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A AMÉRICA LATINA, UNA SUL, MERCOSUL
E PAÍSES MAIS IMPORTANTES
1. Introdução
Caro(a) aluno(a), meu nome é Luís Felipe Ziriba. Sou professor de Geografia
e Atualidades. Em 2004 me formei em Geografia pela Universidade de Brasília e
possuo mais de 15 anos experiência ministrando aulas em cursos variados por todo
o Distrito Federal, bem como nos de admissão à carreira diplomática (CACD) – um
dos mais difíceis do Brasil –, além de pré-vestibulares, escolas militares, como Especex (preparatória para Oficiais do Exército), entre outras, além, logicamente, de
aulas para concursos federais variados muito concorridos (Câmara dos Deputados,
Senado, Bacen etc.) e para o Governo do Distrito Federal (PCDF, PMDF, Secretaria
de Saúde etc.). Estando sempre trabalhando junto aos renomados cursinhos preparatórios de Brasília, e é com muito prazer que seguiremos juntos nessa jornada
de conhecimentos de Atualidades no Gran Cursos Online.
Iniciaremos nosso curso, nesta primeira aula, falando sobre os principais contextos de atualidades na América Latina, com ênfase em análises acerca dos contextos mais importantes de países que costumam ser os mais cobrados em provas
e os temas mais presentes na mídia desde Janeiro 2017: Una Sul, Mercosul; Argentina (nossa vizinha); Uruguai (contexto inédito de ampla legalização da maconha); Colômbia (negociações de paz com FARC); Venezuela (o “chavismo” e seu
esfacelamento); Cuba (as reformas tímidas no regime e a atual transição no poder
das mãos dos irmãos Castro). Antes de encerrar esta apresentação, destaco que
nosso material contém também informações de cunho histórico resumidas, das
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quais recomenda-se a leitura integral, pois é fundamental que se entenda o contexto histórico do ambiente e do tema a ser estudado, e o que levou à ocorrência
de determinado fato daquela maneira, ok? Então, vamos juntos nessa jornada
rumo à aprovação.

2. A América Latina: Conceito Cultural e Geográfico e um Pouco
de sua História
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O conceito (termo) “América Latina” atende a um viés cultural. São aqueles
países que possuem línguas latinas (no caso português, castelhano e francês) como
línguas oficiais. A região engloba 20 países (em azul no mapa): Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guiana Francesa, República Dominicana, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela. Sendo assim, vale destacar que no subcontinente da
América do Sul não constam, nessa divisão cultural, o Suriname (língua holandesa)
nem a Guiana (língua inglesa) oficialmente.
No caso do subcontinente da América do Norte, composto por Estados Unidos,
Canadá e México, temos apenas este último considerado como um país latino.

Não é necessário que você decore os países da América Latina, mas que entenda o
contexto de sua existência dentro dessa delimitação cultural e étnica.

Considera-se que o termo “América Latina” foi utilizado pela primeira vez no ano
de 1856, pelo filósofo chileno Francisco Biloba e, no mesmo ano, também pelo escritor colombiano José María Torres Caicedo, sendo expressão aproveitada pelo imperador francês Napoleão III durante sua invasão francesa no México como forma
de incluir a França – e excluir assim os anglo-saxões – entre os países com influência na América, citando também a Indochina como área de expansão da França
na segunda metade do século 19. Deve-se também observar que na mesma época
foi criado o conceito de Europa Latina, que englobaria as regiões de predomínio de
línguas românicas. Michel Chevalier, político e economista liberal francês que mencionou o termo “América Latina”, em 1836, durante uma missão diplomática feita
aos Estados Unidos e ao México, com o mesmo objetivo nitidamente de Napoleão
III: atrair para o seio da França os países em descolonização na América
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3. A Esquerdização na América Latina da Década Passada e o
Atual Momento Político
Um processo político de extrema relevância observado na América Latina se
deu por meio da entrada de uma série de governos de esquerda no poder ao
longo da década passada (2000-2010) em inúmeros países. Foi o apogeu da
ascensão de governos de esquerda, eleitos democraticamente, iniciado em
1999, quando o Presidente venezuelano Hugo Chávez toma posse pela primeira
vez e declara seu país, a partir de então, como sendo uma “República Bolivariana”.
A mesma retórica foi utilizada pelos presidentes Rafael Correa (Equador) e Evo
Morales (Bolívia), todos inspirados por Cuba (república socialista desde 1959, comandada então pelos ditadores Fidel Castro e seu irmão Raul Castro). É importante
salientar que dentro da acepção da palavra, a associação entre bolivarianismo e
socialismo é questionável, à medida que esse “bolivarianismo” instituído por Chávez na Venezuela foi inspirado nos ideais de Simon Bolívar, tais como o combate a
injustiças e a defesa do esclarecimento popular e da liberdade. Mas a apropriação
de seu nome por Chávez e outros mandatários latinos, pode ser entendida como
errada historicamente, pois Bolívar não era socialista de forma alguma, sendo, em
certos momentos, um ditador de direita. Porém, as práticas adotadas nesses países
visando o assistencialismo, buscando dialogar com as necessidades dos mais pobres e vinculada a Cuba, sempre crítica aos Estados unidos, esteve enviesada por
um pensamento de esquerda.
O mapa a seguir mostra como estavam divididos os governos na América Latina em 2009-2010. Note que a imensa maioria dos países era comandada
por Governos de esquerda. Contudo, atualmente, esse cenário já mudou
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bastante e esse é um ponto-chave de atualidades. Países como o Brasil
(Michel Temer sucedendo Dilma Rouseff), Argentina (Maurício Macri sucedendo Christina Kishner), Paraguai (Fernando Lugo impeachmado) e Peru
já não possuem mais governos de esquerda no comando. Assim, caro(a)
aluno(a), para efeitos de prova, podemos afirmar que atualmente não ocorre
mais uma esquerdização efetiva na América Latina, mas tal processo esteve
em marcha de forma muito contundente na década passada.

Mapa Político América Latina em 2010
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Destaco que as bancas atualmente não cobram o direcionamento político na América Central em específico (mas cobram o de Cuba no Caribe, que veremos ao fim
desta aula). Sendo assim, devemos nos ater ao atual contexto da América do Sul.
Por aqui, hoje (2018), permanecem com governos de esquerda apenas no
Uruguai, Chile, Bolívia e Venezuela.

4. Questões Atuais mais Críticas na América Latina
• a questão da miséria;
• as economias frágeis;
• o aquecimento global;
• novas tecnologias e perdas de postos de trabalho;
• corrupção.

4.1. A Questão da Miséria e das Fragilidades Econômicas
Segundo a CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe), o braço da ONU que promove estudos de tais tipos para a região, estima-se que,
em 2017, 28% dos latino-americanos viviam na pobreza, uma porcentagem
quase idêntica à de anos anteriores. São 167 milhões de pessoas, das quais 71
milhões vivem na indigência, no limite da subsistência, situado em dois dólares por
dia. Esses indicadores de queda na pobreza ao longo das duas últimas décadas
foram bastante positivos, ou seja, houve de fato uma forte retirada de pessoas
da pobreza na América Latina, mas, atualmente, considera-se que em grande
parte do continente os Governos perderam a força em manter o ritmo de
retirada de população da pobreza e da miséria.
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Associa-se a isso também o fato de que nos últimos 3 a 4 anos, mais ou menos,
as economias por aqui perderam seus ritmos de crescimento, com grandes
países, como a Argentina, vivendo sempre em rota de crise, ou potências locais,
como o Brasil e a Venezuela, experimentando quedas consideráveis em seus PIB’s.
Para se ter uma ideia, estima-se que apenas em 2017, o PIB (Produto Interno Bruto) venezuelano tenha regredido em 15 por cento, com uma inflação de mais de
2.000% ao ano. No caso brasileiro, somando as perdas das crises de 2015 e 2016,
experimentamos uma perda de quase 8 por cento no PIB, isso em apenas 2 anos.
Essa pode ser considerada como a nossa pior crise, em termos numéricos (perdas
no PIB), de todos os tempos (veremos o assunto de forma esmiuçada mais à frente, em nossas aulas de Atualidades do Brasil).
No fundo, a América Latina sempre foi a região com as economias mais voláteis do mundo, isso, hoje, é um fato consumado. Há períodos de expansão e prosperidade que são subitamente substituídos por outros de estancamento, miséria e
piora em índices sociais.
Esses ciclos de ápice e queda costumam ser determinados pelos preços internacionais das matérias-primas que a região exporta e pela disponibilidade
de empréstimos e investimentos que vêm de fora. Quando os preços do petróleo, cobre, café, soja etc. sobem no mercado mundial, a América Latina prospera. Quando caem, empobrece. Essa é atônica de nossa dependência em commodities1, sendo que tais produtos se encontram em franca queda em seus preços
ao longo dos últimos anos. O mesmo ocorre com bancos e empresas estrangeiras,
1

Commodities: produtos primários minerais e agrícolas, tais como soja, milho, petróleo e ferro (sem qualquer nível de manufatura) de uso global e que são taxados em bolsas de valores específicas, tais como a de
Seul, Amsterdã e Chicago.
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que, quando investem e abrem crédito, fazem as economias latino-americanas
melhorarem. Já quando os empréstimos e investimentos estrangeiros cessam (e
isso acontece com frequência ao mesmo tempo em que os preços das exportações
baixam), vem uma derrocada: desvalorização, inflação, desemprego, suspensão de
programas sociais e quebras de bancos e empresas. Naturalmente, os governos latino-americanos também são responsáveis por não fazer com que suas economias
sejam menos vulneráveis às oscilações internacionais. Mas é justo reconhecer que
não é fácil neutralizar o impacto de um enorme choque econômico externo.

