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Apresentação: 
 
O Observatório de Política Externa Brasileira (OPEB) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca. 
 
Em 2009, o OPEB ganhou prêmio de melhor projeto de extensão na área 
das Humanidades no V Congresso de Extensão Universitária da UNESP. 
 
O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a 
política externa brasileira e que foram veiculadas nos periódicos: Folha de S. 
Paulo, O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense. 
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FAPESP); Adriana Suzart de Pádua; 
 
Graduandos em Relações Internacionais: Analice Pinto Braga, Beatriz Flório 
Pereira, Bruna Hunger Ribeiro (bolsista CNPq), Camila Cristina Ribeiro Luis, 
Celeste de Arantes Lazzerini (Bolsista PROEX), Felipe Garcia Moreira, 
Fernanda Nascimento Marcondes Machado, Rafael Augusto Ribeiro de 
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 No dia 2 e 3 de julho, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Governo brasileiro suspendeu exportação de carne industrializada aos 

Estados Unidos 

No dia 3 de julho, o governo brasileiro suspendeu a exportação de carne 
bovina industrializada produzida por frigoríficos do país para o mercado norte-
americano. A decisão foi tomada após autoridades sanitárias dos EUA 
detectarem a presença acima do permitido de Ivermectina, um vermífugo 
utilizado na criação de bovinos. O problema foi detectado na unidade do 
frigorífico brasileiro JBS, localizado em Lins, no interior de São Paulo. No dia 7 
de julho, uma missão técnica esteve em Washington para discutir o assunto 
com as autoridades norte-americanas, buscando retomar parcialmente as 
exportações (O Estado de S. Paulo – Internacional – 04/07/2010; O Estado de 
S. Paulo – Internacional - 07/07/2010). 
 
 

Lula incentivou parceria entre Petrobrás e governo de Cabo Verde 
 
No dia 5 de julho, em visita a Cabo Verde, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva afirmou que conversará com os diretores da Petrobrás a fim de incentivar 
a empresa a negociar com o governo local. A intenção é que sejam realizadas 
parcerias para viabilizar a prospecção de possíveis reservas de óleo e gás 
natural por meio da transferência de tecnologia de exploração em águas 
profundas. Durante a visita, Lula destacou que o Brasil deve continuar 
estimulando o desenvolvimento da agricultura nos países africanos. Além 
disso, o presidente participou de uma reunião da Comunidade Econômica dos 
Estados da África Ocidental, durante a qual afirmou ser prioritária a cooperação 
brasileira com o continente africano para a produção de biocombustíveis 
(Correio Braziliense – Economia – 05/07/2010; O Estado de S. Paulo – 
Economia – 05/07/2010). 
 
 

Lula e Amorim visitaram a Guiné Equatorial 
 

No dia 5 de julho, em visita à Guiné Equatorial, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, encontraram-se com 
o chefe de Estado Obiang Nguema Mbsogo. Lula e Mbsogo assinaram acordos 
nas áreas de defesa, supressão de vistos oficiais e cooperação bilateral. 
Amorim enfatizou a negociação, afirmando que o Brasil não pode ignorar as 
possibilidades de trocas comerciais com o país. Em comunicado oficial, o Brasil 
declarou que os dois países renovaram sua continuada adesão aos princípios 
da democracia e respeito aos direitos humanos. O dirigente da Guiné 
Equatorial também reiterou o pedido de que o país fosse aceito na 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, cujo tratado exige padrões 
mínimos de democracia (Correio Braziliense – Mundo – 06/07/2010; Folha de 
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S. Paulo – Poder – 06/07/2010; O Estado de S. Paulo – Nacional – 
06/07/2010). 
 
 

Lula visitou o Quênia 
 
Nos dias 5 e 6 de julho, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou 
o presidente queniano, Mwai Kibaki. Em seu discurso oficial, Lula desejou 
rápida recuperação ao primeiro-ministro e opositor de Kibaki, Raila Odinga, que 
passou por uma cirurgia recentemente, para que ele continue ajudando a 
consolidar o fortalecimento da democracia no Quênia. Lula aproveitou o 
pronunciamento para defender maior intercâmbio comercial entre o Brasil e o 
Quênia, ressaltando que o país é o principal da região (O Estado de S. Paulo – 
Nacional – 07/07/2010). 
 
 

Lula visitou a Tanzânia 
 
Nos dias 6 e 7 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a 
Tanzânia. Nesta ocasião, o dirigente brasileiro criticou a tentativa de se 
estabelecer um controle sobre os preços de commodities. Tal medida foi 
proposta pelos Estados Unidos e pela União Europeia na reunião do G-20 
financeiro. Além disso, Lula recriminou o modo como os chineses fazem seus 
negócios no continente africano e anunciou o perdão da dívida da Tanzânia 
com o Brasil que totaliza US$ 246 milhões (Folha de S. Paulo – Mundo – 
08/07/2010; O Estado de S. Paulo – Economia & Negócios – 08/07/2010). 

 


