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O Boletim Geocorrente é uma publicação quinzenal do Núcleo 
de Avaliação da Conjuntura (NAC), vinculado à Superintendência de 
Pesquisa e Pós-Graduação (SPP) da Escola de Guerra Naval (EGN). 
O NAC acompanha a Conjuntura Internacional sob o olhar teórico da 
Geopolítica, a fim de fornecer mais uma alternativa para a demanda 
global de informação, tornando-a acessível e integrando a sociedade 
aos temas de segurança e defesa. Além disso, proporciona a difusão 
do conhecimento sobre crises e conflitos internacionais procurando 
corresponder às demandas do Estado-Maior da Armada.

O Boletim tem como finalidade a publicação de artigos compactos 
tratando de assuntos atuais de dez macrorregiões do globo, a saber: 
América do Sul; América do Norte e Central; África Subsaariana; Oriente 
Médio e Norte da África; Europa; Rússia e ex-URSS; Sul da Ásia; Leste 
Asiático; Sudeste Asiático e Oceania; Ártico e Antártica. Ademais, 
algumas edições contam com a seção “Temas Especiais”.

O grupo de pesquisa ligado ao Boletim conta com integrantes de 
diversas áreas do conhecimento, cuja pluralidade de formações e 
experiências proporcionam uma análise ampla da conjuntura e dos 
problemas correntes internacionais. Assim, procura-se identificar os 
elementos agravantes, motivadores e contribuintes para a escalada de 
conflitos e crises em andamento, bem como seus desdobramentos.

BOLETIM

PEQUISADORES DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DA 
CONJUNTURA

DIRETOR DA EGN

SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DA EGN

CONSELHO EDITORIAL
EDITOR RESPONSÁVEL

EDITOR CIENTÍFICO

EDITORES ADJUNTOS

DESIGN GRÁFICO

DIAGRAMAÇÃO

ORIENTE MÉDIO & NORTE DA ÁFRICA

EUROPA

AMÉRICA DO NORTE & CENTRAL

ÁFRICA SUBSAARIANA

AMÉRICA DO SUL

ÁRTICO & ANTÁRTICA

LESTE ASIÁTICO

RÚSSIA & Ex-URSS

SUL DA ÁSIA

TEMAS ESPECIAIS

BOLETIM ESPECIAL
O presente documento foi confeccionado pelos estagiários do Núcleo de 
Avaliação da Conjuntura (NAC) com intuito de consolidar os principais 
discursos proferidos na 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU. 

CORRESPONDÊNCIA
Escola de Guerra Naval – Superintendência de Pesquisa e Pós-
Graduação. 
Av. Pasteur, 480 - Praia Vermelha – Urca - CEP 22290-255 - Rio de 
Janeiro/RJ - Brasil 
TEL.: (21) 2546-9394 | E-mail: geocorrentenac@gmail.com

Esta e as demais edições do BOLETIM GEOCORRENTE, em português 
e inglês, poderão ser encontrados na home page da EGN e em nossa 
pasta do Google Drive.

SUDESTE ASIÁTICO & OCEANIA

GEOCORRENTE



3
BOLETIM GEOCORRENTE • ISSN 2446-7014 • EDIÇÃO ESPECIAL: 75a AGNU • Setembro | 2020

BOLETIM
GEOCORRENTE

ÍNDICE
Presidente Matamela Cyril Ramaphosa, ÁFRICA DO SUL ....................................4

Ministro de Relações Exteriores Heiko Maas, ALEMANHA ...................................4

Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, ANGOLA ......................................5

Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, ARÁBIA SAUDITA ..........................................5

Presidente Alberto Fernández, ARGENTINA .........................................................6

Primeiro-ministro Scott Morrison, AUSTRÁLIA .......................................................6

Ministro das Relações Exteriores Vladimir Makei, BELARUS ................................7

Presidente Jair Bolsonaro, BRASIL ........................................................................7

Presidente Xi Jinping, CHINA .................................................................................8

Presidente Moon Jae-in, COREIA DO SUL ............................................................8

Presidente Donald Trump, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ..............................9

Presidente Rodrigo Duterte, FILIPINAS .................................................................9

Presidente Emmanuel Macron, FRANÇA .............................................................10

Primeiro-ministro Narendra Modi, ÍNDIA ..............................................................10

Presidente Joko Widodo, INDONÉSIA ................................................................. 11

Presidente Hassan Rouhani, IRÃ ......................................................................... 11

Primeiro-ministro Yoshihide Suga, JAPÃO ...........................................................12

Presidente López Obrador, MÉXICO ...................................................................12

Presidente Muhammadu Buhari, NIGÉRIA ..........................................................13

Primeiro-ministro Boris Johnson, REINO UNIDO .................................................13

Presidente Vladimir Putin, RÚSSIA ......................................................................14

 .................................................................14

Presidente Volodymyr Zelenskyy, UCRÂNIA ........................................................15

Presidente Nicolás Maduro, VENEZUELA ...........................................................15

A 75a AGNU iniciou na terça-feira, 15 de setembro 
de 2020, com o tema “O futuro que queremos, as 

Nações Unidas de que precisamos: reafirmando nosso 
compromisso coletivo com o multilateralismo”. O 
evento de maneira semipresencial, apenas com os 
delegados dos países presentes, ocupando 10% do 
espaço total do salão em Nova York e de modo virtual 
pelos chefes de Governo dos Estados membros. Além 
disso, contou com o discurso do Papa Francisco (dia 
25/09), o qual abordou  temas ambientais e sociais 
(destacou a situação da Amazônia) e a necessidade de 
uma nova organização financeira global; e com a fala 
de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, 
o qual declarou a União Europeia como apoiadora 
inabalável da ONU, comprometendo-se com a 
cooperação em diferentes agendas internacionais.

O primeiro dia do Debate Geral de Alto Nível foi em 
22 de setembro de 2020. O discurso de abertura 

foi do secretário-geral da ONU, António Guterres, 
o qual pediu pelo cessar-fogo global até o final de 
2020. Logo em seguida, o discurso de inauguração 
foi proferido pelo atual presidente da AGNU, Volkan 

Mencionou, também, as ações que buscará executar 
durante seu mandato e, por fim, oficializou a abertura 
do debate, dando espaço para que os delegados 
apresentassem os líderes de seus respectivos países, 
e, assim, estes (por vídeo) proferiram seus discursos. 
O debate teve continuidade até o dia 26 (sexta-feira) e 
retomou no dia 29 (terça-feira, sessão única matutina).
Todos os discursos proferidos na AGNU 75 estão 
disponíveis, na íntegra, no endereço oficial da ONU.

INTRODUÇÃO
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Presidente Matamela Cyril Ramaphosa,  
ÁFRICA DO SUL

Discursou em homenagem aos 75 anos das Nações 
Unidas, evidenciando a importância da instituição 
para a cooperação e paz mundial, além de enfatizar o 
multilateralismo.

COVID-19: Comentou, de maneira diplomática, as 
políticas de cooperação adotadas pelos países. Disse que o 
continente africano está agindo de maneira rápida e eficaz 
e acentuou o papel dos blocos econômicos da região, 
da União Africana e de todo sistema multilateral para o 
fortalecimento da economia, sociedade e política nestes 
tempos de pandemia. Enfatizou a fala do secretário-geral 
da ONU, António Guterres, sobre a criação de um Novo 
Contrato Social e um Novo Acordo Global a partir do qual 
criaria um ambiente mais inclusivo e equilibrado, no qual 
deve haver uma reformulação da dívida e maior acesso a 
crédito acessível para os países em desenvolvimento.

POLÍTICA EXTERNA: No sentido de não deixar 
nenhum país para trás, reitera a posição da África do 
Sul de retirar as sanções internacionais contra o Sudão e 
Zimbábue, além da suspensão do pagamento de juros sobre 
as dívidas externas e públicas das nações africanas. Nesse 
sentido, encorajados pelo G20, FMI, Banco Mundial e 
ONU, buscam soluções para a sustentabilidade da dívida 
nos países em desenvolvimento. Citou a importância 
do movimento “Black Lives Matter” ao introduzir uma 
fala sobre o racismo no mundo. Chamou a comunidade 
internacional para interromper o embargo à Cuba.

