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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. 
 
Equipe de redação e revisão: 
  
Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
Mestres em Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): André Cavaller Guzzi, Flávio Augusto Lira 
Nascimento;  
 
Mestrandos em História (UNESP, Franca): Tiago Pedro Vales (bolsista 
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 
Almeida (bolsista CNPq), Raphael Camargo Lima, Sarah Machado. 
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 No dia 11 e 12 de julho, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Lula assinou acordos na Zâmbia 
 
No dia 8 de julho, em visita à Zâmbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
assinou dez acordos junto ao país africano em que foi instituído o Fome Zero 
Zâmbia. Cada país comprometeu-se a doar US$ 200 mil para a compra de 
alimentos de pequenos produtores. A responsabilidade do projeto será do 
Programa Mundial de Alimentos (Folha de S. Paulo – Poder – 09/07/2010). 
 
 

Lula e Amorim elogiaram libertação de dissidentes cubanos 
 
No dia 14 de julho, na 4ª Cúpula Brasil-União Europeia, ocorrida em Brasília, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o acordo resultante das 
negociações entre o governo de Cuba e a Igreja Católica para libertação de 
prisioneiros políticos do regime cubano. Anteriormente, no dia 10 de julho, Lula 
e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, já haviam enaltecido e 
apoiado tal acordo. O assessor especial da Presidência da República para 
Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, afirmou que o Brasil ajudou nas 
negociações, mas não divulgou detalhes de como isto foi realizado (Correio 
Braziliense – Mundo – 10/07/2010; Correio Braziliense – Mundo – 15/07/2010; 
Folha de S. Paulo – Mundo – 10/07/2010; O Estado de S. Paulo – Internacional 
– 10/07/2010). 
 
 

Exportação de carne brasileira aos EUA continua suspensa 
 
Entre os dias 4 e 10 de junho, uma terceira missão técnica brasileira esteve em 
Washington para retomar as exportações brasileiras de carne processada aos 
Estados Unidos (EUA). Em maio, autoridades sanitárias norte-americanas 
encontraram vestígios acima do permitido do vermífugo Ivermectina, usado na 
pecuária. Desde então o governo brasileiro suspendeu voluntariamente as 
exportações do produto. O diretor do Ministério da Agricultura, Nelmon Costa, 
afirmou que os norte-americanos estão dispostos a voltar a comprar carne do 
Brasil, porém, para isso, eles querem verificar os resultados do plano de ação 
apresentado pelo governo, o que demoraria de 15 a 20 dias (O Estado de S. 
Paulo – Economia – 13/07/2010; Folha de S. Paulo – Mercado – 14/07/2010). 
 

 
Embaixador brasileiro na OEA fez declarações a respeito de Honduras 

 
O embaixador brasileiro na Organização dos Estados Americanos (OEA), Rui 
Casaes, fez declarações a respeito da pressão do órgão para que a justiça de 
Honduras retire as acusações contra o ex-presidente Manuel Zelaya. Tal ação 
da justiça do país caribenho é uma precondição posta pelo Brasil e pela 
maioria dos países da OEA para a retomada integral das relações bilaterais e 
para a readmissão de Honduras no órgão hemisférico. Segundo o embaixador, 
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o Brasil não está diretamente envolvido nas negociações e a forte atuação da 
OEA não caracteriza ingerência nos assuntos internos hondurenhos (O Estado 
de S. Paulo – Internacional – 15/07/2010). 
 
 

4ª Cúpula Brasil-União Europeia foi realizada em Brasília 
 
No dia 14 de julho, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu 
com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e com o 
presidente do Conselho Europeu, Herman van Rompuy, na 4ª Cúpula Brasil-
União Europeia, em Brasília. Neste encontro, foram assinados acordos na área 
de aviação visando agilizar e desburocratizar tanto a criação de novas rotas 
áreas como facilitar a exportação de aviões da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica. Além disso, foi assinado um acordo referente ao investimento 
conjunto em Moçambique, no qual as partes se comprometeram a apoiar o 
setor privado na produção de bioenergia no país africano. Além dos termos 
assinados, foi discutido o andamento do acordo de livre comércio entre 
Mercosul e União Europeia. O presidente brasileiro declarou que o acordo 
entre os dois blocos é dificultado pela resistência dos agricultores franceses, 
pois estes não aceitam uma redução dos subsídios (Correio Braziliense – 
Economia – 15/07/2010; Folha de S. Paulo – Mundo – 15/07/2010).  

 


