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Senado brasileiro adia votação de 
PEC que altera regra de nomeação 
de embaixadores

No dia 6 de julho, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado Federal do Brasil decidiu adiar a 
votação da PEC 34/2021, que permite a nomeação de 
parlamentares para a chefia de missões diplomáticas 
sem a perda de seu mandato. Senadores ligados ao 
Centrão, interessados em assumir cargos no exterior, 
tentaram adiantar a tramitação da proposta e votá-
la antes do recesso parlamentar. O autor da PEC é o 
Senador Davi Alcolumbre, que também preside a CCJ. 
Caso aprovada na comissão, a PEC iria direto para o 
plenário do Senado. Diplomatas, representados pela 
Associação de Diplomatas Brasileiros (ADB), temiam 
a aprovação relâmpago da PEC e argumentavam que 
ela trazia riscos de submeter a política externa a 
interesses paroquiais, conflitantes com os interesses 
nacionais. No dia que a proposta seria votada na CCJ, 
o Itamaraty e a Casa Civil emitiram notas contrárias 
e afirmaram que a PEC afetaria a separação dos 
Poderes.  Em uma reunião tensa, contando com bate-
boca entre parlamentares, a votação foi adiada por 
uma semana. Visando sensibilizar senadores contra 
a proposta, o chanceler Carlos França chegou a 
cogitar o cancelamento de sua viagem à Nova York, 
onde iria se reunir com o Secretário-Geral da ONU 
e participar do Conselho de Segurança no momento 
que o Brasil preside o órgão. No entanto, Alcolumbre 
foi convencido a só pautar a votação da PEC após o 
recesso parlamentar, que ocorre entre 17 de julho e 1° 
de agosto. Com a aproximação do período eleitoral, é 
possível que a PEC siga adiada indefinidamente.

Fontes: Correio Braziliense, 27/06/2022; Valor Eco-
nômico, 02/06/2022; Folha de São Paulo, 06/07/2022, 
Valor Econômico, 06/07/2022; Valor Econômico 
08/07/2022. 

Bolsonaro questiona urnas eletrôni-
cas em reunião com embaixadores 
estrangeiros

No dia 18 de julho, o presidente Jair Bolsonaro reali-
zou uma apresentação para embaixadores estrangei-
ros no Palácio da Alvorada. O encontro contou com 
a participação do general Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira, ministro da Defesa, e do assessor especial 
da Presidência, general Walter Souza Braga Netto. 
Na reunião, Bolsonaro proferiu teorias conspirató-
rias e ataques às urnas eletrônicas e aos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, acusou 

diretamente os ministros Luís Roberto Barroso, Ed-
son Fachin e Alexandre de Moraes de estarem envol-
vidos em um suposto golpe nas eleições de outubro de 
2022 para eleger “o outro lado”. Alguns diplomatas 
avaliaram a situação como uma influência trumpista 
e compararam a fala de Bolsonaro com as alegações 
do ex-presidente durante as campanhas eleitorais dos 
EUA de 2020. Para esses embaixadores, a reunião 
foi uma tentativa de desviar o foco dos problemas 
que seu governo enfrenta e destacaram que as opi-
niões das missões sediadas em Brasília não serão 
afetadas. Em contrapartida, embaixadores de países 
apoiadores do atual governo manifestaram preocupa-
ção quanto à confiabilidade das urnas brasileiras. A 
repercussão na mídia nacional foi de amplo alcance 
e resultou na “Carta às brasileiras e aos brasileiros 
em defesa do Estado Democrático de Direito”, um 
manifesto em defesa da democracia que já conta com 
mais de 750 mil assinaturas, entre elas de banqueiros, 
empresários, artistas, políticos, escritores, jogadores 
de futebol, ex-ministros, professores, acadêmicos e 
advogados. A leitura pública da carta está marcada 
para o dia 11 de agosto durante um evento ministrado 
pelo ex-ministro do STF, Celso de Mello. O ato será 
realizado no Largo São Francisco, mesmo lugar onde 
ocorreu, em 1977, a leitura da “Carta aos brasileiros” 
contra a ditadura militar 

Fontes: G1, 18/07/2022; Folha de São Paulo, 
18/07/2022; Folha de São Paulo, 18/07/2022; G1, 
19/07/2022; Agência Brasil, 27/07/2022; Jornal 
da USP, 28/07/2022; Revista Veja, 30/07/2022. 

