais para as ações de combate ao 

crime organizado transnacional 

empreendidas internamente pelos 

Estados Partes do MERCOSUL. 

6. Saudaram os resultados da L Reunião 

de Ministros da Justiça (RMJ) e da 

XLIV Reunião de Ministros do Interior 

e Segurança (RMIS) do MERCOSUL e 

Estados Associados, ocorrida em 

novembro de 2019, e reforçaram a 

necessidade de manter contatos cada 

vez mais profundos para combater a 

criminalidade organizada transnacional. 

7. Destacaram a assinatura da 

Declaração de Foz do Iguaçu dos 

Ministros da Justiça e do Interior e da 

Segurança do MERCOSUL e Estados 

Associados para o Combate aos Delitos 

Cibernéticos, a qual estabelece métodos 

de cooperação oportuna e efetiva para o 

combate aos delitos cibernéticos, que, 

por sua natureza, são principalmente 

transfronteiriços. 

8. Congratularam a criação da Rede de 

Cooperação Penitenciária do 

MERCOSUL, a REDCOPEN, que 

estabelece canais de comunicação e 

intercâmbio de informações entre 

sistemas penitenciários do bloco. 

9. Celebraram a assinatura, nesta cidade 

de Bento Gonçalves, do “Acordo de 

Cooperação Policial Aplicável aos 

Espaços Fronteiriços entre os Estados 

Partes do MERCOSUL”, o qual impacta 

positivamente a vida dos cidadãos do 

bloco, ao reforçar a segurança nas 

regiões de fronteira pelo 

estabelecimento de marco para a 

cooperação policial. 

10. Destacaram a necessidade de 

fomentar a cooperação entre forças de 

segurança pública dos Estados Partes do 

MERCOSUL, incluindo o intercâmbio 

de informações para fins de inteligência 

e de boas práticas, com vistas a 
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combater o crime organizado 

transnacional. 

11. Recordaram a relevância do Sistema 

de Intercâmbio de Informação de 

Segurança do MERCOSUL (SISME), e 

a importância de manter a plataforma 

atualizada para a prevenção de delitos e 

para fortalecer a cooperação no combate 

a ações criminosas, em geral e nas áreas 

de fronteira. 

12. Saudaram a realização de iniciativas 

conjuntas como cursos de capacitação 

de forças de segurança, os quais 

reforçam a interação e os laços 

interpessoais entre agentes públicos, 

bem como aperfeiçoam procedimentos 

de investigação e de ação. 

13. Coincidiram na importância de 

impulsionar, no âmbito do 

MERCOSUL, a criação de centros de 

integração de forças de segurança e de 

cooperação policial para o 

fortalecimento da luta contra os delitos 

transfronteiriços. 

14. Comprometeram-se a realizar seus 

melhores esforços e a mobilizar 

diferentes setores de seus governos para 

continuar a debater o tema e a tornar 

incessantes os esforços de prevenção e 

de repressão dos ilícitos 

transfronteiriços no âmbito do 

MERCOSUL. 

 

DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 

SOBRE O CAMINHO DOS 

JESUÍTAS NA AMÉRICA DO SUL 
 

Os Presidentes da República Argentina, 

Mauricio Macri; da República 

Federativa do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro; da República do Paraguai, 

Mario Abdo Benítez; e a Vice-

Presidente da República Oriental do 

Uruguai, Lucía Topolansky Saavedra, 

Estados Partes do MERCOSUL, 

reunidos em Bento Gonçalves, Brasil, 

em 5 de dezembro de 2019, por ocasião 

da LV Cúpula de Presidentes do 

MERCOSUL: 

1. Reiteraram seu firme compromisso 

com a proteção e a promoção de bens 

culturais, em suas dimensões material e 

imaterial, com vista a assegurar sua 

permanência para que sejam usufruídos 

pelas gerações presentes e futuras. 

2. Reconheceram que o patrimônio 

cultural existente nos Estados Partes do 

MERCOSUL e na região estreita, em 

suas sociedades, vínculos de 

pertencimento e fortalece as identidades 

nacionais e a regional, colaborando para 

a preservação de memórias e contextos 

históricos compartilhados. 

3. Assinalaram que o patrimônio 

cultural no âmbito do MERCOSUL e da 

região tem o potencial de atrair fluxos 

turísticos transfronteiriços que criam 

renda e oportunidades para avançar em 

direção ao desenvolvimento sustentável, 

sobretudo das populações das 

localidades em que se situam. 

4. Destacaram a importância cultural, 

histórico-social, religiosa, artística, 

arquitetônica, turística e natural das 

missões erigidas a partir de interações 

entre sacerdotes da Companhia de Jesus 

e povos indígenas e das quais se 

encontram exemplares nos territórios 

dos Estados Partes do MERCOSUL e 

da região, cujo conjunto denominado 

“Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e 

Chiquitos” é reconhecido como 

Patrimônio Cultural do MERCOSUL. 

5. Saudaram as ações de valorização e 

visibilidade da região missioneira e seu 

patrimônio como referentes culturais 

para os povos da América do Sul, 

promovidas no âmbito da XLVI 

Reunião de Ministros da Cultura do 

MERCOSUL (RMC), especificamente a 

cerimônia de Certificação das “Missões 

Jesuíticas Guaranis, Moxos e 

Chiquitos” como Patrimônio Cultural 

do MERCOSUL e o lançamento da 
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exposição itinerante “7 Povos – 

Retratos de um Território”, realizados 

no dia 11 de novembro de 2019, na 

cidade de São Miguel das Missões. 

6. Celebraram o processo, em curso, de 

estabelecimento de um Caminho dos 

Jesuítas na América do Sul, o qual 

constituirá um destino turístico-cultural 

integrado de singular atratividade para 

visitantes da região e de mercados 

distantes. 

7. Expressaram que o desenvolvimento 

turístico-cultural do Caminho é 

prioritário e poderá ser objeto de exame 

por diferentes foros do MERCOSUL. 

8. Tomaram nota dos avanços no 

desenho, conformação, 

desenvolvimento e gestão do referido 

Caminho, com o apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). 

9. Sublinharam a conveniência de 

avançar na conformação da iniciativa, 

em diálogo entre os setores público e 

privado, incluindo entes subnacionais e 

organismos internacionais. 

10. Comprometeram-se a manter o 

diálogo entre as instituições de Turismo 

e Cultura sobre o referido Caminho, 

considerados os ganhos econômicos e 

culturais decorrentes de sua 

implementação, e instruíram seus 

governos a prosseguir nos esforços para 

sua concretização. 

 

Missão do Ministro das Relações 

Exteriores a Cabo Verde, Senegal, 

Nigéria e Angola 06/12/2019 

 
O Ministro das Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, realizará de 8 a 13 de 

dezembro visita a Cabo Verde, Senegal, 

Nigéria e Angola. Nos quatro países, 

terá encontros com os Ministros do 

Exterior e com titulares de outras 

pastas, como Comércio e Finanças, 

além de ser recebido em audiência por 

chefes de Estado ou de Governo. Na 

Nigéria, comparecerá ao Fórum 

Brasileiro de Produtos de Defesa. Em 

Angola, proferirá palestra para o corpo 

diplomático na sede do Ministério das 

Relações Exteriores e participará de 

evento empresarial de Defesa. 

Com os quatro países, todos integrantes 

do entorno estratégico brasileiro no 

Atlântico Sul, serão discutidos temas da 

agenda bilateral e internacional, em 

especial nas áreas de segurança e 

defesa, comércio, investimentos e 

cooperação.  

 

Calendário de eventos de 6 a 13 de 

dezembro de 2019 09/12/2019 

10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição “Abstração e Geometria”, 

nas galerias Retro Avangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

18/NOV a 14/DEZ – Montréal, Canadá. 

Festival de cinema brasileiro “Culture 

Brésilienne à Montreal”. 

25/NOV a 13/DEZ – Genebra, Suíça. 

100ª sessão do Comitê para a 

eliminação da discriminação racial 

(continuação). 

29/NOV a 17/JAN – Tóquio, Japão. 

Exposição “Horizonte Concreto: O 

pavilhão do Brasil na Expo ’70 em 

Osaka”. 

05 a 08/DEZ – Taipé, Taiwan. “Future 

Tech Expo 2019”. 

08 a 14/DEZ – Visita do Ministro de 

Ernesto Araújo a Cabo Verde, Senegal, 

Nigéria e Angola. 

09/DEZ – Seul, Coreia do Sul. 

“Countdown for Expo 2020 Dubai”. 

09/DEZ – Seul, Coreia do Sul. 49° 

aniversário de fundação da Korea 

Importers Association (KOIMA). 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21132-missao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-a-cabo-verde-senegal-nigeria-e-angola
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21132-missao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-a-cabo-verde-senegal-nigeria-e-angola
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21132-missao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-a-cabo-verde-senegal-nigeria-e-angola
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09/DEZ – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Reunião dos 

representantes dos Países da Lista C 

com o Presidente do FIDA, Gilbert F. 

Houngbo. 

09 e 10/DEZ – Roma, Itália. 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). 

Segundo Seminário sobre o Impacto do 

Desenvolvimento e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS): 

Investimentos em água no contexto do 

quadro dos ODS. 

09 a 11/DEZ – Cidade do Panamá, 

Panamá. XIII Cúpula Empresarial 

China-LAC. 

09 a 11/DEZ – Genebra. Reunião do 

Conselho Geral da Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

09 a 12/DEZ – Genebra, Suíça. 33ª 

Conferência Internacional da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho. 

09 a 13/DEZ – Genebra, Suíça. 25ª 

sessão do Grupo de Trabalho de 

Especialistas em Afrodescendentes. 

09 a 13/DEZ – Genebra, Suíça. 33ª 

sessão do Conselho de administração do 

Fundo de contribuições voluntárias das 

Nações Unidas para os povos indígenas. 

09 a 14/DEZ – Bogotá, Colômbia. 14ª 

sessão do Comitê do Patrimônio 

Imaterial da UNESCO. 

10/DEZ – Seul, Coreia do Sul. “Science 

& ICT Policy Day”. 

10/DEZ – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). Reunião da Rede 

de Gênero das Agências das Nações 

Unidas baseadas em Roma. 

10 e 11/DEZ – Cidade do Panamá, 

Panamá. Expo Logística Panamá 2019. 

10 a 12/DEZ – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). 128ª Sessão da Junta 

Executiva do FIDA. 

10 a 12/DEZ – Genebra, Suíça. 45ª 

Reunião do Conselho de Coordenação 

Programática do Programa Conjunto 

das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 

(UNAIDS). 

11/DEZ – Genebra, Suíça. Projeto de 

banco de dados de alertas da OMPI 

(Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual) – Terceira reunião de partes 

interessadas. 

11/DEZ – Genebra, Suíça. Projeto 

“WIPO Green” da OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual). 

11 e 12/DEZ – Lisboa, Portugal. 

Reunião do Grupo de Trabalho da 

Saúde da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). 

11 a 13/DEZ – Genebra, Suíça. 38ª 

sessão do Subcomitê de Peritos do 

Sistema Global Harmonizado de 

Classificação e Rotulagem de Produtos 

Químicos. 

12/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião do 

Grupo Informal de Acessões da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

12/DEZ – Roma, Itália. Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO). 3ª Reunião 

Informal para Membros com vistas à 

34ª Sessão do Comitê de Pesca (COFI). 

12/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião do 

Organismo de Revisão de Políticas 

Comerciais da OMC – Visão Geral dos 

Desenvolvimentos no Ambiente de 

Comércio Internacional. 

12 e 13/DEZ – Genebra, Suíça. 5ª 

Reunião Geral Aberta do Grupo 

Informal de MSMEs (Micro, Pequenas 

e Médias Empresas) da OMC. 

12 e 13/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião 

da Discussão Estruturada sobre 

Facilitação de Investimentos para o 

Desenvolvimento da OMC. 
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12 e 13/DEZ – Cidade do Panamá, 

Panamá. 12ª Assembleia Parlamentar 

Euro-Latino-Americana. 

13/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião de 

Embaixadores do Grupo dos 77 e China 

da Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD). 

13/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião 

Aberta do Comitê Informal de Regras 

de Origem da OMC. 

13/DEZ – Seul, Coreia do Sul. 2019 

Coreia GRULAC. Seminário. 

13/DEZ – Lisboa, Portugal. V Reunião 

de Ministros da Saúde da CPLP. 

13/DEZ – Tóquio, Japão. Seminário 

“Novo cenário de Infraestrutura e 

investimento no Brasil”, organizado 

pela Câmara de Comércio Brasil-Japão, 

Banco do Brasil e Consultoria PwC. 

 

Acidente com o avião C-130 

Hércules da Força Aérea Chilena 

10/12/2019 

 
O governo brasileiro expressa 

consternação e solidariedade com o 

povo, o governo e a Força Aérea do 

Chile (FACH) pelo trágico 

desaparecimento do avião C-130 

Hércules, ocorrido ontem, 9 de 

dezembro de 2019. A aeronave partira 

da Base Aérea Chabunco, em Punta 

Arenas, com destino à Base Aérea 

Antártica Presidente Eduardo Frei 

Montalva, a fim de realizar tarefas de 

apoio logístico. Estavam a bordo 38 

pessoas, das quais 17 tripulantes e 21 

passageiros 

O Brasil prontamente ofereceu ao Chile 

apoio nas buscas pela aeronave, por 

meio do navio polar Almirante 

Maximiano, da Marinha do Brasil, que 

já se encontra na região, e do envio de 

aeronave da Força Aérea Brasileira. 

Visita da Vice-Ministra de Assuntos 

Estrangeiros da República Italiana, 

Marina Sereni – Brasília, 10 de 

dezembro de 2019 11/12/2019 

 
A Vice-Ministra dos Assuntos 

Estrangeiros da República Italiana, 

Marina Sereni, visitou o Brasil, em 10 

de dezembro, e foi recebida pelo 

Ministro de Estado das Relações 

Exteriores, interino, Embaixador Otávio 

Brandelli. 

As partes ressaltaram os laços históricos 

e culturais dos dois países, consolidados 

pela forte presença de italianos e 

descendentes no Brasil e de brasileiros 

na Itália. 

Ambos acordaram atualizar o Plano de 

Ação da Parceria Estratégica bilateral, 

que completará 10 anos em 2020, e 

retomar o diálogo regular nas instâncias 

já estabelecidas.  

Brasil e Itália comprometeram-se a 

envidar esforços pela conclusão e 

implementação do Acordo de 

Associação entre o MERCOSUL e a 

União Europeia, iniciativa essencial 

para criar novas oportunidades de 

negócios e de investimentos, em 

benefício das sociedades europeia e dos 

países do MERCOSUL.  

A Itália é um dos maiores investidores 

no Brasil. Há mais de mil companhias 

italianas instaladas no Brasil, gerando 

cerca de 150 mil empregos diretos. É 

também um dos maiores parceiros 

comerciais do Brasil dentre os membros 

da União Europeia: ocupou o 10º lugar 

como destino das exportações 

brasileiras e o 9º como origem das 

importações brasileiras daquela região. 

 

Processo de adesão à Convenção de 

Budapeste - Nota Conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores e 
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do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública 11/12/2019 

 
O Comitê de Ministros do Conselho da 

Europa convidou o Brasil a aderir à 

Convenção sobre Crimes Cibernéticos, 

também conhecida como Convenção de 

Budapeste, celebrada em 2001. O 

processo foi iniciado em julho último, 

quando o Governo brasileiro manifestou 

sua intenção de aderir ao instrumento 

internacional. O ingresso nesse acordo 

de cooperação proporcionará às 

autoridades brasileiras acesso mais ágil 

a provas eletrônicas sob jurisdição 

estrangeira, além de mais efetiva 

cooperação jurídica internacional 

voltada à persecução penal dos crimes 

cibernéticos. 

Trata-se de iniciativa decorrente de 

trabalho de coordenação 

interinstitucional, constituído para esse 

fim, entre o Ministério das Relações 

Exteriores, a Polícia Federal (PF) e o 

Departamento de Recuperação de 

Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional (DRCI) – ambos do 

Ministério da Justiça e Segurança 

Pública –, o Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da 

República, a Agência Brasileira de 

Inteligência e o Ministério Público 

Federal. 

O Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro, fez o pedido com 

base em pareceres técnicos da PF e do 

DRCI. 

