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1Entre os dias 4 e 8 de abril não houve notícias de política externa brasileira.  
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Brasil elogiou acordo com Irã 
 

No dia 2 de abril, em nota oficial, o governo brasileiro saudou o acordo anunciado no 
mesmo dia entre o Irã e as potências do grupo P5+1, composto por Alemanha, 
China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia. Na nota, o governo do 
Brasil declarou que enxerga com satisfação a definição dos parâmetros para o 
tratado definitivo sobre o programa nuclear iraniano e reiterou que não há alternativa 
a uma solução negociada para essa questão (O Estado de S. Paulo – Internacional 
– 03/04/2015). 
 
 

Rousseff conversou com Maduro 
 

No dia 8 de abril, em nota oficial, o governo brasileiro informou que a presidente 
Dilma Rousseff conversou por telefone com seu homólogo da Venezuela, Nicolás 
Maduro, sobre a situação política venezuelana. Segundo a nota, Rousseff afirmou 
que o Brasil dispõe-se a continuar desenvolvendo iniciativas que permitam fortalecer 
o diálogo entre o governo e as oposições da Venezuela nos marcos do Estado 
Democrático de Direito. Durante a conversa, a mandatária brasileira comunicou que 
se coloca à disposição para contribuir na melhoria do diálogo entre o país 
venezuelano e os Estados Unidos. Ademais, segundo a nota, Rousseff conversou, 
também por telefone, com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, sobre a 
sua próxima viagem aos EUA, prevista para setembro (Correio Brasiliense – Mundo 
– 09/04/2015; Folha de S. Paulo – Mundo – 09/04/2015; O Estado de S. Paulo – 
Internacional – 09/04/2015; O Globo – Mundo – 09/04/2015).  
 
 