Tribunal Superior Eleitoral brasileiro ce-
lebra acordo com a OEA para eleições 
de 2022 

No dia 5 de julho, o presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, e o secre-
tário-geral da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, assinaram, em Washington 
D.C, o Acordo de Procedimentos para realização da 
Missão de Observação Eleitoral no Brasil, em ou-
tubro de 2022. Na mesma ocasião, foi assinado o 
Acordo de Imunidades Diplomáticas para a Missão 
de Observação, entre a OEA e o Ministério das Rela-
ções Exteriores do Brasil, representado pelo embai-
xador Otávio Brandelli.  Fachin destacou a presença 
da organização nas eleições gerais de 2018, quando, 
pela primeira vez, a OEA realizou uma missão de ob-
servação no Brasil, com o objetivo de colaborar com 

https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/06/5018317-centrao-tenta-acelerar-no-senado-aprovacao-da-pec-das-embaixadas.html
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/02/pec-que-autoriza-parlamentar-a-assumir-embaixada-gera-mal-estar-no-itamaraty.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/02/pec-que-autoriza-parlamentar-a-assumir-embaixada-gera-mal-estar-no-itamaraty.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/07/pec-que-amplia-indicacao-politica-para-embaixadores-viola-prerrogativas-do-presidente-diz-casa-civil.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/07/06/pec-que-politiza-embaixadas-gera-bate-boca-e-tem-votacao-adiada-no-senado.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/07/08/alcolumbre-recua-sobre-pec-das-embaixadas-e-franca-confirma-ida-a-ny.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/noticia/2022/07/18/embaixadores-sao-alertados-por-seus-paises-para-nao-reforcarem-tese-de-bolsonaro-em-reuniao-sobre-urnas.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/bolsonaro-repete-teorias-da-conspiracao-e-ataca-urnas-stf-e-tse-a-embaixadores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/embaixadores-veem-fala-de-bolsonaro-como-tatica-trumpista-e-sem-impacto-diplomatico.shtml
https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2022/07/19/aliados-veem-reuniao-de-bolsonaro-com-embaixadores-como-tiro-no-pe-e-tatica-diversionista-em-meio-a-escandalos.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/faculdade-de-direito-da-usp-divulga-manifesto-em-defesa-da-democracia
https://jornal.usp.br/atualidades/disparam-as-adesoes-a-carta-pela-democracia-da-faculdade-de-direito-da-usp/
https://jornal.usp.br/atualidades/disparam-as-adesoes-a-carta-pela-democracia-da-faculdade-de-direito-da-usp/
https://veja.abril.com.br/economia/manifesto-da-usp-em-defesa-a-democracia-ja-passa-de-500-mil-assinaturas


CONJUNTURA LATITUDE SUL  • ISSN 2526-5822 • Vol. 06 • N.7 • Julho| 2022

05

Defesa brasileiro já haviam expressado a opinião de 
que o tema não deveria ser tratado na conferência. 

Fontes: CNN, 17/07/2022; G1, 18/07/2022, G1, 
19/07/2022; O Estado de São Paulo, 20/07/2022; Folha de 
São Paulo, 22/07/2022;  Folha de São Paulo, 28/07/2022. 

Ministério da Economia argentino tem 
segunda troca de comando em menos de 
um mês

No dia 28 de julho, a ministra da Economia da 
Argentina, Silvina Batakis, entregou seu pedido 
de demissão ao presidente Alberto Fernández 
após apenas 24 dias na função. Imediatamente, 
Sergio Massa, até então presidente da Câmara dos 
Deputados, foi anunciado como “superministro”, 
aglutinando sob seu comando as pastas da Economia, 
da Produção e da Agricultura. O evento representa 
mais um desdobramento da crise que afeta a gestão 
da economia nacional. No começo do mês, Martín 
Guzmán, que ocupava o cargo desde o início do 
governo Fernández, renunciou de maneira abrupta 
em meio à crise estabelecida entre o presidente e 
sua vice, Cristina Kirchner. A carta de demissão de 
Guzmán foi entregue na esteira de críticas da vice-
presidenta à política econômica do governo, ainda 
que não tenha feito qualquer menção a elas. Kirchner 
criticou o ex-ministro pela decisão, chamando-o 
de irresponsável e ingrato. Nos bastidores, o grupo 
político da vice-presidenta pressiona por maior 
influência nos rumos do país, enquanto Fernández 
vê sua figura política cada vez mais enfraquecida. O 
presidente chegou a ameaçar sua renúncia ao cargo 
caso o atrito não arrefeça. O pano de fundo é a grave 
crise socioeconômica experimentada pela Argentina, 
que vem afetando negativamente a popularidade do 
governo peronista.

