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O Observatório de Política Externa Brasileira (OPEB) é um projeto de 
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 Nos dias 05, 07, 08, 10 e 11 de outubro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Brasil defendeu sua política comercial 
 
O governo brasileiro declarou que o regime de medidas econômicas voltadas 
ao setor automotivo está adequado às regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). De acordo com a declaração, o regime de medidas visa 
conter o impacto dos resgates que os Estados Unidos e países da Europa 
concederam a suas montadoras. A manifestação do Estado brasileiro foi uma 
resposta às acusações da União Europeia e da Austrália de que o Brasil estaria 
perpetuando barreiras econômicas (O Estado de S. Paulo – Economia – 
06/10/2012). 
 
 

Patriota pronunciou-se sobre situação do Paraguai no Mercosul 
 

No dia 5 de outubro, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, 
afirmou que o retorno do Paraguai ao Mercosul pode acontecer antes das 
eleições presidenciais no país. O chanceler declarou que a reintegração do 
país ao bloco acontecerá assim que os demais membros constatarem que a 
democracia no Paraguai foi restabelecida (Folha de S. Paulo – Mundo – 
06/10/2012; O Estado de S. Paulo – Internacional – 06/10/2012). 
 
 

Rousseff parabenizou Chávez pela reeleição 
 
No dia 8 de outubro, por telefonema, a presidente brasileira, Dilma Rousseff, 
parabenizou seu homólogo venezuelano, Hugo Chávez, pela reeleição e 
elogiou a clareza das eleições na Venezuela. A mandatária brasileira 
classificou o pleito como um processo democrático exemplar e enalteceu a 
tranquilidade da votação. Ademais, Rousseff afirmou a Chávez que o Brasil 
está pronto para colaborar com o presidente para a construção de uma 
América mais justa e igualitária (Correio Braziliense – Mundo – 09/10/2012; 
Folha de S. Paulo – Mundo – 09/10/2012; O Estado de S. Paulo – Internacional 
– 09/10/2012). 
 