4.2. A Mudança Climática
É fato que muito provavelmente, por ser uma intempere global, nenhuma região
escapará de seus efeitos, mas, segundo a Organização das Nações Unidas, a América Latina é uma das mais vulneráveis aos acidentes climáticos que continuarão
aumentando em frequência, força, fatalidades e custos. As razões dessa alta vulnerabilidade vão da geografia ao clima, das condições socioeconômicas à demografia.
É a região mais urbanizada do planeta: 80% de seus habitantes vivem em
cidades, a grande maioria deles é pobre, e suas casas, muito precárias. A corrupção
também aumenta a fragilidade da região diante da mudança climática. É frequente,
por exemplo, que funcionários venais autorizem construções em locais inadequados
e façam vista grossa às violações de leis urbanísticas em troca de propinas.
A mudança climática trará muito provavelmente os choques externos
mais transformadores que a América Latina já viveu. Mudarão em que lugar e
do que vivem os latino-americanos, o que produzem e o que gastam, e quais serão
os conflitos domésticos e internacionais que precisarão enfrentar.
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4.3. A Revolução Digital e o Emprego
Inteligência artificial, big data, robótica, blockchain, computação quântica e redes neurais são alguns dos campos em que ocorrem as revoluções tecnológicas que
irão mudar o mundo. É fácil intuir que enormes transformações se aproximam. Mas
o que mais nos surpreenderá é a rapidez com que seus efeitos serão percebidos.
As possibilidades que essas novas tecnologias abrem são maravilhosas, mas os
problemas que apresentam também são enormes. Um importante efeito indesejável da revolução digital é que pode destruir muitos postos de trabalho existentes, antes de criar outros novos. Isso ocorrerá em todos os lugares. Na América
Latina, o impacto sobre o mercado de trabalho será mais forte. De acordo
com a ONU, nas próximas décadas, dois em cada três empregos formais na
América Latina serão automatizados. O choque externo produzido pela revolução digital pode ser tão determinante como o da mudança climática.

5. A UNASUL: União das Nações Sul-Americanas (12 países)
Embora não seja um bloco econômico, originou-se basicamente da fusão dos
países do Mercosul + CAN (Comunidade Andina das Nações), este último um
bloco econômico foi criado em 1969 pelo Protocolo de Cartagena.

Atualmente, a Comunidade Andina das Nações tem 4 membros efetivos: Peru, Colômbia, Equador e Bolívia (o Chile saiu em 1976, já a Venezuela, em 2006, para
entrar no Mercosul).
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No mapa apresentado, constam os 12 países da UNASUL. São todos os países
da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa, que é um protetorado (ou
projeção ultramarina) francesa.
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Pontos importantes sobre a UNASUL que merecem atenção:
• não é um Bloco Econômico, e sim uma iniciativa de cooperação mútua;
• tratado de 2008: possui um Conselho de Defesa De Defesa Comum e uma
iniciativa comum de Obras de Infra, a IIRSA;
• a democracia sempre ao centro.

Vale a leitura do seguinte texto retirado do site do Itamaraty:
A integração regional é prioridade para a diplomacia brasileira. O Brasil incentiva esse
projeto não apenas por estar convicto dos benefícios para a inserção e a projeção do
país e da região em um mundo cada vez mais multipolar, mas também porque se trata de objetivo determinado pela Constituição Federal à nossa política externa. Em seu
artigo 4º, parágrafo único, estabelece que “a República Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à
formação de uma comunidade latino-americana de nações”.
A criação da UNASUL faz parte de processo recente de superação da desconfiança que
havia entre os países sul-americanos desde os movimentos de independência, no século XIX. Até 2008, a América do Sul se relacionava com o resto do mundo por meio de
um modelo do tipo “arquipélago”: cada país atuava de maneira isolada e desintegrada,
dialogando primordialmente com os países desenvolvidos de fora da região. Quando do
estabelecimento da UNASUL, os países da região passaram a articular-se em torno de
áreas estruturantes, como energia e infraestrutura, e a coordenar posições políticas. A
UNASUL privilegia um modelo de “desenvolvimento para dentro” na América do Sul –
complementando, dessa forma, o antigo modelo de “desenvolvimento para fora”.
A UNASUL tem como objetivo construir um espaço de integração dos povos sul-americanos. A região passa por um importante momento de estabilidade democrática e avanços
sociais – consequência, dentre outros fatores, dos benefícios decorrentes da coordenação política entre os países. A organização tem demonstrado que é possível fortalecer a
integração e identificar consensos, respeitando a pluralidade.

Estrutura institucional
A UNASUL é estruturada por Conselhos formados por Chefes de Estado, por Chanceleres
e por Delegados, por uma Secretaria-Geral – que passa por uma fase de consolidação e
fortalecimento – e por doze Conselhos Setoriais, que tratam de temas específicos:
• energia;
• defesa;
• saúde;
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• desenvolvimento social;
• infraestrutura;
• problema mundial das drogas;
• economia e finanças;
• eleições;
• educação;
• cultura;
• ciência, tecnologia e inovação;
• segurança cidadã, justiça e coordenação de ações contra a delinquência organizada
transacional.
O compromisso da UNASUL com o fortalecimento da democracia
A UNASUL está comprometida com o fortalecimento da democracia, tendo atingido
avanços importantes na mediação de tensões regionais – a exemplo da crise separatista
do Pando (Bolívia, 2008), da crise entre Colômbia e Venezuela (2010), do apoio à ordem
constitucional e democrática do Equador quando da sublevação de sua Polícia Nacional
(2010) e da elaboração de medidas de fomento à confiança e segurança pelo Conselho
de Defesa Sul-Americano.
Com o objetivo de desestimular aventuras antidemocráticas na região, os Chefes de
Estado da UNASUL decidiram inserir uma cláusula democrática na organização – o que
foi feito por meio do Protocolo Adicional ao Tratado Constitutivo assinado na Cúpula de
Georgetown (2010).
A UNASUL teve atuação destacada na crise desencadeada pela deposição do Presidente
paraguaio Fernando Lugo (junho de 2012), realizada sem respeito às garantias democráticas como o devido processo legal e o direito à ampla defesa. O Paraguai foi suspenso da UNASUL até que houvesse pleno restabelecimento da ordem democrática no
país – o que se deu com a posse do novo Presidente democraticamente eleito (agosto
de 2013).
Nos primeiros meses de 2014, no contexto da crise desencadeada por protestos na Venezuela, a UNASUL voltou a demonstrar unidade e capacidade de atuar como elemento
de estabilização da situação política na região ao catalisar o processo de diálogo promovido pelo Governo venezuelano com a oposição naquele país.