O Brasil deverá tomar as providências 

legais internas necessárias à adesão à 

Convenção, podendo, contudo, desde já, 

participar, como observador, das 

reuniões sobre a Convenção e seus 

protocolos. Uma vez signatário, o Brasil 

se unirá a grupo internacional que inclui 

países como Argentina, Austrália, 

Canadá, Chile, Costa Rica, Estados 

Unidos, Japão, Paraguai, República 

Dominicana e membros da União 

Europeia, entre outros. 

A iniciativa de adesão do Brasil à 

Convenção de Budapeste vem somar-se 

à Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da 

Internet, para a persecução penal dos 

crimes cibernéticos. 

 

Calendário de eventos entre 13 a 20 

de dezembro de 2019 13/12/2019 

 
10/OUT a 31/DEZ – Varsóvia, Polônia. 

Exposição “Abstração e Geometria”, 

nas galerias Retro Avangarda e Korekta, 

com obras do artista brasileiro 

Macatarana. 

29/NOV a 17/JAN – Tóquio, Japão. 

Exposição “Horizonte Concreto: O 

pavilhão do Brasil na Expo ’70 em 

Osaka”. 

09 a 14/DEZ – Bogotá, Colômbia. 14ª 

sessão do Comitê do Patrimônio 

Imaterial da UNESCO. 

16/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião da 

Declaração Conjunta sobre Comércio 

Eletrônico da Organização Mundial do 

Comércio. 

16/DEZ – Roma, Itália. Fundo 

Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA). Seminário 

“Leadership, Ethics and International 

Cooperation”. 

16/DEZ – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Segunda 

Consulta Informal sobre a Política de 

Proteção Atualizada. 

16/DEZ – Genebra, Suíça. Fórum 

Global sobre Refugiados. Spotlight 

Session "Voices from refugees". 

Spotlight Session "Measuring the 

impact of hosting countries". Evento 

Especial sobre a Autoridade 

Intergovernamental para o 

Desenvolvimento (IGAD). 
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16/DEZ – Genebra, Suíça. 17ª sessão do 

Grupo de Trabalho Intergovernamental 

sobre a efetiva Implementação da 

Declaração e Programa de Ação de 

Durban (IGWG). 

17/DEZ – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Reunião 

do Bureau da Junta Executiva do PMA. 

17/DEZ – Genebra, Suíça. 17ª sessão do 

Grupo de Trabalho Intergovernamental 

sobre a efetiva Implementação da 

Declaração e Programa de Ação de 

Durban (IGWG). 

17/DEZ – Genebra, Suíça. Fórum 

Global sobre Refugiados.  Sessão 

plenária de abertura. Spotlight Session 

"Making the vision of the Three-Year 

Strategy (2019-2021) on Resettlement 

and Complementary Pathways a 

reality". 

18/DEZ – Genebra, Suíça. Reunião do 

Órgão de Solução de Controvérsias da 

Organização Mundial do Comércio. 

18/DEZ – Roma, Itália. Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

Seminário sobre Segurança Alimentar: 

“Migration in the 21st Century: 

Breaking the Myths”. 

18/DEZ – Genebra, Suíça. Reuniões do 

Conselho de Direitos Humanos para 

receber atualizações orais da Alta 

Comissária das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos sobre Venezuela e 

Ucrânia.Desastre aéreo no Chile 
16/12/2019 

 

Desastre aéreo no Chile 16/12/2019 

 
O governo brasileiro manifesta seu 

profundo pesar pela confirmação da 

morte dos 38 passageiros e tripulantes 

na queda do avião C-130 Hércules da 

Força Aérea Chilena, ocorrida em 9 de 

dezembro de 2019. A aeronave chilena 

partira da Base Aérea Chabunco, em 

Punta Arenas, com destino à Base 

Aérea Antártica Presidente Eduardo 

Frei Montalva, a fim de realizar tarefas 

de apoio logístico. 

Neste momento de consternação, o 

Brasil apresenta suas mais sentidas 

condolências às famílias dos tripulantes 

e passageiros e expressa sua inteira 

solidariedade ao povo e ao Governo do 

Chile. 

 

Visto temporário e de autorização de 

residência para aposentados e 

pensionistas estrangeiros 19/12/2019 

 
Foi publicada no Diário Oficial da 

União, em 27 de novembro de 2019, a 

Resolução Normativa nº 40 do 

Conselho Nacional de Imigração 

(CNIg), que dispõe sobre a concessão e 

os procedimentos para emissão de visto 

temporário e de autorização de 

residência com base em aposentadoria 

ou benefício de pensão por morte. 

A medida adotada pelo CNIg – do qual 

participa o Ministério das Relações 

Exteriores - possibilitará a permanência 

no país de estrangeiros que possuam 

condição econômica e financeira estável 

e estejam interessados em transferir 

mensalmente ao Brasil montante igual 

ou superior a US$ 2.000,00 (dois mil 

dólares). 

A resolução tem o potencial de 

incrementar o investimento no mercado 

imobiliário, comercial e turístico pelos 

imigrantes aposentados ou pensionistas 

que venham a residir no Brasil. 

 

Entrada em vigor do Acordo de 

Salvaguardas Tecnológicas Brasil-

Estados Unidos – Nota conjunta do 

Ministério das Relações Exteriores, 

do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21161-desastre-aereo-no-chile
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21171-visto-temporario-e-de-autorizacao-de-residencia-para-aposentados-e-pensionistas-estrangeiros
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21171-visto-temporario-e-de-autorizacao-de-residencia-para-aposentados-e-pensionistas-estrangeiros
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21171-visto-temporario-e-de-autorizacao-de-residencia-para-aposentados-e-pensionistas-estrangeiros


Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       231 
 

Comunicações e do Ministério da 

Defesa 19/12/2019 

Entrou em vigor, em 16 de dezembro, o 

Acordo de Salvaguardas Tecnológicas 

(AST) entre Brasil e Estados Unidos, 

relacionado à proteção de tecnologias 

em operações de lançamento de 

foguetes e suas cargas úteis a partir do 

Centro Espacial de Alcântara. O 

instrumento havia sido assinado em 

Washington em 18 de março de 2019, 

durante a visita do Presidente Jair 

Bolsonaro aos EUA, e, em seguida, 

amplamente debatido e aprovado no 

Congresso Nacional brasileiro. 

O Acordo expande significativamente 

as possibilidades de utilização 

comercial do Centro Espacial de 

Alcântara, para lançamentos de satélites 

e outros objetos espaciais, de quaisquer 

países, que contenham sistemas ou 

componentes de origem norte-

americana. 

Com a entrada em vigor do AST, o 

Brasil poderá se inserir no mercado 

espacial mundial como um forte 

participante do segmento de 

lançamentos, gerando desenvolvimento 

científico-tecnológico e 

socioeconômico, com criação de 

empregos e ampliação do 

empreendedorismo e de negócios de 

base local e nacional. 

 

Nota conjunta do Ministério das 

Relações Exteriores e do Ministério 

da Defesa 27/12/2019 
 

O Ministério das Relações Exteriores e 

o Ministério da Defesa informam que, 

nesta quinta-feira (26/12), durante 

missão de reconhecimento e 

patrulhamento nas áreas de fronteira, 

conduzida por unidades do Exército 

Brasileiro, foram localizados, na região 

da terra indígena de São Marcos, 

nordeste de Roraima, cinco militares 

venezuelanos. 

Esses militares venezuelanos estavam 

desarmados e foram conduzidos a Boa 

Vista, onde estão sendo entrevistados. 

O Exército Brasileiro intensificou o 

patrulhamento na região da faixa de 

fronteira, conforme o previsto na Lei 

Complementar nº 97/1999. 

 

Assassinato de cristãos pela 

“Província do Estado Islâmico na 

África Ocidental” 27/12/2019 

 
O governo brasileiro tomou 

conhecimento, com indignação e 

consternação profundas, das notícias 

sobre o assassinato hediondo de onze 

reféns cristãos por criminosos da 

autoproclamada “Província do Estado 

Islâmico na África Ocidental”, que teria 

ocorrido em território da Nigéria. O 

Brasil oferece suas condolências aos 

familiares e amigos das vítimas e 

expressa sua solidariedade com o 

governo e o povo nigeriano e com todos 

aqueles que sofrem, direta ou 

indiretamente, nas mãos da barbárie de 

semelhante grupo terrorista. 

O Brasil coloca hoje seus recursos 

diplomáticos, com grande ênfase, em 

favor da liberdade religiosa nos mais 

diferentes âmbitos, juntamente com 

outras nações. Empenha-se, de maneira 

especial, em conscientizar a 

comunidade internacional sobre a 

perseguição sofrida pelos cristãos ao 

redor do mundo e sobre a necessidade 

imperiosa de combater esse infame tipo 

de violência. 

Diante de atos revoltantes como aquele 

de que se trata aqui, todas as nações e 

todas as crenças devem unir-se no 

objetivo de eliminar do mundo os 

flagelos do terrorismo, da perseguição 
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religiosa e especificamente, neste caso, 

da violência contra os cristãos. 

Em sua recente visita à Nigéria, o 

Ministro Ernesto Araújo manifestou às 

autoridades daquele país que um dos 

três pilares centrais da nova visão que 

desejamos implementar no 

relacionamento com a Nigéria e com 

toda a África é a cooperação para 

promover a segurança e combater o 

crime em todas as suas formas, 

inclusive o terrorismo, sabendo dos 

desafios conjuntos com que se deparam 

os países dos dois lados do Atlântico 

Sul e da conexão do terrorismo com o 

tráfico de drogas, a pirataria e outras 

formas de crime. O governo brasileiro 

reitera essa determinação e esse 

oferecimento. 

 

Nota Conjunta do Ministério das 

Relações Exteriores e do Ministério 

da Defesa 28/12/2019 

 
Os cinco militares venezuelanos 

localizados em território brasileiro, em 

26 de dezembro, pelo Exército 

Brasileiro, durante patrulhamento de 

rotina na fronteira, foram recebidos 

neste sábado (28 de dezembro) pela 

“Força Tarefa Logística Humanitária 

Operação Acolhida”, onde iniciarão os 

procedimentos para a solicitação de 

refúgio no Brasil, a exemplo de outros 

militares venezuelanos em situação 

similar. 

A “Força Tarefa Logística Humanitária 

Operação Acolhida” tem prestado 

relevantes serviços no atendimento aos 

imigrantes venezuelanos na fronteira 

norte do Brasil, sendo reconhecida e 

premiada internacionalmente. 

 

Atentado na Somália 30/12/2019 

 

O governo brasileiro condena o ataque 

ocorrido no último dia 28 de dezembro, 

em Mogadíscio, capital da Somália, que 

registra, até o momento, ao menos 80 

mortos e mais de uma centena de 

feridos. 

Ao expressar condolências às famílias 

das vítimas e votos de plena 

recuperação aos feridos, o Brasil 

manifesta seu repúdio a todo e qualquer 

ato de terrorismo, independentemente 

de sua motivação, bem como reitera seu 

apoio à paz e à estabilidade na Somália. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21179-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-defesa-28-12
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21179-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-defesa-28-12
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21179-nota-conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-do-ministerio-da-defesa-28-12
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21180-atentado-na-somalia-4


Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 125, 2º semestre de 2019.                                       233 
 

ARTIGOS 

 

Incendies en Amazonie: le procès en 

sorcellerie fait au gouvernement du 

Brésil (Le Figaro, França, 27/8/2019) 

[Francês] 

 
D’après René Descartes, « le bon sens 

est la chose du monde la mieux partagée 

», à quoi il ajoute : « Cela témoigne que 

la puissance de bien juger, et distinguer 

le vrai d’avec le faux, qui est 

proprement ce qu’on nomme le bon 

sens ou la raison, est naturellement 

égale en tous les hommes ; et ainsi que 

la diversité de nos opinions ne vient pas 

de ce que les uns sont plus raisonnables 

que les autres, mais seulement de ce que 

nous conduisons nos pensées par 

diverses voies, et ne considérons pas les 

mêmes choses. » 

Suivons la leçon cartésienne et 

appliquons-la aux discussions autour 

des incendies en Amazonie. 

Il faut tout d’abord garder son calme. Le 

président Bolsonaro, dans son 

allocution à la télévision le 23 août, a 

raisonné en toute sérénité pour éclaircir 

la situation et présenter les faits tels 

qu’ils sont. 

Il est curieux, soit dit en passant, que 

notre ère, en dépit d’une incroyable 

abondance d’information, soit si encline 

aux distorsions médiatiques, donnant 

lieu à des emportements passionnés à 

partir de données complètement fausses. 

Les incendies en Amazonie brésilienne 

sont un phénomène en partie naturel et 

en partie d’origine humaine, qui a lieu 

tous les ans surtout pendant la saison 

sèche, entre juin et octobre. Le nombre 

de ce type d’incendies en 2019 (entre le 

1er janvier et le 23 août) est supérieur 

de 84 % à celui de 2018, mais inférieur 

de 47 % à leur nombre (sur la même 

période de l’année) en 2005 par 

exemple, et très proche - en fait 

légèrement inférieur - de la moyenne 

des vingt-deux dernières années. En 

Bolivie, le nombre de ces incendies en 

2019 est de 115 % supérieur à celui de 

2018, et au Pérou, supérieur de 105 %. 

La Guyane française, pour sa part, a 

connu un accroissement de 120 % du 

nombre d’incendies détectés en 2019, 

par rapport à la même période en 2018. 

De même, en termes d’étendue soumise 

au feu, les chiffres de 2019 au Brésil 

sont plus élevés que ceux de 2018 mais 

inférieurs à la moyenne historique. Tous 

ces chiffres sont disponibles sur le site 

de l’Institut national de recherche 

spatiale du Brésil (Instituto nacional de 

pesquisas espacias, Programa 

Queimadas). 

La situation nous préoccupe, bien sûr, et 

le gouvernement brésilien actuel ne s’en 

accommode pas. Contrairement aux 

gouvernements de la période 2003-

2016, qui ont assisté à des incendies 

beaucoup plus importants sans presque 

rien faire, nous mettons en place une 

énorme opération, qui mobilise les 

forces armées et d’autres agents des 

forces de l’ordre et qui, au-delà des 

efforts d’extinction du feu, commence 

déjà à identifier certains cas d’incendies 

criminels. 

La situation est sérieuse mais reste 

entièrement sous contrôle. Quelques 

médias en Europe peignent un tableau 

de cauchemar environnemental qui ne 

correspond pas aux faits et qui se 

dissipe aussitôt qu’on regarde la réalité 

en face. Ils utilisent pour argument des 

photographies, prises parfois il y a 

plusieurs années, tandis que, 

malheureusement, ils ignorent les 

données scientifiques très précises 

fournies par des satellites de dernière 

génération. En plein XXIe siècle, on 

revient à une sorte de « pensée sauvage 

», qui réagit seulement aux données 

immédiates des sens, sans réfléchir, au 

lieu de les soumettre à l’analyse froide 

de la raison. En fait, la pensée des 

groupes humains jadis considérés 

comme « sauvages » est à maints égards 

plus sophistiquée que celle de certains 
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écologistes radicaux d’aujourd’hui, qui 

habitent un monde sombre plein de 

spectres démoniaques et qui parlent une 

langue de bois incapable d’appréhender 

la réalité dans toute sa richesse. Ceux 

qu’on appelait autrefois des « sauvages 

» savent bien, eux, que les sensations 

immédiates n’épuisent pas la réalité; les 

écologistes, pas nécessairement. 

Curieusement, les pratiquants modernes 

de la « pensée sauvage » se disent 

favorables à la science et accusent leurs 

opposants d’obscurantisme anti-

scientifique. Mais ce sont eux qui 

préfèrent agir à partir d’images 

aléatoires et de quelques stéréotypes 

primaires plutôt que d’examiner les 

chiffres et d’étudier la complexité du 

problème des feux de forêt, avec ses 

causes multiples. Cette fois, il faut 

écouter Rabelais: « Science sans 

conscience n’est que ruine de l’âme. » 

En plus de présenter la situation sans 

considérer ses réelles proportions, pour 

enflammer les esprits, on l’attribue aux 

actions du gouvernement brésilien, en 

oubliant que le phénomène est 

semblable chez les voisins du Brésil où 

gouvernent d’autres autorités. Est-ce 

que l’augmentation du nombre de ces 

incendies en Guyane, par exemple, est 

due à une négligence du gouvernement 

français? Est-ce que la France 

encourage la déforestation en Guyane? 

