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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 31de maio e 03, 04, 05 e 06 de junho, não houve notícias de Política Externa 

Brasileira. 
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Brasil recebeu visita oficial de vice-presidente estadunidense 
 
Em Brasília, o vice-presidente brasileiro, Michel Temer reuniu-se com seu 
homólogo estadunidense, Joe Biden. Na ocasião, também estavam presentes 
os ministros brasileiros das Relações Exteriores, Antonio Patriota, da Indústria 
e Comércio, Fernando Pimentel, e de Minas e Energia, Edson Lobão. Durante 
o encontro, as autoridades discutiram temas referentes à cooperação 
energética na exploração do xisto e do petróleo, e na produção de energias 
renováveis. Os representantes brasileiros e o estadunidense também 
debateram questões referentes ao conflito na Síria e às negociações entre 
Israel e Palestina. Após a reunião, Temer ressaltou a convergência entre 
ambos os países e afirmou que, durante o encontro, o Brasil reiterou o 
interesse em ocupar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Patriota declarou que a parceria 
estratégica entre ambos os países está se aprofundando através da 
cooperação nas áreas de comércio, defesa, inovação e educação. De acordo 
com o ministro, as parcerias nestas áreas constituem o cerne de um novo 
capítulo no relacionamento entre Brasil e EUA. Antes da reunião, Biden havia 
se reunido com a presidente Dilma Rousseff e a convidado formalmente para 
realizar visita oficial aos EUA (O Estado de S. Paulo – Internacional – 
01/06/2013; Folha de S. Paulo – Mundo – 01/06/2013; Correio Braziliense – 
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