Infraestrutura
Não há integração regional sem integração da infraestrutura física, necessária para reduzir as distâncias entre os povos e para aumentar a competitividade das economias
da região. O Conselho de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL (COSIPLAN) é o
principal foro de condução do processo de integração da infraestrutura física sul-americana, tendo como objetivo prover apoio político de alto nível para a concretização
dos projetos. O COSIPLAN incorporou a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura
Regional Sul-Americana (IIRSA) como seu “Foro Técnico”, aproveitando o acervo de
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trabalho acumulado entre 2000 e 2010 no que diz respeito ao planejamento territorial
e à identificação dos projetos mais relevantes para a integração da infraestrutura regional. Dentre os resultados já alcançados pelo COSIPLAN está a elaboração de um Plano
de Ação Estratégico para dez anos (2012-2022), que estabelece um conjunto de ações
para cada objetivo específico do COSIPLAN, e a definição de uma Agenda Prioritária de
Projetos, composta por 31 iniciativas de caráter estratégico e de alto impacto para a
integração física e desenvolvimento socioeconômico regional, com investimentos estimados em mais de US$ 16,7 bilhões.
Recursos naturais
Tem-se discutido, na UNASUL, o desenvolvimento de uma estratégia sul-americana de
aproveitamento dos recursos naturais – uma das principais vantagens comparativas da
América do Sul. No continente está a maior reserva de petróleo do mundo e cerca de um
terço de todos os recursos hídricos do planeta. A América do Sul concentra quase 40%
da reserva biogenética mundial e é a 3º maior produtora mundial das principais culturas
agrícolas (trigo, milho, soja, açúcar e arroz). Projeta-se que, até 2050, a América do Sul
será responsável por 30% da produção agrícola do mundo.2

5.1. Fatos Recentes mais Importantes na UNASUL
Atualmente a questão mais séria em voga na UNASUL diz respeito às práticas
promovidas pelo governo da Venezuela acerca do tolhimento da ação do
Legislativo local (ou Assembleia Nacional), sendo substituído, em meados de
2017, por uma Assembleia Constituinte (veremos mais à frente tal tema), e de
pontos cruciais acerca da Crise Humanitária em que há tempos o país tem se
arrastado, promovendo um debacle econômico sem igual em termos globais, como
fome e a produção de uma quantidade gigantesca de imigrantes.
Vale destacar que a democracia se encontra ao centro da UNASUL, o que
obriga que todos os Estados (12) constituintes do bloco de cooperação devam obrigatoriamente ter governos democráticos constituídos. O governo de Nicolas
Maduro fora democraticamente eleito, em eleição conturbada realizada em feve2

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/688-uniao-de-nacoes-sul-almericanas
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reiro de 2013, com vitória de Nicolas Maduro por mínima margem de 50,6% dos
votos, contra seu opositor Henrique Capriles. O que ocorreu partir de então foi uma
série de medidas de cunho ditatorial promovidas diretamente por Maduro, as quais
feriram nitidamente o estado democrático de direito no país, levando com que, em
março de 2017, 6 países da aliança sul-americana (UNASUL) condenassem a
situação institucional da Venezuela.
A crítica é assinada por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai,
mas não por Bolívia e Equador, também membros da UNASUL, mas de maior afinidade ideológica com o governo venezuelano de Nicolás Maduro.

6. O Mercosul

Formalizado pelo Tratado de Assunção de 1991, tem na verdade seu início conceitual anos antes, quando, em meados da década de 1980, Brasil e Argentina
iniciam tratativas bilaterais frente à promoção de escalas mais liberalizadas de
comércio entre ambos. Ou seja, a origem do Mercosul se deve à formação de uma
zona de livre comércio (ou ZLC).
Outro embrião importante do Mercosul se encontra na ALADI (Associação Latino-Americana de Integração), organismo intergovernamental criado em 1980, que
dá continuidade ao que buscou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio
(ALALC), de 1960, ou seja, promover a expansão da integração da região com vistas a garantir seu desenvolvimento econômico e social e tendo como meta final a
criação de um mercado comum latino-americano.
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Membros
Atualmente o MERCOSUL possui 5 membros efetivos: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Os 4 primeiros são os membros originais, já a Venezuela entrou no bloco em 2012.

Em dezembro de 2016, por infringir em torno de 75% dos tratados e 20% das normas de livre comércio, a VENEZUELA foi suspensa do bloco. Meses depois, em
agosto de 2017, o país sofre nova medida SUSPENSIVA, dessa vez de cunho
político, em função da forma como o Governo e as forças oficiais trataram os
milhares de oposicionistas que saíram às ruas da capital, Caracas, em protestos
contra a formação da Assembleia Constituinte personificada por Nicolás Maduro.
Mesmo assim, a Venezuela ainda é um país membro do MERCOSUL.

Os Estágios de Formação dos Blocos Econômicos
Para que entendamos a atual formatação do MERCOSUL, em conhecimento que
servirá também ao entendimento acerca da formatação da UNIÃO EUROPEIA recente (bloco este que se encontra em fase mais avançada, sem dúvidas), precisamos entender como evoluem os blocos econômicos e suas fases:
1ª Zona de Livre Comércio: é o primeiro estágio de um bloco. Ainda frágil,
em termos de regras formais, mas revestido de protocolos de boa vontade acerca
de se fomentar escalas liberalizadas de comércio entre os países.
2ª União Aduaneira (tarifa externa comum): avanço frente à Z.L.C. Regras
mais rígidas e formação de uma tarifa externa comum. É o atual estágio em que
o MERCOSUL se encontra.
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3ª Mercado Comum: nessa fase deve ocorrer a integração de seus indivíduos,
o que inclui a livre passagem, livre residência e completa queda de barreiras frente à entrada no mercado de trabalho. É interessante notar que o MERCOSUL
ainda não conseguiu de forma plena ingressar nesta fase, pois, entre os
países integrantes do bloco, ainda ocorrem barreiras burocráticas frente
à plena liberalização do mercado de trabalho. Em termos de livre trânsito e
residência, tais liberdades já são garantidas (havendo, inclusive, um passaporte
único do MERCOSUL), mas os entraves relativos a um mercado de trabalho liberalizado fazem com que este estágio, fundamental a um bloco econômico, o mercado
comum, ainda não tenha sido concretizado.
4ª União Econômica e Monetária: forma-se pela unificação de procedimentos monetários, realizada em essência pela instituição de uma moeda única
e de um Banco Central comum. Apenas a União Europeia alçou tal estágio,
quando em 1999 institui o Euro como moeda oficial. Atualmente, encontram-se
dormentes tais tratativas mais robustas acerca do MERCOSUL, ocorrendo iniciativas pontuais já realizadas que auxiliam o intercâmbio de investimentos e fomento
entre os países do bloco, mas que ainda não formam, nem de longe, uma União
Econômica Monetária.
Estes são os principais mecanismos de cooperação já existes:
A Corporação Andina de Fomento (CAF), que começou a operar em 1970,
é uma instituição financeira multilateral sub-regional com características de banco
de desenvolvimento: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai possuem em torno de
20% do capital.
O Fundo de Convergência Estrutural (Focem), criado em 2004, mas que se
tornou operacional apenas em 2007, é um fundo fiscal atrelado ao Mercosul.
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No âmbito de um acordo de integração, mecanismos que visem facilitar o comércio intrarregional são de especial importância. É nessa perspectiva que se insere o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML), o qual entrou em vigor
em 2008, entre Brasil e Argentina. No SML, a liquidação das transações para os
importadores e exportadores é feita em moeda local, sendo apenas a compensação
entre os bancos centrais feita em dólar.

6.1. O Entraves Recentes do Mercosul
O Mercosul não vem conseguindo se projetar em termos de crescimento, tanto
de sua força geopolítica, como também comercial.
Alguns pontos precisam ser compreendidos acerca de certos entraves percebidos, os quais resultaram no enfraquecimento do bloco. Vamos aos principais:
As assimetrias entre o tamanho das economias e a T.E.C: as tarifas externas comuns visam determinar padrões iguais e formais ao intercâmbio entre
mercadorias por parte dos países integrantes de um bloco econômico. De forma
simplificada, significa dizer que se o Brasil vende sapato para a Venezuela, e eles
também vendem sapatos produzidos por lá ao Brasil, ambos deverão ser taxados
nas respectivas alfândegas dos respectivos países em mesma tarifa. Mas no caso
do MERCOSUL o que vem acontecendo é que uma série de exceções acerca de tais
tarifas comuns (as TECs), com vistas a não se prejudicar os países menos competitivos do bloco, vem tendo espaço. Assim, com mais de uma centena de exceções
na TEC no MERCOSUL, ficou mais difícil consolidar uma União Econômica no pleno.
O protecionismo argentino: a Argentina, apesar de ter sido, ao menos no
papel, uma entusiasta e defensora do MERCOSUL, veio ao longo dos anos promovendo medidas nitidamente protecionistas frente à sua indústria e ao seu mercado
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consumidor. O protecionismo ocorre quando um país busca, principalmente por
meio de medidas de aumentos na taxação, a entrada de produtos estrangeiros em
seus mercados, ou retendo a venda de produtos essenciais com vistas a provocar um aumento em seu preço no mercado externo, como no caso de sua política
acerca do trigo, insumo que um país de mais de 200 milhões de habitantes como
o Brasil é dependente para a produção de pão, defende e acima de qualquer coisa
seus produtores e seu mercado local. O protecionismo fere os princípios basilares
que levam ao fomento a um livre mercado e que permeiam o modelo ideal de funcionamento de um bloco econômico.
Novos parceiros comerciais dos países do MERCOSUL (a China ao centro): um ponto fundamental de Atualidades acerca do Mercosul reside no fato de
que o comércio intrabloco vem experimentando uma toada de declínio considerável ao longo dos últimos dez anos. Explica-se tal padrão, principalmente, em
função da entrada agressiva da China como forte parceiro comercial dos países
do bloco, e também pela queda na produção industrial dos países do Mercosul, e
a consequente perda na agressividade em mercados dentro do bloco dos produtos manufaturados do Brasil e da Argentina. No caso brasileiro, o gigante oriental
chinês veio ultrapassando tradicionais parceiros comerciais para hoje disparar em
primeiro lugar tanto entre as importações quanto entre as nossas exportações.
Para se ter uma ideia, o Brasil, em 2017, comercializou quase 3 vezes mais com a
China do que com a Argentina. A China possui atualmente algo perto de 20% do comércio exterior brasileiro, enquanto a Argentina, relegada como o nosso terceiro maior
parceiro comercial, hoje, não tem mais que 7% de nossas transações internacionais.
No gráfico a seguir, podemos perceber tal dinâmica de queda no comércio entre
o Brasil e o MERCOSUL ao longo dos últimos anos (2005-2015).
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Fonte: https://www.google.com/searchq=queda+nocomercio+intra+mercosul&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq2YKpsczaAhVDDJAKHaKlBwoQ_AUICygC&biw=1152&bih=758#imgrc=HfDHGQzI5LkzmM:

6.2. A Formação de um Tratado de Livre Comércio entre União
Europeia e Mercosul
Ponto fundamental em atualidades sobre o MERCOSUL diz respeito às tratativas frente à formação de um acordo pleno de liberalização entre o comércio União
Europeia e Mercosul, as quais seguem avançadas em 2018. Ainda sem prazo totalmente definido acerca do fim das negociações e início dessa imensa zona de cooperação econômica, essa enorme costura multilateral avançou enormemente
ao longo dos últimos anos e deve logo ser colocada em prática logo.
Tal acordo já vinha sendo costurado, bem verdade, faz mais ou menos 20 anos,
mas esbarra em alguns pontos. Um deles, bem latente, reside na França e a apreensão que seus agricultores, sabidamente subsidiados e muito protegidos pelo Estado e pela política agrícola comum da União Europeia, possuem acerca da competitividade dos parques agrícolas de Argentina e Brasil, principalmente, além de um
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compêndio de regras mais claras e menos patriarcais por parte dos governos locais
no auxílio à produção agrícola (impeditivas aos subsídios que por lá ocorrem) que
possam prejudicar os seus ganhos.
Contribui, contudo, para que se consolide tal acordo comercial, o fato de que
o Reino Unido, outra oposição a tais acordos com o MERCOSUL, deva em 2019 já
estar fora da União Europeia. Por fim, os Estados Unidos, com a nítida política de
isolacionismo comercial de Donald Trump, vêm dando as costas cada vez mais a
qualquer tratativa comercial multilateral. Sem dúvida, um acordo comercial robusto entre MERCOSUL e União Europeia virá e será de um grande valor a este nosso
bloco atualmente em fase atribulada e de perdas maiores que ganhos.

7. Argentina

Segunda maior economia e população da América do Sul, sofre uma
mudança de direcionamento político em 2016, da esquerda Kischnerista
para a direita de Macri.
Em 2015 ocorre o fim “kiscnerismo”, movimento enviesado à esquerda e peronista (populista por excelência), o qual elegeu por dois mandatos consecutivos
Christina Kischner (2008-2015) como Presidente, sucedendo seu marido Nestor
Kirschner (2003-2007).
Em 2015, com a eleição de Maurício Macri, pela primeira vez, em mais de 70
anos, um Presidente argentino não possui vinculação ao Peronismo, movimento
político-social de cunho populista.
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7.1. O Governo de Maurício Macri

Maurício Macri, engenheiro de formação e político de direita, lidera a aliança
da denominada “Mudemos”, vencendo as eleições argentinas de 2015, aos 56
anos de idade.
Ex-prefeito de Buenos Aires (2007-2014) e também ex-presidente do Boca Juniors, time mais popular do país (1995-2007) é eleito sem maioria no Congresso, sofrendo enorme oposição dos sindicatos, mas sempre fiel ao ideário de
ortodoxia econômica, baseada esta, entre outros pontos, no fim dos modelos de
subsídios estatais nos preços da energia e em uma rígida regulação do orçamento.

O Contexto Anterior a Macri
Havia um esfacelamento do projeto Kishnerista (de esquerda), com inflação alta
em meio a um congelamento de preços de públicos (uma situação anacrônica),
além de uma alta no desemprego e recessão econômica.
Em seu primeiro ano completo de governo, 2016, Macri não consegue êxitos
consideráveis, e o país segue em crise econômica (queda de 2% no PIB no ano).
Nas ruas ele sofre oposição ao “tarifazo”, ou seja, o aumento dos preços do petróleo e do gás natural (com preços realmente muito defasados por causa das políticas
assistencialistas de Cristhina Kischner), além de não ter capacidade para reajustar
os salários dos professores públicos, conforme havia prometido em campanha.
Em 2017, como consequência, ocorre uma Greve Geral em abril, em que os argentinos paralisaram parte do país em protesto contra as medidas de austeridade
de Macri e aumento de tarifas públicas. A paralisação, a primeira na atual gestão,
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atingiu sobretudo o setor de transportes, e houve confrontos entre manifestantes
e a polícia. Ressalto novamente que Macri assume o Governo sem apoio dos fortes
sindicatos nacionais (peronistas e partidários do governo anterior) e com minoria
no Congresso.
Em Buenos Aires, quase todo o sistema de transporte público parou, praticamente somente os táxis circularam pelas ruas da capital argentina. O governo da
cidade decretou a gratuidade dos pedágios das estradas e dos estacionamentos públicos durante o dia de greve, a fim de incentivar os trabalhadores a comparecerem
em seus postos de trabalho em seus próprios veículos.
Segundo o Departamento de Aviação Civil da Argentina, a greve interrompeu
800 voos e afetou cerca de 60 mil passageiros. A Aerolíneas Argentinas (empresa
estatal que deverá ser privatizada por Macri) cancelou seus voos nacionais e internacionais, que sairiam dos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque.
Porém, há um turning point em seu governo e perspectivas, quando, em outubro de 2017, com as chamadas eleições de meio de mandato, Macri e sua coligação
“Mudemos” obtém resultados expressivos. A coalizão que dá apoio ao presidente venceu em 13 das 23 províncias do país. Mesmo ficando em primeiro
lugar, o partido do Presidente não terá o controle do Congresso.
Outro dado importante de 2017 se deve à recuperação espetacular do PIB do
país, crescendo no ano perto de 3%.
Por fim, nas eleições de 2017, Cristina conquistou a segunda vaga no Senado pela província de Buenos Aires, onde havia três assentos em jogo.
Como não foi a mais votada, ela perde força para as eleições de 2019. Mas,
com sua eleição, obtém imunidade parlamentar em um momento em que é
acusada de corrupção.
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8. Uruguai
Manutenção de governo de esquerda com a eleição de Tabaré Vasquez
em 2015, substituindo José Mujica (2010-2015), e primeiro país a legalizar por completo a plantação e uso da maconha.
A partir de meados de 2017, o Uruguai, país governado desde 2005 por uma
esquerda dita “leve”, ou seja, fora dos preceitos mais radicais do “bolivarismo” de
Maduro na Venezuela e de Evo Morales na Bolívia, legalizou a plantação e venda
de maconha no país, além, logicamente, de permitir seu uso recreativo em
qualquer parte do país. Diferentemente do que fizera a Holanda, onde o uso é
permitido apenas em coffee-shops, ou dos EUA, onde apenas poucos estados autorizam o uso recreativo, nosso pequeno vizinho meridional legalizou por completo
o uso da cannabis. Tal projeto de lei fora apresentado pelo ex-presidente José Mujica (2010-2015), que, aos 77 anos de idade e revelando nunca ter experimentado
maconha na vida, justificou ter levado ao parlamento tal iniciativa tão avançada e
controversa com vistas a extrair das mãos dos traficantes tal mercado e diminuir
consequentemente a violência relacionada ao narcotráfico.
Sendo claras as regras, só os uruguaios podem cultivar em suas casas e
adquirir maconha, oficialmente, nas 30 farmácias que já estão registradas para
vender a droga a um preço de 1,30 dólar (cerca de 4 reais) por grama, valor muito
mais baixo que o cobrado por um produto de inferior qualidade no mercado negro.
Os compradores registrados precisão colocar seus dedos em um dispositivo na
farmácia. Assim, a máquina poderá identificá-los e verificará se já não excederam
o limite legal de compra – 10 gramas por semana. Esse mecanismo de controle
garante também o anonimato, já que o farmacêutico não tem acesso ao nome do
cliente, e, uma vez mais, deixa os estrangeiros de fora.
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As primeiras impressões são positivas, à medida que fora dado um passo efetivo pela primeira vez na história por um país com vistas a uma ampla legalização
da erva e consequente retirada das mãos dos traficantes o seu comércio, porém a
qualidade da maconha regulada pelo estado ainda é inferior à do mercado negro,
dizem os “canabinômanos”.
Finalmente, vale destacar que tal processo pode ser revisado pelo Presidente do
país a qualquer tempo, ou seja, ainda está em fase de testes no sentido de perceber se gera, ou não, resultados positivos a legalização plena promovida por lá.