DEFESA: Comentou sobre a contribuição do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e do 
Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA) 
para promover paz e segurança no Sudão, Sudão do Sul, 
Somália, Mali e na República Centro Africana. Com 
isso, aproveitou e salientou a má representação dos 
países africanos no CSNU e apontou a importância de 
uma reforma institucional. Frisou a posição da África 
do Sul contra a ocupação ilegal na Palestina e no Saara 
Ocidental, que vai contra o princípio de autodeterminação 
dos povos.  

MEIO AMBIENTE: Reforçou a necessidade de 
economias verdes, voltadas a um crescimento econômico 
com baixo percentual de poluição de carbono na 
preocupação mudanças climáticas.

Ministro de Relações Exteriores Heiko Maas, 
ALEMANHA

COVID-19: Destacou a desinformação, em meio ao 
atual cenário mundial, onde a busca por vacina e remédios 
não deve ser uma competição. Afirmou o compromisso 
alemão na distribuição de vacinas e medicamentos e na 
doação de  mais de três bilhões de euros para auxiliar 
na gestão da atual crise global, focando, em especial, na 
Organização das Nações Unidas, no Fundo Monetário 
Internacional, Banco Mundial e  Organização Mundial 
de Saúde.

 
POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Destacou a 

cooperação internacional por trás do acordo de cessar-
fogo na Ucrânia: resultado de negociações entre esse país 
e Rússia, França e Alemanha. Destacou a questão Líbia, 
buscando, junto às Nações Unidas, a implementação das 
decisões tomadas no início do ano, durante a Conferência 
de Berlim, além de ter proposto aos demais países que 
suspendam o envio de armamentos e mercenários para o 
território líbio. Sublinhou a importância da aproximação 
entre Israel e países árabes.

Demonstrou sua preocupação acerca do cessar-fogo 
global, adotado em julho pelo Conselho de Segurança sob 
a presidência da Alemanha. Falou sobre o empenho de 
esforços no combate ao terrorismo  no Sahel, estabelecendo 
diálogos com os países da região, Organizações regionais 
e Comunidade Internacional. Apoiou os esforços 
empregados pela Comunidade Econômica dos Estados 
da África Ociental no Mali e propôs um novo esforço 
internacional para o estabelecimento de paz na Síria.

Repreendeu os países que violam o Direito 
Internacional, categorizando o envenenamento do 
opositor russo Alexei Navalny como violação dentro da 
Comunidade Internacional. Ele endereçou à Rússia que 
realize mais investigações sobre o caso e alertou sobre as 
consequências, sendo direito da União Europeia impor 
sanções. Destacou as frequentes discussões sobre clima e 
segurança dentro da Agenda do Conselho de Segurança, 
sendo um anseio alemão por sua continuidade por parte 
dos futuros membros do Conselho em 2021. Falou sobre 
a previsão de diálogos e revisões sobre o desarmamento 
nuclear e a não-proliferação de armas químicas na 
próxima Conferência do Tratado de Não Proliferação, 
unido aos esforços europeus para promoção de um acordo 
nuclear com o Irã.

No que tange a crise política em Belarus, mencionou 
que buscou um diálogo mediado pela Organização para 
a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), todavia, 
a iniciativa foi rejeitada por Alexander Lukashenko 
(presidente de Belarus).
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Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, 
ANGOLA

Começou sua fala mostrando a importância do 
multilateralismo propugnado pela ONU para o controle da 
pandemia de COVID-19, descreveu também a conjuntura 
atual de Angola e os retrocessos no desenvolvimento que 
o país vinha passando depois da crise de 2008.

ECONOMIA E COVID-19: Mencionou que prevê, 
apesar da reestruturação da economia nacional, uma 
demora na retomada econômica, devido as circunstâncias  
atuais que desarticulam a cadeia produtiva, afetam o preço 
dos principais produtos exportados pelo país, paralisam a 
economia e promovem  uma situação social instável.

Afirmou que os recursos que eram destinados para 
financiar os setores produtivos da economia precisaram 
ser desviados para emergências vindas pela pandemia. 
Diante disso, foram construídos centros para manter 
pessoas em situação de quarentena institucional, enviar 
os equipamentos necessários para hospitais, criação de 
centros hospitalares e outras estruturas.

COOPERAÇÃO e DEFESA: Demonstrou apreço 
à iniciativa do G-20 em aliviar a dívida dos países em 
desenvolvimento, no intuito de amenizar os problemas 
provenientes da pandemia. Vê a importância dos 
investimentos externos diretos para o desenvolvimento 
das economias dos países da África. Com isso, ele 
compreende a importância das nações desenvolvidas em 
criar fundos de investimento para serem usados pelos 
investidores interessados no continente.

Retomou a importância da ONU e do multilateralismo 
para contornar os problemas globais. Segundo ele, é 
com este mecanismo político que as melhorias justas e 
duradouras, respeitando os relatórios do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, podem ser levadas ao 
Oriente Médio, Líbia, Sahel e outras regiões.

Expôs seu entendimento de que a questão de Segurança 
na África é circundada pelo terrorismo internacional, 
pela expansão do fundamentalismo religioso e pelos 
conflitos pós-eleitorais, o que necessita de auxílio da 
ONU na manutenção da paz nas regiões que passam por 
estas circunstâncias. Ainda neste aspecto, destacou o 
papel da organização no reconhecimento dos governos 
legítimos, no entanto, não desconsiderando o possível 
envolvimento das Nações Unidas nos países em que são 
encontrados estes problemas.

Realçou, em vista a nova geopolítica mundial, 
a necessidade de reformulação da Organização das 
Nações Unidas, de modo a compreender melhor a 
representatividade dos povos, nações e continentes.

Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud,  
ARÁBIA SAUDITA

Iniciou seu discurso agradecendo aos secretários da 
ONU pela oportunidade e elogiando o bom trabalho. 
Logo em seguida, citou os desafios sociais, econômicos 
e sanitários que o mundo encontrou para lutar contra a 
COVID -19, inclusive as doações e auxílios da Arábia 
Saudita a fim de combater o mesmo. 

DEFESA: Citou as instabilidades e conflitos que o 
Oriente Médio vem passando, especialmente os causados 
por grupos extremistas. Argumentou que o país foi e é 
essencial para promover a paz no Irã durante as últimas 
décadas, inclusive mantendo relações com diversos 
presidentes com o intuito de criar boa vizinhança e respeito 
mútuo. O país reconhece as tentativas internacionais de 
resolver a problemática do programa nuclear, entretanto, 
o que o mundo teria observado é uma intensificação do 
expansionismo iraniano e a criação de grupos terroristas 
trazendo nada além de caos e extremismo. 

Abordou que o Irã atacou instalações produtoras de 
petróleo e, ao fazê-lo, causou instabilidade na cadeia de 
fornecimento em todo o mundo, ademais, indica ao Irã 
o ataque feito à Arábia Saudita de mais de 300 mísseis 
balísticos, descumprindo as resoluções das Nações 
Unidas. Por isso, é fundamental encontrar uma solução 
internacional para o problema e da interferência iraniana 
na política de outros países. Ademais, a interferência 
iraniana no golpe dado ao Iêmen impactou diretamente na 
crise econômica e humanitária. Realçou que não hesitará 
em fazer todo o necessário para manter sua segurança 
nacional e não irá abandonar o povo do Iêmen.

Posicionou o terrorismo e o extremismo como a maior 
ameaça ao mundo, como exemplo, o ISIS e Al-Qaeda. 
Falou que a Arábia Saudita tem demonstrado grandes 
esforços, vencido diversas batalhas e realizado diversas 
campanhas internacionalmente, mas é necessário que 
haja um empenho conjunto. Acredita que os grupos 
terroristas encontram espaços para crescer em meio a 
governos fracos. Disse que seu maior objetivo é a paz no 
Oriente Médio e que não poupará esforços para chegar 
ao mesmo. 

Por fim, pediu cooperação para lidar com todos os 
desafios que impedem um futuro mais seguro para as 
próximas gerações.
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Presidente Alberto Fernández, ARGENTINA

COVID-19: Relembrou o esforço global em descobrir 
uma vacina para a COVID-19 para tratamento da doença, 
como na distribuição de respiradores artificiais. Pontuou 
que deve-se criar uma “vacina” contra a injustiça social, a 
degradação ambiental, a discriminação em todas as suas 
formas. Salientou as medidas sanitárias realizadas para 
controlar a pandemia e a economia, com forte presença 
e atividade do Estado para ajudar as famílias e empresas 
privadas. Defendeu que vacina deva ser um bem público 
global, para que todas as nações tenham acesso a ela de 
maneira equitativa.