Certainement pas. Pourquoi, alors, 

traiter différemment ce qui est 

semblable? Il s’agit en somme d’une 

attitude fort peu cartésienne. 

Le gouvernement brésilien reconnaît le 

problème des incendies. Il est en train 

de mobiliser toutes ses ressources pour 

y faire face. Nous sommes aussi 

déterminés à identifier la partie des 

incendies qui est due à des actions 

criminelles de déforestation illégale, et à 

punir les coupables. 

Le président Bolsonaro a d’ailleurs 

confirmé que sa politique de tolérance 

zéro envers la criminalité comprend, 

évidemment, les crimes contre 

l’environnement. Il faut combattre le 

feu avec de l’eau, combattre le crime 

avec l’application de la loi - et non pas 

avec des paroles agressives envers le 

Brésil, des slogans périmés ou des 

photos vieilles de vingt ans. 

Pour en revenir à Descartes: « Ce n’est 

pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le 

principal est de l’appliquer bien. » Le 

président Bolsonaro et nous qui 

appartenons à son gouvernement 

appliquons notre réflexion et nos 

actions à la protection de l’Amazonie et 

à l’accomplissement de nos obligations 

nationales et internationales, avec trois 

principes: sérénité, respect de la 

souveraineté nationale et bon sens. 

 

 

"O Brasil está aberto a negócios" – 

artigo do ministro Ernesto Araújo 

no perfil do Governo Federal no 

Linkedin 10/10/2019 

 
O Brasil está aberto a negócios, com 

segurança jurídica, marcos regulatórios 

claros e muitas oportunidades de 

investimentos. Esta será a mensagem 

principal do governo brasileiro no 

Brasil Investment Forum 2019 (BIF 

2019), em São Paulo em 10 e 11 de 

outubro. O Presidente Bolsonaro lidera 

esforço sistemático e integrado para 

revolucionar o ambiente de negócios, 

abrir amplamente nossa economia e 

tornar o Brasil um dos países mais 

atraentes para investidores. Nossas 

ações já começam a alterar percepções 

dos agentes privados, o que é 

fundamental para a retomada do 

crescimento econômico e a geração de 

empregos. 

O BIF 2019 é a terceira edição do que 

se tornou o maior fórum de atração de 

investimentos da América Latina. Este 

ano, estão inscritos mais de dois mil 

participantes de mais de 45 países. 

Trata-se de excelente oportunidade para 

conhecer melhor as políticas e diretrizes  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/20975-o-brasil-esta-aberto-a-negocios-artigo-do-ministro-ernesto-araujo-no-perfil-do-governo-federal-no-linkedin
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em matéria de atração e promoção de 

investimentos, as muitas oportunidades 

de negócios, ouvir os investidores e 

entender suas expectativas. 

Em 2018, nosso país foi o 7º destino 

preferido de investimento direto externo 

(IED) no mundo, tendo recebido 

aproximadamente U$ 61 bilhões, o que 

nos manteve no topo da lista dos 

receptores de IED. Isso é bom, mas 

pode melhorar muito. O firme propósito 

do presidente Bolsonaro é o de elevar 

nossa posição nesse ranking, sobretudo 

para ajudar a financiar a expansão e a 

melhoria da nossa infraestrutura, 

essencial para o salto de 

desenvolvimento sustentável que 

precisamos, queremos e podemos dar. 

O incremento de investimentos 

nacionais e estrangeiros será fortemente 

estimulado pelo êxito do amplo projeto 

de privatizações e concessões do 

governo federal, especialmente no 

âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI), que conta com o 

apoio direto do Ministério das Relações 

Exteriores. Atualmente, a carteira do 

PPI tem 117 projetos em andamento, 

todos eles com oportunidades reais para 

investimentos em ferrovias, portos, 

energia, óleo e gás, aeroportos, 

mineração, rodovias, além de 

privatizações de empresas estatais e 

concessões de parques nacionais. Ao 

todo, é R$ 1,3 trilhão em investimentos 

previstos em concessões, privatizações 

e desestatização. 

Esse esforço está em linha com a 

política de ainda maior convergência 

com regras e padrões da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que reforçará a 

previsibilidade regulatória e ajudará a 

melhorar a qualidade das políticas 

públicas — não só na área econômica 

— que são fundamentais para elevar a 

taxa de investimento na economia. 

Aqui, destaco o processo em curso de 

adesão do Brasil aos chamados Códigos 

de Liberalização daquela organização. 

À maior abertura do capital privado na 

estrutura produtiva e na logística 

corresponde a liberalização do comércio 

exterior. Mais trocas de bens e serviços 

certamente induzirão novos e 

importantes investimentos e maior 

produtividade e competividade da 

economia. 

Nesse tema, o governo Bolsonaro tem 

muito o que mostrar, em particular a 

conclusão do acordo Mercosul–União 

Europeia, que é uma peça importante no 

esforço de transformação do Brasil por 

meio de maior inserção na economia 

internacional, e o acordo entre Mercosul 

e EFTA. Avançam, também, 

negociações com vários parceiros, como 

Canadá, Coreia do Sul e Singapura. 

Ademais, estamos dialogando com os 

EUA para identificar o melhor meio de 

estreitar ainda mais os laços 

econômicos que nos unem. Nos 

numerosos contatos que tenho mantido 

com altas autoridades norte-americanas, 

fica evidente o interesse recíproco na 

dinamização dos fluxos de comércio e 

capitais entre os dois países. 

Não tencionamos ser seletivos com 

respeito à abertura comercial. 

Aproveitamos oportunidades e 

convergências de interesses mútuos. 

Para além de parceiros com os quais 

desenvolvemos tratativas comerciais, 

buscamos, por meio de ações de 

promoção comercial e de diálogos sobre 

barreiras a determinados setores e 

indústrias, incrementar os fluxos 

comerciais e de investimentos com 

todos os grandes atores da economia 

mundial, a exemplo de China e Índia. 

Também com os países do Golfo, 

estamos buscando ativamente promover 

investimentos recíprocos e ampliar o 

comércio. Esses esforços estarão no 

topo da agenda do presidente Bolsonaro 

nas visitas que fará, ainda este mês, a 

China, Emirados Árabes Unidos, Catar 
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e Arábia Saudita, bem como na visita 

que lhe fará o primeiro-ministro 

indiano, Narandra Modi, em novembro 

próximo. 

Por tudo isso, o BIF 2019 reveste-se de 

singular importância, pois ocorre num 

momento em que o Brasil adota ou 

aprofunda, de modo irreversível, 

reformas estruturais e políticas de plena 

integração ao mundo. Juntos, governo e 

setor privado, capitais nacionais e 

estrangeiros, transformaremos o Brasil 

no país que seu povo merece e há muito 

reclama: próspero, dinâmico, 

sintonizado com o futuro e com o 

mundo e, ao mesmo tempo, orgulhoso 

de sua identidade e caráter, consciente 

da grandeza da Nação. Isso já está 

acontecendo. Convido todos os 

empresários e investidores do Brasil e 

de todo o mundo a serem protagonistas 

desta nova realidade. 

 

O futuro das relações Cabo Verde-

Brasil (Expresso das Ilhas, Cabo 

Verde, 8/12/2019) 

 
Antes mesmo de nossa formação como 

nação, Cabo Verde esteve presente em 

nossa história. Foi a 370 léguas, a Oeste 

da Ilha de Santo Antão, que se traçou a 

linha de Tordesilhas. Temos fortes 

vínculos com este país, do que é 

simbólica a história de Simão Salvador, 

marinheiro santantonense, cujo ato 

heroico, não por acaso, estampa-se à 

entrada da Embaixada brasileira em 

Praia. 

O Brasil reconheceu de imediato a 

independência de Cabo Verde, e, em 

1981, abriu representação diplomática 

residente. Como não poderia deixar de 

ser, fez-se presente, desde então, nas 

mais diversos áreas. No âmbito da 

cooperação educacional e técnica, por 

exemplo, são mais de quarenta anos de 

formação, no Brasil, de cerca de cinco 

mil estudantes cabo-verdianos, em 

programas de convênio; são, ademais, 

muitas as ações e projetos, com notável 

vocação estruturante, nas áreas de 

saúde, educação, habitação, entre 

outras. 

Irmanados pelo Atlântico, ambos os 

países têm colaborado ativamente nas 

ações de defesa e combate a ilícitos 

internacionais. Desde 2013, o Brasil 

mantém missão naval junto à Guarda 

Costeira de Cabo Verde, contribuindo 

para a preparação e desenvolvimento de 

suas ações, em coordenação com a 

Adidância de Defesa e Naval brasileira, 

inaugurada em 2014. 

O Centro Cultural Brasil-Cabo Verde, 

instalado em Praia em 2008, mantém 

estreita coordenação com as instâncias 

culturais cabo-verdianas, levando a 

termo projetos diversos e cursos de 

língua portuguesa voltados 

principalmente a jovens e crianças. São 

políticas que atestam a relevância e o 

alcance de nossas ações conjuntas. 

Ambicionamos implementar ainda mais 

iniciativas comuns. Vamos trabalhar 

para ampliar nosso relacionamento 

econômico, reforçar os laços culturais 

que mantemos e aperfeiçoar a tão 

profícua cooperação técnica. O Brasil 

está atento à intenção do governo cabo-

verdiano de materializar uma política de 

desenvolvimento sustentável em bases 

autônomas, para o que a participação de 

investimentos privados constitui um 

pilar fundamental. 

Permaneceremos unidos e seguiremos 

adiante, com otimismo e certeza de um 

futuro cada vez mais promissor para o 

desenvolvimento de nossas nações e o 

bem-estar de nossos povos. 

País escolhido como etapa inicial de 

minha primeira visita à África, Cabo 

Verde, com seu extenso patrimônio 

cultural e sua morabeza, afigura-se, por 

todos os motivos, como a porta de 

entrada do Brasil no continente 

africano. 
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Ernesto Araújo  

Ministro de Estado das Relações 

Exteriores do Brasil 

 

Une coopératioin technique solide et 

un dialogue politique fluide (Le 

Soleil, Senegal, 9/12/2019) 

 

Ministre d’État des Relations 

Extérieures du Brésil 

Le Brésil et le Sénégal célèbrent em 

2020, soixante (60) ans de relations 

diplomatiques. Depuis lors, nos liens se 

sont développés dans divers domaines. 

Nous avons aujourd’hui une 

coopération dense dans le domaine de la 

défense, des échanges commerciaux 

remarquables, une coopération 

technique solide et um dialogue 

politique fluide, nourris par les liens 

historiques, culturels et affectifs entre 

nos peuples. 

Dans le domaine de la défense, il faut 

souligner la formation de militaires 

sénégalais dans les académies militaires 

brésiliennes. Le Brésil reçoit chaque 

année um nombre important d’officiers 

pour suivre des cours de 

perfectionnement.  Il faut mentionner 

également la présence d’un officier 

brésilien à l’École nationale des 

officiers à Thiès et d’un sergent à 

l’École nationale de sous-officiers à 

Kaolack, en soutien à la formation de 

militaires sénégalais. 

Les Brésiliens ont également beaucoup 

à apprendre des Sénégalais dans cette 

coopération. Le Sénégal est aujourd’hui 

le plus gros contributeur d’officiers de 

police et l’un des plus gros 

contributeurs d’officiers féminins pour 

les missions de maintien de la paix des 

Nations unies.  Le Brésil est intéressé 

par cette expérience sénégalaise et peut, 

em même temps, partager ses 

connaissances dans des domaines 

spécifiques de formation. 

Dans les domaines économique et 

commercial, le Sénégal est un partenaire 

important du Brésil: troisième 

importateur de riz brésilien au monde et 

premier en Afrique. Nous sommes 

convaincus qu’il reste encore des 

opportunités à saisir et des portes à 

ouvir. J’ai décidé que l’ambassade du 

Brésil à Dakar organisera, deux fois par 

na, une réunion d’hommes d’affaires 

des deux côtés de l’Atlantique pour 

accroître les flux d’échanges 

commerciaux et d’investissements. 

La coopération technique a été l’un des 

principaux axes des relations bilatérales 

entre nos deux pays.  En effet, la 

coopération brésiliennes repose sur la 

création et le renforcement de capacités 

dans les institutions des pays 

partenaires, à la lumière des priorités 

définis par ceux-ci. Il n’y a pas 

d’imposition de conditionnalités.  Das 

ce esprit, le Brésil et le Sénégal ont déjà 

mis on oeuvre des projets dans les 

domaines de l’agriculture, de l’élevage, 

de la sécurité alimentaire et de la santé, 

entre autres.  À titre d’exemple, je 

citerai le programme des Fermes de 

Naatangué, de producion agro-

écologique durable. 

Au cours de ma première visite au 

Sénégal, j’aurai l’occasion d’aborder, 

avec mon homologue sénégalais, um 

large éventail de sujets, tels que 

l’intégration régionale et continentale, 

la sécurité et la réactivation de la Zone 

de paix et de coopération de 

l’Atlantique Sud.  Nous examinerons 

également les moyens d’accroître notre 

coopération technique et éducative. 

Nous allons approfondir nos contacts, 

tâche que sera facilitée par le fait que 

nous partageons des perspectives 

similaires sur divers sujets.  Notre 

dialogue repose sur l’amitié de nos 

peuples, qui entretiennent fort 

heureusement des liens symboliques et 

culturels profonds. Cette visite 

réaffirmera non seulement ces liens, 
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mais aussi, j’en suis persuadé, les 

renforcera davantage. 

 

Brasil e Angola: tempo de 

reencontro (Jornal de Angola, 

Angola, 11/12/2019) 

 
Em minha primeira visita a Angola 

como Ministro das Relações Exteriores 

do Brasil, chego a Luanda com uma 

dupla responsabilidade. Daremos 

seguimento a uma longa história de 

intercâmbio e amizade. 

E iniciaremos um capítulo inteiramente 

novo, impulsionando iniciativas 

concretas em prol do futuro dos povos 

angolano e brasileiro. 

Os nossos países compartilham raízes 

comuns, uma mesma herança que 

contribuiu para ariqueza de nossas 

culturas. No Brasil, são milhões os 

descendentes de angolanos, assim como 

são numerosos os brasileiros que vivem 

em Angola. Como destacou o 

Embaixador Alberto da Costa e Silva, 

eminente historiador das relações entre 

Brasil e Angola, é de sua herança 

africana que veio o modo do brasileiro 

morar, criar e falar. 

Ao mesmo tempo, somos nações que 

possuem histórias, desafios e modos de 

ser próprios. Cada povo desenvolveu 

traços distintivos e personalidade 

singular, e é fácil sentir que existe uma 

admiração recíproca entre nossas 

sociedades. É esta Angola independente 

e genuína que o Brasil quer reencontrar. 

Para nossa alegria, Angola é hoje um 

país líder na África. Tem voz ativa nos 

temas políticos, económicos e de 

segurança do continente. Além disso, 

em seu plano interno, o imenso mercado 

consumidor e a abundante força de 

trabalho somam-se à riqueza em 

recursos minerais e terras aráveis. 

No plano político nacional, é notável a 

proximidade das agendas dos 

Presidentes João Lourenço e Jair 

Bolsonaro, no que se refere ao 

compromisso com reformas 

económicas, transparência pública e 

combate à corrupção. Tal sintonia nos 

permite lançar um novo capítulo das 

relações bilaterais. 

Esta etapa de dinamismo e inovação já 

foi iniciada. Em Agosto passado, 

estiveram em missão a Brasília 

oInspetor-Geral da Administração do 

Estado e representantes da 

Procuradoria-Geral da República de 

Angola, que abriram amplas 

possibilidades de trabalho conjunto nos 

campos da capacitação e do 

compartilhamento de informações com 

vistas à prevenção e ao combate à 

corrupção. Negociamos também um 

importante acordo na área de segurança 

e ordem pública. 

Na vertente económica, dividimos com 

os angolanos a expectativa de 

diversificar a economia e estabelecer 

marco normativo sólido para 

investidores estrangeiros, criando 

oportunidades para o engajamento do 

sector privado em projectos produtivos. 

Novos instrumentos bilaterais, como o 

acordo de facilitação de investimentos, 

hoje em vigor, o acordo de serviços 

aéreos, assinado em Setembro, e o 

acordo para evitar a dupla tributação no 

transporte aéreo, recentemente 

concluído, permitirão reconfigurar as 

nossas relações económicas e 

comerciais com base na transparência e 

no livre mercado. 

