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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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 No dia 27 e 30 de agosto e 1º de setembro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Governo brasileiro se pronunciou sobre chacina no México 
 
No dia 27 de agosto, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
lamentou o assassinato dos 72 imigrantes ilegais no estado mexicano de 
Tamaulipas na fronteira com os Estados Unidos. No dia 28, o Itamaraty 
divulgou a identidade de um brasileiro encontrado entre as vítimas da chacina: 
Juliard Aires Fernandes. Também foi encontrado, entre os documentos das 
vítimas, o passaporte de outro brasileiro – Hermínio Cardoso dos Santos –, 
mas sua morte não foi confirmada (Correio Braziliense – Mundo – 28/08/2010; 
Correio Braziliense – Mundo – 29/08/2010; Folha de S. Paulo – Mundo – 
28/08/2010; Folha de S. Paulo – Mundo – 29/08/2010; O Estado de S. Paulo – 
Internacional – 28/08/2010; O Estado de S. Paulo – Internacional – 
29/08/2010). 
 
 

Brasil e Argentina anunciaram cooperação nuclear 
 
Brasil e Argentina anunciaram que pretendem desenvolver um projeto conjunto 
de reatores nucleares para a fabricação de isótopos usados em exames 
médicos, realização de testes e pesquisa científica. Após análises dos projetos 
de cada país, técnicos concluíram que as necessidades e as intenções são 
semelhantes (Folha de S. Paulo – Mundo – 28/08/2010).  
 
 

Brasil declarou que implementará isenção alfandegária 
 
No dia 30 de agosto, o chefe do departamento econômico do Itamaraty, 
Carlos Márcio Cozedey, declarou que o governo brasileiro pretende manter a 
proposta original de implementar o programa “Duty Free, Quota Free” até o 
final deste ano. A proposta é que o Brasil adote isenção unilateral de tarifas 
alfandegária para produtos oriundos dos 49 países mais pobres do mundo.  
A Confederação Nacional das Indústrias pediu que as negociações para 
o projeto fossem suspensas, pois haveria a possibilidade de triangulização dos 
produtos. Segundo Cozedey, qualquer irregularidade no programa será 
facilmente identificada devido à fragilidade industrial dos países a que se 
destina a proposta (O Estado de S. Paulo – Economia & Negócios – 31/08/ 
2010) 
 

Presidente da Colômbia visitou o Brasil 
 
No dia 1º de setembro, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, visitou o 
Brasil. No encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Santos declarou 
que o conflito com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) é 
uma questão interna e, no atual momento, o estado colombiano não precisa da 
intermediação de atores externos. Lula e o assessor da presidência para 
Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, afirmaram que o Brasil somente 
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se envolverá no conflito entre as Farc e o governo colombiano se for solicitado 
por Santos. Na reunião, Lula conclamou a Colômbia a aumentar o intercâmbio 
comercial com o Brasil. Ademais, os dois países assinaram diversos acordos 
de desenvolvimento fronteiriço, cooperação em defesa e bioenergia (Correio 
Braziliense – Mundo – 02/09/2010; Folha de S. Paulo – Mundo – 02/09/2010; O 
Estado de S. Paulo – Internacional – 02/09/2010).  

 


