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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) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca.  
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Humanidades no V Congresso de Extensão Universitária da UNESP e em 2011 
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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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1Nos dias 20, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro não houve notícias de política externa brasileira.  
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Rousseff negou credenciamento a embaixador indonésio 
 

No dia 20 de fevereiro, em Brasília, durante cerimônia no Palácio do Planalto, a 
presidente Dilma Rousseff se recusou a receber as credenciais do novo embaixador 
da Indonésia no Brasil, Toto Riyanto. Segundo a mandatária brasileira, o 
recebimento de credenciais foi postergado até que haja clareza sobre as reais 
condições em que estão as relações entre Brasil e Indonésia, bem como uma 
evolução nas relações bilaterais, prejudicada pelas repercussões decorrentes do 
julgamento do brasileiro Rodrigo Gularte, condenado a morte pelo governo indonésio 
(Folha de S. Paulo – Cotidiano – 21/02/2015; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 
21/02/2015). 
 
 

Itamaraty emitiu nota sobre situação política na Venezuela 
 

No dia 24 de fevereiro, em nota oficial, o governo brasileiro comentou a respeito das 
manifestações na Venezuela. No documento, o Ministério das Relações Exteriores 
afirmou que está acompanhando com grande preocupação a situação no país 
bolivariano e pediu que o governo e a oposição voltem a dialogar (Estado de S. 
Paulo – Internacional – 25/02/2015). 
 
 