Brasil e Angola continuarão a cooperar 

para o bem-estar de suas sociedades. Há 

poucas semanas, o Ministro da Saúde 

do Brasil, Henrique Mandetta, 

inaugurou, com a Ministra Sílvia 

Lutucuta, o primeiro banco de leite 

humano de Angola. Além de novos 

projectos na área de Saúde, estudamos 
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meios de compartilhar a experiência 

brasileira em pesquisa agropecuária, de 

modo a assistir o legítimo interesse 

angolano no desenvolvimento desse 

sector. 

A cultura, outro aspecto muito relevante 

de nossas relações, tem no Centro 

Cultural do Brasil em Angola 

importante espaço de disseminação do 

idioma e de projetos de interesse 

comum. Estamos provendo meios para 

que o CCBA se modernize e amplie a 

sua oferta cultural, aumentando a 

sinergia com os artistas angolanos e as 

indústrias criativas locais. 

Cooperamos, igualmente, na área de 

defesa. Há anos militares brasileiros 

contribuem para a capacitação de 

oficiais angolanos, inclusive para 

actuação em operações de manutenção 

da paz. Os ministros da Defesa do 

Brasil e de Angola mantiveram 

encontro, em Maio deste ano, em 

Luanda, quando trataram de cada vez 

mais relevante colaboração no Golfo da 

Guiné. 

O Brasil apoiará com muito gosto a 

presidência angolana da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa a partir 

de 2020, quando Luanda sediará a 

cúpula daquela organização. Esperamos 

continuar a impulsionar a CPLP, cuja 

projecção internacional vem crescendo 

a olhos vistos. 

Relacionei aqui apenas alguns dos 

recentes resultados e das novas 

perspectivas de uma relação histórica 

que os nossos países têm sabido 

aprimorar e renovar. 

Chego a Luanda um mês após o 44º 

aniversário da independência de 

Angola, celebrado em 11 de 

Novembro.No Brasil, sempre nos 

orgulhamos de termos sido o primeiro 

país a reconhecê-la. Os novos ventos 

em Angola e Brasil permitirão, agora, 

desenhar o futuro de nossos países 

como nações livres e soberanas e, 

sobretudo, de nossos povos em direcção 

ao progresso e ao seu bem-estar 

material e moral. 

 

Para além do horizonte comunista 

(Terça Livre, 18/12/2019) 

 

Ernesto Araújo, Ministro das Relações 

Exteriores. 

Em artigo exclusivo, o ministro das 

Relações Exteriores, Ernesto Araújo, 

traça um panorama da ameaça 

comunista nos países latinos 

  

O intelectual e ativista marxista 

boliviano Álvaro García Linera, logo 

após ser eleito vice-Presidente da 

Bolívia na chapa de Evo Morales, em 

2005, declarou: “O horizonte geral da 

nossa era é o comunismo. ” 

Não há dúvida de que a América Latina 

viveu dentro de um horizonte comunista 

desde 2005, ou possivelmente desde um 

pouco antes, desde a vitória de Lula em 

2002, ou desde a vitória de Chávez em 

1999. Na verdade, esse horizonte 

começou a raiar com a criação do Foro 

de São Paulo, em 1991. 

Veja-se bem a expressão: dentro de um 

horizonte comunista. Não em um 

sistema explicitamente comunista. 

Muitas pessoas ridicularizam a 

discussão sobre a presença do 

comunismo na América Latina atual 

dizendo que os partidos 

autoproclamados comunistas são fracos 

ou inexistentes e que em nenhuma parte 

– exceto um pouco na Venezuela – 

cogita-se de instaurar um sistema com 

propriedade coletiva dos meios de 

produção ou ditadura do proletariado. 

Em primeiro lugar, há que observar o 

seguinte: o comunismo não é a 

propriedade coletiva dos meios de 

produção. O comunismo não é a 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/21163-para-alem-do-horizonte-comunista-terca-livre-18-12-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-artigos/21163-para-alem-do-horizonte-comunista-terca-livre-18-12-2019
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ditadura do proletariado. Propriedade 

coletiva e ditadura do proletariado – o 

socialismo – são instrumentos para 

chegar ao comunismo, que é o estágio 

último da sociedade humana concebido 

por Marx, o zero absoluto do ser 

humano, onde o controle sobre o 

homem é tão completo que já prescinde 

do Estado (portanto prescinde da 

ditadura do proletariado). Um controle 

sem sujeito, apenas objetos 

imbecilizados, onde já não há 

propriedade coletiva nem individual 

porque já não há diferença entre 

indivíduo e coletividade, um sistema 

que se autoperpetua infinitamente, um 

buraco negro da humanidade, de cujo 

horizonte já nenhuma luz escapa. O 

comunismo não é a abolição do 

capitalismo, o comunismo é (para tomar 

emprestado um título de C.S.Lewis) a 

abolição do homem. 

O socialismo, dentro da loucura 

marxista, é apenas um instrumento para 

chegar ao comunismo, mas isso não 

significa que não haja outros. Desde 

1989-1991, quando desabou o 

“socialismo real”, o marxismo vem 

trabalhando para desenhar novos 

instrumentos de construção do 

comunismo. O principal desses 

instrumentos é o globalismo (termo que 

utilizo numa acepção algo distinta 

daquela mais corrente que o define 

como a criação de uma governança 

mundial; para mim, diferentemente, o 

globalismo é a captura da economia 

globalizada pelo aparato ideológico 

marxista através do politicamente 

correto, da ideologia de gênero, da 

obsessão climática, do 

antinacionalismo).  

Assim, tudo o que os marxistas desde 

1989 fazem e pensam é manter aberto o 

horizonte comunista. Sabem que já não 

podem pregar abertamente o 

comunismo porque o mainstream 

(ainda) o rejeita, mas podem ir-se 

aproximando, avançando aqui e ali, 

ganhando terreno e ocupando espaços. 

Horizonte por definição é um lugar 

aonde nunca se chega, mas que 

necessariamente orienta e referencia 

nossa localização espacial. O objetivo 

ficou talvez mais distante do que era no 

tempo da União Soviética, mas continua 

presente. Talvez tenha ficado mais 

próximo É isso o que querem dizer com 

o “horizonte comunista”.  

Essa expressão, aliás, serve de título a 

um livro da marxista Jodi Dean, 

publicado em 2012, The Communist 

Horizon um de tantos trabalhos surgidos 

desde o final dos anos 90 discutindo 

justamente as formas de preservar a 

“utopia” comunista e reinseri-la na 

realidade política e social concreta de 

um mundo aparentemente avesso ao 

comunismo. Na mesma linha vão os três 

volumes intitulados The Idea of 

Communism, coleção de ensaios de 

dezenas de autores marxistas, 

coordenados pelos dois principais 

pensadores dessa horripilante corrente 

na atualidade, Alain Badiou e Slavoj 

Zizek. O “horizonte comunista”, a 

“ideia do comunismo” são a mesma 

coisa: mil maneiras de manter viva a 

ideologia comunista, tantas vezes 

derrotada pela realidade. Dizia Mao Tse 

Tung: “De derrota em derrota, até a 

vitória final. ” Esse é o programa. 

Aproveitar as aparentes derrotas para 

fortalecer-se e seguir avançando. Pode-

se argumentar que neste Século XXI o 

projeto comunista está mais forte do que 

nos anos 80, justamente porque 

ninguém o vê e pode operar à sombra da 

sociedade de consumo. Em lugar de 

combater o capitalismo em nome de 

uma alternativa socialista claramente 

fracassada, infiltrar-se de maneira sutil 

dentro do capitalismo.  

Vão já, portanto, quase trinta anos – 

mas os últimos 20 são especialmente 

significativos – em que o marxismo está 

cavando túneis por baixo da superfície 

aparentemente segura e tranquila da 
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sociedade liberal. Os marxistas nunca se 

renderam a essa sociedade. Reúnem-se, 

pensam, programam, aplicam diferentes 

estratégias que vão solapando o mundo 

liberal-democrático, de diferentes 

modos, com diversas geometrias, 

explorando de forma inteligente e 

perversa as fragilidades do sistema 

liberal. 

A principal fragilidade do sistema 

liberal é a seguinte: o sistema liberal 

não pensa. Não trabalha no mundo das 

ideias. Criou uma repulsa por tudo 

aquilo que chama de “ideológico”. 

Curiosamente, o sistema liberal em 

geral – e no Brasil os isentões em 

particular – aplicam a pecha de 

“ideológico” àqueles que procuram 

estudar o marxismo contemporâneo e 

entender seu “horizonte comunista”. Ou 

seja, os ideólogos que se esforçam dia e 

noite por criar os novos instrumentos do 

comunismo (e que publicam suas ideias 

em livros amplamente disponíveis) são 

ignorados e deixados trabalhar em paz, 

sob uma espécie de indiferença benigna 

por parte do establishment. Já os 

amantes da liberdade que lêem esses 

trabalhos marxistas para entender o 

novo projeto comunista e assim poder 

combatê-lo são chamados de 

“ideológicos”. O mundo isentão lida 

apenas com a figura fictícia de um certo 

comunismo “derrotado em 1989” e 

recusa-se terminantemente a reconhecer 

– muito menos a enfrentar – o projeto 

comunista real que atua hoje por toda 

parte. 

O isentismo é antes de mais nada uma 

forma de preguiça intelectual.  

Também é uma forma de acomodação. 

O isentismo não enfrenta o comunismo. 

Não chega nem perto. Não quer 

enfrentar. Não quer reconhecer que ele 

existe porque, se reconhecer, vai ter de 

fazer alguma coisa. Assim, o isentismo 

se inscreve confortavelmente dentro do 

horizonte comunista e, no dia em que o 

comunismo chegar e roubar-lhe a 

liberdade que ele acredita possuir de 

graça sem precisar lutar por ela, o 

isentão não vai nem perceber, pois sua 

cegueira ideológica – ou seja, sua 

cegueira para a ideologia que penetra na 

sua mente – já lhe terá consumido todas 

as faculdades e sentimentos de 

resistência.  

Isso na melhor das hipóteses. Em outra 

hipótese, o isentão sabe 

conscientemente que seu isentismo se 

insere dentro do horizonte comunista e 

está muito feliz com isso. Faz parte 

voluntariamente do projeto. Não se acha 

comunista, mas compartilha com o 

projeto comunista todo o essencial: o 

materialismo e o ódio ao espírito, a sede 

insaciável de poder e de controle 

absoluto. A pressa com que hoje, no 

Brasil, os isentos correm para os braços 

da extrema esquerda e vice-versa, 

formando uma estranha 

“isentoesquerda”, é o sinal abjeto dessas 

afinidades profundas. 

Então, temos em todo o mundo, a partir 

da virada do século, a progressiva 

construção de uma sociedade que é 

liberal apenas na suferfície, na 

aparência de uma economia capitalista 

com instituições democráticas e direitos 

humanos bem bonitinhos, mas que na 

sua subestrutura não é nada disso. 

Debaixo do liberalismo, no porão, os 

engenheiros do “ideal comunista” 

manejam suas alavancas. No porão 

grassa a corrupção, o conluio com o 

crime organizado, a tolerância para com 

a violência mais brutal, as drogas (seu 

tráfico e seu uso), o capitalismo 

distorcido pelo controle estatal, a 

repressão ao pensamento e à livre 

expressão, o anticristianismo e o 

antiespiritualismo, o furioso moralismo 

materialista, a manipulação da ciência. 

E os isentões, onde estão? Estão 

jogando pedra justamente naqueles 

líderes que, no Brasil e no resto do 

mundo, querem descer ao porão para 

lutar contra todas essas mazelas. O 
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isentão, quando você aperta, ele não 

quer uma economia livre, ele não quer 

uma internet livre, não quer um idioma 

livre capaz de expressar a complexidade 

e beleza do espírito humano em sua 

aventura multidimensional. Quer uma 

economia direcionada pelo conchavo 

político, quer o controle social da 

comunicação pelo monopólio da grande 

mídia, quer uma novilíngua 

continuamente empobrecida pela 

ditadura do politicamente correto que 

substitui a ditadura do proletariado 

como instrumento preferencial de 

construção do comunismo. Sim, o 

isentão está enclausurado no horizonte 

comunista.  

No Brasil estamos rompendo o 

horizonte comunista e reenquadrando o 

liberalismo no horizonte da liberdade. O 

horizonte comunista está sendo rompido 

igualmente em outros lugares, 

certamente nos EUA, também no Reino 

Unido, na Hungria e na Polônia, penso 

que está sendo rompido na África, onde 

os últimos laivos da associação espúria 

entre comunismo e libertação, que 

vigorou por décadas desde as lutas 

anticoloniais, parecem estar-se 

dissipando. A Igreja Católica, em parte, 

se havia inscrito também dentro do 

horizonte comunista, a partir dos anos 

60 e 70, mas ali a verdadeira fé parece 

estar resistindo e repelindo o avanço 

marxista sobre a sua doutrina 

bimilenar.  

O horizonte comunista está sendo 

rompido na própria Bolívia, onde o 

povo deu um basta a Evo Morales e 

García Linera, que queriam continuar 

arrastando os bolivianos para o abismo 

à custa da fraude eleitoral.  

Porém o horizonte comunista quer 

voltar a estrangular-nos. Quer regressar 

na Bolívia (Evo Morales foi acolhido 

pelo novo governo e está ali, a poucos 

quilômetros da fronteira, à espreita). 

Quer voltar no Chile, no Equador e na 

Colômbia, quer voltar no Brasil. Quer 

“iluminar” com suas trevas essas 

grandes nações que são a Venezuela, o 

México e a Argentina. 

Precisamos olhar para além desse 

horizonte comunista, que não é um 

horizonte onde há árvores e campos mas 

sim as paredes de uma cela, esse 

horizonte que não é onde a terra 

encontra o céu mas onde a terra 

encontra o inferno. Tudo o que temos 

para combater o avanço dessas paredes 

e a aproximação desse abismo é o apego 

à liberdade. A liberdade que, insisto, 

não é uma ideologia, mas o eixo central 

do ser humano.  

Para começar, precisamos estudar o 

comunismo a partir do que dizem e 

fazem os comunistas, em lugar de sair 

aos gritos de “ideológico, ideológico” 

condenando quem o estuda e quem o 

enfrenta. 
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ENTREVISTAS 

 

"Entrevista con Clarín: El canciller 

de Brasil comparó a Alberto 

Fernández con una mamushka: “Lo 

abrís y está Cristina Kirchner, Lula 

y Chávez”' (Clarin, 19/08/2019) 

 
Ernesto Araújo dijo que no tienen 

“ilusión” de que el kirchnerismo sea 

diferente si llega al poder. Cuestionó las 

criticas de Alberto F. a las instituciones 

brasileñas. 

Guido Nejamkis  

19/08/2019 

El ministro de Relaciones Exteriores de 

Brasil, Ernesto Araújo, dijo en una 

entrevista exclusiva con Clarín que “no 

tenemos mucha ilusión que ese 

kirchnerismo 2.0 sea diferente al 

kirchnerismo 1.0” y aseguró que pese al 

“ropaje de racionalidad” que mostraron 

recientes declaraciones de Alberto 

Fernández “el pasado me parece muy 

claro”. 

Además, comparó al candidato 

presidencial opositor argentino con una 

mamushka rusa que al abrirse encierra 

otras muñecas más pequeñas. “Está 

Alberto Fernández, lo abres y está 

Cristina Kirchner, la abres y está Lula y 

después Chávez”, aseguró. 

Al frente del Palacio Itamaraty, la 

cancillería de Brasil, desde la asunción 

del presidente Jair Bolsonaro el 1 de 

enero, Ernesto Araújo advirtió que el 

gobierno de Brasil no aceptará retrotraer 

al Mercosur a su estado vigente durante 

los gobiernos de Luiz Inácio Lula da 

Silva y Dilma Rousseff, en Brasil, y 

Néstor y Cristina Kirchner en 

Argentina, cuando el bloque se 

convirtió en lo que definió como “un 

centro de coordinación política” sin 

resultados económicos. 

El presidente Bolsonaro y el ministro de 

Economía Paulo Guedes dijeron que 

Brasil saldrá del Mercosur si Alberto 

Fernández, siendo electo presidente, 

cierra la economía argentina. 

