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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. 
 
Equipe de redação e revisão: 
  
Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
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 15, 16, 17, 18 e 20 de fevereiro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Patriota fez declarações acerca de blogueira cubana 
 

No dia 18 de fevereiro, em Brasília, durante entrevista à imprensa, o ministro 
das Relações Exteriores, Antonio Patriota, afirmou que a visita da blogueira 
cubana Yoani Sánchez ao Brasil é reflexo de um processo de maior liberdade 
aos cidadãos de Cuba. Patriota alegou que o governo brasileiro sempre 
afirmou que forneceria condições para que a blogueira cubana entrasse em 
território nacional, e que assim está sendo conduzida a visita de Yoani ao país 
(Correio Braziliense – Mundo – 19/02/2013; Folha de S. Paulo – Mundo – 
19/02/2013; O Estado de S. Paulo – Internacional – 19/02/2013).  
 
 

Brasil e Rússia firmaram acordos sobre defesa e exportação 
 
No dia 20 de fevereiro, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff e o primeiro-
ministro russo, Dmitry Medvedev, assinaram uma declaração de intenções para 
que o Brasil adquira baterias antiaéreas da Rússia. O acordo na área de defesa 
prevê a transferência tecnológica e a formação de uma joint-venture de 
empresas de ambos os países para fabricar os artefatos. Os mandatários 
firmaram também um protocolo sobre requisitos fitossanitários que visa facilitar 
a exportação de farelo de soja brasileiro ao mercado russo. Ademais, Rousseff 
e Medvedev elaboraram um memorando para a inclusão da Rússia no 
programa brasileiro Ciência Sem Fronteiras (Correio Braziliense – Economia – 
21/02/2013; Folha de S. Paulo – Poder – 21/02/2013; O Estado de S. Paulo – 
Economia – 21/02/2013). 
 


