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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 O Globo.  
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1 Nos dias 2 a 7 de maio não houve notícias de política externa brasileira.  
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Figueiredo pronunciou-se em audiência pública 

No dia 7 de maio, em Brasília, durante audiência pública na Câmara dos Deputados, 
o Ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, manifestou-se acerca 
das negociações que envolvem uma parceria econômica entre o Mercosul e a União 
Europeia (UE). Figueiredo negou que as negociações estejam atrasadas, afirmando 
que estas têm avançado, de modo que os termos da criação de uma área de livre 
comércio entre os dois blocos serão definidos em semanas. O ministro afirmou que 
atribuir à Argentina o atraso para troca de ofertas entre o Mercosul e a UE é um 
mito. Ademais, Figueiredo respondeu às perguntas de parlamentares sobre a 
atuação da Unasul na situação política da Venezuela e celebrou a ação do bloco na 
redução da violência nos protestos ocorridos no país (Folha de S. Paulo – Mercado 
– 08/05/2014; O Estado de S. Paulo – Internacional – 08/05/2014). 

 