9. Colômbia
Presidente Juan Manoel Santos (Nobel da Paz em 2016) e a
Negociação de Paz com as FARC
As FARC: Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia

As Forças Revolucionarias nascem nos anos 1960 como um Grupo Marxista de
Defesa ao Comunismo, junto a outros grupos em mesmo período, de ideologia socialista, com destaque para o Exército de Libertação Nacional (ELN), o Movimento
Revolucionário 19 de Abril (M-19)
Nos anos 1990, com a derrota, com da ajuda dos americanos, dos cartéis de
Cali e de Medelin, as FARC detêm praticamente a produção de quase todo o comércio originário (produção e refino) internacional de cocaína.
Na década de 2000, chegou a controlar perto de 40% do território colombiano
e promoveu o terror. O auge desse processo se deu ao manterem em cativeiro na
selva, por 6 anos, a Senadora e candidata à Presidência Ingrid Betancourt.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

27 de 53

ATUALIDADES
América Latina. Una Sul. Mercosul e Principais Países
Prof. Luís Felipe

Possuem controle quase absoluto sobre os camponeses e 40% da selva amazônica colombiana, sendo ainda considerada, por vários países e pela UE, como um
exército guerrilheiro.

9.1. A Negociação de Paz
Promovida de certa forma às escondidas, sem repercussão na mídia nem divulgada a escalões de seu governo, o Presidente Juan Manoel Santos negociou desde
o início de seu primeiro mandato, em 2010, a deposição das armas e atividades
ilegais por parte das FARC:
Em troca, prometeu: reforma agrária + auxílio econômico aos ex-guerrilheiros
+ retorno à vida civil e política dos envolvidos.
Contudo, em Plebiscito realizado em outubro de 2016, houve a vitória do NO
(contra anistiar-se os guerrilheiros) por 52% dos votos.

Três pontos importantes de atualidades sobre a Colômbia:
1) Havia a possibilidade de Santos vetar o Plebiscito, mas ele atendeu aos anseios de sua população e não vetou o resultado.
2) Houve, mesmo após o NO, a continuidade do processo de paz por parte de
Juan Santos. Em 2017, as FARC anunciam a completa deposição das armas
por mais de 6000 guerrilheiros, e anuncia a formação de um partido
político, o qual já poderá concorrer nas próximas eleições do país.
3) O atual momento na Colômbia ainda não é de queda expressiva na produção
cocaleira, pois, se, em tese, as FARC saíram do jogo, outras organizações
menores (milícias) têm tomado para si a rentável produção do pó no país.
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10. Venezuela
Juntamente com a Síria, o nosso vizinho ao norte vive a maior Crise
Humanitária de que se tem notícia no globo atualmente. O esfacelamento
do modelo “chavista-bolivariano”, as ações de cunho ditatorial de seu Presidente Nicolás Maduro, a crise econômica e a escalada brutal da violência
dão a dimensão do debacle venezuelano.
O Presidente é Nicolás Maduro (desde 2013), dando continuidade aos 4 mandatos de Hugo Chávez (Presidente entre 1999, até sua morte em 2013).

Obs.:
• Maior reserva petrolífera do Mundo e terceiro maior produtor (2016).


• Contexto de absoluto ocaso econômico.



• Ganhos sociais do Chavismo esfacelados.

Fatos Recentes (2017)

O ano de 2017 foi o mais crítico nessa crise sofrida pelo Governo de Nicolás
Maduro. Além da crise econômica aguda (associada a uma inflação de 2.000% ao
ano), do desabastecimento de produtos básicos, como carne, açúcar e até papel higiênico, do esfacelamento da capacidade do sistema de saúde do país, nos primeiros meses do ano, revoltas populares contra o Governo de Nicolás Maduro,
contando ineditamente com a aderência até de grupos pró Hugo Chávez,
deixaram um rastro de mais de 120 mortes pelas ruas da capital Caracas. A
forma como o governo central conduziu com violência tais manifestações
fez, inclusive, com que o MERCOSUL novamente suspendesse o país do
bloco por tempo ainda indeterminado.
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Aliás, em ranking recentemente publicado em 2018, Caracas era a segunda região metropolitana mais violenta do mundo no ano passado3 (2017), demonstrando
assim o completo esfacelamento do modelo econômico que fora impresso desde a
eleição de Hugo Chávez em 1999.
Justiça seja feita, o “bolivarismo” obteve êxitos em uma primeira fase,
sendo que o IDH venezuelano, inclusive, era, até pelo menos o ano 2015, maior
que o do Brasil, ou do Peru, ou do Equador4, mas, neste século, sucumbiu tal modelo esquerdista de viés personalista por excelência. Quedas nos preços do petróleo
no mercado internacional (produto que responde por 83% das exportações do país
e gerava enormes receitas) e uma série de erros na condução econômica do país
explicam em grande parte tal sucumbência.
Pontos controversos acerca do regime de Maduro e seu autoritarismo colocam
em cheque inclusive a democracia, que esteve na origem dos votos recebidos por
Maduro ao suceder a Chávez em 2013. Hoje, fala-se em uma “ditadura híbrida” para
a Venezuela, à medida que o país vem sendo governado por um Presidente eleito,
mas que adota medidas que nitidamente ferem o Estado Democrático de Direito.
Internamente são duas forças que dão sustentação a Maduro: o Executivo, comandado pelo próprio e auxiliado pela ANC (Assembleia Nacional
Constituinte) estabelecida e as Forças Armadas, ambiente de origem do coronel Hugo Chávez. Já os outros poderes foram alijados. Com a ANC, por exemplo,
fora retirado o poder da assembleia parlamentar (o Legislativo local) e o Judiciário
atua protocolarmente com uma série de juízes já rendidos a Maduro (por terem
sido nomeados ou por Chávez ou pelo atual líder), submetendo-se aos desmandos
do que o Executivo preconiza. Até a Procuradora-Geral da República do país, figura
simpática ao chavismo, fora demitida do cargo em 2017 por discordar de tais arroubos autoritários do governo de Maduro.
3

https://exame.abril.com.br/mundo/as-cidades-mais-violentas-do-mundo-em-2017/

4

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%Adses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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10.1. O Conturbado Início de 2017 na Venezuela

Janeiro: posse dos novos parlamentares de franca oposição, com o TSJ (Tribunal Superior de Justiça) assumindo as funções do Legislativo/Tribunal Superior
(vinculado a Maduro), anulando as decisões do Legislativo. Resultado: agravamento na crise entre os Poderes.
15 de Janeiro: Maduro decreta estado de “emergência econômica” por 60
dias para atender à grave crise do país. O Poder Executivo passa a ter direito,
entre outras coisas, a tomar uma série de medidas para garantir o abastecimento
de bens básicos à população, a fixar limites máximos de entrada e saída de bolívares, a determinar outras medidas “de ordem social, econômica ou política que
considere conveniente”.
18 de Março: prorrogação do decreto de emergência.
7 de Abril: Maduro decreta feriado nas sextas-feiras e já no fim do mês aumenta para 3 dias a folga, como parte de um “plano especial” para poupar energia
elétrica. Segundo o Presidente, o motivo é a severa seca provocada pelo fenômeno
El Niño. Maduro também amplia para nove horas diárias o racionamento elétrico
para shoppings e hotéis.
11 de Abril: o Holocausto da saúde. A associação médica do país denuncia um
“holocausto da saúde” devido à escassez de medicamentos e materiais hospitalares, e convoca manifestação porque “pessoas estão morrendo”, acrescentou. De
acordo com Douglas Leon, presidente da Federação Médica venezuelana, os hospitais sofrem com “mais de 95% de falta de medicamentos”, enquanto “nas prateleiras das farmácias” a escassez é de 85%.
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Em todo este período, tal qual mencionado acima, uma série de protestos diários tomam conta das ruas da capital Caracas, reivindicando a saída de Maduro do
Governo e que não seja dada continuidade à instalação da Assembleia Constituinte.
Henrique Capriles, líder oposicionista, é preso, aumentando ainda mais a discórdia
interna. As forças armadas atuam em associação a milícias patrocinadas e armadas
pelo próprio Governo com enorme truculência combatendo os milhões de oposicionistas de Maduro.