Fontes: Ámbito, 02/07/2022; La Nación, 
03/07/2022; La Nación, 08/07/2022; La Nación, 
10/07/2022; La Nación, 14/07/2022; Clarín, 
28/07/2022; Valor Econômico, 28/07/2022. 

Governo equatoriano reorganiza mi-
nistérios após série de demissões

Em decorrência da crise política vivenciada pelo 
Equador no mês de junho de 2022, o governo de 
Guillermo Lasso precisou lidar com a renúncia de 
membros do alto escalão. Em 4 de julho, os titula-

o aperfeiçoamento do sistema eleitoral de um país 
e ajudar a fortalecer a democracia. Nesse contexto, 
entre os dias 25 e 29 de julho, ocorreu a 15ª Confe-
rência de Ministros da Defesa das Américas, em Bra-
sília. Em discurso de abertura, o ministro da Defesa, 
Paulo Sérgio Nogueira, afirmou respeitar a Carta De-
mocrática Interamericana da OEA. O ministro afir-
mou, ainda, que as Forças Armadas estão focadas em 
fornecer segurança para garantir uma eleição “segura 
e transparente” em outubro. Em abril deste ano, as 
Forças Armadas propuseram uma apuração paralela 
de votos, o que foi negado pelo TSE.

Fontes: Carta Capital,  05/07/2022;  Site do Tribunal 
Superior Eleitoral, 05/07/2022; G1, 27/07/2022. 

Neutralidade do Brasil no conflito 
com a Rússia é criticada por presi-
dente da Ucrânia