COOPERAÇÃO: Lembrou que já havia uma crise 
nas instituições internacionais antes da pandemia e que, 
com a COVID-19, percebe-se que as métricas usadas para 
determinar acesso a recursos para o desenvolvimento são 
falhas e precisam ser revistas. Defendeu o multilateralismo 
solidário para criar pontes entre pessoas, nações e regiões, 
ajudas econômicas para que países pobres alcancem 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da 
Agenda 2030. Reafirmou o compromisso com a agenda 
ambiental, com o desenvolvimento integral e sustentável 
e com a implementação do Acordo de Paris.

ECONOMIA: Criticou a estrutura do endividamento 
externo que mantém o atraso e o subdesenvolvimento das 
nações. Endividamento este que teria conseguido negociar 
com a maioria de seus credores ao longo da pandemia, 
inclusive com o FMI. Sugeriu que a comunidade 
internacional renegocie dívidas para ter maiores recursos 
públicos de enfrentamento da pandemia e manutenção do 
crescimento inclusivo.

DIREITOS HUMANOS: Defendeu que eles devem 
ser priorizados, tal qual a Argentina o faz desde 1983 
(fim da ditadura militar) com a memória, verdade e 
justiça como guias da democracia, assim como o respeito 
à diversidade, inclusão e aos refugiados e migrantes. 
Criticou os países que impõem sanções e bloqueios 
econômicos a outras nações no momento de crise 
humanitária.

DEFESA: Reafirmou os direitos soberanos da 
Argentina sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul, 
Sandwich do Sul e seus espaços marítimos circundantes 
como sendo parte do território argentino e que seriam 
ilegalmente ocupados pelo Reino Unidos há mais de 
187 anos. Criticou o Reino Unido por não renovar as 
negociações da disputa territorial, explorar ilegal e 
unilateralmente os recursos naturais renováveis e não 
renováveis da área, bem como insistir na presença militar 
nas ilhas, provocando tensão numa região caracterizada 
como uma zona de paz e cooperação internacional.

Iniciou seu discurso dizendo que essa é uma reunião 
histórica e incomum. Disse que “a pandemia ceifou 
muitas vidas e mergulhou o mundo em recessão, e o 
momento vivido faz lembrar da nossa interdependência”.

COVID-19: Afirmou que, embora a economia 
australiana tenha entrado em recessão, o impacto foi 
bem menor do que em outros países desenvolvidos, e 
que quase metade dos empregos perdidos por conta do 
novo coronavírus já foram recuperados. Mencionou os 
investimentos feitos para garantir que o sistema de saúde 
do país não entrasse em colapso. Disse que a abordagem 
da Austrália salvou vidas e meios de subsistência e 
protegeu os mais vulneráveis da melhor forma.

Relembrou que o país ofereceu ajuda às ilhas do 
Pacífico, especialmente às nações insulares do Sudoeste 
Pacífico. Já no Sudeste Asiático, foram fornecidos 
equipamentos médicos e estão em colaboração para o 
desenvolvimento da vacina, além de terem contribuído 
com US$ 80 milhões para tal feito. Pediu que o país que 
conseguir produzir a vacina compartilhe com os outros, 
sendo uma responsabilidade moral; “if we find the vaccine 
we will share it”. Apoiou os esforços da OMS para que 
as vacinas e os medicamentos para COVID-19 sejam 
distribuídos de forma justa. Reconheceu os esforços da 
organização para conter o avanço da pandemia da região 
do Indo-Pacífico.

COOPERAÇÃO: Relembrou que o país trabalhou 
recentemente com as Nações Unidas e mais 120 países 
como co-autores de uma declaração contra a desinformação 
generalizada. O país se orgulha em estar presente na ONU 
desde o início e do papel que desempenha desde então. 
Afirmou que valoriza o respeito pelas leis internacionais 
e da resolução pacífica de conflitos através do diálogo, 
isso inclui garantir que reivindicações territoriais e 
marítimas sejam baseadas e determinadas pelo Direito 
Internacional, incluindo a Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar. Disse que não recuarão em direção 
ao combate ao protecionismo e liderarão esforços para 
a reforma da OMC; Ele defendeu regras comerciais que 
sejam transparentes e não discriminatórias. Lembrou que 
desempenharam um papel importante nas negociações 
para o estabelecimento do “Nuclear-Test-Ban Treaty 
Organization”, considerando-o um pilar para paz e 
segurança internacional hoje.

Reforçou seu compromisso com os Acordos de Paris 
e de Kyoto para redução de emissão de gás carbono. E 
a promoção dos valores universais de direitos humanos, 
igualdade de gênero e o Estado de Direito.
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Ministro das Relações Exteriores Vladimir 
Makei, BELARUS

COVID-19: Destacou que estamos atravessando uma 
mudança paradigmática, na qual a pandemia destacou 
que a Comunidade Internacional foi incapaz de suprir as 
expectativas para o combate da COVID-19, falhando na 
delimitação de uma abordagem comum. Prevalecendo a 
ideia de que esse era um desafio melhor endereçado ao 
âmbito doméstico, além de alguns Estados usarem uma 
moratória para endereçar acusações a outros Estados.
Declarou que seu país não escolheu o que consideram 
um caminho dúbio, não fecharam suas fronteiras e 
nem se isolaram internacionalmente, buscaram seguir 
os contornos da globalização adotando dois fatores: 1) 
Manter o país ativo, primeiramente devido a Economia; 
e, 2) Garantir a sua população a melhor proteção. 

DEFESA: Convocou a responsabilidade a ser 
demonstrada pelos Estados membros do Conselho 
de Segurança visando cumprir seu papel dentro da 
Organização. Sendo capaz de minimizar guerras e 
conflitos armados a nível global e/ou regional, levando 
em consideração a integridade territorial de cada país, 
respaldada pelo Direito Internacional. Mencionou que, ao 
longo dos últimos anos, Belarus tem ativamente proposto 
novos diálogos sobre Segurança Internacional, almejando 
reduzir as diferenças nas relações intergovernamentais e 
a reconstrução da ordem global multilateral. Apoiou as 
ações pragmáticas da ONU e os debates na Assembleia 
Geral  acerca da proibição de novas armas de destruição 
em massa, apoiado por praticamente todos os Estados 
membros, cientes dos riscos para a política econômica e 
confrontação militar.

 
POLÍTICA EXTERNA: Destacou as tentativas 

empregadas por diversos países para  promover seus 
próprios interesses políticos, incluindo, países ocidentais 
voltados à situação doméstica de Belarus, os quais, 
segundo o ministro, não respeitam o resultado das eleições 
presidenciais e constantemente têm buscado desestabilizar 
a situação a partir de falhas das implementações de uma 
Revolução Colorida e caos generalizado. Rejeitou  a 
interferência externa e a imposição de restrições ao país, 
tais como  sanções e qualquer uso de meios coercitivos 
unilaterais, como ocorrido em Cuba. Afirmou que o futuro 
de Belarus será decidido por sua população, através de 
diálogos e reforma da Constituição, atualmente em voga.  

ECONOMIA: Demonstrou a necessidade de 
aumentar os investimentos nos sistemas de saúde, 
infraestrutura, educação e acesso a tecnologias digitais, 
visando revitalizar a economia. Sendo um país de renda 
média, Belarus acredita que é preciso criar uma estratégia 
de Desenvolvimento Sustentável voltada a países com o 
mesmo perfil econômico, baseado na Agenda 2030.

Presidente Jair Bolsonaro, BRASIL

COVID-19: Lamentou as mortes pela COVID-19, 
e relembrou seu papel sobre a necessidade de gerenciar 
simultaneamente e de forma responsável o vírus e o 
desemprego. Falou sobre o investimento em ações 
de saúde, doações, investimento em pesquisa e 
desenvolvimento e da produção da vacina de Oxford no 
Brasil.

Em tecnologia, disse que o Brasil está aberto para 
o desenvolvimento da indústria 4.0 e das inovações 
tecnológicas, desde que os parceiros respeitem a soberania 
nacional, a liberdade e proteção de dados.

MEIO AMBIENTE: Afirmou que o Brasil possui 
a melhor legislação ambiental do planeta e que é líder 
na conservação de florestas tropicais e na produção 
mais limpa e diversificada de energia e que, ainda que 
esteja entre as dez maiores economias do mundo, é 
responsável por apenas 3% das emissões de carbono. 
Mencionou que a  umidade das florestas impede a 
propagação de incêndios e os focos criminosos estariam 
sendo rigidamente combatidos. Ademais, pelo tamanho 
da Região Amazônica, haveria dificuldade em conter 
incêndios, extração ilegal de madeira e biopirataria, mas 
que conta com o apoio e participação das Forças Armadas.