As atuações do Conselho Nacional Eleitoral (vinculado a Maduro) resultaram na
suspensão, em 2016, das eleições para governadores e do referendo revogatório
prometido acerca da continuidade ou não do mandato de Maduro.

A ANC (Assembleia Nacional Constituinte)
Início dos trabalhos em agosto de 2017. Escolhida em parte por votação e parte
pelo Governo, em uma composição de mais de 500 membros, todos vinculados de
alguma forma ao governo de Nicolás Maduro, tendo em vista que a oposição, mesmo convidada protocolarmente, negou-se a apresentar membros.

Obs.:
poderes acima dos presidenciais.
Em suma, a ANC tem poder para destituir e nomear qualquer autoridade
do Estado venezuelano, ditar e reformar leis, e implementar decisões sem
necessidade do aval de qualquer outro poder, como ocorreu com a polêmica destituição da agora Ex-Procuradora-Geral Luísa Ortega.
Neste ano de 2019, Maduro toma posse em 9 de Janeiro para seu segundo
mandato, após vencer as eleições em Mai/2018. Questionado por organismos in-
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ternacionais, e sem o reconhecimento de quase todas nações do mundo (o apoiam
praticamente Cuba, Nicarágua e Bolívia, apenas), Maduro possui uma crise de legitimidade a vencer, à medida que menos da metade da população do país caribenho
foi às urnas elegê-lo, em uma eleição feita às pressas e praticamente sem opositores.
Por aqui, na América do Sul, o Grupo de Lima, agrupamento de chanceleres de
países das Américas, formado em 2017, na capital do Peru, com o objetivo declarado de “abordar a crítica situação da Venezuela e explorar formas de contribuir para
a restauração da democracia naquele país por meio de uma saída pacífica e negociada” faz oposição cada vez mais ferrenha ao combalido regime de Maduro. Na
ocasião do encontro de formação do grupo, fora firmada a Declaração de Lima por
representantes de 12 países americanos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru) no qual o
grupo define suas posições acerca da “situação crítica na Venezuela”, condenando
a existência de “presos políticos”, a “falta de eleições livres” e a “ruptura da ordem
democrática na Venezuela”. Além disso, o grupo manifesta sua “preocupação com
a “crise humanitária” venezuelana.

10.2. A Crise dos Imigrantes Venezuelanos e a Entrada em
Massa em Roraima
Ao longo dos últimos 3 anos, o Brasil veio recebendo uma quantidade crescente
de venezuelanos, os quais saíram de seu país de origem em busca de melhores
condições de vida no Brasil, tendo em vista as condições de escassez alimentar, de
queda na renda, do emprego formal e o aumento da violência. Não são refugiados
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na acepção da palavra, mas migrantes econômicos, vale o destaque. Outo ponto
importante é que eles não foram convidados pelo nosso governo, logicamente, mas
encontram uma grande facilidade de entrada em nossa fronteira Norte, tendo em vista medida que o país é integrante do Mercosul.

Caro(a), para se ter uma ideia, estima-se que somente em Boa Vista, a capital
de Roraima, mais de 70.000 venezuelanos já tenham desembarcado, o que
perfaz quase 25 por cento da população da cidade (estimada em 320.000 habitantes antes desta entrada em massa de venezuelanos). Eles vêm por estrada, a
BR-174, em busca de subempregos ou qualquer assistência possível, após terem
suas economias e possibilidades mínimas de qualidade de vida corroídas em sua
terra pátria ao longo dos últimos anos. Algumas mulheres já se prostituem e, em
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determinadas praças da organizada capital roraimense, proibiu-se, por causa da
superlotação, que novos acampamentos sejam feitos como abrigo.
Vê-se que a crise humanitária recente é gravíssima na Venezuela, sem dúvidas, chegando a afetar de forma direta também o Brasil. Finalmente, alguns pontos merecem importante destaque nesse contexto de atualidades tão conturbado
na Venezuela.
O primeiro diz respeito à forma como as relações entre Brasil e Venezuela
azedaram do ponto de vista diplomático. Se à época dos governos de Lula e
Dilma éramos aliados de primeira hora do chavismo (tanto de Hugo Chávez, como
de Maduro), a ponto de termos sido os maiores entusiastas da entrada do país no
Mercosul (consolidada em 2012), com Temer assumindo o governo, o panorama
muda radicalmente. Para se ter uma ideia, neste momento (meados de 2018), não
há um embaixador brasileiro em Caracas. Isso mesmo! O embaixador Ruy Carlos
Pereira foi declarado pelo Presidente da Assembleia Constituinte como “persona non
grata”, que é o mesmo que uma expulsão, assumindo seu posto um alto funcionário
do Itamaraty. Na outra ponta, a Venezuela também não tem mais um embaixador
oficialmente no Brasil, fazendo a vez um “encarregado de negócios” em Brasília.
Mas que fique claro, caro(a) aluno(a), que ambos os países não chegaram a
romper relações diplomáticas, sendo importante ao Brasil ainda se colocar em
condições de auxiliar a Venezuela no diálogo interno entre a oposição e Maduro,
tendo em vista que, se houver uma guerra civil por lá, o cenário esperado é que de
5 a 10 milhões de venezuelanos potencialmente migrem de imediato para o Brasil.
Por fim, se o bolivarismo não deu certo na Venezuela, é interessante perceber
que na Bolívia o contexto de esquerdização bolivarista vem logrando êxitos
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plausíveis. Evo Morales, presidente boliviano desde 2006, mesmo governando com
autoridade além do que se considera razoável em um estado democrático de direito,
com vícios ditatoriais parecidos ao que se percebe na Venezuela, conseguiu manter
unida parte considerável do país em torno de seu projeto, realçando um ambiente
de estabilidade político e social. Também pratica a soberania sobre seus recursos
naturais de forma exemplar, e ainda esbanja um crescimento médio de sua economia ao longo dos últimos anos situado acima da casa dos 3 por cento ao ano.

11. Cuba

O país caribenho, estandarte do comunismo latino e governado a quase 60 anos
por dois ditadores oriundos da Revolução Cubana, Fidel Castro e seu irmão Raul
Castro, vive uma fase interessante. Há uma intenção clara de se liberalizar gradativamente a economia, esta já colocada em prática, além da entrada este ano de um
novo Presidente, oriundo dos quadros do único partido existente no país: o Partido
Comunista Cubano.

Um Pouco de História
O histórico de Cuba pré-revolução Cubana (1959) era de país satélite dos EUA.
Ao vencerem o exército do ditador Fulgêncio Batista, Fidel Castro, Che Guevara e
seus revolucionários adotam o socialismo no país caribenho.
Em uma curta fase, tal tomada de poder não esteve rivalizada com os EUA, mas
em pouquíssimo tempo o jogo vira, e já em 1962, com a chamada Crise dos Mísseis
Cubanos, os EUA imprimem o mais longo embargo econômico no Mundo, o qual vigora até hoje, embora muitos países infrinjam tais normas de isolamento de Cuba.
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Atualmente, as tratativas acerca de se encerrar o embargo encontram-se estacionadas, após avançarem bastante ao longo do oito anos de Governo de Barack Obama (2008-2015), à medida que o atual Presidente Norte-Americano aceita apenas
negociar com Cuba se o país caribenho (que de antemão se nega veementemente)
aceite abrir uma agenda conjunta com o rico e gigante vizinho do Norte
para discutirem distensões e aberturas em termos de direitos humanos
na ilha caribenha. Enquanto os EUA falam em democracia, o Partido Comunista
Cubano segue sua troca de comando central no país sem consultar a população.

Fatos Recentes mais Importantes em Cuba
17 de Dezembro de 2014: Obama e Raul Castro reestabelecem relações diplomáticas após mais de 50 anos.
Agosto de 2015: abertura da Embaixada de Cuba nos EUA.
Março de 2016: EUA reabre embaixada em Cuba após visita histórica de Obama a Havana. Neste mesmo mês de Março, a banda Rolling Stones faz um show
histórico gratuito em Havana, para um público mais de 1 milhão de pessoas.
Neste ano, 2018, foi anunciando que Cuba adentra em uma fase pós-castrista.
Miguel Dias- anel, Engenheiro, 56 anos, Vice-Presidente de Raúl Castro, assume o
poder ao ser eleito pela Assembleia Nacional como sucessor de Raúl no comando da
ilha. Ele recebeu, no dia 19 de abril, 603 dos 604 votos possíveis e é oficialmente o
novo presidente do país. Atendendo fielmente aos preceitos dos quadros do Partido
Comunista cubano, Canel busca dar seguimento à relativa abertura econômica que
o país vem promovendo, contudo, sem perder as rédeas da direção restrita e
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ditatorial imposta, desde 1959, pela fraterna parceria de seus antecessores, Fidel e Raul Castro.
No fundo, não há mudança no sistema político na ilha de Fidel, porém, com o
novo Presidente, espera-se mais garra frente à condução de certas aberturas econômicas para melhorar o pífio saldo de crescimento e desenvolvimento do país.