Em entrevista concedida a um meio de comunicação 
brasileiro no dia 19 de julho, o presidente da Ucrânia, 
Volodimir Zelenski, criticou a posição de neutralidade 
assumida pelo presidente Jair Bolsonaro no conflito 
com a Rússia. Segundo o mandatário ucraniano, a 
posição brasileira enfraquece os esforços para isolar 
o líder russo Vladimir Putin na cena internacional. 
Zelenski afirmou, ainda, que questões comerciais, 
comumente utilizadas pelo governo brasileiro 
como justificativa para evitar maior envolvimento 
no conflito, são secundárias diante do “respeito 
pelo povo”. No dia anterior, Bolsonaro e Zelenski 
conversaram por telefone a respeito do assunto pela 
primeira vez desde o início da guerra. Na ocasião, o 
presidente ucraniano pediu mais apoio por parte do 
Brasil, inclusive em relação à aplicação de sanções 
econômicas contra a Rússia. Bolsonaro, no entanto, 
reforçou que não vai aderir às sanções, alegando 
mais uma vez a importância das relações comerciais, 
sobretudo no que diz respeito à importação de 
fertilizantes russos. Na 15ª Conferência de Ministros 
de Defesa das Américas, realizada em Brasília, 
entre os dias 25 e 28 de julho, a delegação brasileira 
buscou evitar, sem sucesso, a inclusão de um trecho, 
patrocinado pelo Canadá, de repúdio à invasão russa 
na declaração conjunta emitida ao final do encontro. 
Apesar de a Declaração de Brasília ter sido assinada 
por 21 países, o Brasil, ao lado da Argentina e do 
México, apresentou ressalvas no documento, 
afirmando que a ONU é o “foro com mandato 
adequado para tratar do conflito com a Ucrânia”. Em 
reuniões prévias, representantes do Ministério da 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/bolsonaro-diz-que-telefonema-para-zelensky-nesta-segunda-sera-segredo-de-estado/
https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2022/07/18/zelensky-e-bolsonaro-tem-conversa-por-telefone-diz-lider-da-ucrania.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/07/19/exclusivo-volodymyr-zelensky-critica-a-posicao-de-neutralidade-do-presidente-bolsonaro-na-guerra.ghtml
https://www.estadao.com.br/politica/zelenski-critica-neutralidade-de-bolsonaro-preciso-de-uma-posicao-do-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/07/bolsonaro-diz-que-segue-neutro-na-guerra-da-ucrania-e-que-contato-com-putin-esta-dez.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/07/bolsonaro-diz-que-segue-neutro-na-guerra-da-ucrania-e-que-contato-com-putin-esta-dez.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/07/sem-apoio-do-brasil-ministros-da-defesa-das-americas-repudiam-guerra-da-ucrania.shtml
https://www.ambito.com/politica/martin-guzman/esta-es-la-carta-renuncia-n5477112
https://www.lanacion.com.ar/politica/crisis-en-el-gobierno-en-vivo-nid02072022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/cristina-kirchner-reaparece-en-medio-de-la-interna-con-un-acto-el-viernes-en-el-calafate-nid08072022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-amenaza-del-presidente-y-el-temor-de-cristina-kirchner-nid09072022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-inquietante-tregua-de-cristina-kirchner-con-los-mercados-nid13072022/
https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-designo-superministro-sergio-massa_0_RQyi06luAl.html
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/07/28/ministra-da-economia-da-argentina-renuncia-ao-cargo.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-assina-acordo-para-que-oea-atue-como-observadora-internacional-nas-eleicoes/
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/tse-celebra-acordo-com-a-oea-para-receber-missao-de-observacao-nas-eleicoes-2022-222584
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/tse-celebra-acordo-com-a-oea-para-receber-missao-de-observacao-nas-eleicoes-2022-222584
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/27/paulo-sergio-nogueira-assegura-que-militares-estao-focados-em-eleicao-transparente-diz-secretario-de-defesa-dos-eua.ghtml
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res das pastas da Saúde Pública (Ximena Garzón), 
dos Transportes e Obras Públicas (Marcelo Cabrera), 
da Economia e Finanças (Simón Covas) e Educação 
Superior (Alejandro Ribadeneira) se desligaram do 
governo por falta de recursos para cumprir com as 
obrigações institucionais. É a segunda mudança sig-
nificativa realizada este ano, quando os mandatários 
das pastas da Defesa, da Energia e Minas, da Agri-
cultura e Pecuária e de Direitos Humanos renuncia-
ram em 28 de abril. Lasso enfrenta dificuldades em 
constituir maioria dentro da Assembleia Geral, sede 
do poder legislativo no Equador. O caso do Ministé-
rio da Saúde Pública é considerado o mais sensível, 
com acusações da ex-ministra Ximena Garzón, res-
ponsável por implementar o exitoso plano de vaci-
nação em massa contra a Covid-19, de que faltam 
insumos hospitalares e médicos. A ex-ministra acusa 
um déficit de 30% no orçamento, o que compromete 
a capacidade do sistema de saúde do país de suprir 
as necessidades da população. Há, ainda, relatos de 
pacientes que tiveram de comprar luvas e bisturis 
para que os médicos pudessem realizar seus proce-
dimentos. No dia 5 de julho, a maioria dos novos ti-
tulares das pastas foram empossados, com destaque 
para o ministro Darío Herrera, transferido do cargo 
de ministro de Desenvolvimento Urbano e Moradia 
para o de ministro do Transporte e Obras Públicas. 
Os demais nomeados para os cargos em aberto fo-
ram Pablo Arosemena (Economia e Finanças), Ma-
ría Gabriela Aguilera (Desenvolvimento Urbano e 
Moradia) e Andrea Montalvo (Educação Superior). 
O Ministério da Saúde Pública ficou em aberto na 
ocasião, e seu novo ministro, o médico José Ruales, 
foi nomeado no dia 7 de julho. Ruales foi assessor da 
Organização Panamericana de Saúde por 21 anos e 
era o vice-ministro de Governança e Vigilância Sani-
tária da ex-ministra Garzón.

Fontes: El Comércio, 28/04/2022; Expreso, 
05/07/2022; El País, 05/07/2022; El Universo, 
05/07/2022; El Comercio, 06/07/2022; 
Página 12, 07/07/2022; El Universo, 07/07/2022.

Suprema Corte peruana autoriza 
eutanásia pela primeira vez

No dia 15 de julho, Ana Estrada, que sofre de 
polimiosite, teve o seu pedido para ter acesso ao direito 
a uma “morte digna” por meio de um procedimento 
de eutanásia confirmado pela Suprema Corte do Peru. 
Estrada foi diagnosticada com a doença degenerativa 

ainda na infância, mas, desde 2015, não consegue 
se locomover e passou a necessitar de atendimento 
médico 24 horas por dia. A decisão da Corte causou 
controvérsia, pois o Artigo 112 do Código Penal 
explicita que quem mata um enfermo incurável por 
piedade para pôr fim ao seu sofrimento, mesmo com 
o aval consciente e expresso do enfermo, deverá ser 
punido com pena privativa da sua liberdade por, no 
mínimo, três anos. Os detalhes do procedimento de 
eutanásia ficarão a cargo do Ministério da Saúde, que 
ainda não se manifestou. Embora só seja válida para o 
caso específico de Estrada, a decisão amplia o debate 
sobre a eutanásia não apenas no Peru, mas também 
em toda a América do Sul, onde o tema ainda é pouco 
discutido. Na região, o único país cuja legislação 
despenaliza o procedimento é a Colômbia. A lei 
colombiana é de 1997, mas a primeira aplicação do 
procedimento em um paciente não terminal ocorreu 
apenas em janeiro de 2022. Além da Colômbia, mais 
cinco países descriminalizam a eutanásia: Bélgica, 
Canadá, Luxemburgo, Países Baixos e Suíça. 

