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Itamaraty apoiou proposta de paz dos Estados Unidos para o conflito israelense-

palestino 

 

No dia 29 de janeiro, por meio de comunicado oficial, o Ministério de Relações 

Exteriores apoiou a proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos para o conflito 

israelense-palestino. De acordo com o comunicado, a proposta é realista e ambiciosa, 

contemplando aspirações tanto israelenses quanto palestinas. Ademais, o documento 

também afirmou que tais ideias são compatíveis com os princípios constitucionais que 

regem a atuação externa brasileira, como a autodeterminação dos povos e o repúdio ao 

terrorismo. Por fim, assim, o Brasil se mostrou disposto a contribuir na construção de 

paz na região (Folha de S. Paulo – Mundo – 30/01/2020; Correio Braziliense – Mundo – 

30/01/2020). 

 

  

Brasil tornou obrigatório o uso da placa de carro no padrão Mercosul 

 

Após adiamentos, o Brasil estabeleceu a obrigatoriedade da placa de carro padrão 

Mercosul em todo o território nacional para todos os veículos novos, veículos que 

receberem novo emplacamento ou veículos cujo registro pretende fazer troca de 

município. A mudança também deve ocorrer em casos de veículos furtados ou mudança 

de categoria de veículos. Para os motoristas que não se adequem nos casos citados, 

essa mudança de placa é opcional (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 01/02/2020). 

 

  

Governo brasileiro declarou que irá repatriar brasileiros que estão em Wuhan 

 

No dia 02 de fevereiro, por meio de mídia social, o presidente Jair Bolsonaro declarou 

que o governo brasileiro irá iniciar uma operação de repatriação, organizada pelos 

Ministérios da Saúde, Defesa e Relações Exteriores, de brasileiros que estão em 

Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus. Bolsonaro afirmou que serão 

repatriados todos aqueles que se encontram nessa região e manifestarem o desejo de 

retornar. O governo também emitiu uma nota afirmando que todas as medidas 

necessárias para a repatriação desses brasileiros estão em andamento. Contudo, o 
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Executivo declarou que os cidadãos repatriados terão que ser submetidos a uma 

quarentena quando chegarem no país (Correio Braziliense – Brasil – 03/02/2020).  