12. México
Em 2018, o México passou por dois momentos importantes. O primeiro diz respeito à nova costura do NAFTA – o Acordo de Livre Comércio dos Países da América
do Norte (ou North America Free Trade Agreement). Vigorando desde 1994, atando
as escalas produtivas entre os três países da América do Norte (México, EUA, Canadá) com vistas a promover drásticas reduções (o que foi conseguido) nas tarifas
alfandegárias entre os países membros, o Nafta dinamizou como nunca antes em
toda a história as escalas de trocas comerciais entre os países da América do Norte.
A questão é que, com o Nafta, os EUA ficaram com saldos comerciais negativos com
ambos os países. Sendo assim, dentro da ótica ultraprotecionista e isolacionista
impressa pelo governo de Donald Trump, e levando em consideração a diretriz impressa pelo mandatário norte-americano de recuperar os empregos perdidos pelos
EUA na indústria em função dos deslocamentos de plantas produtivas para antigas
periferias produtivas (como América Latina e Ásia), os EUA imprimem suas novas
condições para o bloco, forçando com que tanto o México como o Canadá se cotizem em revisar individualmente os tratados comerciais de tarifas do NAFTA. Pressionados, ambos não tiveram chance de manter as bases do acordo e acatam para,
em fins de 2018, vigorar supressão das regras anteriores do bloco e o início de um
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novo acordo, individualizado para cada um dos países e seguindo, prioritariamente,
os interesses da economia majoritária, ou seja, os EUA.
O segundo ponto de Atualidades no México diz respeito à eleição, pela primeira
vez, de um presidente de esquerda no país. Andrés Manuel Lopez Obrador, ex-governador da província distrital da Cidade do México, toma posse em novembro de
2018 para um mandato de 6 anos à frente do Executivo local, após mais de 36 anos
de políticas neoliberais, em um momento interessante para a América Latina, em
que é evidente a PERDA de força das esquerdas.
Sua plataforma, e em seus primeiros dias de governo demonstram, ao menos
no discurso, uma preocupação com a ortodoxia de gastos, criticando os altos salários dos Tribunais Superiores do país e até colocando à venda o luxuoso Boeing presidencial e mais 60 aviões do governo. Outras medidas dizem respeito ao combate
ao poder paralelo do narcotráfico, talvez o maior problema do México atualmente,
o qual o novo presidente promete não esmorecer e seguir promovendo medidas de
impacto e violência frente a atuação dos narcotraficantes.
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EXERCÍCIOS

1. (QUESTÃO INÉDITA) O conceito geográfico e político no continente americano
difere em parte do conceito cultural. Para a divisão política, no caso do México, por
exemplo, o país faz parte da América do Norte, região de predominância de países
anglo-saxões, encontrando-se, contudo, culturalmente atrelado à América Latina.

2. (QUESTÃO INÉDITA) A entrada de governos de esquerda na América do Sul é
um fenômeno muito recente, estando tal ineditismo arraigado na chegada de Hugo
Chávez, em 1999, ao poder na Venezuela. Isso ganhou espaço na maioria dos países do subcontinente apenas ao longo dos últimos 5 anos ou menos.

3. (QUESTÃO INÉDITA) Com blocos econômicos bem estruturados, como o Mercosul e a Comunidade Andina das Nações (CAN), a América do Sul experimenta
seu momento de maiores trocas comerciais dentre as relações econômicas intrarregionais.

4. (QUESTÃO INÉDITA) A Venezuela entra, de fato, no Mercosul em 2012, sendo,
contudo, expulsa em definitivo do bloco em 2017.

5. (QUESTÃO INÉDITA) Após anos sendo comandada por Hugo Chávez, a Venezuela sofre em 2014 um golpe interno, isso logo após a morte de Chávez, com Nicolas
Maduro tomando para si o controle ditatorial do país caribenho.
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6. (QUESTÃO INÉDITA) Um novo arranjo econômico na América do Sul responde
pelo nome de Tratado Transpacífico, atando, desde 2012, Peru, Chile, Colômbia e
México, em um bloco de cooperação econômica.

7. (QUESTÃO INÉDITA) A construção de uma identidade econômica e comercial
única entre os países da América do Sul foi o viés norteador previsto há dez anos
(2008), na época da criação da UNA SUL.

8. (QUESTÃO INÉDITA) Marque a assertiva correta:
Qual destes países em tempos recentes promoveu uma negociação frutuosa de
desarmamento em seu território, envolvendo o governo local e paramilitares narcotraficantes.
a) Paraguai
b) Colômbia
c) Bolívia
d) Peru
e) Equador

9. (QUESTÃO INÉDITA) A Argentina vive seu melhor momento econômico em décadas, na medida em que o governo atual, comandado por Mauricio Macri, conseguiu manter benesses assistencialistas associadas a uma ortodoxia financeira.

10. (QUESTÃO INÉDITA) Em Cuba, a nova diretriz política, advinda com a recente
transição presidencial, não preconiza distensões além das econômicas.
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11. (QUESTÃO INÉDITA) No Uruguai, pela primeira vez na história, vê-se um país
legalizar toda a cadeia da produção e consumo de maconha.

12. (QUESTÃO INÉDITA) O Brasil passou por uma crise econômica severa entre
2015/2016, a qual solapou nossa economia do segundo lugar dentre todos os países da América, tendo, assim, sido ultrapassado por países como México e Canadá
recentemente.

13. (QUESTÃO INÉDITA) Ainda em relação à inovadora política no Uruguai de legalização da maconha, vale destacar que qualquer cidadão uruguaio, a partir do ano
de 2017, poderá vender maconha livremente.

14. (QUESTÃO INÉDITA) A Colômbia, em tempos recentes, promoveu negociações
frente à deposição das armas por parte do grupo guerrilheiro/narcotraficante Farc.
Contudo, tal processo ainda segue sendo rechaçado pela maior parte da população
do país, que, em plebiscito realizado no ano de 2016, negou anistia aos guerrilheiros.

15. (QUESTÃO INÉDITA) Na Bolívia, o governo de Evo Morales, diferentemente do
que ocorre na Venezuela, conseguiu promover escalas de crescimento econômico e
de bem-estar social admiráveis ao longo dos últimos anos.

16. (QUESTÃO INÉDITA) A UNASUL tem o seu encerramento em 2016, na medida
em que a Venezuela é suspensa do Mercosul e o Brasil e a Argentina mudam seus
governos do campo ideológico de esquerda para a direita.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

42 de 53

ATUALIDADES
América Latina. Una Sul. Mercosul e Principais Países
Prof. Luís Felipe

17. (QUESTÃO INÉDITA) Na América do Sul, este país não é considerado independente, sendo uma projeção de um território europeu na Amazônia. Estamos falando de:
a) Suriname
b) Trinidad e Tobago
c) Venezuela
d) Guiana Francesa
e) Guiana (ex-Guiana Inglesa)

18. (QUESTÃO INÉDITA) Este país alçou posições de destaque no contexto comercial com o Brasil e o Mercosul, sendo atualmente o nosso principal parceiro comercial. Estamos falando de:
a) Paraguai
b) Chile
c) China
d) Japão
e) Rússia

19. (QUESTÃO INÉDITA) A nova direção política empreendida neste país da América do Sul é resultado pela transição entre campos ideológicos percebidos depois de
eleições de 2015, quando a esquerda perdeu o controle máximo do país para um
governo de direita. Estamos falando de
a) Equador
b) Venezuela
c) Paraguai
d) Brasil
e) Argentina
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20. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre o novo presidente eleito no Chile, que veio a começar seu mandato no início de 2018, podemos afirmar, entre as três assertivas
abaixo, apenas que:
a) Se chama Sebastián Piñera, um político de direcionamento de centro-esquerda,
que regressa em 2018 como mandatário do Chile após fazer oposição ao governo
anterior de centro-direita de seu país.
b) É Michelle Bachelet, política de centro-esquerda, reeleita em 2017 para mais 4
anos à frente do executivo local.
c) É Sebastián Piñera, político que regressa como chefe do executivo local depois
de cumprir mandato presidencial entre 2010-2014. Voltado à ideologia de direita,
fora oposição ao governo imediatamente anterior de seu país de Michelle Bachelet.
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GABARITO
1. C
2. E
3. E
4. E
5. E
6. E
7. E
8. b
9. E
10. C
11. C
12. E
13. E
14. C
15. C
16. E
17. d
18. c
19. e
20. c
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GABARITO COMENTADO
1. (QUESTÃO INÉDITA) O conceito geográfico e político no continente americano
difere em parte do conceito cultural. Para a divisão política, no caso do México, por
exemplo, o país faz parte da América do Norte, região de predominância de países
anglo-saxões, encontrando-se, contudo, culturalmente atrelado à América Latina.

