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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 (bolsista CAPES); 
 
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 8, 11, 12 e 13 de outubro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Brasil e demais países debateram o câmbio internacional em reunião do 
FMI 

 
No dia 8 de outubro, em Washington, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
participou da Assembleia do Fundo Monetário Internacional (FMI), cuja 
principal pauta de negociação foi o câmbio monetário internacional. Segundo 
Mantega, o problema cambial decorre da emissão de dinheiro para superação 
da crise econômica dos países desenvolvidos, resultando na consequente 
desvalorização das moedas. Além disso, o ministro qualificou as divergências 
em torno da questão do câmbio, envolvendo principalmente os Estados Unidos 
e a China, como “guerra cambial”. Mantega afirmou, ainda, que tal questão só 
poderá ser resolvida de forma coletiva em foros como o FMI e o G-20 
financeiro (O Estado de S. Paulo – Economia & Negócios – 09/10/2010; O 
Estado de S. Paulo – Economia & Negócios – 10/10/2010). 
 
 

Brasil manifestou interesse em transferência de tecnologia chinesa 
 
No dia 13 de setembro, em visita à China, o diretor-geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hübner, declarou que o Brasil tem grande 
interesse na importação e transferência da tecnologia chinesa de transmissão 
de energia elétrica de longa distância. Em reunião com o governo chinês, 
Hübner foi informado que a China pretende investir nos setores de transmissão 
e geração de energia do Brasil (Folha de S. Paulo – Mercado – 14/10/2010).   
 
 

Brasil foi questionado sobre possíveis barreiras comerciais 
 
No âmbito da Organização Mundial do Comércio, o Brasil refutou o 
questionamento da União Europeia sobre a nova rotulagem de produtos 
importados no setor alimentício brasileiro, considerada pelo bloco europeu 
como medida discriminatória. Segundo o governo brasileiro, a medida adotada 
apresenta caráter técnico e os produtores nacionais também são obrigados a 
fornecerem os novos dados solicitados. Além disso, Marrocos e Colômbia se 
queixaram das barreiras brasileiras que dificultam a entrada de material 
genético e de animais vivos voltados para a reprodução. Em resposta, o Brasil 
declarou que a liberação da importação de tais produtos necessita da 
aprovação do Ministério da Agricultura, que exige a aprovação de medidas 
sanitárias adotadas pelos produtores externos através de uma visita ao local de 
produção. Porém, segundo o governo brasileiro, os inspetores têm enfrentado 
grandes dificuldades para realizar estas inspeções no exterior (O Estado de S. 
Paulo – Economia & Negócios – 14/10/2010). 
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Lula parabenizou o presidente chileno 
 
No dia 13 de setembro, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, 
parabenizou o seu homólogo chileno, Sebastián Piñera, pelo resgate dos 
trabalhadores presos na mina San José (O Estado de S. Paulo – Internacional 
– 14/10/2010). 
 