MISSÕES E DEFESA: Citou a Venezuela pelo 
compromisso brasileiro com os direitos humanos e 
a Operação Acolhida, que recebeu mais de 400 mil 
solicitantes de refúgio venezuelanos, decorrente da crise 
estrutural do país. Reiterou o compromisso nacional com 
a Defesa da Carta das Nações Unidas, quanto a paz e a 
segurança internacional, dentre outros pontos. Relembrou 
a participação brasileira em missões de paz em Suez, 
Angola, Timor Leste, Haiti, Líbano e Congo.

ECONOMIA: Comprometeu-se com os acordos 
de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, 
bem como com a abertura comercial. Ressaltou a 
possibilidade de entrada do país na OCDE e que, para 
isso, está melhorando a regulação financeira, a segurança 
digital e a proteção ambiental, bem como outras medidas 
na economia interna.

DEFESA: Informou que o Brasil está revitalizando a 
ZOPACAS e preocupa-se com o terrorismo internacional, 
a segurança regional e a promoção da democracia 
na América Latina. Ressaltou o aumento de relações 
com o Oriente Médio e parabenizou o plano de paz 
de Donald Trump de pacificar a região e solucionar o 
conflito israelense-palestino, bem como a aproximação 
simultânea com Israel e demais países árabes.
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Presidente Xi Jinping, CHINA

Iniciou seu discurso relembrando o aniversário de 75 
anos da vitória na guerra contra o fascismo e a fundação 
das Nações Unidas. 

COVID-19: Abordou os esforços governamentais, 
a dedicação da classe médica e dos cientistas, além da 
união dos povos, e afirmou que o vírus será derrotado.
Mencionou que os recursos disponíveis devem ser 
mobilizados para respostas com bases científicas, e que 
o papel de liderança deve ser assumido pela Organização 
Mundial da Saúde, além das tentativas de politização do 
vírus devem ser rejeitadas.

Afirmou que é necessário demonstrar preocupação 
e auxiliar os países em desenvolvimento, especialmente 
os africanos. Atualmente, há várias vacinas em fase de 
desenvolvimento na China em estágio 3 de testes clínicos. 
Quando estiverem prontas, serão distribuídas em caráter 
prioritário a outros países em desenvolvimento.

ECONOMIA: Afirmou o compromisso de fornecer 
US$ 2 bilhões em assistência internacional em dois anos 
para áreas como educação, mudanças climáticas e apoio 
na restauração do desenvolvimento econômico e social 
de outros países. A pandemia fez lembrar que nenhum 
país se beneficiaria com outros estando com dificuldades, 
nem seria possível manter estabilidade interna tirando 
vantagens dos outros. Ressaltou que a globalização 
econômica é realidade indiscutível: é preciso encontrar 
“equilíbrio entre governo e mercado, justiça e eficiência, 
crescimento e distribuição de renda, e tecnologia e 
emprego de modo a garantir desenvolvimento completo e 
equilibrado que traz benefícios às pessoas de todos países 
setores e experiências de maneira igualitária”. Defendeu 
o comércio multilateral tendo a Organização Mundial do 
Comércio como referência.

MEIO AMBIENTE: Discursou que a humanidade 
precisa fazer uma revolução verde e avançar na criação 
de desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, 
em que o Acordo de Paris mostra o caminho básico para 
o  desenvolvimento verde e baixa produção de carbono, 
e todos devem honrar o Acordo. Buscando a construção 
de uma sociedade próspera, tirando da pobreza todos 
os moradores de áreas rurais que estão abaixo da linha 
da pobreza,  cumprindo assim a meta estabelecida na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável antes 
do prazo. Afirmou que não busca hegemonia, expansão 
ou projeção de influência, nem possui a intenção de entrar 
numa nova Guerra Fria ou “guerra quente”. Pretende 
continuar reduzindo diferenças e resolvendo disputas 
através do diálogo.

Presidente Moon Jae-in, COREIA DO SUL

Iniciou seu discurso afirmando que a humanidade já 
enfrentou diversas crises e que, apesar do momento vivido, 
o amanhã será diferente. Ofereceu suas condolências às 
vítimas da COVID-19 e familiares enlutados e agradeceu 
aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente.

COVID-19: Mencionou que o país utilizou seus 
princípios democráticos na prevenção de  doenças 
infecciosas - abertura, transparência e democracia - e que 
combinou multilateralismo com espírito comunitário, 
compartilhando equipamentos de prevenção de doenças 
com outros países. Pediu o aumento da cooperação 
internacional para o desenvolvimento da vacina, assim 
como garantir que os países em desenvolvimento e em 
dificuldades econômicas tenham doses suficientes.

Falou sobre a participação ativa do mecanismo 
COVAX, liderado pela Organização Mundial da Saúde 
e pela Gavi. Como sede do Instituto Internacional de 
Vacinas, a Coreia do Sul fornecerá apoio ativo a atividades 
voltadas para desenvolvimento e distribuição de vacinas 
a preços acessíveis. Assim como é preciso manter as 
medidas sanitárias ao mesmo tempo em que se mantém a 
economia ativa, é preciso fortalecer o multilateralismo e 
o livre comércio.

MEIO AMBIENTE E ECONOMIA: Afirmou que 
a Coreia do Sul aceitou o “New Deal coreano”, sobre os 
pilares do “Digital New Deal'' e do “Green New Deal”, 
que marca mudança na economia coreana. Garantiu que o 
país está se empenhando ativamente no estabelecimento 
de um novo regime climático e está implementando 
fielmente os termos do Acordo de Paris.

DEFESA E COOPERAÇÃO: Proferiu que a região 
que mais precisa de paz hoje é a Península Coreana, e 
que o país tem sido firme em seus esforços para alcançar 
a desnuclearização e estabelecer paz no local. A cúpula 
EUA-Coreia do Norte provou que o processo de paz 
é possível através do diálogo. A cooperação das duas 
Coreias na prevenção de doenças e promoção da saúde 
também vão colaborar no processo de construção de uma 
península pacífica. Propôs o lançamento do Northeast 
Asia Cooperation Initiative for Infectious Disease 
Control and Public Health, tendo como membros: Coreia 
do Norte, China, Japão, Mongólia e Coreia do Sul. 

Relembrou, ainda, que este ano marca o 70º aniversário 
da eclosão da guerra da Coreia. Reforçou que a paz na 
Península garantiria paz no Nordeste Asiático como um 
todo, e potencialmente traria respostas positivas para a 
ordem mundial.
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Presidente Donald Trump,  
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

COVID-19: Iniciou seu discurso relatando o fato 
de, após 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, o 
mundo estar em uma nova luta global. Mencionou que a 
luta é contra o “vírus da China”. Ressaltou  a mobilização 
de guerra para lidar com a pandemia, a ponto de produzir 
respiradores em larga escala e com produção excedente 
exportada. Assumiu o pioneirismo no tratamento eficaz 
à COVID-19, reduzindo a mortalidade, e o avanço na 
produção da vacina. Ressaltou que distribuirá a vacina, 
derrotará o vírus, acabará com a pandemia e levará o 
mundo a uma nova era de prosperidade, cooperação e 
paz sem precedentes. Acusou a Organização Mundial da 
Saúde de ser controlada pela China e ter dado declarações 
falsas sobre a disseminação da doença. 

MEIO AMBIENTE E COOPERAÇÃO: Clamou 
que a ONU também deva responsabilizar a China por 
suas ações, assim como pela poluição dos oceanos. 
Seguiu comparando EUA com a China e seus níveis de 
emissão de carbono. Afirmou que a ONU deve voltar-
se para o combate ao terrorismo, a opressão sofrida por 
mulheres, o trabalho forçado, além do tráfico de drogas, 
de pessoas e sexual, perseguição religiosa e limpeza 
étnica de minorias, problemas estes que seriam reais e 
que deveriam ser o foco da organização. Ressaltou que, 
em seu governo, os EUA viram a bonança econômica 
e que seguirá dessa forma, relacionando isso com sua 
possível reeleição.