Fontes:  CNN Español, 09/01/22; Perú Legal, 14/07/22; 
CNN Brasil, 15/07/22; Diario Correo, 27/07/22.

Banheiro não-binário em evento da 
OEA gera repercussão no Congresso 
peruano

Em 14 de julho, o Congresso do Peru optou por negar 
a realização da 52ª sessão da Assembleia Geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) em sua 
capital, Lima. A decisão ocorreu devido a um item 
na resolução legislativa que solicitava a criação de 
um banheiro não-binário para o evento, resultando na 
maioria de votos negativos no âmbito do Congresso. 
Diante do ocorrido, diversas autoridades locais e 
internacionais se manifestaram, solicitando que o 
órgão reconsiderasse sua decisão. O Chanceler do 
Peru, César Landa, se posicionou contra a decisão do 
Congresso, assim como o Secretário-Geral da OEA, 
o uruguaio Luis Almagro. Além das autoridades, 
a negativa do Congresso gerou repercussão na 
sociedade civil, uma vez que um evento de cunho 
internacional deixaria de ocorrer em razão da 
implementação de um banheiro inclusivo. A imprensa 
ainda ressaltou a contradição do Congresso peruano 
perante o lema desta sessão da OEA, que será “juntos 
contra a desigualdade e a discriminação”. Tamanha 
polêmica em torno do tema gerou forte mobilização 
doméstica e internacional. No dia 15 de julho, o órgão 
legislativo decidiu implementar novas votações que, 

https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cuatro-ministros-salieron-gabinete-ecuador.html
https://www.expreso.com.pe/mundo/ecuador-renuncian-tres-ministros-tras-protestas-de-comunidades-indigenas/
https://elpais.com/internacional/2022-07-05/el-pacto-para-poner-fin-a-las-protestas-indigenas-en-ecuador-se-salda-con-la-dimision-de-tres-ministros-y-un-alto-cargo.html
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/mandatario-guillermo-lasso-posesiona-a-nuevos-ministros-de-estado-nota/
https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/ecuador-busca-ministro-salud-renuncia-ximena-garzon.html
https://www.pagina12.com.ar/435135-ecuador-lasso-anuncia-a-los-nuevos-ministros-de-economia-tra
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https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/09/eutanasia-en-colombia-victor-escobar-martha-sepulveda-enfermedades-no-terminales-orix/
https://perulegal.larepublica.pe/peru/politica/2022/07/14/ana-estrada-consigue-la-eutanasia-implicancias-legales-3259/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/suprema-corte-do-peru-confirma-direito-de-mulher-a-eutanasia/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/ana-estrada-pj-falla-a-su-favor-de-forma-definitiva-y-aprueba-procedimiento-para-tener-una-muerte-digna-rmmn-noticia/?ref=dcr
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desta vez, levaram à aprovação da realização do 
evento no país. O acordo entre o governo peruano e a 
Secretaria-Geral da OEA foi oficializado no dia 26 de 
julho, confirmando a 52ª sessão da Assembleia Geral 
da organização em Lima.

Fontes: Gestión, 15/07/2022; Gestión; 15/07/2022; 
BBC, 15/07/2022; La República, 15/07/2022; Perú 
Legal, 15/07/2022; San Diego Union-Tribune, 
16/07/2022; La República, 26/07/2022.

