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1 Nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho não houve notícias de política externa brasileira.  
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Rousseff comentou situação na Faixa de Gaza 

 
No dia 28 de julho, a presidente Dilma Rousseff fez declarações sobre o conflito 
israelo-palestino. A mandatária afirmou que não está ocorrendo um genocídio na 
região, mas sim, um massacre.  Rousseff criticou a atual situação do conflito e 
afirmou que a Organização das Nações Unidas (ONU) está correta em exigir uma 
trégua. A presidente salientou a existência de uma relação antiga de amizade entre 
Brasil e Israel, e defendeu a existência dos Estados de Israel e da Palestina. 
Ademais, a mandatária afirmou que lamenta a declaração do porta-voz de Israel, 
que qualificou o Brasil como um anão diplomático (Folha de S. Paulo – Mundo – 
29/07/2014; O Estado de S. Paulo – 29/07/2014; O Globo – Mundo – 29/07/2014). 
 
 

Dilma criticou ação de Israel em Gaza 
 

No dia 29 de julho, na Venezuela, durante a Cúpula do Mercosul, a presidente Dilma 
Rousseff criticou a força desproporcional utilizada por Israel no conflito na Faixa de 
Gaza. A mandatária pediu um cessar-fogo imediato, abrangente e permanente, e 
defendeu a criação do Estado palestino como meio para se chegar à paz na região 
(Folha de S. Paulo – Mundo – 30/07/2014). 
 
 

Brasil retirou funcionários da embaixada na Líbia 
 

No dia 30 de julho, em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
declarou  ter retirado seus funcionários da embaixada em Trípoli, capital da Líbia. 
Diplomatas brasileiros que atuavam no país foram transferidos para a Tunísia por 
tempo indeterminado (O Estado de S. Paulo – Internacional – 31/07/2014; O Globo – 
Mundo – 31/07/2014). 