DEFESA: Destacou os gastos em Defesa em mais de 
US$ 2,2 trilhões e que suas Forças Armadas são as mais 
fortes do mundo e, com isso, teriam revitalizado a OTAN 
e feito parcerias com México, Guatemala, Honduras e El 
Salvador para impedir o tráfico humano, além de seguir 
na luta pela liberdade de Cuba, Nicarágua e Venezuela. 
Afirmou que a saída do acordo nuclear com o Irã foi 
positivo e que os EUA derrotaram o Estado Islâmico e 
o maior terrorista do mundo, o general iraniano Qasem 
Soleimani. Relembrou da ação feita no acordo de paz 
entre Sérvia e Kosovo, bem como a pacificação do Oriente 
Médio. Ele afirmou que esses acordos seguiriam em breve, 
dando a entender novamente sua reeleição, e prometeu 
o retorno de tropas estadunidenses ainda presentes no 
Afeganistão. Definiu seu país como pacifista, ou seja, 
busca a paz por meio da força, diferente de presidentes 
anteriores que usavam métodos fracassados de paz.

Presidente Rodrigo Duterte, FILIPINAS

Iniciou seu discurso dizendo que a COVID-19 trouxe 
uma crise sem precedentes; é o maior desafio das Nações 
Unidas desde a Segunda Guerra Mundial.

COVID-19: Solidarizou-se com as famílias das 
vítimas do novo coronavírus e agradeceu aos trabalhadores 
na linha de frente no combate ao vírus. Falou que valoriza 
o papel desempenhado pela ONU nessa luta, e, como um 
país de renda média, agradeceu pelo lançamento da UN 
COVID Response and Recovery Fund. Pediu que quando 
houver vacina, ela seja disponibilizada a todas as nações, 
pois as Filipinas, junto com os membros da ASEAN, 
defendem que a vacina deve ser considerada um bem 
público global.

Pediu uma agenda global com recursos e espaço 
político suficiente para a Organização Mundial da Saúde, 
visto que é preciso ter uma OMS com ação rápida para 
coordenar e responder.

COOPERAÇÃO: Abordou que, apesar da situação 
de pandemia, as tensões geopolíticas continuam a crescer, 
o que não beneficia a ninguém e a “guerra de palavras” 
pode desencadear uma guerra real. Afirmou que o 
governo filipino iniciou um programa de repatriação sem 
precedentes, em que mais de 345 mil filipinos precisaram 
voltar para casa, o país já trouxe de volta metade desse 
grupo, e estão trabalhando para trazer a outra metade. 
Agradeceu ainda aos países que forneceram a imigrantes 
filipinos residência, acesso a testes e tratamentos de 
saúde durante a quarentena.

Pediu mais cooperação na promoção dos direitos dos 
imigrantes, independente do seu estatuto de imigrante, 
além de achar necessário que todos aderissem ao Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 
Relembrou que a mesma urgência para combater a 
COVID-19 é necessária para enfrentar a crise climática, 
pois principalmente países em desenvolvimento sofrem 
mais com esse fenômeno.

Defendeu os Direitos Humanos e diz que fará 
parcerias para combater o terrorismo e relembra sua Lei 
Anti-Terrorismo de 2020, além de se mostrar contrário ao 
uso de armas nucleares.

ECONOMIA: Abordou que a taxa de pobreza nas 
Filipinas foi reduzida em 16,6% e a taxa de crescimento 
econômico foi de 6,4% entre 2019 e 2020, mas que a 
pandemia colocou o país em recessão. Contudo, as 
Filipinas seguem comprometidas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.
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Presidente Emmanuel Macron, FRANÇA

Destacou que o presente ano foi um choque para 
diversos setores: economia, saúde, segurança e social, 
ressignificando os 75 anos das Nações Unidas.

COVID-19: Falou que o multilateralismo é um 
imperativo, é preciso cooperação entre os países e 
atores internacionais, inovação científica e soluções 
internacionais. Ele descreveu que 37 milhões de pessoas 
caíram ou voltaram à pobreza extrema em 160 países, 
mais de um bilhão de alunos foram afetados e durante 
esse mesmo período, mulheres foram atingidas por 
diferentes formas de violência. Mencionou a rápida 
fragmentação dos meios de ação coletiva por todo o 
mundo e a propagação de desinformação dentro dos 
Estados. Observou-se o crescente choque hegemônico 
entre China e Estados Unidos, ao que chamou de “paz de 
dois”e o desalinhamento do Direito Internacional.

Afirmou que há na União Europeia um caráter de 
unidade e solidariedade entre os Estados, os quais, juntos 
a parceiros Africanos e G-20, auxiliaram os países mais 
vulneráveis ao combate do vírus. 

MEIO-AMBIENTE, DEFESA E POLÍTICA 
EXTERNA: Elencou cinco princípios que pretende 
desenvolver junto com países dispostos a cooperar:

1) Luta contra a proliferação de armas de destruição em 
massa e contra o terrorismo. Através da implementação 
do Acordo de Viena (2015), não aceitando violações 
cometidas pelo Irã e apoio aos esforços advindos dos 
Estados Unidos em negociações com a Coreia do Norte. 
Do mesmo modo, a França não tolerará a disseminação 
de armas químicas na Europa, Rússia e Síria.

2) Construção da paz, estabilidade e o respeito a 
igualdade e soberania dos Estados. Mencionou a presença 
francesa no Líbano, respeitando o direito soberano do 
povo libanês e auxiliando sua recuperação econômica. 
Afirmou que a Europa está pronta para consolidar a 
chamada “Pax Mediterrânea”, através de diálogos com 
a Turquia e almeja uma mediação da Organização para a 
Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), através do 
presidente russo, Vladimir Putin, para estabilizar a crise 
política em Belarus.

3) Proteção dos bens comuns visando a estabilidade 
dos interesses nacionais e dos equilíbrios regionais, 
abordando o clima e a biodiversidade da sua agenda 
coletiva. Além do espaço digital  ser um bem comum a ser 
discutido na Parceria Global em Inteligência Artificial.

4) Construção de um novo cenário globalizado, 
afirmando que a África, junto a Europa, será o motor para 
a redefinição do novo escopo de organização mundial.

5) Respeito ao Direito Internacional Humanitário e os 
direitos fundamentais. 

Primeiro-ministro Narendra Modi, ÍNDIA

Iniciou parabenizando a ONU pelos seus 75 anos e 
demonstrou orgulho pelo fato de a Índia ser uma de suas 
fundadoras.

COOPERAÇÃO: Reforçou que o mundo em 1945 
era muito diferente de hoje, e questionou se o caráter das 
Nações Unidas, forjado pelas circunstâncias da época, 
ainda é relevante. Ao olhar para a história da ONU, 
segundo ele, veremos conquistas incríveis, mas também 
várias guerras, incluindo civis. Questionou o papel 
das Nações Unidas na luta contra o novo coronavírus, 
afirmando que há a necessidade de mudanças nos 
processos e nas respostas da ONU.

Argumentou que os indianos esperam pela reforma 
há muito tempo. Questionou por quanto tempo o país, 
maior democracia do mundo, ficará de fora da estrutura 
de tomada de decisões. Disse que sempre priorizou o 
bem estar de todos, falando que o país já enviou soldados 
para cerca de 50 missões de paz ao redor do mundo. 
Mencionou que, neste processo de manutenção da paz, 
já perdeu muitos soldados; sendo desejo dos indianos 
ver o papel da Índia ampliado na ONU. Mencionou que 
durante a pandemia, os laboratórios indianos enviaram 
medicamentos para mais de 150 países, sendo o maior 
produtor de vacinas do mundo e quer prestar mais 
assistência à comunidade global. E atualmente, estão 
indo para a fase 3 de testes clínicos.

Relembrou que a partir de janeiro de 2021, a Índia 
vai assumir sua responsabilidade como membro não 
permanente do Conselho de Segurança. O país defenderá 
paz, segurança e prosperidade; não hesitará em se 
levantar contra os inimigos da humanidade, o que inclui 
terrorismo e contrabando de armas.