Crise política no Peru se agrava

No dia 26 de julho, o Congresso peruano elegeu Lady 
Camones como nova presidenta da casa. A congres-
sista é membra do partido Alianza para el Progreso, 
um dos maiores opositores ao governo do presidente 
Pedro Castillo. Essa mudança renova a esperança de 
setores do Legislativo e da sociedade que desejam a 
destituição do mandatário. A ex-presidenta do Con-
gresso, Maria del Carmen Alva, não conseguiu reu-
nir os votos necessários para a aprovação de nenhum 
dos dois processos de impeachment contra Castillo, 
negados nos dias 28 de julho de 2021 e 28 de março 
deste ano. A probabilidade da queda do presidente 
vem se ampliando, nos últimos meses, por conta de 
denúncias de corrupção contra o seu governo e pes-
soas próximas. No dia 21 de julho, a Procuradoria 
Geral da República anunciou o início de mais uma 
investigação contra o presidente, desta vez por su-
postamente obstruir investigações de corrupção. O 
que teria motivado a decisão dos procuradores foi a 
abrupta demissão do Ministro do Interior Mariano 
González, após duas semanas no cargo. Segundo o 
ex-Ministro, a demissão ocorreu devido a González 
ter autorizado a indicação de uma unidade especial 
da polícia com objetivo de rastrear e prender aliados 
do presidente investigados na esfera criminal. Um 
dia depois da demissão, González deu uma entrevista 
a uma emissora de rádio pedindo ao Congresso que 
abra um processo de destituição do presidente. Por 
conta do seu rompimento com o partido Perú Libre, 
pelo qual foi eleito, o apoio de Castillo no Legisla-
tivo é mais frágil neste momento do que nas duas 
ocasiões anteriores em que sua remoção do cargo foi 
votada. No final do mês passado, o partido solicitou a 
desfiliação do presidente por incompatibilidade entre 
sua plataforma partidária e os rumos que o governo 
vem tomando.

Fontes: Bol, 20/07/22; Correo del Sur, 
20/07/22; Terra, 21/07/22; La República, 
26/07/22; Diario Correo, 27/02/22.

Vice-presidenta eleita na Colômbia 
se encontra com Lula e Dilma no Bra-
sil

No dia 26 de julho, a vice-presidente Francia 
Márquez, eleita recentemente na Colômbia, visitou 
o Brasil extraoficialmente e cumpriu uma agenda 
política. Nessa viagem, encontrou-se com o ex-
presidente brasileiro Lula da Silva e com a ex-
presidenta Dilma Rousseff para discutir a criação 
de mecanismos de integração na América do Sul e 
políticas de desenvolvimento social e de combate à 
fome e ao racismo. Além disso, reuniu-se também 
com representantes do Movimento dos Trabalhadores 
sem Terra (MST) e do movimento negro. Apesar de 
discutir temas caros às relações entre os dois países 
na visita ao Brasil, Márquez não se encontrou com 
o atual presidente Jair Bolsonaro ou representantes 
do atual governo. Márquez, que integrará o novo 
governo colombiano que toma posse com Gustavo 
Petro a partir de agosto, mostrou clara afinidade com 
a candidatura de Lula à presidência do Brasil nas 
eleições de 2022. A visita ao território brasileiro fez 
parte de uma série de compromissos com figuras de 
liderança de esquerda na região. Francia Márquez foi 
também ao Chile e à Argentina, reunindo-se com os 
presidentes Gabriel Boric e Alberto Fernández.

Fontes: El Tiempo, 25/07/2022; El 
Espectador, 26/07/2022; Semana, 
26/07/2022;  El Colombiano, 26/07/2022. 

Bolívia e Chile avançam na retomada 
de relações diplomáticas

No dia 21 de julho, os chanceleres Rogelio Mayta, 
da Bolívia, e Antonia Urrejola, do Chile, assinaram 
um memorando de entendimento para a reativação 
da Hoja de Ruta. A reunião entre os dois diplomatas 
ocorreu em Assunção, onde foi realizada a 60ª Cúpula 
do Mercosul. Acordada em abril de 2021, a Hoja 
de Ruta é um plano que visa iniciar o processo de 
normalização das relações diplomáticas entre a Bolívia 
e o Chile, congeladas desde 1978 em consequência 
das disputas judiciais entre os dois países sobre o 
uso internacional das águas. Nos últimos anos, a 
agenda bilateral do governo chileno e boliviano 
se limitou a questões consulares. Em comunicado 
conjunto após o encontro, os Chanceleres disseram 
estar convencidos da necessidade de iniciar uma 
nova etapa nas relações diplomáticas entre os dois 
países para benefício de ambos os povos. A Hoja de 
Ruta dá destaque a diversos temas de interesse mútuo 
dos dois países andinos, como a complementaridade 
econômica, a integração fronteiriça, o uso de 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62187290
https://larepublica.pe/politica/congreso/2022/07/14/asamblea-general-de-la-oea-no-se-realizara-en-peru-congreso-se-opone-por-inclusion-de-bano-neutro
https://perulegal.larepublica.pe/peru/politica/2022/07/15/congreso-rechaza-la-asamblea-de-la-oea-en-peru-por-banos-inclusivos-3263/
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https://www.bol.uol.com.br/noticias/2022/07/20/ministro-demitido-pede-que-congresso-destitua-presidente-do-peru-por-obstruir-a-justica.htm
https://correodelsur.com/mundo/20220720_ministro-cesado-pide-al-congreso-separar-al-presidente-de-peru-por-obstruir-a-la-justicia.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/peru-abre-investigacao-criminal-sobre-demissao-de-ministro-do-governo,e9897ba56eb9462c537b7bd26832b134evz5xawz.html
https://larepublica.pe/politica/congreso/2022/07/26/lady-camones-es-la-nueva-presidenta-del-congreso-mesa-directiva/
https://diariocorreo.pe/politica/lady-camones-sobre-eventual-vacancia-contra-pedro-castillo-el-congreso-actuara-conforme-a-la-constitucion-noticia/?ref=dcr
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/francia-marquez-en-cita-con-boric-lula-da-silva-y-fernandez-689874
https://www.elespectador.com/politica/viva-lula-francia-marquez-se-reune-con-el-candidato-presidencial-brasileno/
https://www.elespectador.com/politica/viva-lula-francia-marquez-se-reune-con-el-candidato-presidencial-brasileno/
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recursos hídricos e a cooperação policial em matéria 
de contrabando e drogas. Ao fortalecer a agenda 
bilateral de desenvolvimento econômico, comercial 
e social dos países, o acordo é um passo importante 
para a retomada de plenas relações diplomáticas entre 
a Bolívia e o Chile, visto que, atualmente, há apenas 
relações consulares entre os países.

