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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. 
 
Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
Equipe de revisão: Giovanna Ayres Arantes de Paiva, Guilherme Paul Berdu, 
Henrique Neto Santos, Lívia Peres Milani, Lucas Eduardo Silveira de Souza 
  
Equipe de redação: Aline Martins Meschiatti dos Santos, Amanda Ferreira,  
Barbara Renaut Hortense, Bianca Guarnieri de Jesus, Bianca Ribeiro Alves 
Caetano, Débora Akemi Agata, João Alberto dos Santos Junior, Laís Siqueira 
Ribeiro Cavalcante, Patrik Matos Gonçalves, Thassia Pedrina Bollis, Thiago 
Eizo Coutinho Maeda, Vitor Garcia de Oliveira Raymundo. 
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 Nos dias 30 de setembro e 02 e 03 de outubro, não houve notícias de Política Externa 

Brasileira. 
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G4 pediu reforma no Conselho de Segurança da ONU 

 
Reunidos à margem da 68ª Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU), nos EUA, os chanceleres de Alemanha, Brasil, Índia e Japão, 
grupo conhecido como G4, voltaram a defender a reforma no Conselho de 
Segurança da ONU. Segundo o comunicado conjunto, a dificuldade do 
Conselho em lidar com desafios internacionais demonstra a necessidade da 
reformulação (Folha de S. Paulo – Mundo – 27/09/2013). 
 
 

Figueiredo reuniu-se com secretário de Estado dos EUA 
 
No dia 27 de setembro, nos EUA, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, 
Luiz Alberto Figueiredo, reuniu-se com o secretário de Estado dos EUA, John 
Kerry. Na ocasião, as autoridades abordaram o conflito na Síria e o caso de 
espionagem envolvendo os dois países. Ademais, Figueiredo e Kerry também 
discutiram assuntos ligados à agenda bilateral, como promoção empresarial, 
energia e luta contra a discriminação racial (Correio Braziliense – Mundo – 
28/09/2013; Folha de S. Paulo – Mundo – 28/09/2013).  
 
 

Brasil elogiou resolução da ONU 
 
No dia 28 de setembro, em nota emitida pelo Ministério as Relações Exteriores, 
o governo brasileiro elogiou a aprovação, pelo Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU), da resolução que determina a 
eliminação de armas químicas em território sírio. Segundo o governo brasileiro, 
tal atitude endossou o processo de paz conduzido pelos sírios e pode ser o 
primeiro passo para a resolução definitiva do conflito no país. Ademais, o 
Itamaraty expressou seu apoio à realização da Conferência de Paz Genebra 2, 
novo encontro anunciado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, com o 
objetivo de organizar uma transição política na Síria (Correio Braziliense – 
Mundo – 29/09/2013). 
 
 

Rousseff recebeu presidente do Paraguai 
 
No dia 30 de setembro, em Brasília, durante visita oficial de Estado, a 
presidente do Brasil, Dilma Rousseff, encontrou-se com seu homólogo 
paraguaio, Horácio Cartes. Na ocasião, os presidentes conversaram sobre 
questões relativas a investimentos, integração e comércio entre os países. 
Ademais, a mandatária brasileira defendeu o rápido retorno paraguaio ao  
Mercosul, oferecendo a presidência do bloco ao Paraguai, e declarou que as 
relações entre os dois países mantiveram-se intactas (Correio Braziliense – 
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Mundo – 01/10/2013; Folha de S. Paulo – Mundo – 01/10/2013; O Estado de S. 
Paulo – 01/10/2013).  


