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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 e 
em 2011 ficou em 3º lugar na sexta versão do mesmo congresso. 
 
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. 
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Graduandos em Relações Internacionais: Aline Meschiatti, Analice Pinto Braga, 
Bárbara Renaut, Bianca Guarnieri de Jesus, Giovanna Ayres Arantes de Paiva, 
Henrique Neto Santos, Karen Oliveira Fassi, Laís Siqueira Ribeiro Cavalcante, 
Lívia Peres Milani, Natália Ruani Jorge do Prado, Thássia Pedrina Bollis, Vitor 
Garcia de Oliveira Raymundo 
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 Nos dias 2, 4, 5 e 8 de novembro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Patriota reuniu-se com ministra colombiana 
 
No dia 6 de novembro, na Colômbia, o ministro das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota, reuniu-se com sua homóloga colombiana, María Ángela 
Holguín, para oferecer ajuda brasileira no processo de paz entre o governo 
colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Patriota 
apresentou propostas a fim de implementar um modelo semelhante ao 
Programa de Aquisição de Alimentos que objetiva fortalecer a agricultura 
familiar. Os ministros assinaram ainda um memorando para remodelar a 
Comissão de Vizinhança e Integração. Ademais, em coletiva de imprensa, o 
chanceler brasileiro reiterou a posição de que o êxito das negociações entre o 
governo da Colômbia e as Farc trará grandes benefícios para o povo 
colombiano e consolidará a imagem da América do Sul (Folha de S. Paulo – 
Mundo – 06/11/2012). 
 
 

Amorim reuniu-se com ministro francês 
 

No dia 5 de novembro, em Brasília, o ministro da Defesa, Celso Amorim, 
reuniu-se com seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, para reforçar a 
importância da relação estratégica entre Brasil e França. Os ministros 
informaram que o encontro também teve o objetivo de revisar a execução dos 
contratos de compra de cinco submarinos Scorpène e de cinquenta 
helicópteros Eurocopter. Ademais, Amorim declarou que as relações que o 
Brasil possui com a França na área de defesa intensificaram-se nos últimos 
anos com a compra de equipamentos franceses (O Estado de S. Paulo – 
Nacional – 03/11/2012; O Estado de S. Paulo – Economia – 06/11/2012). 
 


