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1 Nos dias 14, 16, 17 e 19 de março não houve notícias de política externa brasileira.  
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Representantes brasileiros e argentinos reuniram-se para tratar do comércio 
bilateral 

 
No dia 14 de março, na Argentina, o ministro do Desenvolvimento brasileiro, Mauro 
Borges, juntamente com o assessor especial para assuntos internacionais da 
Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, reuniram-se com o vice-ministro da 
Economia argentina, Axel Kicillof, a ministra da Indústria argentina, Débora Giorgi, e 
o chefe de gabinete da Casa Rosada, Jorge Capitanich, além do presidente do 
Banco Central argentino, Juan Carlos Fábrega. O encontro teve como objetivo tratar 
do comércio bilateral entre os dois países. O ministro brasileiro afirmou que este é 
um comércio de mais de trinta bilhões de dólares que deve ser preservado e 
fortalecido. Ademais, Borges declarou que Brasil e Argentina estão caminhando para 
apresentar uma oferta conjunta para o acordo Mercosul-União Europeia (Folha de S. 
Paulo – Mercado – 15/03/2014). 
 
 

Ministros de Brasil e EUA reuniram-se para discutir relações comerciais 
 

No dia 17 de março, o ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, reuniu-se com 
o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jacob J. Lew, para discutir uma 
agenda de reaproximação e ampliação nas relações comerciais entre os dois 
países. Em pronunciamento, ambos os representantes reforçaram a importância das 
relações entre os países e o fato de existirem interesses em comum (O Globo – 
Economia – 18/03/2014). 
 
 

Figueiredo reuniu-se com chanceler francês 
 

No dia 19 de março, na França, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz 
Alberto Figueiredo, reuniu-se com seu homólogo francês, Laurent Fabius. No 
encontro, os chanceleres abordaram temas bilaterais, mudanças climáticas, a 
questão nuclear iraniana e a situação política na Ucrânia. Figueiredo afirmou que o 
diálogo e a conciliação são os dois principais mecanismos para que os conflitos na 
região da Crimeia sejam apaziguados. Por seu turno, Fabius manifestou repúdio às 
violações do Direito Internacional e reiterou a posição francesa favorável às sanções 
à Rússia (O Estado de S. Paulo – Internacional – 20/03/2014; O Globo – Mundo – 
20/03/2014).  

 