Fontes:  La Razón, 21/07/2022; La Tercera, 21/07/2022; 
Bio Bio, 21/07/2022; Opinión, 22/07/2022;

Chile assina memorando de entendi-
mento com Espanha para implemen-
tar política externa feminista 

No dia 1º de julho, a chanceler do Chile, Antonia 
Urrejola, encontrou-se com seu homólogo da 
Espanha, José Manuel Albares, em Madri, para 
assinar um memorando de entendimento que 
estabelece a colaboração entre os dois países 
para avançar uma agenda feminista nos planos 
bilateral e global. O memorando estipula a troca de 
experiências em políticas públicas que fomentem 
a igualdade de gênero, a elaboração conjunta de 
iniciativas para combater a discriminação contra 
mulheres e meninas, a criação de uma rede de apoio 
entre embaixadas e consulados para lidar com casos 
de violência de gênero e, por fim, o alinhamento de 
posições em debates multilaterais sobre a defesa 
de direitos sexuais e reprodutivos. Em artigo de 
jornal publicado no dia 28 de julho, a chanceler 
chilena lembrou que memorandos similares já foram 
assinados com Argentina e Canadá durante o governo 
Boric. Destacou, ainda, que foi criado um grupo de 
trabalho no Ministério das Relações Exteriores do 
Chile para estudar como uma visão feminista em 
favor da igualdade de gênero pode ser aplicada e 
institucionalizada nas várias dimensões de atuação 
do órgão. 

Fontes: Site do Ministério das Relações 
Exteriores do Chile, 01/07/2022; 
La Tercera, 05/07/2022; Opinión, 28/07/2022. 

Negociações do Uruguai com a China 
sobre tratado de livre-comércio reper-
cutem na Cúpula do Mercosul

No dia 13 de julho, o presidente do Uruguai, Luis La-
calle Pou, anunciou que sua administração concluiu 
estudos com a China para iniciar negociações sobre 
um acordo bilateral de livre-comércio. Lacalle Pou 
destacou que os estudos tiveram início em setembro 
de 2021 e que as conversas formais entre integran-

tes dos governos dos dois países começariam ime-
diatamente. O anúncio do presidente foi feito pouco 
antes da realização da 60ª Cúpula do Mercosul, nos 
dias 20 e 21 de julho, no Paraguai. Embora tenha 
dito que conversou previamente com os presidentes 
dos demais países-membros do bloco sobre o tratado 
de livre-comércio com a China, Lacalle Pou teve de 
enfrentar críticas de seus homólogos durante a reu-
nião. O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
afirmou que é preciso pensar nas consequências que 
uma negociação individual pode trazer para o Merco-
sul. Benítez defendeu que os países-membros devem 
concentrar esforços na adoção de políticas conjuntas 
que atendam às necessidades de seus povos. O pre-
sidente da Argentina, Alberto Fernández, adotou um 
tom ainda mais crítico e disse que a ideia de buscar 
soluções individuais é uma ilusão e que não se sus-
tenta a longo prazo. Fernández também sugeriu que 
o tratado de livre-comércio com a China poderia ser 
analisado por todos os países do Mercosul, visando 
à assinatura de um acordo com o bloco. O ministro 
das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, 
adotou uma postura diferente. Ele afirmou que o país 
está aberto para discutir a flexibilização das regras 
do Mercosul. Em resposta às críticas, o presidente 
Lacalle Pou sustentou que o Uruguai não renunciaria 
às negociações com a China e que sua administração 
entendia que um acordo bilateral de livre-comércio 
não viola o Mercosul.