¿Puede ser destruido un bloque como 

el Mercosur que es un activo y 

política de Estado de cuatro países? 
Desde el 1 de enero estamos buscamos 

construir entre el presidente Bolsonaro 

y el presidente Macri un nuevo pacto 

Brasil-Argentina. Un pacto de 

crecimiento, de generación de empleos, 

de apertura al mundo y también de 

defensa de la democracia en nuestra 

región. Durante la preparación de 

nuestro programa de gobierno había 

dudas respecto al Mercosur, porque fue 

usado para finalidades que no eran las 

originales. Estaba la sombra de un 

Mercosur en el que no había comercio 

intrazona, en el que durante el gobierno 

de Kirchner Argentina puso barreras 

muy altas a productos brasileños, 

incumpliendo el compromiso de libre 

comercio, y eso siendo tolerado por los 

gobiernos brasileños anteriores en 

detrimento de nuestro interés, pero en 

nombre de un proyecto ideológico 

ligado al Foro de San Pablo, del cual 

esos gobiernos formaban parte. Ese era 

el Mercosur que existía y no queríamos 

más. Discutimos la idea de librarnos del 

Mercosur, porque no tenía libre 

comercio intrazona, no tenía 

negociaciones con el resto del mundo, 

tenía negociaciones bloqueadas con la 

Unión Europea, porque había una visión 

de no apertura, y era parte de un 

proyecto ligado a la Venezuela de 

Chávez, a Cuba, etc. Ese Mercosur no 

servía a nuestro nuevo programa. 

Esa realidad no existe más. ¿Cuál es 

la percepción de lo que viene? 
En el comienzo de nuestro gobierno, 

con la línea del presidente Macri, 

percibimos que era posible revitalizar al 

Mercosur con un enfoque diferente. Un 

enfoque que era el original del 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21002-entrevista-con-clarin-el-canciller-de-brasil-comparo-a-alberto-fernandez-con-una-mamushka-lo-abris-y-esta-cristina-kirchner-lula-y-chavez-clarin-19-08-2019
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Mercosur: libre comercio entre 

nosotros, sin las barreras que fueron 

impuestas en el pasado, negociaciones 

muy activas con el resto del mundo, el 

Mercosur como una plataforma de 

apertura al resto del mundo, y Brasil-

Argentina juntos en el intento de 

consolidar la democracia en toda 

América del Sur, principalmente 

intentando devolver la democracia a 

Venezuela. Esto está dando resultados. 

Conseguimos cerrar la negociación con 

la Unión Europea, estamos en 

negociaciones avanzadas con varios 

otros, existe la perspectiva incluso de 

una negociación con Estados Unidos y 

otras grandes economías que están cada 

vez más interesadas en negociar con el 

Mercosur. Nos preocupa que pueda 

haber un retroceso en ese pacto. Puede 

haber retrocesos en el libre comercio 

dentro del Mercosur, en las 

negociaciones con el resto del mundo, y 

un intento en relativizar el tema de la 

democracia, algún tipo de acercamiento 

a regímenes totalitarios que 

infelizmente existen en nuestra región. 

Estamos muy preocupados con eso. 

¿Por qué? Porque existe un pasado. 

¿Cuál es el currículum del candidato 

Alberto Fernández y de la candidata 

Cristina Kirchner? Es un currículum de 

un Mercosur que era utilizado para fines 

ideológicos, que no servía para sus fines 

comerciales, y también de falta de 

compromiso con la democracia. Todas 

las declaraciones que han sido dadas por 

ellos van en ese sentido, no veo ningún 

cambio de filosofía. Nos preocupó 

mucho por ejemplo ver en la visita del 

candidato Alberto Fernández al ex 

presidente Lula que él dijera ´yo pienso 

muy parecido a Lula´. Eso está 

textualmente en sus declaraciones. En 

Brasil sabemos cómo Lula piensa. El 

pensamiento de Lula creó un país con 

los problemas que conocemos de 

corrupción, de estancamiento 

económico, de una economía que no 

consiguió proporcionar empleos a los 

brasileños. Entonces es preocupante, 

preocupante incluso no sólo en la 

dimensión de una asociación con todo 

un proyecto de Mercosur que no resultó, 

sino también con un proyecto 

hemisférico, bolivariano. Esa es nuestra 

preocupación. 

Alberto Fernández declaró sin 

embargo que su eventual gobierno 

será distinto a los que su fuerza 

encabezó en el pasado. 

Eso que dice, que no necesariamente va 

a ser una cosa igual a como fue el 

gobierno de Kirchner, yo, para usar una 

imagen, lo veo como una muñeca rusa. 

Está Alberto Fernández, lo abres y está 

Cristina Kirchner, la abres y está Lula, y 

después Chávez. Para nosotros está muy 

claro. Hay un ropaje de racionalidad 

económica en esas últimas entrevistas, 

pero el pasado me parece muy claro. 

Hay algunas cosas que se dicen en 

campaña, pero no tenemos mucha 

ilusión que ese kirchnerismo 2.0 sea 

diferente al kirchnerismo 1.0. 

¿Se abrió algún canal de diálogo la 

oposición que puede llegar a 

gobernar la Argentina? 

No hay diálogo porque en primer lugar 

consideramos una cosa muy complicada 

cuando el candidato Alberto Fernández 

viene a visitar al ex presidente Lula en 

la prisión y tuvo manifestaciones muy 

ofensivas contra las instituciones 

brasileñas, contra nuestro sistema 

judicial, contra nuestro proceso político. 

Fue muy ofensivo porque el de los 

brasileños es un pueblo que se movilizó 

para fortalecer y apoyar las 

instituciones, las investigaciones del 

Lava Jato. La lucha contra la corrupción 

en Brasil que llevan a cabo nuestras 

instituciones, el poder Judicial, es algo 

con inmenso apoyo e involucramiento 

popular. Cuando se cuestiona y ofende a 

nuestras instituciones, se cuestiona la 

operación Lava Jato, se dice que Lula es 

un preso político, se ofende a todo el 

pueblo brasileño, a todos los brasileños 
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que están involucrados en la lucha 

contra la corrupción... se creó un clima 

muy complicado. Luego, más 

recientemente, Alberto Fernández llamó 

a nuestro presidente racista y otras cosas 

más. Eso es algo sumamente ofensivo. 

Entonces, eso realmente complica 

cualquier… En este momento no 

tenemos diálogo con él y no creemos 

que esa sea una base para cualquier tipo 

de diálogo. 

¿Es posible frenar esa escalada de 

ofensas? 

Nadie quiere una escalada de ofensas. 

Pero continuamos preocupados con las 

señales muy claras del candidato 

Fernández en términos de su visión del 

mundo, de cuál es su programa. Esas 

pocas declaraciones de los últimos días, 

lejos de convencernos de que sean 

sinceras, nos parece que son de 

conveniencia. Tenemos que mirar la 

ficha, cuál es el pasado de esa 

candidatura y no una declaración 

aislada. Entonces, nada de lo fue dicho 

en los últimos días, de que no pretende 

cerrar la economía, disipa las 

preocupaciones que tenemos. 

Continuamos trabajando con el 

gobierno del presidente Macri, estamos 

involucrados en nuevas negociaciones 

comerciales, esta semana tuvimos 

avances en la negociación con EFTA 

(Islandia, Noruega, Suiza y 

Liechtenstein), es una dinámica muy 

positiva que queremos continuar. 

Nuestra expectativa es poder continuar 

trabajando con un gobierno, con un 

presidente, que tenga una visión como 

la nuestra, de apertura, de 

competitividad. 

¿Y si viene otra visión distinta? 

Es claro que eso tiene impacto en el 

Mercosur. Habrá que evaluar 

exactamente cuál es ese impacto y cuál 

sería nuestra acción. Pero es obvio que 

no repetiremos, en esa hipótesis, la 

actitud anterior en tiempos del gobierno 

de Lula, en los que el Mercosur se 

convirtió en una central de coordinación 

política para sacar a Paraguay, por 

ejemplo, y no entregaba resultados 

económicos. Tendremos que evaluar 

muy claramente desde el punto de vista 

técnico y político que significaría para 

el Mercosur un cambio de visión del 

mundo y regional en Argentina. El 

Mercosur tiene una vocación original y 

es un proyecto de integración abierta. 

Tendremos que evaluar con mucho 

cuidado en caso que se quiera cambiar 

eso. Mire, está habiendo tantos frutos 

positivos entre el gobierno de Bolsonaro 

y el gobierno de Macri. Nos preocupa 

que se pueda retroceder a una época que 

dio frutos negativos, impactos negativos 

para los dos partes. Un cambio radical 

de orientación en Argentina, eso puede 

comprometer todo el proyecto. En el 

período Lula-Kirchner hubo un pacto 

suicida entre los dos países. Hoy 

tenemos un pacto de crecimiento, de 

competitividad, apertura y prosperidad. 

Nosotros no volveremos a un pacto 

suicida. Si el Mercosur vuelve a ser 

víctima de una ideologización, eso va a 

perjudicar al bloque. No por nuestra 

voluntad. Pero el bloque no volverá a 

ser manipulado por intereses que para 

nosotros son contrarios tanto al interés 

del pueblo brasileño como del pueblo 

argentino. Y ciertamente contrarios de 

nuestros sectores económicos. Si el 

pueblo argentino tomara la opción de 

mantener al presidente Macri estoy 

seguro que esos frutos de los que hablé, 

aparecerán mucho más, con el 

lanzamiento de nuevos acuerdos, con el 

ciclo de crecimiento que Brasil entrará 

en breve con las reformas que estamos 

haciendo. 

¿Ve riesgo real para el acuerdo Unión 

Europea-Mercosur en caso de un 

triunfo electoral de Alberto 

Fernández? 
Veo riesgo por las declaraciones del 

candidato Alberto Fernández, por la 

filosofía proteccionista que no ve las 

ventajas en ese acuerdo. Porque no es 
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sólo ese acuerdo. Si hay una 

señalización de parte de Argentina en 

contra todas las otras negociaciones 

pueden ser perjudicadas. Yo participé 

en las negociaciones entre el Mercosur 

y la Unión Europea por Brasil durante 

los gobiernos de Kirchner. Yo vi cual 

era la actitud, era la actitud de no querer 

el acuerdo. Ahora tengo la impresión 

que la filosofía es la misma. Tal vez sea 

uno de los principales acuerdos del 

Mercosur en los últimos 30 años. En 

términos de apertura de mercados, 

inversiones. No es algo banal, es 

fundamental. Entonces al ver eso 

cuestionado, se cuestiona nuestra 

política. El Mercosur no es sólo una 

bandera que levantamos al lado de la 

nuestra. Tiene que ser una plataforma 

para generar crecimiento, inversiones, 

empleos y negocios. Tiene que generar 

resultados. Si deja de dar resultados 

vienen los problemas de los que estoy 

hablando. 

 

"Trump’s ‘love affair’ with Brazil’s 

right-wing Bolsonaro could change 

Latin America’ s political map" 

(Miami Herald, 4/09/2019) [English] 

 
By Andres Oppenheimer  

September 04, 2019 01:33 PM 

President Trump’s economic 

nationalism has seriously hurt U.S. ties 

with its closest allies around the world, 

but it may result in an unprecedented 

alliance with Brazil’s right-wing 

populist government.  

That could change Latin America’s 

political map.  

In a Sept. 2 tweet, Trump confirmed 

that he is negotiating a bilateral trade 

agreement with Brazil’s President Jair 

Bolsonaro, whom friends and foes call 

“Latin America’s Trump. ” Trump met 

with Brazilian foreign minister Ernesto 

Araújo at the White House on Aug. 30 

to move ahead with trade talks. 

Judging from what Araújo told me in an 

extended interview hours after the 

meeting, the two governments are 

talking about a forging special 

relationship between the two biggest 

economies of the Americas that would 

go beyond trade.  

Washington and Brasilia want to “move 

forward with a very ambitious free-

trade agreement, which has been a 

dream for Brazil for many years, but 

had been hindered by anti-American 

biases of previous (Brazilian) 

governments,” Araújo told me. “We are 

going to go ahead with that now. ” 

Araújo added that, “We have wasted 

many opportunities for cooperation in 

the past because of the anti-American 

sentiment of former Brazilian leaders, 

which did not correspond with the 

feelings of the bulk of Brazil’s 

population.  

Trump and Bolsonaro “share a world 

vision, ” Araújo said. Over the past 30 

years, there has been a “progressive 

erosion of national sovereignty,” caused 

by ideas pushed by multilateral 

organizations such as the United 

Nations, he added.  

When I asked him if a U.S.-Brazil trade 

deal would automatically result in 

Brazil’s withdrawal from Mercosur — 

the South American common market 

that includes Brazil, Argentina, 

Paraguay and Uruguay — the foreign 

minister did not exclude that possibility. 

Under Mercosur rules, no member 

country can sign a bilateral trade deal 

with third parties without the other bloc 

members’ participation.  

Araújo said that Bolsonaro has already 

talked with Argentina’s President 

Mauricio Macri about relaxing 

Mercosur rules to allow a U.S.-Brazil 

trade deal. But he conceded that a 

victory by Argentina’s front-runner 

opposition candidate Alberto Fernandez 

in the Oct. 27 elections would endanger 

Mercosur’s existence.  

Araújo said that Fernandez, who has 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21360-trump-s-love-affair-with-brazil-s-right-wing-bolsonaro-could-change-latin-america-s-political-map-miami-herald-4-09-2019-english
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21360-trump-s-love-affair-with-brazil-s-right-wing-bolsonaro-could-change-latin-america-s-political-map-miami-herald-4-09-2019-english
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21360-trump-s-love-affair-with-brazil-s-right-wing-bolsonaro-could-change-latin-america-s-political-map-miami-herald-4-09-2019-english
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former leftist populist Argentine 

president Cristina Fernandez de 

Kirchner as his running mate, is part of 

the “Sao Paulo Forum, a group that 

coordinates leftist parties and anti-

democratic projects in Latin America.” 

“If a project with that kind of vision 

wins in Argentina, that creates 

difficulties for Mercosur, because 

Mercosur is not just a trade bloc but 

also a pro-democracy bloc,” Araújo told 

me. “We have a very clear and very 

strong democracy clause in 

MERCOSUR”. What’s my reading of 

all of this? We should take most of it 

with a grain of salt, because Trump 

might not be reelected next year, and a 

federal government led by the 

Democrats, no doubt, would return to a 

more multilateral approach to foreign 

policy that would seek regional — 

rather than bilateral — trade alliances. 

But if Trump is reelected, and barring 

anything unforeseen in Brazil, we might 

see a new political map in Latin 

America. 

Brazil — Latin America’s biggest 

economy — could become Trump’s top 

partner in the region, and could 

effectively pull out of the Mercosur 

trade bloc. 

That would among other things pose 

huge problems for Argentina if 

Fernandez wins the elections there. 

Brazil is Argentina’s top export market, 

in part thanks to Mercosur’s preferential 

tariffs. 

If a leftist government in Argentina is 

left out of Mercosur, Argentina would 

have few places to go for credit but 

China. Argentina may not get new loans 

from the International Monetary Fund 

— a lender of last resort for debt-ridden 

countries — and, much like Venezuela 

in recent years, could be forced to 

mortgage its future oil and gas 

production to China in exchange for 

short-term emergency loans. 

The best thing that could happen — 

although it probably won’t if Trump 

wins a second term — would be for 

Brazil to lead its Mercosur partners to a 

regional free-trade deal with the United 

States. The worst scenario would be that 

Argentina, with nowhere else to go, 

becomes more China-dependent than 

ever, much like Venezuela has in recent 

years. 

 

Mundo tem inveja do acesso do 

Brasil a Trump, diz Araújo 

(Bloomberg, 5/09/2019) 

 
Por Samy Adghirni. 

O presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump, dará tratamento especial 

ao filho do presidente Jair Bolsonaro 

caso ele seja confirmado como 

embaixador em Washington, segundo o 

ministro das Relações Exteriores. 

Em entrevista alguns dias depois de 

visitar a Casa Branca, Ernesto Araújo 

disse que a reunião que teve no último 

fim de semana com Trump e o deputado 

federal Eduardo Bolsonaro foi um claro 

sinal de reaproximação entre Brasil e 

EUA. 

“É raríssimo o presidente dos EUA 

receber quem não seja presidente ou 

chefe de estado. Indica uma posição 

muito especial da nossa relação”, disse 

Araújo em seu gabinete em Brasília. 