Certo.
O México faz parte da América Latina por ser um país de língua latina, mas seus
parceiros na América do Norte, no caso EUA e Canadá, são países anglo-saxões.

2. (QUESTÃO INÉDITA) A entrada de governos de esquerda na América do Sul é
um fenômeno muito recente, estando tal ineditismo arraigado na chegada de Hugo
Chávez, em 1999, ao poder na Venezuela. Isso ganhou espaço na maioria dos países do subcontinente apenas ao longo dos últimos 5 anos ou menos.

Errado.
Na verdade, a entrada de Hugo Chávez no poder, em 1999, na Venezuela, estimula, sem dúvidas, uma onda esquerdizante na América do Sul, mas a transição
para governos de esquerda é um fenômeno muito bem datado da década passada (2000-2010) na América do Sul, e não de 5 anos para cá como a assertiva
afirma.
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3. (QUESTÃO INÉDITA) Com blocos econômicos bem estruturados, como o Mercosul
e a Comunidade Andina das Nações (CAN), a América do Sul experimenta seu momento de maiores trocas comerciais dentre as relações econômicas intrarregionais.

Errado.
Basta levarmos em conta o caso do Mercosul e vermos que o comércio intrabloco
experimentou uma queda nas trocas ao longo dos últimos dez anos.

4. (QUESTÃO INÉDITA) A Venezuela entra, de fato, no Mercosul em 2012, sendo,
contudo, expulsa em definitivo do bloco em 2017.

Errado.
A data de adesão está correta, mas, em 2017, a Venezuela é suspensa (pela segunda vez), e não expulsa.

5. (QUESTÃO INÉDITA) Após anos sendo comandada por Hugo Chávez, a Venezuela sofre em 2014 um golpe interno, isso logo após a morte de Chávez, com Nicolas
Maduro tomando para si o controle ditatorial do país caribenho.

Errado.
Não houve necessariamente um golpe, e sim eleições em abril de 2013, para substituir Chaves morto meses antes, quando Maduro venceu o pleito por minúscula
margem de votos.
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6. (QUESTÃO INÉDITA) Um novo arranjo econômico na América do Sul responde
pelo nome de Tratado Transpacífico, atando, desde 2012, Peru, Chile, Colômbia e
México, em um bloco de cooperação econômica.

Errado.
O novo bloco surgido na América se chama Aliança do Pacífico, criado em 2012, envolvendo exatamente Peru, Chile, Colômbia e México. Tratado Transpacífico é outro
bloco, envolvendo países, como Nova Zelândia, Austrália, o Sudeste Asiático, Japão
e os EUA, até a entrada de Trump.

7. (QUESTÃO INÉDITA) A construção de uma identidade econômica e comercial
única entre os países da América do Sul foi o viés norteador previsto há dez anos
(2008), na época da criação da UNA SUL.
8.
Errado.
Pelo contrário. A UNA SUL não é um bloco econômico e busca níveis de integração
em outras áreas, como colaboração científica e educacional, de infraestrutura e
defesa entre só doze países independentes da América do Sul.

9. (QUESTÃO INÉDITA) A Argentina vive seu melhor momento econômico em décadas, na medida em que o governo atual, comandado por Mauricio Macri, conseguiu manter benesses assistencialistas associadas a uma ortodoxia financeira.
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Errado.
Macri, DE FATO, diminuiu a quase zero o assistencialismo típico de Cristina Kirchner, sua antecessora, como os subsídios à oferta de gás natural e petróleo mais
barato à população. Mas, em 2018, os juros bancários tornaram-se os maiores do
mundo e a inflação bate a casa de 30% ao ano, sem contar a megadesvalorização
da moeda local em curso.

10. (QUESTÃO INÉDITA) Em Cuba, a nova diretriz política, advinda com a recente
transição presidencial, não preconiza distensões além das econômicas.

Certo.
Ao que tudo indica, a mudança da presidência, em abril deste ano, com Raul Castro passando o bastão para Díaz-Canel, será de transição apenas econômica e sem
aberturas políticas.

11. (QUESTÃO INÉDITA) No Uruguai, pela primeira vez na história, vê-se um país
legalizar toda a cadeia da produção e consumo de maconha.

Certo.
Colocada em prática em 2017 em efetivo, tal política visa exatamente a legalizar a
cadeia de consumo e cultivo sob regras da maconha.
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12. (QUESTÃO INÉDITA) O Brasil passou por uma crise econômica severa entre
2015/2016, a qual solapou nossa economia do segundo lugar dentre todos os países da América, tendo, assim, sido ultrapassado por países como México e Canadá
recentemente.

Errado.
Houve a crise recente, mas não perdemos o posto de segunda maior economia do
continente. A saber, a economia americana, líder no continente e no mundo, ainda
é em torno de 10 vezes maior que a brasileira.

13. (QUESTÃO INÉDITA) Ainda em relação à inovadora política no Uruguai de legalização da maconha, vale destacar que qualquer cidadão uruguaio, a partir do ano
de 2017, poderá vender maconha livremente.

Errado.
A política de legalização no Uruguai restringe a venda da erva a farmácias que
sejam autorizadas pelo Estado.

14. (QUESTÃO INÉDITA) A Colômbia, em tempos recentes, promoveu negociações frente à deposição das armas por parte do grupo guerrilheiro/narcotraficante
Farc. Contudo, tal processo ainda segue sendo rechaçado pela maior parte da população do país, que, em plebiscito realizado no ano de 2016, negou anistia aos
guerrilheiros.
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Certo.
O NO (não) venceu o plebiscito realizado para decidir tal assunto em 2016 na
Colômbia. Mesmo assim, as negociações de paz seguiram-se exitosas em 2017.
Atualmente as FARC não são mais uma organização narcotraficante e se transformaram em partido político.

15. (QUESTÃO INÉDITA) Na Bolívia, o governo de Evo Morales, diferentemente do
que ocorre na Venezuela, conseguiu promover escalas de crescimento econômico e
de bem-estar social admiráveis ao longo dos últimos anos.

Certo.
A Bolívia, junto ao Paraguai, é o país com os melhores indicadores de crescimento
econômico da América do Sul nos últimos anos.

16. (QUESTÃO INÉDITA) A UNASUL tem o seu encerramento em 2016, na medida
em que a Venezuela é suspensa do Mercosul e o Brasil e a Argentina mudam seus
governos do campo ideológico de esquerda para a direita.

Errado.
Apesar de estar enfraquecida em tempos recentes com tantas mudanças políticas
e ideológicas na América do Sul, a UNASUL não foi encerrada.
17.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

51 de 53

ATUALIDADES
América Latina. Una Sul. Mercosul e Principais Países
Prof. Luís Felipe

18. (QUESTÃO INÉDITA) Este país alçou posições de destaque no contexto comercial com o Brasil e o Mercosul, sendo atualmente o nosso principal parceiro comercial. Estamos falando de:
a) Paraguai
b) Chile
c) China
d) Japão
e) Rússia

Letra c.
A China se tornou, na década passada, nosso maior parceiro comercial, atualmente
superando a Argentina em 3 vezes aproximadamente nas transações externas.

19. (QUESTÃO INÉDITA) A nova direção política empreendida neste país da América do Sul é resultado pela transição entre campos ideológicos percebidos depois de
eleições de 2015, quando a esquerda perdeu o controle máximo do país para um
governo de direita. Estamos falando de
a) Equador
b) Venezuela
c) Paraguai
d) Brasil
e) Argentina

Letra e.
A Argentina elege em 2015 Mauricio Macri, um novo governo de direita, substituindo Christina Kischner, que é declaradamente uma Presidente de esquerda.
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20. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre o novo presidente eleito no Chile, que veio a começar seu mandato no início de 2018, podemos afirmar, entre as três assertivas
abaixo, apenas que:
a) Se chama Sebastián Piñera, um político de direcionamento de centro-esquerda,
que regressa em 2018 como mandatário do Chile após fazer oposição ao governo
anterior de centro-direita de seu país.
b) É Michelle Bachelet, política de centro-esquerda, reeleita em 2017 para mais 4
anos à frente do executivo local.
c) É Sebastián Piñera, político que regressa como chefe do executivo local depois
de cumprir mandato presidencial entre 2010-2014. Voltado à ideologia de direita,
fora oposição ao governo imediatamente anterior de seu país de Michelle Bachelet.

Letra c.
Piñera é um dos possuidores das maiores fortunas do Chile, eleito após ter sido
presidente entre 2010-2014, representando o campo político de centro-direita para
mandato entre 2018-2012.
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