
 

Observatório de Política Exterior do Brasil 

– Informe de Política Externa Brasileira – 
Nº 481 

09/10/2015 a 15/10/20151 
 
 

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.  
 
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: Correio Braziliense, Folha 
de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.  
 
Coordenação: Prof. Dr. Eduardo Mei 
 
Equipe de revisão: Adriane Gomes Fernandes de Almeida, Camila Oliveira 
Santana, Fábio Rocha Gaspar, Thiago Eizo Coutinho Maeda e Vitor Garcia de 
Oliveira Raymundo. 
 
Equipe de redação: Amanda Ferreira, Bianca Ribeiro Alves Caetano, Camila 
Gomes de Assis, João Alberto dos Santos Jr., Mario Lurago Neto e Rúbia Áisa 
Marcondes da Fonseca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1Nos dias 9, 12, 13 e 14 de outubro não houve notícias de política externa brasileira.  
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Rousseff firmou acordos na Colômbia 

 
No dia 9 de Outubro, na Colômbia, durante visita de Estado, a presidente Dilma 
Rousseff e seu homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, assinaram um acordo 
de incentivo ao comércio bilateral de veículos. Os mandatários firmaram também um 
Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, visando reforçar a proteção a 
investidores, e um memorando de entendimento para a cooperação em assuntos 
indígenas. Rousseff afirmou acreditar que este foi apenas o início de um processo 
que será vantajoso para os povos e economia dos países. Ademais, foram firmadas 
parcerias na área de meio ambiente e transporte fluvial (Correio Braziliense – 
Economia – 10/10/2015; Folha de S. Paulo – Mercado – 10/10/2015; O Estado de S. 
Paulo – Economia – 10/10/2015). 
 
 

Rousseff elogiou o governo colombiano 
 

No dia 9 de Outubro, na Colômbia, a presidente Dilma Rousseff elogiou o governo 
colombiano pelo processo de paz com os guerrilheiros das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia. Segundo Rousseff, o êxito dessa negociação 
transcende as fronteiras da região e é um exemplo para o mundo, em momento em 
que se vê a quase impotência em estabelecer acordos de paz. Ademais, a 
mandatária pontuou que Brasil e Colômbia têm imensa cooperação baseada na 
visão de buscarem a prosperidade de seus países e povos, e representam não o 
poder da guerra e do conflito, mas aquele progresso baseado no entendimento 
(Folha de S. Paulo – Mundo – 10/10/2015; O Estado de S. Paulo – Internacional – 
10/10/2015). 
 
 

Itamaraty repudiou ataque ocorrido na Turquia 
 

O Itamaraty divulgou uma nota na qual manifestou repúdio em relação ao ataque 
ocorrido na Turquia, no dia 9 de outubro. O atentado ocorreu em uma manifestação 
que reunia esquerdistas e grupos de apoio aos curdos, que protestavam contra a 
retomada dos conflitos entre o governo turco e militantes a favor da independência 
do Curdistão (Folha de S. Paulo – Mundo – 11/10/2015).  
 
 

Brasil indicou ex-ministro para chefiar a missão eleitoral da Unasul na 
Venezuela 

 
O governo brasileiro indicou o ex-ministro Nelson Jobim para chefiar a missão da 
Unasul que acompanhará as eleições legislativas na Venezuela. Jobim afirmou que 
ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Ministros do bloco, e que o tamanho 
do grupo e sua composição dependerão de convênio com as autoridades 
venezuelanas (O Estado de S. Paulo – Internacional -15/10/2015). 
 