“Ficou claro que Eduardo Bolsonaro 

será muito bem-vindo e terá acesso 

direto aos círculos mais altos e ao 

próprio Trump.” 

O presidente dos EUA chama muito 

poucos embaixadores pelo primeiro 

nome, acrescentou Araújo, e outros 

países “têm inveja, caso venha se 

concretizar isso, de o Brasil ter em 

Washington um embaixador que terá 

seguramente o nível de acesso que o 

Eduardo terá.” 

O presidente Bolsonaro insiste em que o 

filho Eduardo seja embaixador nos 

EUA, apesar das críticas no Brasil e no 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/21355-mundo-tem-inveja-do-acesso-do-brasil-a-trump-diz-araujo-bloomberg-5-09-2019
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exterior. Embora o governo Trump 

tenha dado aval à nomeação, a escolha 

de Eduardo ainda precisa ser aprovada 

pelo Senado. Os favoráveis à indicação 

de Eduardo, que já apareceu com um 

boné com os dizeres “Trump 2020” e 

certa vez chamou os imigrantes 

brasileiros indocumentados nos EUA de 

“vergonha”, é a melhor pessoa para 

representar o Brasil em Washington. 

Para os críticos, é um caso de 

nepotismo. 

Sob comando de Bolsonaro, o Brasil 

trocou uma longa tradição de 

multilateralismo, que permitia ao país 

manter laços comerciais e diplomáticos 

tanto com os EUA como seus inimigos, 

por um alinhamento total com Trump e 

o primeiro-ministro de Israel, Benjamin 

Netanyahu. No entanto, Araújo disse 

que não há planos de transferir a 

embaixada brasileira de Tel Aviv para 

Jerusalém, como prometido por 

Bolsonaro. Por enquanto, o país planeja 

apenas ter uma representação comercial 

em Jerusalém. 

Queimadas na Amazônia 

Araújo disse que o presidente dos EUA 

apoia totalmente o Brasil no impasse 

contra os países que culparam as 

políticas ambientais de Bolsonaro pelo 

aumento dos incêndios que atualmente 

devastam a Floresta Amazônica. 

Mais de 75.000 focos de incêndio 

atingiram a Amazônia este ano, um 

aumento de 84% em relação ao mesmo 

período de 2018, segundo o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). A incidência provocou 

protestos em vários países. O presidente 

da França, Emmanuel Macron, acusou 

Bolsonaro de “mentir” sobre os 

compromissos ambientais. Em 

retaliação, o líder francês ameaçou 

bloquear o acordo comercial entre a 

União Europeia e o Mercosul. 

Araújo disse que a reação internacional 

sobre os incêndios na Amazônia é uma 

agressão inaceitável à soberania do 

Brasil. O ministro culpou os interesses 

protecionistas na Europa e grupos no 

Brasil que são “sistematicamente” 

contra o governo por “orquestrar uma 

campanha contra o Brasil com base em 

notícias falsas sobre os incêndios na 

Amazônia, um alarmismo sem base 

científica”. 

Araújo não quis responder se é cético 

em relação às mudanças climáticas, mas 

disse que o “consenso proclamado sobre 

o aquecimento global” deve ser 

debatido com bases racionais e sem 

preconceitos. 

 

A importância de termos fatos reais 

sobre incêndios na Amazônia – 

Entrevista do Ministro Ernesto 

Araújo a Andrés Oppenheimer 

(CNN en Español, 05/09/19) 

 
Veja a entrevista em  

https://www.youtube.com/watch?v=3C

QgeJOEkN4 e https://cnnespanol.cnn.co

m/video/incendios-amazonas-brasil-

hechos-reales-no-redes-sociales-

discusion-canciller-brasil-ernesto-

araujo-sot-oppenheimer/ 

05/09/2019 

O ministro das Relações Exteriores do 

Brasil, Ernesto Araújo, comenta que é 

importante saber quais são os fatos reais 

sobre incêndios na Amazônia, para que 

sejam discutidos "com a cabeça fria". 

Os incêndios não devem ser discutidos 

com base no que é publicado nas redes 

sociais. É o que disse em entrevista a 

Andrés Oppenheimer. 

 

Ernesto Araújo para CNN: ‘A 

Amazônia não está queimando’ 

(Veja, 04/09/2019) 
 

Chanceler diz ser mentira que os 

governos anteriores fizeram mais pela 
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floresta, e admite que Brasil tem 

responsabilidade menor pelo 

aquecimento global 

Por Denise Chrispim Marin 

04/09/2019 

O ministro das Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, declarou nesta quarta-

feira, 4, que a “Amazônia não está 

queimando” e que a polêmica sobre os 

incêndios florestais começou a partir de 

“falsas premissas” e por razões 

políticas. Em entrevista à jornalista 

Christiane Amanpour, da CNN, o 

chanceler culpou os governos 

anteriores, sobretudo o do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, pelo 

desmatamento da região. 

Leia a matéria na íntegra 

em: https://veja.abril.com.br/mundo/ern

esto-araujo-para-cnn-a-amazonia-nao-

esta-queimando/ 

 

Entrevista do Ministro Ernesto 

Araújo a Tucker Carlson (Fox 

News, 13/09/19) 
 

Veja a transcrição original da entrevista 

em: 

https://www.foxnews.com/transcript/ka

mala-harris-laughs-when-biden-tells-

her-she-cant-ban-guns-with-an-

executive-order 13/09/2019 TUCKER. 

 

Entrevista coletiva em 

Washington (National Press 

Club, 13/09/2019) [Inglês] 
 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-

BR/discursos-artigos-e-entrevistas-

categoria/ministro-das-relacoes-

exteriores-entrevistas/21365-entrevista-

coletiva-em-washington-national-press-

club-13-09-2019-ingles 

Pompeo, Brazilian Foreign 

Minister Ernesto Araujo deliver 

statements (Fox Business, 

Washington, 13/09/2019) 

[Inglês] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bT_

Px-

Ri32I      https://video.foxbusiness.com/

v/6086019946001/#sp=show-clips 

 

'Deixar o Mercosul é uma 

possibilidade', diz chanceler (Valor 

Econômico, 25/11/2019) 
 

Ernesto Araújo critica discurso 

‘bolivariano’ e economia fechada 

Por Daniel Rittner — De Brasília 

Uma sequência de tuítes de Paula 

Español, conselheira econômica do 

presidente eleito Alberto Fernández e 

cotada como futura secretária de 

Comércio Exterior da Argentina, deixou 

o chanceler brasileiro Ernesto Araújo 

ainda mais temeroso do que vem pela 

frente no Mercosul. 

Em postagens, Paula elogia o comércio 

administrado, remetendo às medidas 

protecionistas tomadas pelo governo de 

Cristina Kirchner (2007-2015). Diz que 

a inserção argentina no mundo deve ser 

feita sem dogmatismos, condena um 

suposto fetiche pela abertura comercial 

e critica o acordo União Europeia-

Mercosul. Em outras postagens, 

comemora “Lula Livre” e lamenta o 

“golpe de Estado” na Bolívia. 

Moral da história? Há duas dimensões 

paralelas, segundo o ministro das 

Relações Exteriores, na condução de 

governos esquerdistas na América do 

Sul: uma é a dimensão da economia 

fechada, protecionista, estatizante; outra 

é a dimensão bolivariana, de um eixo 
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Havana-Caracas-Foro de São Paulo. 

“São dois braços do mesmo corpo, que 

pertencem à mesma cabeça”, afirma. 

“Uma coisa é política econômica mais 

fechada ou política externa que rejeite 

os Estados Unidos. Outra é quando se 

começa a ver - e todos os sinais vão 

nessa direção - que se trata de um 

projeto político regional, hemisférico, 

continental. É uma realidade, 

procuramos não esconder a cabeça na 

areia. As pessoas olhavam muito à 

altura do chão. Aí viam apenas a 

Argentina, a Bolívia, a Venezuela. 

Levantando a cabeça, percebe-se algo 

mais amplo, programático e ideológico. 

” 

Em conversa com o Valor, na sexta-

feira, Araújo disse que o governo Jair 

Bolsonaro em nenhum momento foi 

procurado por Fernández ou qualquer 

auxiliar do presidente eleito - e nem 

procurou. “Estamos nos preparando 

para diferentes cenários. ” 

Um dos cenários, admite, é a ruptura no 

Mercosul. Está longe de ser o plano A, 

aponta o ministro, “mas aparentemente 

há na Argentina uma visão profunda 

que vai contra os postulados básicos do 

Mercosul”. 

“Na nossa transição [de governo], no 

fim do ano passado, houve dúvidas 

sobre a utilidade do bloco. Apostamos 

no Mercosul e isso vinha dando certo 

com a Argentina do Macri”, afirmou 

Araújo. “Não podemos dizer que é um 

projeto inquestionável, que vai durar 

para sempre, aconteça o que acontecer. 

O Mercosul não é apenas um nome, 

uma bandeira hasteada. Se o projeto é 

desvirtuado, precisa ser repensado. ” 

Na frente comercial, depois dos acordos 

alcançados com a UE e com o EFTA 

(bloco formado por Suíça, Noruega, 

Islândia e Liechtenstein), há boas 

perspectivas de se chegar a um 

entendimento com Canadá e Cingapura 

em 2020. E o chanceler já avisa: “Uma 

eventual - eventual, possível ou 

provável - retração da Argentina não 

nos afetará. O Brasil irá em frente 

individualmente, vamos explorar as 

flexibilidades. ” 

Da mesma forma, segundo ele, o 

primeiro-ministro do Japão, Shinzo 

Abe, demonstrou interesse em um 

diálogo exploratório para identificar a 

conveniência de negociações comerciais 

com o Mercosul. Poderia ser 

simplesmente com o Brasil, dependendo 

dos rumos do bloco. 

Nos dias 4 e 5, em Bento Gonçalves 

(RS), haverá a última reunião de cúpula 

presidencial do Mercosul com 

participação de Mauricio Macri. Ainda 

na primeira quinzena de dezembro, 

Araújo embarca para sua primeira 

viagem oficial à África. Visitará Cabo 

Verde, Angola, Nigéria e Senegal. 

“Queremos trabalhar muito mais com a 

África e precisamos reconfigurar nossa 

presença econômica no continente, que 

era essencialmente baseada nas 

construtoras e se retraiu com a Lava-

Jato”, afirmou. 

É à vizinhança latino-americana e à 

sequência de manifestações populares, 

entretanto, que Araújo dedica sua 

atenção mais imediata. Protestos 

liderados por grupos de esquerda 

atingiram Equador, Chile e agora a 

Colômbia. O governo do direitista 

Mario Abdo Benítez no Paraguai, aliado 

de Bolsonaro, quase caiu. Para o 

chanceler, trata-se de um movimento de 

desestabilização que parte daquele 

mesmo eixo Havana-Caracas-Foro de 

São Paulo. Então como se encaixaria o 

caso da Bolívia, que aparentemente 

quebra essa sequência lógica, com um 

líder de esquerda caindo depois de 

protestos com o apoio da direita? Uma 

espécie de exceção que confirma a 

regra, sustenta. “Nada é tão geométrico. 

O morcego voa, mas não é pássaro. A 

baleia nada, mas não é peixe.” E volta à 

lógica para enfatizar que o governo 
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brasileiro deve manter-se alerta. Na 

cadeia de manifestações lideradas pela 

esquerda, segundo o raciocínio de 

Araújo, Bolsonaro pode tornar-se um 

dos alvos seguintes. “Qualquer tentativa 

de criar um poder sul-americano precisa 

do Brasil”, afirma. 

Questionado sobre o fato de que nem o 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

tem conseguido levar multidões às ruas, 

e que a oposição parece desarticulada 

para ameaçar o governo, Araújo 

concorda, mas pondera: “Não podemos 

descansar um minuto diante dessa 

possibilidade [protestos]. Não há um 

substrato que pareça muito favorável a 

isso. O Lula aparentemente não está 

encontrando apoio. A esquerda está sem 

tração popular autêntica. Mas tem 

movimentos organizados que estão aí, 

embora enfraquecidos. O Brasil é parte 

desse alvo. ” 

 

Chanceler de Bolsonaro nega que 

tenha havido 'invasão' à Embaixada 

da Venezuela em Brasília (O Globo, 

28/11/2019) 

 
BRASÍLIA - Contrariando 

manifestações do presidente Jair 

Bolsonaro e do Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) do governo federal, 

o ministro das Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, disse nesta quarta-feira 

não considerar que tenha ocorrido uma 

invasão à Embaixada da Venezuela no 

Brasil. Há exatas duas semanas, no 

último dia 13, a representação 

diplomática em Brasília foi ocupada 

durante 14 horas por 15 partidários do 

líder opositor venezuelano Juan Guaidó, 

reconhecido pelo governo Bolsonaro 

como presidente do país vizinho. 

— Meu entendimento é de que não 

houve uma invasão, propriamente — 

declarou o ministro, em audiência na 

Comissão de Cultura da Câmara dos 

Deputados, para a qual Araújo foi 

convidado a falar sobre a política de 

divulgação da cultura brasileira no 

exterior. A reunião durou quatro horas. 

Na ocasião, o deputado Eduardo 

Bolsonaro (PSL-SP) havia tuitado sobre 

a ocupação, dizendo que "ao que parece 

está sendo feito o certo, o justo", já que 

o Brasil reconhecera Guaidó como 

presidente interino da Venezuela. 

O GSI, por outro lado, chamou na época 

a ocorrência de "invasão" em 

comunicado no qual classificou de 

"inescrupulosos e levianos" aqueles que 

divulgaram informações de que o 

governo brasileiro teria apoiado o 

ocorrido. Pouco depois da divulgação 

da nota, o presidente Bolsonaro usou o 

seu perfil no Facebook para repudiar a 

invasão da representação diplomática 

"por pessoas estranhas à mesma". 

"Já tomamos as medidas necessárias 

para resguardar a ordem, em 

conformidade com a Convenção de 

Viena sobre Relações Diplomáticas", 

escreveu o presidente. 

Convenção de Viena 

Depois de afirmar que as perguntas da 

deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) 

não estavam no escopo do convite para 

a comissão, mas que não tinha problema 

em responder por achar importante 

esclarecer o assunto, Araújo relembrou 

que o governo recebeu em junho as 

credenciais da embaixadora María 

Teresa Belandria Expósito, enviadas por 

Guiadó. 

— Dentro da Convenção de Viena, a 

partir desse momento, essa agente 

diplomática tem direito ao uso das 

instalações da sua embaixada. Mas nós, 

justamente para não promover nenhum 

tipo de conflito, não havíamos e até 

agora não implementamos esse direito 

que uma agente diplomática 

reconhecida tem ao uso das suas 

instalações — apontou. 
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Na versão de Araújo, "não houve uma 

invasão, propriamente", porque alguns 

funcionários contratados locais da 

embaixada deram acesso às instalações 

a pessoas da equipe da embaixadora 

reconhecida pelo governo Bolsonaro. 

— Depois entraram pessoas da equipe 

de diplomatas enviados pelo regime 

Maduro. Houve um início de problema 

e por isso nós pedimos que fosse 

enviada força policial ao local, para 

evitar violência ali dentro. Infelizmente, 

eu acho que acabou havendo um pouco 

de violência, cometida sobretudo por 

pessoas ligadas ao regime Maduro 

contra pessoas ligadas ao governo 

legítimo por nós reconhecido — disse o 

chanceler. 

O ministro das Relações Exteriores 

relatou ainda que pediu a um diplomata 

do Itamaraty para se dirigir ao local e 

"facilitar o encaminhamento da 

situação". O resultado, segundo ele, foi 

o pedido do governo brasileiro para que 

os funcionários ligados a Guaidó se 

retirassem da embaixada. 

— Achamos que era o melhor para 

evitar uma confrontação. Mas não há, 

do nosso ponto de vista, qualquer 

descumprimento da Convenção de 

Viena ou de qualquer outra norma, uma 

vez que, pela própria convenção, se há 

um problema de segurança dentro de 

uma embaixada, a presença de 

autoridades de segurança locais é 

plenamente prevista, e isso foi 

equacionado — concluiu. 

