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1Nos dias 13, 15, 17, 18 e 19 de novembro não houve notícias de política externa brasileira.  
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Brasil condenou ataques terroristas na França 

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores declarou que o governo brasileiro 
manifesta sua profunda consternação pela série de atentados em Paris, qualificados 
como bárbaros, e transmite suas condolências aos familiares das vítimas. Ademais, 
a nota informou que o Brasil condena os ataques nos mais fortes termos e reitera 
seu firme repúdio a qualquer forma de terrorismo, qualquer que seja sua motivação 
(O Estado de S. Paulo – Internacional – 14/11/2015). 
 

Dilma participou de reunião com os Brics e cúpula do G-20 
No dia 14 de novembro, na Turquia, a presidente Dilma Rousseff reuniu-se com os 
Brics em reunião paralela a cúpula do G-20. Na ocasião, a mandatária expressou 
preocupação com a adoção de medidas protecionistas por alguns países devido ao 
cenário econômico atual. Em seu discurso, Rousseff pediu apoio aos líderes dos 
Brics para que sigam comprometidos com a redução dos riscos à economia global. 
A presidente fez o mesmo discurso no almoço de abertura da cúpula do G-20, onde 
reforçou o pedido do Brasil pela reforma do Fundo Monetário Internacional a fim de 
dar mais equilíbrio à gestão do Fundo. Ademais, a presidente expressou o desejo do 
Brasil de que o mundo alcance um acordo justo e, ao mesmo tempo, ambicioso e 
duradouro na conferência sobre o clima, a COP21, que ocorrerá em Paris no 
próximo mês (Correio Braziliense – Economia – 16/11/2015; O Estado de S. Paulo – 
Economia – 16/11/2015). 

 

 


