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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 
(bolsista FAPESP), 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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 Nos dias 6, 8 e 9, não houve notícias relacionadas à Política Externa Brasileira. 
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Primeiro-ministro egípcio reuniu-se com empresários brasileiros 
 
No dia 6 de agosto, o primeiro-ministro egípcio, Mohamed Rachid, reuniu-se 
com empresários brasileiros em encontro promovido pelo Conselho 
Empresarial da América Latina (CEAL) em São Paulo. A reunião teve como 
pauta o acordo de livre comércio entre Mercosul e Egito que abre a 
possibilidade de exportações de novas commodities brasileiras para o Egito. O 
Brasil já exporta para os egípcios carne bovina e açúcar. Segundo o 
embaixador do Brasil no Cairo, Cesário Melantonio, com o acordo, que reduzirá 
as tarifas de importação, o Brasil pretende ampliar as exportações de minério 
de ferro para as siderúrgicas egípcias (Folha de S. Paulo – Mercado – 
07/08/2010). 
 
 

Lula reuniu-se com Hugo Chávez 
 
No dia 6 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se com 
seu homólogo venezuelano, Hugo Chávez, durante uma reunião em Caracas, 
na qual também participou o presidente da União das Nações Sul-Americanas 
(Unasul), Néstor Kirchner. Durante o encontro, Lula e Chávez assinaram 
acordos de cooperação nos setores de energia, infraestrutura e alimentos. Na 
mesma ocasião, Kirchner expressou a disposição dos países da Unasul em 
aprofundar políticas de cooperação conjunta para o desenvolvimento dos 
blocos continentais. Após a reunião na Venezuela, Lula seguiu para Bogotá, 
capital colombiana, onde participou do jantar de despedida de Álvaro Uribe 
como presidente da Colômbia. Ao final do evento, Lula afirmou estar seguro de 
que Colômbia e Venezuela reatariam as relações diplomáticas (Correio 
Braziliense – Mundo – 07/08/2010; Folha de S. Paulo – Mundo – 07/08/2010; O 
Estado de S. Paulo – Internacional – 07/08/2010; O Estado de S. Paulo – 
Internacional – 12/08/2010). 
 
 

Maquinários foram barrados na fronteira com a Argentina 
 
O governo da Argentina usou de licenças não-automáticas para atrasar a 
entrada no país de máquinas agrícolas produzidas pelo Brasil. Tal medida foi 
tomada em virtude do baixo peso da indústria nacional argentina no setor de 
tratores, o que preocupou o governo de Cristina Kirchner. O problema na 
exportação dos maquinários brasileiros vem se agravando, segundo Milton 
Rego, representante da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores. O entrave ocasionado pela concessão de licenças também afeta 
outros setores, como calçadista e têxtil (O Estado de S. Paulo – Economia – 
10/08/2010) 
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Lula se encontrou com presidente salvadorenho 
 
No dia 9 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se com o 
seu homólogo de El Salvador, Mauricio Funes, na sede da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo. Na reunião entre os presidentes foi 
discutida a relação comercial entre os dois países (Correio Braziliense – Mundo 
– 10/08/2010; O Estado de S. Paulo – Economia – 10/08/2010) 
 
 

Brasil assinou sanções da ONU ao Irã 

 
No dia 10 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a resolução 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) que expande as 
sanções contra o Irã devido a seu programa nuclear. De acordo com o 
chanceler brasileiro, Celso Amorim, o Brasil não concorda com as sanções por 
não acreditar que elas contribuam para a solução do problema, mas o país 
assinou o documento em respeito à lei internacional (Correio Braziliense – 
Mundo – 11/08/2010; Folha de S. Paulo – Mundo – 11/08/2010; O Estado de S. 
Paulo – Internacional - 11/08/2010).  
 
 

Teerã vetou envio de condenada por adultério ao Brasil 
 
No dia 10 de agosto, o governo do Irã rejeitou formalmente a oferta do Brasil de 
receber a iraniana Sakineh Ashtiani como refugiada e confirmou que a 
execução não será mais por apedrejamento. De acordo com o diplomata 
iraniano Mohammad Hosseini, o governo prevê enforcar Sakineh, a não ser 
que a família de seu marido a perdoe. Se o perdão for dado, Sakineh, em vez 
de enforcada, ficará presa (O Estado de S. Paulo – Internacional - 11/08/2010). 

 