 

Trump, Venezuela, acordo com UE: 

Ernesto Araújo fala sobre os desafios 

do novo Itamaraty (Gazeta do Povo, 

4/12/2019) 

 
O ministro das Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, terá um começo de 

dezembro movimentado, com viagens 

para a Cúpula do Mercosul, em Bento 

Gonçalves (RS), e visitas a Cabo Verde, 

Angola, Nigéria e Senegal, tudo entre os 

dias 4 e 13. 

Antes de embarcar para essas viagens, 

Araújo recebeu a Gazeta do Povo para 

uma entrevista exclusiva, em que 

abordou a polêmica do momento: o tuíte 

do presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump, sobre a taxação de aço 

do Brasil. 

Outros assuntos controversos para a 

diplomacia brasileira, como a situação 

da Venezuela e a classificação do 

Hezbollah como grupo terrorista, 

também foram abordados pelo ministro. 

O chanceler de Bolsonaro comentou 

ainda a possibilidade de retrocesso no 

acordo comercial entre Mercosul e 

União Europeia, firmado em julho deste 

ano. 

Confira a íntegra da entrevista com 

Ernesto Araújo em texto e vídeo. 

O presidente Trump falou sobre a 

imposição de sobretaxa ao aço 

brasileiro. Como o Itamaraty está 

lidando com a situação? 

Estamos em contato, em diferentes 

níveis, principalmente através da nossa 

embaixada em Washington, para tentar 

entender melhor qual seria o escopo 

dessa medida e, depois, agir de acordo, 

buscando um diálogo com os nossos 

parceiros americanos. O presidente 

Trump mencionou o tema cambial. O 

Brasil tem o câmbio flutuante e não tem 

nenhum tipo de manipulação cambial. É 

o tipo de coisa que a gente espera ter os 

espaços para ir esclarecendo e lidando 

com essa questão, dentro do marco do 

relacionamento mais amplo com os 

Estados Unidos. 

Na prática, quem são os interlocutores? 

O embaixador Nestor Forster… 

Sim, o embaixador Nestor, com várias 

diferentes autoridades americanas. Aí, 

dependendo do resultado dessas 
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conversas, nós vamos ver, em outros 

níveis, seja ministerial, ou abaixo do 

nível ministerial, para prosseguir nesse 

diálogo. 

Conversaram com o Ministério da 

Economia? Vocês tiveram uma reunião 

no Palácio do Planalto… 

Sim. Basicamente, estávamos falando, 

na verdade, sobre a preparação da 

Cúpula do Mercosul. Era uma reunião 

que já estava marcada, inclusive, desde 

a semana passada e, sim, trocamos 

algumas ideias sobre esse tema. 

Mas, primeiro, é preciso entender qual é 

o escopo da medida. Como eu disse em 

outros momentos ao longo do dia, nós 

estamos tratando isso com muita 

tranquilidade. Claro que, se realmente 

for como está sendo anunciado, é uma 

coisa que tem um impacto importante 

para o setor. Nós vamos fazer o que for 

necessário para defender os interesses 

do nosso setor exportador, e 

acreditamos que teremos os espaços 

para isso. 

Caso Trump leve adiante a intenção de 

taxar o aço, o que o Brasil pode fazer 

para reagir?  

O que estamos tentando há meses, e 

acho que também é a visão, de alguma 

maneira, do governo americano, é que 

nós precisamos de um tipo de 

entendimento comercial mais amplo. É 

claro que, para qualquer entendimento, 

em qualquer relação comercial, você vai 

ter setores que são mais de interesse de 

parte a parte, que têm algum tipo de 

diferença de parte a parte, e por isso 

você tem negociações. 

Mas acho que o que é importante, 

sobretudo a partir do médio prazo, é que 

haja um entendimento comercial mais 

amplo, em que a gente possa colocar os 

vários pontos de interesse de parte a 

parte, e chegar a algo mais amplo. 

Sempre é mais fácil você chegar a um 

acordo produtivo para as duas partes 

quando você tem vários pontos que 

podem ser colocados, e não apenas um 

setor ou uma negociação setor por setor. 

Então – e isso nós já temos dito em 

diferentes ocasiões, eu já conversei com 

autoridades americanas quando estive 

lá, o ministro Guedes acredito que 

também –, nós queremos, sobretudo, 

poder partir para algum tipo de 

entendimento mais amplo, sempre, 

claro, resguardando nossos interesses 

básicos. Acreditamos que é possível 

fazer isso realmente em benefício 

mútuo. 

Alguma ideia da motivação do 

presidente Trump? Por que ele fez isso 

agora, e por que falou de Brasil e 

Argentina? 

A questão de Brasil e Argentina é 

porque, por diferentes razões, tem 

havido certa desvalorização cambial – 

por razões bastante diferentes, mas não 

cabe aqui analisar as razões de ter 

havido essa desvalorização 

recentemente tanto no Brasil quanto na 

Argentina. Acho que o que chamou 

atenção foi esse comportamento 

cambial, mas ele é proveniente de 

realidades econômicas diferentes. Isso é 

algo, talvez, novo no cenário.  

Por outro lado, temos um cenário já pré-

eleitoral nos Estados Unidos, pensando 

daqui a um ano nas eleições. O governo 

Trump tem sido muito intenso na defesa 

de interesses de seu mercado, o que é 

normal – nós também, cada um à sua 

maneira. Claro que sempre tem a ver 

com a situação doméstica, que também 

queremos entender e ver qual é esse 

contexto. 

A parceria com os Estados Unidos está 

muito baseada na afinidade dos dois 

governos em aspectos geopolíticos e 

culturais – por exemplo, quanto aos 

valores conservadores, a postura 

antiglobalista etc. –, mas não se pode 

esquecer que Donald Trump, antes de 

ser um conservador, é um dos 
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negociadores mais espertos do mundo, 

um homem que virou bilionário por 

isso. Essa admiração que o governo 

brasileiro tem pelo governo Trump não 

pode deixar o Brasil suscetível na hora 

de uma negociação comercial, por 

exemplo? 

Se você pega a história americana das 

últimas décadas, independentemente da 

posição do governo Trump, os Estados 

Unidos sempre tiveram uma política 

comercial dura e em defesa de seus 

interesses, mesmo com grandes aliados 

como o Canadá, por exemplo – sempre 

houve uma proximidade muito grande 

entre os dois países, desde décadas e, ao 

mesmo tempo, com questões comerciais 

bastante profundas. Acho que isso é 

uma primeira coisa. 

O fato de haver diferendos comerciais, 

que a gente sempre procura resolver, 

não significa que um país é mais ou 

menos próximo dos Estados Unidos. Às 

vezes, alguns desses diferendos, no caso 

americano, têm sido mais intensos com 

países mais próximos, em termos de 

visão de mundo, do que com outros 

países – ao longo dos anos, e não 

necessariamente agora. É uma relação 

muito ampla, o tabuleiro é muito amplo 

nessa relação. Não há nenhum tipo de 

condicionamento entre essa 

proximidade e visão de mundo e a 

defesa dos interesses concretos. [Isso é 

muito] quando você olha no detalhe. 

Quando você se afasta um pouco mais, 

eu acho que há um impacto positivo. 

Você vê, por exemplo, os grandes 

avanços, até agora, que nós 

conseguimos na relação com os Estados 

Unidos – por exemplo, a assinatura do 

acordo de salvaguardas tecnológicas, o 

apoio americano à nossa entrada na 

OCDE. Acho que eles estão vinculados 

a essa proximidade de visões. Não sei se 

teriam acontecido num outro momento, 

porque não aconteceram em outros 

momentos em que não havia essa 

convergência. A convergência tende a 

ser positiva no macro. 

No micro, às vezes, surgem essas 

questões que, ao mesmo tempo, a visão 

mais ampla pode ajudar a resolver – 

assim como eles encaminharam, já, ao 

longo dos anos, questões com o Canadá, 

e com o Japão, também, que teve 

muitos problemas comerciais com os 

Estados Unidos, [e as questões] sempre 

foram encaminhadas a contento. 

Outra parceria que o Brasil fez com os 

Estados Unidos foi na Aliança 

Internacional para a Liberdade 

Religiosa. Quem foi o idealizador dessa 

aliança, qual é a finalidade dela e como 

ela vai funcionar na prática? 

Quem tem tido muita liderança nisso, 

nos Estados Unidos, é o secretário de 

Estado Mike Pompeo, com quem já 

estive várias vezes – temos uma 

excelente relação – e a quem admiro 

muito. No nosso caso, nós percebemos, 

realmente, que havia uma demanda da 

sociedade brasileira, havia uma 

necessidade, uma expectativa de que a 

gente atuasse mais nisso. 

Houve aqui, como em muitas outras 

esferas, eu acho, uma convergência de 

propósitos. Em nenhum momento 

houve, assim, uma [ideia]: "Ah, os 

Estados Unidos estão tendo essa 

iniciativa e nós vamos seguir por serem 

os Estados Unidos". Não é. É por ser 

uma iniciativa em algo que a gente 

acredita que é extremamente importante 

no mundo de hoje, que é dar voz e ter 

consciência dos problemas que afetam a 

liberdade religiosa. 

Há alguns outros países que estão com 

uma atenção muito especial a isso, 

como a Hungria, por exemplo, e a 

Polônia. Nós, também, achamos que 

temos nos colocado na vanguarda dessa 

discussão, que a gente acredita [ser] 

muito importante – pelo que ela é, e não 

por um cálculo, ou por uma 
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conveniência, mas pela nossa 

convicção. 

Como vai funcionar na prática? Já há 

algo mais concreto sobre essa aliança? 

Há diferentes iniciativas que convergem 

para ela em termos, sobretudo, de 

conscientização do problema. Há 

atuação conjunta em diferentes 

organismos internacionais que tratam de 

temas correlatos, sobretudo na parte de 

direitos humanos. Há toda uma agenda, 

mas, ao mesmo tempo, não é uma 

agenda necessariamente fixa. Os países 

vão fazendo coisas e vão se articulando 

de maneira flexível, mas com essa 

inspiração muito clara. 

O senhor diz que conversa muito com o 

secretário Mike Pompeo. Chegaram a 

conversar sobre a crise relacionada à 

declaração de Trump? 

Ainda não conversamos. Na verdade, 

acho que a gente não deveria chamar de 

crise. É uma coisa normal na situação 

de hoje. Mas ainda não conversamos 

hoje, não. Mas sempre é um canal 

importantíssimo que nós temos, 

justamente porque é um dos canais em 

que a gente percebe que há uma 

percepção, por parte do secretário de 

Estado, do valor estratégico da relação 

com o Brasil. Essa visão mais de cima, 

e não apenas essa visão limitada a temas 

específicos. 

O acordo entre Mercosul e União 

Europeia foi considerado uma das 

grandes conquistas deste ano do Brasil 

na política externa. Mas, nos últimos 

meses, alguns atores importantes desse 

acordo deram sinais de que pode haver 

retrocesso. Como o governo brasileiro 

está trabalhando para não perder essa 

conquista? 

Achamos que é um acordo muito 

relevante para todas as partes 

envolvidas, não só para nós. E achamos 

que cada parte, cada país, tem que 

identificar seus interesses e trabalhar 

pelo acordo da maneira como achar que 

são os seus interesses. Nós estamos 

convencidos de que, para os países 

europeus, é um acordo bom também. 

Cabe a eles, de acordo com o processo 

de cada um, ir adiante com o processo 

de ratificação para que isso entre em 

vigor. A cada um cabe fazer essa 

análise. Acho que é uma análise que 

cada país está fazendo de maneira fria e 

que às vezes não aparece muito na 

mídia. 

Aparece muito por declarações que 

diferentes países querem fazer para seu 

público interno – declarações que às 

vezes são mais negativas, mas existe um 

pouco mais por baixo, não tão visível, 

toda uma série de iniciativas de ver qual 

é a qualidade desse acordo. Eu acho que 

é uma grande qualidade para todos os 

envolvidos, que às vezes não aparece 

muito. 

Lembrando, também, que nós, como 

todos os envolvidos, temos ganhos a 

esperar do acordo, mas também estamos 

fazendo sacrifícios para obtê-lo – é 

assim em qualquer negociação 

comercial. E isso faz parte do balanço 

de cada país. Nós continuamos 

convictos de que é bom para nossa 

economia, é bom para todas as 

economias envolvidas, e acho que cabe 

a cada um fazer essa análise de maneira 

racional, de maneira fria. É normal que 

haja mensagens para o público interno, 

mas que isso realmente não seja 

determinante, que o determinante seja 

uma análise fria e racional dos prós e 

contras. Eu acho que os prós são bem 

maiores para todos os envolvidos. 

O senhor viaja para a Cúpula do 

Mercosul nesta semana. Essa vai ser a 

última cúpula com o presidente [da 

Argentina] Mauricio Macri, e o Alberto 

Fernández assume cinco dias depois da 

reunião dos líderes. O Lacalle Pou 

[presidente eleito do Uruguai] vai 

assumir daqui a quatro meses. A 

ausência de dois novos governos que 
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estão prestes a assumir não pode 

prejudicar a tomada de decisões? 

No ano passado, também houve uma 

reunião do Mercosul quando o governo 

do Brasil também ia mudar poucas 

semanas ou poucos dias depois. Isso é 

normal, nesse ritmo, é comum que haja 

eleições e logo depois uma transição. Se 

a gente fosse sempre esperar o novo 

governo, a gente acabaria não fazendo 

as reuniões. E o calendário tem que ser 

cumprido. 

Fazer uma cúpula agora nos pareceu 

importante. Sempre se fez cúpula em 

dezembro, independentemente dessa 

proximidade ou não de uma troca 

governamental. Nós pretendemos fazer 

uma cúpula normal, uma cúpula que 

tenha bons resultados, da qual 

participarão os governos atuais, se 

conseguirmos chegar a esses resultados 

da Argentina e do Uruguai, juntamente 

com Brasil e Paraguai, evidentemente. 

E depois a equação vai mudando. Aí, 

dependendo da equação, vamos ver 

como é que fica a possibilidade de 

novos avanços, de acordo com a 

mensagem, a visão que os novos 

governos da Argentina e do Uruguai 

tragam. Mas o nosso propósito é fechar 

alguns avanços importantes com os 

governos que estão hoje, que 

acreditamos que são benéficos para os 

países em si, não apenas para esses 

governos. 

Vai ser possível negociar a tarifa 

externa comum? 

É nossa intenção. É uma prioridade para 

nós desde o começo do ano. Não uma 

rebaixa agora, mas avançar nos 

conceitos que permitam uma revisão da 

tarifa externa comum benéfica para 

nossa competitividade. Vamos ver se 

isso é possível. Pretendemos, também, 

ver se chegamos a um acordo de 

facilitação de comércio que elimine 

algumas travas, algumas barreiras que 

ainda existem no comércio entre países 

do Mercosul. Esse é um trabalho 

contínuo. Alguma melhora e 

racionalização da estrutura institucional, 

enfim, é um trabalho que tem que ser 

contínuo. A gente não pode ficar 

sempre esperando a nova equação 

política. 

Dentro dessa equação política atual, 

muitas coisas foram possíveis, entre elas 

o fechamento do acordo Mercosul-

União Europeia, que, como você 

mencionou, foi, talvez, o grande avanço 

de política externa brasileira, mas não 

só brasileira, foi um grande avanço para 

o conjunto do Mercosul, nós estamos 

certos disso, graças a certa equação 

política. Vamos ver, com a nova 

equação, qual tipo de avanço, qual tipo 

de atitude, será possível ou não será 

possível no Mercosul. Mas, nesta nova 

equação, nós teremos uma visão fixa da 

qual nós não abrimos mão, de um 

Mercosul dinâmico, de um Mercosul 

sem barreiras internas, de um Mercosul 

com uma estrutura institucional ágil, de 

um Mercosul onde a tarifa externa 

comum seja um instrumento de 

competitividade, e com uma agenda 

dinâmica de negociações com terceiros 

países, com terceiras regiões. Essa é a 

nossa visão, que não é nossa, é a visão 

organizacional original do Mercosul. 

Vai haver alguma discussão sobre a 

situação política dos países em crise na 

América do Sul, como o Chile? 

Não, isso a gente não espera muito que 

haja. Nós queremos concentrar na 

matéria em pauta, nesses avanços 

concretos que nós queremos realizar. 