ECONOMIA: Citou diversas conquistas, como ter 
colocado 400 milhões de pessoas no setor formal da 
economia, e apresentou metas futuras, como proporcionar 
acesso a serviços de saúde gratuitos para 500 milhões 
de pessoas nos próximos 2/3 anos e um programa para 
fornecer água tratada para 150 milhões de moradores 
de áreas rurais. Mencionou o avanço da visão de uma 
Índia autossuficiente. Destacou os grandes esforços que 
estão sendo feitos no país para promover liderança e 
empreendedorismo feminino e para garantir legalmente 
os direitos dos transgêneros.
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Presidente Joko Widodo, INDONÉSIA

COOPERAÇÃO: Questionou se houve sucesso em 
criar o mundo que fora idealizado na época, mas afirmou 
que não chegamos lá. Falou que os princípios da Carta 
da ONU e a Lei internacional ainda são negligenciadas 
em alguns casos, inclusive com relação à soberania e 
integridade territorial. Afirmou que, no momento em que 
todos deviam estar unidos, o que vemos é uma profunda 
divisão e rivalidades crescentes. Destacou que todos 
somos cientes das mazelas que o vírus trouxe, tanto na 
saúde como na economia. Ele mencionou que o vírus 
também não reconhece fronteiras; “No one is safe until 
everyone is”.

POLÍTICA EXTERNA: Relembrou que a Indonésia 
comemora seu 75° aniversário de independência neste 
ano. E também que o país continuará a trabalhar como 
“construtora de pontes”, e esse compromisso será mantido 
inclusive durante a adesão da Indonésia ao Conselho 
de Segurança da ONU como membro não permanente. 
Falou que o espírito de cooperação continuará sendo 
promovido na Indonésia, e ninguém deverá ser deixado 
para trás. Mencionou que o respeito pela igualdade fora 
enfatizado por um dos fundadores da Indonésia durante 
a Conferência de Bandung em 1955, e auxiliou na 
instituição dos Princípios de Bandung. Ressaltando que a 
Palestina era o único país presente que ainda não goza de 
independência - a Indonésia apoia a Palestina, para que 
ela possa desfrutar de seus direitos.

Mencionou que, junto com a ASEAN, a Indonésia 
ajuda a manter o Sudeste Asiático como uma região 
pacífica, estável e próspera; e que no aniversário de 53 
anos da ASEAN foi reafirmado o compromisso de manter 
paz e estabilidade na região.

COVID-19 E ECONOMIA: Discursou que o 
multilateralismo é o único jeito de garantir igualdade, 
sendo necessário o trabalho em conjunto para garantir 
que todos os países tenham acesso a vacina a preços 
acessíveis. Mencionou que é preciso restaurar as 
atividades econômicas gradualmente, explorando a cadeia 
de fornecimento global, sendo assim, a revitalização 
econômica precisa priorizar a saúde de todos os cidadãos 
do mundo.

Presidente Hassan Rouhani, IRÃ

COVID-19: Iniciou seu discurso agradecendo a 
rápida resposta de diversos setores para combater o 
vírus. Argumentou que o novo coronavírus deve guiar 
a humanidade em busca de um estilo de vida mais 
sustentável e da preservação do meio ambiente. 

 
POLÍTICA EXTERNA: Criticou o tratamento 

estadunidense ao Irã e fez uma analogia ao comparar a 
abordagem americana ser tal qual a postura de sua polícia 
com os cidadãos negros. Ele ressaltou que o Irã não 
apenas resiste a essa pressão há décadas como também 
floresceu e cresceu com o seu papel fundamental para 
a civilização e a luta contra o extremismo. Ressaltou 
a participação iraniana em diversos conflitos na 
região como: Afeganistão (participando inclusive nas 
negociações de paz); no Golfo Pérsico/Arábico, no Irã, 
Kuwait, Síria, Líbano, Palestina e Iêmen. Nesse instante, 
Rouhani passou grande parte de seu tempo para enumerar 
e refutar as diversas acusações estadunidenses:

1) Lutar contra Saddam Hussein quando os mesmos o 
apoiaram financeiramente;

2) Estar lutando contra o terrorismo e o Daesh, 
enquanto eles próprios criaram esta rede terrorista;

3) Tentar construir uma rede de armas nucleares;
4) Infringir os direitos humanos, embora os EUA 

tenham dificultado — por meio de suas pressões— a 
saúde, bem-estar e até mesmo o direito à vida de todos 
os iranianos;

5) Os EUA estão diretamente envolvidos, junto com 
seus cúmplices regionais, em cada caso de ocupação, 
guerra e agressão — seja na Palestina, Afeganistão, Iêmen, 
Síria, Iraque, Líbano, Líbia, Sudão ou na Somália. Ainda, 
eles culpam o Irã por suas próprias derrotas inevitáveis 
ao confrontar a vontade das populações regionais.

Seguiu dizendo que a política e o país são diretamente 
afetados pelas sanções e que a liberdade política interna 
é importante. Afirmou que a democracia é o direito 
soberano de uma nação, e não o direito de interferência 
de um forasteiro — muito menos um forasteiro terrorista 
e intervencionista que permanece cativo. O mesmo 
relembra agosto de 1953, quando os EUA derrubaram 
a única democracia no Oriente Médio, por meio de um 
golpe de estado.

Terminou afirmando que a dignidade e a prosperidade 
da nação são essenciais; e eles são alcançados por meio 
da diplomacia, confiando na vontade nacional associada 
à resiliência. Qualquer administração estadunidense não 
tem outra escolha senão a render-se à resiliência da nação 
iraniana.
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Primeiro-ministro Yoshihide Suga, JAPÃO

Iniciou seu discurso dizendo que, apesar de a 
pandemia ter causado uma crise histórica, ela trouxe de 
volta a cooperação internacional.

COVID-19: Falou que o país está em fase de 
revitalizar as atividades socioeconômicas enquanto 
mantém medidas contra o coronavírus. Afirmou que a 
propagação do vírus é uma crise de segurança humana 
que representa ameaça à vida e aos meios de subsistência 
em todo o mundo. O princípio seguido pelo país é  “leave 
no one behind”. Apoiou o desenvolvimento de vacinas e 
trabalha para garantir acesso equitativo a todos, e disse 
que parcerias público-privado são de suma importância, 
principalmente no setor de saúde.

Mencionou que o país está trabalhando com a 
ASEAN para o estabelecimento da “ASEAN Centre for 
public health emergencies and emerging diseases”, e 
oferece suporte ao “Africa Centres for Disease Control 
and Prevention”.

RELAÇÕES EXTERIORES E ECONOMIA: 
Falou que na África é possível testemunhar o resultado 
concreto da cooperação japonesa através da Conferência 
Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da 
África (TICAD) para desenvolvimento de recursos 
humanos, e do fornecimento de instalações no setor de 
saúde. Que é essencial socorrer as economias severamente 
atingidas pela pandemia; sendo assim, o Japão forneceu 
um empréstimo de emergência em resposta à crise 
causada pela COVID-19 de US$ 4,5 bilhões ao longo 
de dois anos. Apesar da COVID, o livre comércio não 
deve ser interrompido. Pediu a reforma da Organização 
Mundial do Comércio e acordos de parcerias econômicas 
com outros países. Destacou a importância das Nações 
Unidas e do multilateralismo. Defendeu a neutralidade 
e governança justa na ONU, além de defender a reforma 
do Conselho de Segurança da ONU. Afirmou que não 
se deve permitir desafios contra o Estado de Direito em 
tempos de incerteza.

DEFESA: Disse que quer normalizar seu 
relacionamento com a Coreia do Norte através de 
resoluções para as questões pendentes, como sequestros, 
armas nucleares e mísseis, assim como a resolução de um 
passado infeliz. Relembrou o 75° aniversário do primeiro 
uso de armas nucleares, em Hiroshima e Nagasaki, e 
afirmou seu compromisso em criar um mundo livre de 
armas nucleares; além de ter lembrado do 50° aniversário 
do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

Por fim, afirmou que o Japão está determinado em 
sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, 
como prova de que a humanidade venceu a pandemia.

Presidente López Obrador, MÉXICO

Iniciou o discurso falando sobre a riqueza histórica e 
cultural mexicana, bem como das grandes civilizações que 
fundaram o país. Aproveitou para criticar o colonialismo 
e a crença de que a colonização justifica atrocidades 
contra populações originárias. Salientou que o México 
tem uma história extraordinária de luta pela liberdade, 
pela justiça, pela igualdade e pela defesa da soberania 
nacional.

Em seu discurso, descreveu marcos transformadores 
da história mexicana: a independência e a abolição da 
escravatura; reformas sociais e a separação entre Estado 
e Igreja; revolução mexicana com mais de 30 anos de 
duração em busca da democracia e direitos sociais.

