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1Nos dias 6 a 10 de junho não houve notícias de política externa brasileira.  
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Vieira reuniu-se com ministro do Desenvolvimento argentino 
 

No dia 29 de maio, na Argentina, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, 
reuniu-se com o ministro do Desenvolvimento argentino, Armando Monteiro, para 
discutir sobre a abertura de mercados em um possível acordo com a União 
Europeia. Na ocasião, o Brasil propôs à Argentina avaliar uma oferta mínima, já 
acordada entre os demais parceiros do Mercosul, para destravar o processo de 
negociação (Folha de S. Paulo – Mundo – 05/06/2015). 
 
 

Rousseff participou de reunião entre Celac e UE 
 

No dia 10 de junho, na Bélgica, a presidente Dilma Rousseff participou da cúpula 
entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União 
Europeia (UE). Na ocasião, a mandatária afirmou que o acordo de livre-comércio 
entre o Mercosul e o bloco europeu é prioritário tanto para a agenda do bloco sul-
americano quanto para a do Brasil. Segundo Rousseff, o Mercosul deseja consolidar 
a relação com o bloco europeu e está em condições de fazer sua proposta, e espera 
que a UE possa afirmar o mesmo. Sobre a situação na Venezuela, a presidente 
declarou que rechaça qualquer tipo de sanção a este país e afirmou que os países 
latino-americanos não admitem medidas unilaterais, golpistas e políticas de 
isolamento, as quais classificou como contraproducentes, ineficazes e injustas 
(Correio Brasiliense – Economia – 11/06/2015; Folha de S. Paulo – Mercado – 
11/06/2015; Folha de S. Paulo – Mundo – 11/06/2015; O Estado de S. Paulo – 
Economia – 11/06/2015). 


