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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 08, 10, 12, 13 e 14 de novembro, não houve notícias de Política Externa Brasileira. 
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Itamaraty pronunciou-se sobre reunião entre deputados brasileiros e 
Dalai-Lama 

 
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil pronunciou-se sobre a reunião 
ocorrida no dia 4 de novembro, na Índia, entre os deputados federais 
brasileiros, Pastor Eurico e Walter Feldman, e o principal líder do budismo 
tibetano, Dalai-Lama. Os deputados haviam afirmado que a Embaixada da 
China no Brasil tentou impedir a viagem sob o argumento de que esta seria 
lesiva à relação do Brasil com Pequim. O Itamaraty confirmou ter sido 
procurado pela representação chinesa sobre a viagem dos deputados, porém 
declarou que a China conhece a posição brasileira de que Dalai-Lama é 
considerado um líder espiritual, sem status político, cujas visitas ao Brasil 
nunca tiveram caráter oficial (Folha de S. Paulo – Mundo – 09/11/2013). 
 
 

Rousseff reuniu-se com presidente do Uruguai 
 

No dia 10 de novembro, a presidente brasileira, Dilma Rousseff, encontrou-se 
com seu homólogo uruguaio, José Mujica, para tratar da retirada de tropas 
militares uruguaias da missão de paz da ONU no Haiti (Minustah), a qual é 
chefiada militarmente pelo Brasil. Sobre o assunto, o chefe da Casa Civil do 
Uruguai, Diego Nacepa, afirmou que governo uruguaio preocupa-se com a 
evolução da situação política no Haiti e com a continuidade ou não dos efetivos 
militares uruguaios e, por isso, o tema é de extrema importância. Ademais, 
também fizeram parte das pautas do encontro o comércio, energia elétrica, livre 
circulação de pessoas entre Brasil e Uruguai, controles fitossanitários e a 
construção de um porto de águas profundas no Uruguai (Folha de S. Paulo – 
Mundo – 11/11/2013). 
 
 