POLÍTICA INTERNA: Ressaltou que o país é 
abundante em riquezas naturais, como as terras férteis 
para a produção agropecuária, reservas de água, petróleo, 
minas e um povo bom, nobre e trabalhador. Essas riquezas 
impediriam o avanço da corrupção que imperava no país 
até o momento de sua eleição, segundo o mandatário.
Mencionou que a quarta transformação do México estaria 
em curso agora, na construção de uma vida pública sem 
violência e pacifista. Afirmou que alguns desafios são os 
mesmos que atingem o mundo: o impacto sanitário da 
pandemia, a crise econômica dela decorrente, mas que 
diferencia-se por não focar em salvar os ricos e sim os 
pobres, pois a riqueza não é contagiosa como o vírus.

Ressaltou que o México está enfrentando bem a 
pandemia da COVID-19 com a ajuda de especialistas, 
cientistas, médicos, enfermeiras e demais trabalhadores 
da saúde que estão salvando vidas. Reiterou seus esforços 
na reforma do Estado e seus aparatos considerados 
“luxuosos”, como a rifa e venda do avião presidencial e o 
encerramento do Estado Maior Presidencial, com milhares 
de funcionários sem funções efetivas. Reafirmou seu 
compromisso com a austeridade econômica, distribuição 
de renda e bolsas de estudos para jovens.

Tratou da questão migratória e dos mais de 38 milhões 
de mexicanos que buscam uma vida melhor nos Estados 
Unidos e enviam para suas famílias remessas financeiras, 
importante componente do orçamento de milhões de 
famílias, com montante anual recorde esperado para 
2020 de US$ 40 bilhões.
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Presidente Muhammadu Buhari, NIGÉRIA

Introduziu enaltecendo a importância do 
multilateralismo e das Nações Unidas em temas como 
paz e segurança internacional, erradicação da pobreza, 
empoderamento feminino, desenvolvimento da juventude 
e emergências humanitárias. Com isso, enfatizou o papel 
crucial da ONU para estabilidade do mundo na pandemia. 

COVID-19: Ressaltou as políticas do governo 
nigeriano para um futuro próspero e de mitigação da 
pandemia pela implementação do plano de economia 
sustentável. Enfatizou também medidas tomadas 
durante a pandemia, que priorizaram grupos de risco e 
promoveram assistência médica e social. Além de ter 
discutido assuntos como a expansão do registro civil 
na sociedade nigeriana, o apoio no desenvolvimento da 
vacina da COVID-19, o auxílio para famílias e pequenas 
empresas, e incentivos fiscais para estímulo econômico. 

DESENVOLVIMENTO: Incentivou os países mais 
ricos a cooperar com as nações em desenvolvimento 
de maneira a reduzir a pobreza. Enfatizou o destaque 
da Nigéria na implementação das Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. 

DEFESA: Demonstrou preocupação com o comércio 
ilegal de armas, crimes de fronteira, terrorismo e pirataria. 
Pediu apoio internacional em reunir esforços para o 
combate. Requeriu a cooperação da ONU e dos países 
vizinhos para conter o terrorismo promovido pelo Boko-
Haram e bandidos, focados no Lago Chade e ao longo 
do Sahel. Compromissou-se com a não-proliferação de 
armas nucleares. Enfatizando que assinaram o tratado, 
em 2017, e incentivou as outras nações. 

MEIO AMBIENTE: Citou o Acordo de Paris, e 
declarou que a Nigéria está intensificando suas políticas 
para o clima. Estão firmes na revitalização do Lago 
Chade, onde, com isso, proverão condições de habitação 
na região, cooperação interestatal, fortalecimento da 
comunidade resiliente e assistência nos desafios de 
desenvolvimento e segurança. 

POLÍTICA INTERNA: Apontou o compromisso 
do país na gestão de migrações e prevenção da migração 
irregular e tráfico humano, nos direitos humanos, 
empoderamento feminino e igualdade de gênero. 

POLÍTICA EXTERNA: Mencionou apoio à 
expansão do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
e um assento permanente de membros africanos.

Primeiro-ministro Boris Johnson,  
REINO UNIDO

COVID-19: Ressaltou que após nove meses de 
combate ao COVID-19 é perceptível o desgaste das 
relações internacionais e a noção de Comunidade 
Internacional,  materializado através do surgimento de 
fronteiras entre países aliados e/ou no rompimento das 
cadeias de abastecimento global. Pediu que os países 
agissem juntos. Pediu transparência, mencionando que 
as informações devem ser compartilhadas. Buscando, 
portanto, compreender como o vírus surgiu e como foi 
possível se espalhar, de modo que  demais países possam 
fazer o melhor para prevenir sua população. Garantiu 
apoio aos esforços empenhados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Tendo em vista a sua importância, o 
país irá contribuir nos próximos quatro anos com £340 
milhões (cerca de US$ 433 milhões) para a organização, 
um aumento em 30% de financiamentos passados.
Falou sobre a identificação do primeiro tratamento para 
COVID-19 pela Universidade de Oxford e descoberta 
que o uso do remédio dexamethasone, é capaz de reduzir 
em 1/3 o risco de morte de pacientes em ventiladores.
Destacou que a vacina de Oxford está em seu terceiro 
estágio de testes clínicos e futuramente, poderão ser 
distribuídas um bilhão de doses para países de baixa e 
média renda, através de um acordo entre a Universidade 
e Serum Institute of India. Buscando uma vacina segura e 
efetiva para todo o mundo, o Reino Unido é, atualmente, 
o maior doador da Coalition Epidemic Preparedness e 
Gavi, a Aliança global de vacinas.

DEFESA E POLÍTICA EXTERNA: Mencionou a 
necessidade de olharmos para o futuro e indagar sobre 
como podemos frear o surgimento de outros vírus sem 
romper os laços de cooperação internacional, a imposição 
de quarentenas e a consequente “ Balcanização” da 
economia mundial. Visando a cooperação internacional, 
o Reino Unido irá usufruir no ano que vem de sua 
presidência do G-7 para criar uma abordagem global para 
Segurança da Saúde, embasado por um plano de cinco 
pontos:

1) Frear uma doença logo no seu início, através 
da criação de uma rede global de hubs em  pesquisa 
zoonótica, somada a experiência científica britânica e 
uma farmacopéia global.

2) Desenvolvimento da capacidade de fabricação de 
tratamentos e vacinas.

3) Projeção de um sistema de alerta precoce de 
pandemia

4) Estabelecer protocolos capazes de responder em 
emergências.

5) Suspensão do controle de exportação dos países 
sob produtos médicos, tais como luvas, termômetros, etc.
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Iniciou seu discurso ressaltando os 75 anos do fim 
da Segunda Guerra Mundial e o surgimento das Nações 
Unidas, os quais auxiliaram na construção de uma 
ordem mundial pós-Guerra. Baseado nos pilares das 
Nações Unidas, destacou os princípios da organização 
no que tange a igualdade entre os Estados soberanos e 
a não interferência em assuntos domésticos. Propôs 
que o Conselho de Segurança fosse mais inclusivo, 
referente aos interesses de todos os países. Mencionou 
ser responsabilidade dos cinco membros permanentes 
do Conselho, os maiores países detentores de armas 
nucleares, equilibrar a balança política e militar, 
prevenindo ações unilaterais. 

COVID-19: Destacou a pandemia de coronavírus 
como o maior desafio atual, fazendo milhões de vítimas 
pelo mundo e ainda podendo trazer consequências a longo 
prazo, sendo necessário tempo para restaurar a economia 
global. Serão precisas  soluções inovadoras através do 
trabalho conjunto entre os países do G-20 e as Nações 
Unidas. Ressaltou a iniciativa russa em formar uma 
grande parceria Eurasiana, envolvendo países europeus 
e asiáticos. Também chamou atenção à proposta russa da 
criação do chamado “Corredor Verde”, livre de sanções 
e guerras comerciais, trazendo bens essenciais: comida, 
remédios e equipe especializada para lutar contra a 
COVID-19. Defendeu a liberdade no comércio e a não 
“imposição de ilegítimas sanções”.

DEFESA: Destacou a importância da tecnologia 
e inteligências artificiais, as quais assim como armas 
convencionais, podem cair nas mãos de extremistas 
e representar um grande risco global. Devendo, em 
conjunto com as Nações Unidas, coordenar deliberações 
no que concerne ao uso de novas tecnologias para o 
benefício da humanidade.