Fontes: El Observador, 13/07/2022; Poder360, 
20/07/2022; El Observador, 21/07/2022; 
El Observador, 21/07/2022; El País, 21/07/2022.

China reage negativamente a anún-
cio de viagem de legisladora estadu-
nidense

No dia 19 de julho, Nancy Pelosi, presidente da 
Câmara dos Representantes dos EUA, anunciou 
que pretende visitar Taiwan no mês de agosto. 
Pelosi é uma das legisladoras estadunidenses com 
postura mais aguerrida contra o governo chinês e 
acumula em sua carreira declarações que geraram 
mal-estar nas relações entre Pequim e Washington. 
Inicialmente programada para abril, a viagem foi 
cancelada após a legisladora testar positivo para 
a Covid-19. A possível viagem provocou atrito 
nas relações diplomáticas entre China e EUA, que 
buscam apaziguar o mal-estar existente entre os dois 
países desde as discordâncias sobre o tratamento 
internacional dado à Rússia após a invasão da Ucrânia. 
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Autoridades chinesas, como o chanceler Wang Yi e o 
presidente Xi Jinping, buscam demover a viagem da 
legisladora, contando com apoio do Departamento de 
Defesa dos EUA e do presidente estadunidense Joe 
Biden, que também tentam dissuadi-la. A diplomacia 
chinesa reforçou a necessidade de autoridades 
estadunidenses respeitarem o princípio de “uma só 
China” e que, se necessário, o país adotará medidas 
enérgicas para salvaguardar sua soberania nacional. 
Apesar de discordarem da viagem de Pelosi, 
autoridades militares dos EUA preparam um plano de 
ação para sua estadia em Taiwan. Caso confirmada, 
desta forma, a viagem poderá ocorrer sem nenhum 
entrave ou ameaça. O governo chinês frisou que não 
pretende realizar a reunificação da China através 
de meios violentos, mas que buscará conter forças 
separatistas e possíveis apoiadores estrangeiros que 
utilizem ou forneçam meios violentos para assegurar 
a independência taiwanesa. Xi Jinping e Joe Biden 
buscaram aliviar a tensão nas relações bilaterais, 
realizando cinco chamadas telefônicas desde o 
anúncio de Pelosi, e discutiram outras questões 
sensíveis, como a circulação de navios militares 
no Mar do Sul da China e a remoção das barreiras 
alfandegárias a produtos chineses estabelecidas 
durante o governo de Donald Trump.

Fontes: The Financial Times, 19/07/2022; 
South China Morning Post, 19/07/2022; The 
Guardian, 27/07/2022; South China Morning Post, 
27/07/2022; South China Morning Post, 28/07/2022.

Presidente russo rebate acusações 
de chantagem da Comissão Europeia

No dia 11 de julho, em visita ao Irã, o presidente russo 
Vladimir Putin rebateu as acusações de chantagem 
feitas pela Comissão Europeia à possibilidade de 
corte no fornecimento de gás aos países europeus 
e rechaçou a busca do Ocidente por reduzir sua 
dependência dos combustíveis fósseis e apostar 
na energia verde. Sua declaração foi pautada pela 
equiparação do que chamou de “relacionamentos 
[pessoais] não tradicionais” às energias renováveis, 
igualmente consideradas fontes não tradicionais 
por Putin. Na capital iraniana, Teerã, o presidente 
declarou a repórteres: “Eles (ocidentais) são grandes 
especialistas em relações não tradicionais e também 
decidiram depender de energias não tradicionais, 
sol e vento”. “Não tradicional” é a forma como os 
relacionamentos LGBTQIA+ são descritos por 
muitos na Rússia, inclusive na própria legislação. 

Segundo Putin, a Gazprom cumprirá com todos os 
acordos de fornecimento de gás para a Europa. No 
dia 21 de julho, o porta-voz do Kremlin, Dmitry 
Peskov, reforçou que as acusações de chantagem 
são absolutamente falsas e que Moscou as refuta 
resolutamente: “A Rússia não está interessada 
nisso”, se referindo a uma interrupção completa 
do fornecimento de gás para os países europeus.

Fontes: RT, 06/07/2022; Reuters, 19/07/2022; 
TASS, 21/07/2022; TASS, 25/07/2022.
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