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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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 Nos dias 16, 17, 19, 21 e 22 de novembro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Rousseff criticou contração fiscal na Cúpula Ibero-Americana 
 
No dia 17 de novembro, na Espanha, em discurso na Cúpula Ibero-Americana, 
a presidente Dilma Rousseff criticou as medidas de austeridade fiscal 
implementadas pelos países europeus, em específico por Espanha e Portugal. 
A mandatária sugeriu políticas de investimentos públicos e privados, a adoção 
de programas sociais e o fortalecimento de vínculos culturais como alternativas 
para superar a crise econômica (Correio Braziliense – Economia – 18/11/2012; 
Folha de S. Paulo – Mundo – 18/11/2012; O Estado de S. Paulo – Economia – 
18/11/2012).  
 
 

Rousseff reuniu-se com chefe de governo espanhol 
 

No dia 19 de novembro, na Espanha, a presidente brasileira, Dilma Rousseff, 
em reunião com o chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, defendeu a 
união dos países europeus, bem como o fortalecimento e maior autonomia de 
seu Banco Central para superar a crise econômica. Rousseff afirmou que 
acredita na volta da valorização do euro e que os investimentos são a chave 
para o crescimento europeu. A mandatária brasileira também garantiu auxílio 
do Brasil às economias da região e reforçou os laços de cooperação entre 
ambos os países. Na ocasião, os ministérios das Relações Exteriores do Brasil 
e de Assuntos Exteriores da Espanha criaram uma comissão especial para 
discutir temas específicos de interesse comum (Correio Braziliense – Economia 
– 20/11/2012; Folha de S. Paulo – Mundo – 20/11/2012; O Estado de S. Paulo 
– Economia – 20/11/2012). 
 
 

Rousseff manifestou-se sobre tensões na faixa de Gaza 
 
No dia 19 de novembro, na Espanha, a presidente Dilma Rousseff expressou 
preocupação com a possível invasão à Faixa de Gaza por soldados 
israelenses. A mandatária brasileira afirmou que só haverá paz na região 
quando houver dois Estados que a estabilidade nas relações entre Israel e 
Palestina é condição fundamental para a paz no mundo (Correio Braziliense – 
Mundo – 20/11/2012; O Estado de S. Paulo – Internacional – 20/11/2012). 

 