Nós não estamos pensando nisso. Na 

sessão da cúpula, propriamente, os 

presidentes falarão possivelmente sobre 

a situação regional, mas achamos que é 

importante que haja uma concentração 

em falar de Mercosul, em falar do 

momento do Mercosul e dessa visão de 

futuro. 
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Neste primeiro ano de governo, um 

destaque da política externa foi o 

fortalecimento da parceria comercial 

entre Brasil e China. A médio prazo, 

isso pode ser bom para a economia 

brasileira. Mas, a longo prazo, não há o 

risco de uma dependência exagerada do 

ponto de vista comercial? 

Não, porque nós estamos trabalhando 

muito bem com a China, como você 

mencionou, mas também estamos 

procurando diversificar e aprofundar 

outras parcerias. Já estamos 

conseguindo isso com os países do 

Golfo, por exemplo, muito em função 

da diplomacia presidencial, da nossa 

visita aos países do Golfo. Pretendemos 

trabalhar bem mais a fundo com os 

países da Asean [Associação de Nações 

do Sudeste Asiático], por exemplo. 

Farei, daqui a duas semanas, uma 

viagem a alguns países da África. A 

África é um continente que tem 

oportunidades enormes em termos de 

comércio. Queremos estar muito mais 

presentes nessa relação comercial com a 

África. Temos tido notícias de 

investimentos novos de toda parte, em 

função das enormes oportunidades do 

PPI, sobretudo, e de um otimismo com 

a economia brasileira. Acho que nós 

estamos vendo um quadro muito 

promissor. Temos um crescimento da 

relação com a China, que você 

mencionou, mas também com vários 

outros parceiros. Não vemos essa 

perspectiva de um aumento da 

dependência. Ao contrário, vemos uma 

diversificação da nossa pauta, num bom 

sentido: todos crescendo. 

Talvez, algumas parcerias que eram 

menos exploradas passem a ser mais 

exploradas, mas todos crescendo ao 

mesmo tempo. Ficamos muito animados 

porque vemos o investidor internacional 

entendendo o que é a política desse 

governo, o que são as reformas, o que é 

o compromisso com a abertura, o que é 

o compromisso com um ciclo de 

crescimento baseado no investimento 

privado, baseado na competitividade. 

Essa mensagem é percebida pelos 

investidores, e eles estão respondendo a 

isso. Isso nos deixa realmente muito 

animados. 

Porque é diferente, muitas vezes, de 

uma certa interpretação que não leva em 

conta o sentimento dos investidores. Às 

vezes, falam, sobretudo na questão 

ambiental, às vezes, ainda aparece essa 

preocupação... Mas, como eu disse 

antes, em outro contexto, eu acho que 

isso tem muito a ver com preocupações 

de política interna de certos países. 

Quando você olha a realidade dos 

fluxos financeiros, dos fluxos de 

investimento, há uma percepção 

extremamente positiva em relação ao 

Brasil. 

A Bolívia tem agora um governo de 

transição de direita, e o Luis Camacho, 

líder dos protestos que levaram à 

renúncia do Evo Morales, é o favorito 

para vencer as eleições. Os bolivianos 

querem entrar no Mercosul, mas 

dependem de uma aprovação do 

Congresso brasileiro para isso. Se a 

guinada à direita se consolidar, a 

Bolívia vai ter mais chances de entrar 

no Mercosul? 

Não depende disso. Depende, antes de 

mais nada, da decisão do Congresso 

brasileiro, se autoriza o Executivo a 

ratificar o processo de adesão da 

Bolívia. Isso, antes de mais nada, é uma 

deliberação que ainda não foi tomada 

pelo nosso Congresso. Eu acho que não 

depende tanto da cor política que tenha 

o governo da Bolívia ou de qualquer 

outro país. Depende da percepção de a 

Bolívia estar preparada, ter 

compromisso com os objetivos do 

Mercosul, com esses pilares básicos do 

Mercosul a que eu me referia. 

A Bolívia que dê uma mensagem – 

qualquer que seja o governo boliviano – 

de que está comprometida com o livre 
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comércio, com a abertura, com a 

integração aberta, e também com a 

democracia (porque o compromisso 

democrático é parte essencial do 

Mercosul), essa Bolívia, ou qualquer 

outro país, terá, evidentemente, muito 

mais a aportar, e certamente será mais 

fácil seu processo com o Mercosul – 

mas por causa desses compromissos, e 

não pela cor política do seu governo. 

O Brasil tem pedido a extradição de 

alguns criminosos e traficantes que 

estavam presos na Bolívia, e um 

ministro do novo governo boliviano 

disse que esses pedidos tinham 

simplesmente sumido nos arquivos do 

governo Evo Morales. O sr. considera 

que, com o novo governo boliviano, a 

atuação de organizações criminosas vai 

ser dificultada nas fronteiras? 

Até o momento, há bons indícios de que 

a cooperação para o combate ao crime 

com esse governo interino da Bolívia 

está mais produtiva do que era 

anteriormente. Não quero fazer crítica a 

como era antes, mas há sinais muito 

bons agora, nesse momento. 

Há uma expectativa muito grande de 

que essa cooperação, que é muito 

importante para nós com todos os países 

fronteiriços, se mantenha e seja 

intensificada com um novo governo 

eleito da Bolívia. É uma das áreas 

prioritárias para nós. Segurança é uma 

prioridade para todo o nosso governo, e 

na política aqui na região é algo 

fundamental. A gente espera que seja 

realmente concretizado. Os sinais 

realmente são animadores nesse 

governo provisório, como têm sido com 

o Paraguai, que tem tido uma atitude 

extremamente positiva na cooperação 

conosco. É uma porta bastante 

promissora que se abre. 

O embaixador Otávio Brandelli disse, 

em julho, que a atuação do Hezbollah 

na América Latina é “um dado da 

realidade”. Mesmo assim, o Brasil ainda 

não classifica o Hezbollah como um 

grupo terrorista, ao contrário da 

Argentina e do Paraguai. Por quê? 

Essa classificação precisa levar em 

conta muitos fatores. Evidentemente 

que é um grupo que a gente conhece, 

cujas algumas das atividades a gente 

conhece, que realmente tem uma 

presença deletéria, mas essa 

classificação tem toda uma 

complexidade, todo um impacto que 

exige uma análise profunda que nós 

estamos realizando, escutando. Nós 

queremos entender bem quais são os 

problemas, vê-los documentados, quais 

são os problemas que essa organização 

pode causar. A gente está atento, com 

os olhos abertos e, como eu digo, é algo 

que depende de uma análise muito 

criteriosa, que está em andamento. 

É uma possibilidade que está sendo 

estudada? 

Sim, porque vários serviços de 

inteligência chamam atenção para isso, 

para atividades que essa organização 

possa ter. A gente tem que prestar muita 

atenção a isso, com a maior seriedade. 

Novamente, voltando a essa prioridade 

que nós damos, evidentemente, à 

segurança da nossa população e da 

nossa região. Sempre que chega um 

serviço que nos chama a atenção para 

determinadas atividades, a gente olha 

com a maior atenção, e vamos continuar 

olhando isso. 

Na reunião do Grupo de Lima, o 

chanceler peruano falou: “Preocupa que 

a reiteração das posições [sobre a 

Venezuela] possa terminar banalizando-

as”, querendo indicar que há muita 

conversa e pouca ação. O Julio Borges, 

da Venezuela, disse que “o desafio do 

Grupo de Lima é passar da literatura à 

matemática”. O sr. falou que o Grupo 

de Lima tem “uma responsabilidade 

conceitual, que vai além da dimensão 

puramente política”. Mas não estão 

faltando, como indicaram eles, ações 
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mais concretas em relação à crise da 

Venezuela? 

Araújo: Isso permanentemente. É claro 

que nós estamos num processo 

diplomático que tem os limites da ação 

diplomática. Dito isso, o Grupo de Lima 

é uma grande esperança para os 

venezuelanos que querem o seu país de 

volta, que querem a liberdade de volta 

na Venezuela. Por isso que esse grupo 

tem uma responsabilidade permanente, 

que vai além dos resultados específicos 

de cada reunião. 

O Grupo de Lima se consolidou como 

uma espécie de personalidade coletiva 

que representa uma tentativa de chegar 

a uma alternativa para a Venezuela. 

Antes de falar de qualquer iniciativa 

específica, eu acho que a gente tem que 

estar muito consciente dessa 

responsabilidade que os venezuelanos 

amantes da democracia depositam no 

Grupo de Lima. Isso não é uma coisa 

banal, é algo que é existencial para 

essas pessoas que estão sofrendo tanto 

na Venezuela. 

Eu acho que, sim, é preciso sempre ter a 

preocupação de gerar iniciativas e 

resultados concretos, mas sem esquecer 

esse lado mais profundo, que é a 

esperança que a gente gerou desde o 

começo. Não raciocinar desta maneira: 

"Olha, já que temos dificuldades, então 

vamos abandonar, ou vamos 

relativizar". Não. Não é porque é difícil 

naquele momento que a gente vai 

abandonar os princípios e, sobretudo, 

essa coisa muito rara na diplomacia: as 

pessoas terem uma esperança que não é 

a de quem leu um jornal de política 

externa, mas dos venezuelanos comuns 

na rua que querem o seu país de volta e 

que olham para o Grupo de Lima como 

uma fonte de esperança. 

Mas, na Venezuela, agora, há pessoas 

sofrendo pela falta de ação mais 

concreta de outros países. O Grupo de 

Lima vinha para solucionar isso, mas, 

até agora, a grande decisão do ano foi o 

reconhecimento do Juan Guaidó como 

presidente, e o Guaidó tem perdido 

relevância. O governo brasileiro tem 

alguma estratégia para mudar essa 

situação? 

Nós continuamos com esperança e 

expectativa de que o restante da 

comunidade internacional se mobilize 

em favor da Venezuela. Esperávamos 

que isso acontecesse mais rapidamente, 

mas ainda acreditamos no coração das 

pessoas ao redor do mundo, de verem a 

realidade e agirem de acordo, 

independentemente de conceitos 

políticos muito petrificados e que, às 

vezes, levam as pessoas a decisões 

erradas. 

As pessoas às vezes olham [e dizem]: 

"Ah, e o princípio da não-

interferência?" A gente não está 

violando, de forma nenhuma, o 

princípio da não-interferência, mas 

estamos com uma tensão muito grande 

com relação à Venezuela, que destoa da 

indiferença, às vezes, que a gente vê em 

outras outras percepções. O que a gente 

ainda acha é que é possível vencer essa 

indiferença. Olhar o tema da Venezuela 

não como um tema de conveniência 

geopolítica, mas como um tema 

realmente humanitário básico de 

sobrevivência de uma nação que quer 

buscar um outro outro caminho. 

Concretamente, a gente precisa 

continuar tendo o Grupo de Lima e 

outros países, também, que têm 

percepções um pouco diferentes, mas 

que estão também imbuídos da mesma 

proposta. É importante que a gente 

continue sendo uma caixa de 

ressonância, para não deixar isso se 

calar. 

Eu sempre comparo muito o tema da 

Venezuela com a superação do regime 

do apartheid na África do Sul, onde 

durante muito tempo as pessoas se 

desesperavam de mudar aquele regime 
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horrível, aquele regime racista, e, em 

grande parte, a mobilização crescente da 

comunidade internacional foi que 

ajudou a mudar aquele regime. Claro, 

houve a luta permanente de vários 

setores da sociedade sul-africana pela 

liberdade, por ter um país mais justo 

livre daquele regime. Foi algo que 

durou tempo, a gente espera que até o 

processo na Venezuela seja mais curto, 

mas não pode desesperar. 

Também naquele momento, em muitos 

momentos, as pessoas falavam: "Não 

vai mudar nunca, porque você tem um 

regime que tem o poder na África do 

Sul. Ah, é racista? É, mas não tem o que 

fazer". Se as pessoas tivessem desistido, 

tivessem pensado "bom, não temos [o 

que fazer]"… Nunca houve intervenção. 

O que houve foi uma mobilização por 

um princípio moral com alguns 

elementos de sanção econômica, com 

alguns elementos de sanção política, 

como existe, também, no caso da 

Venezuela, mas, sobretudo, esse não 

desistir e essa convicção moral. 

Claro que cada caso é um caso, mas 

acho que é um fator inclusive de 

inspiração para nós em relação àquilo 

que a gente pode fazer na Venezuela. 

Alguns países que apoiavam, 

inicialmente, o regime do apartheid, aos 

poucos, foram vendo que isso não era 

possível, foram abandonando esse 

apoio. Eu acho que é um pouco um 

paradigma no qual a gente pode pensar. 

Concretamente, a gente continua 

identificando… – por exemplo, amanhã 

(terça-feira, 13) tem a reunião dos 

países do TIAR [Tratado 

Interamericano de Assistência 

Recíproca], em Bogotá, que não é o 

Grupo de Lima, mas praticamente todos 

os países do Grupo de Lima apoiam 

essa iniciativa – de identificar pessoas 

do regime Maduro que precisam ser 

investigadas por suas conexões 

possíveis com o crime organizado, com 

atividades criminosas em geral. 

Isso é um avanço importante e é um 

avanço concreto, é um avanço que 

existe porque existe essa mobilização 

do Grupo de Lima, em grande parte, e é 

isso. Vamos continuar a trabalhar nos 

organismos internacionais, sempre para 

chamar a atenção. É claro que, às vezes, 

as pessoas cansam: "Ah, não houve 

avanço". Mas é preciso que a gente não 

se cale, que a gente continue falando. 

Para o ano que vem, o presidente já tem 

algumas visitas programadas – à Índia, 

por exemplo. Vai haver visitas à Europa 

– a países próximos, como Polônia, 

Hungria e Itália? Quais vão ser os 

principais objetivos de 2020 em relação 

a visitas internacionais? 

O presidente pretende ter um calendário 

bem intenso de visitas no ano que vem. 

A Europa, você mencionou, países que 

são próximos. Além desses, o 

presidente pretende ir a outros países. 

Ele quer ir a Portugal, por exemplo, 

possivelmente Espanha. Vários outros. 

Praticamente com todos os países 

europeus nós temos laços profundos e 

queremos estar presentes. Claro que a 

visita presidencial é um momento ideal 

para isso, mas, mesmo aqueles países 

que a gente, por acaso, não possa 

visitar, nós queremos trabalhar muito a 

relação com esses países. Colocar a voz 

do Brasil, colocar essa dimensão que 

nós queremos dar à nossa atuação 

externa, e à parte econômica, de atração 

de investimentos, de comércio. 

Mas não só com a Europa. Uma região 

com que nós queremos trabalhar muito 

é a Asean, o sudeste asiático. A Ásia 

como um todo. Com o Japão, foi muito 

animador o contato que nós tivemos. 

Queremos intensificar com o Japão, 

com o Oriente Médio, com os países 

árabes, com Israel, evidentemente, com 

quem já abrimos uma parceria muito 

interessante. Acho que consolidar várias 

coisas que abrimos. Com os Estados 

Unidos, evidentemente – estou falando 

não necessariamente de visitas 
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presidenciais, mas dessa agenda como 

um todo. Consolidar novas relações 

humanas que nós abrimos. 

Com a Índia, aí sim, visita presidencial. 

Uma visita que será certamente da 

maior importância. A Índia está dando 

atenção enorme ao Brasil, e nós, à Índia. 

É um momento de mudar o patamar da 

relação com a Índia, como nós 

queremos mudar com praticamente 

todos os parceiros. É difícil apontar 

prioridades porque praticamente tudo é 

prioridade para nós, para um país como 

o Brasil. Nós queremos estar presentes 

em todas as áreas. 

Na África, eu estarei agora, e o 

presidente quer ir a países africanos 

proximamente. O presidente tem tido 

esse dom de criar parcerias profundas, 

de estabelecer novos vínculos, mesmo 

com países já com parcerias 

tradicionais, de lançar novas ideias, de 

mudar a visão do Brasil, de 

proporcionar uma visão de um Brasil 

que realmente está se renovando, que 

está se abrindo, um país que quer ser 

um novo parceiro no mundo. 

Idealmente, estaríamos presentes em 

todas essas… Faltaria tempo, né. Mas, 

certamente, a Europa, mas também 

África, sudeste asiático, o restante da 

Ásia, Oriente Médio, América Latina – 

evidentemente, é sempre uma 

prioridade –, Estados Unidos, todo o 

nosso hemisfério. A única que está 

marcada, por enquanto, é a visita à 

Índia. Mas, como eu disse, o presidente 

quer ter um calendário intenso, e será 

mais um momento para a gente 

consolidar essas parcerias. 
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