COVID-19: Reiterou seu compromisso em auxiliar 
os países mais afetados pela pandemia de COVID-19, 
ressaltando prontidão para realizar testes e remédios 
capazes de detectar o vírus, bem como, o registro 
da primeira vacina: “Sputnik V”. Declarou o anseio 
russo em cooperar no contexto pandêmico através de 
uma conferência online com países interessados no 
desenvolvimento da vacina russa em seus próprios 
territórios. 

MEIO-AMBIENTE: Mencionou o apoio russo à 
Agenda de Proteção Ambiental das Nações Unidas e 
o compromisso de cumprir os objetivos do Acordo de 
Paris.Sublinhou o Tratado “NEW START” com os Estados 
Unidos, destinado a expirar em Fevereiro de 2021 e ainda 
sem perspectiva de renovação. Já próximo ao fim, Putin 
sugeriu uma reunião entre países do G-5 para reafirmar 
os princípios vitais do comportamento nas RI.

Fez um discurso direcionado a busca do 
multilateralismo e a resolução de conflitos. 

COVID-19: Citou a disponibilidade da Turquia para 
prestar todas as ajudas possíveis para os países afetados 
pela COVID-19 e argumentou que o mundo não pode ficar 
refém de cinco países do Sistema Internacional. Destacou 
que para o multilateralismo ocorrer, as instituições 
existentes precisam ter caráter multilateralista e, para 
isso, precisam de reformas. A solidariedade internacional 
é essencial para vencer a pandemia e sublinha que as 
ações devem ser pensadas no bem comum, não  pela 
competição.

DEFESA: Sobre a situação da guerra da Síria, 

geral que pediu um cessar fogo mundial, uma vez que 
é obrigação turca preservar a estabilidade regional, 
incluindo a situação na Síria. Para ele, a única forma 
de combater o terrorismo é o combate direto e criticou 
o abandono das organizações internacionais com o país. 
Ele se coloca como o único país que apoia o "governo 
legítimo" da Síria. O presidente também apontou que 
diversas nações, especialmente as europeias,estão 
ignorando os refugiados e criando obstáculos ao refúgio. 
Citou diversos outros países que se encontram em conflito 
como: Líbia e Iêmen, Azerbaijão, região do Sul da Ásia, 
Caxemira, Iraque e Palestina. A resolução seria por meio 
da diplomacia e respeito aos anseios das populações locais. 
Ao Irã, ele enfatizou que pretende resolver o problema do 
uso de armas nucleares por meio da diplomacia. Ao citar 
a situação Turquia e Grécia pelo Chipre, Erdogan diz que 
não deseja buscar mais territórios, mas a preservação dos 
seus. Sublinha que o anseio da Turquia é que todos os 
conflitos sejam resolvidos com base na diplomacia e no 
direito internacional e solicita uma reunião com os países 
do Mediterrâneo para chegar a uma solicitação final para 
o Chipre. 

Para finalizar, ele faz colocações pontuais: 
1) nos 75 anos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, 

Erdogan pediu o fim das bombas de destruição em massa;
2) Clamou pela obrigação conjunta de combate às 

mudanças climáticas;
3) Relatou o aumento de racismo, islamofobia, 

xenofobia e do discurso de ódio, no momento de 
pandemia, principalmente sobre os grupos vulneráveis 
e migrantes, e direciona essas ações influenciadas por 
políticos;

Por fim, ressaltou sua posição favorável ao 
multilateralismo para ultrapassar esse momento de 
desafios.
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Presidente Volodymyr Zelenskyy, UCRÂNIA

Relembrou o contexto de criação das Nações Unidas, 
em que, há 75 anos, a comunidade internacional sobreviveu 
a sua mais terrível guerra, e mesmo com o sistema 
mundial abalado, a humanidade foi capaz de se recuperar. 
Assim, em 1945, durante a Conferência da ONU, todas 
as nações, incluindo a Ucrânia comprometeram-se a 
construir e manter um mundo melhor, deixando de lado 
suas diferenças. 

DEFESA: Destacou que o atual sistema internacional 
está cada vez mais antagônico, sofrendo novos ataques 
de “vírus“ ou “ bugs“. Relembrou que a anexação da 
península da Crimeia pela Federação Russa deflagrou a 
violação dos direitos humanos e a constante perseguição 
de ucranianos e tártaros da Crimeia. Assim, tem 
buscado conter as agressões militares russas na região 
de Donbass, a qual resultou em 1400 mortos e 1.5 
milhões de desabrigados. Disse que, almejando a paz, o 
país estabeleceu uma série de diálogos como retomada 
do formato da Normandia e o estabelecimento do 
cessar-fogo a partir de 27 de julho do presente ano. Os 
próximos passos deverão ser: a retomada do controle e a 
restauração de sua integridade territorial, seja nacional e/
ou internacional, além da retirada do contingente militar 
e bélico em seus territórios ocupados, visando também, a 
estabilidade da segurança no Mar Negro.

Afirmou considerar inaceitável a violação da 
soberania de seu país por um Estado membro do 
Conselho de Segurança da ONU. Criticando, assim, o 
seu atual formato e propondo sua reforma em um corpo 
multinacional mais balanceado, eficiente, representativo 
e transparente.

POLÍTICA EXTERNA: Convidou os Estados 
membros a participar na plataforma internacional da 
Crimeia, a ser apresentada até o final de 2020, e endereçou  
à AGNU a resolução acerca da “situação com direitos 
humanos na República autônoma da Crimeia e na cidade 
de Sebastopol “. 

COVID-19: Destacou a rápida proliferação 
da COVID-19 e seu desconhecimento no sistema 
internacional, demonstrando na prática, que o vírus é 
um problema de responsabilidade global, envolvendo 
não apenas os países do G7 e do G20, mas todos os 193 
Estados membros da ONU. Assumiu que o combate 
durará mais de um ano e que os países irão emergir desta 
crise mais coesos e voltados ao multilateralismo.

ECONOMIA: Comprometeu-se em garantir a 
segurança alimentar da população.

Presidente Nicolás Maduro, VENEZUELA
COOPERAÇÃO: Ressaltou a importância de 

fortalecer a cooperação Sul-Sul, a criação de novos 
mecanismos de financiamento e de apoio técnico 
para que os países do Sul alcancem os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e também a necessidade 
de respeitar as convenções climáticas.

POLÍTICA EXTERNA: Criticou a influência dos 
Estados Unidos na política interna de diversos países, 
seu desprezo ao multilateralismo e a qualquer regra 
global preexistente; a ausência de uma resposta global 
e coordenada de apoio financeiro às nações necessitadas 
e desiguais para que suas economias fiquem mais fortes 
e as sociedades mais inclusivas. Criticou também o 
neoliberalismo e a privatização de serviços básicos.
Saudou os esforços multilaterais da OMS e os esforços 
científicos da Rússia, Cuba e China para criar uma vacina 
segura para a COVID-19. Confia que ela será de livre 
acesso para todos no mundo.

ECONOMIA: Conclamou o financiamento de novas 
cadeias globais de suprimentos para dar a chance a novos 
atores econômicos, criação de tecnologias de patente 
aberta para facilitar a formação e capacitação universal.
Reiterou que a Venezuela está preparada para sobreviver 
ao bloqueio dos EUA e Europa e ao confisco de suas 
contas.

DIREITOS HUMANOS: Defendeu que é um 
garantidor dos DHs em seu país e do desenvolvimento 
integral dos povos, ainda que sofra constantes ataques 
internacionais dos EUA e seus satélites. 

DEFESA: Salientou que defende a Carta das Nações 
Unidas e o Acordo de Genebra de 1966 e que, portanto, 
quer resolver a disputa territorial pela região Essequibo 
com a Guiana de maneira pacífica, satisfatória e aceitável 
para ambas as partes. Reiterou que os EUA agem de forma 
criminosa ao bloquear países como Cuba, Nicarágua, 
Venezuela, Síria e Irã, dentre outros, sendo isso uma 
afronta à paz e ao direito.

COVID-19: Afirmou que seu país possui 62 mil testes 
por milhão de habitantes para identificar a COVID-19 e 
que está disposto a ajudar os países vizinhos, até mesmo 
aqueles que o agridem. Tal capacidade se dá pelo forte 
sistema de proteção social e de saúde do país e sua 
organização, e o presidente se dispõe a ensinar o modelo 
para outros países.

POLÍTICA INTERNA: Reiterou o compromisso 
em negociar com a oposição de direita e em libertar 
presos que teriam cometidos crimes contra a nação, em 
manter eleições democráticas em plena normalidade e 
sem interferência, respeitando a voz popular na política.


