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1Nos dias 24, 25, 26, 28 e 29 de setembro não houve notícias de política externa brasileira.  
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Serra comentou situação política venezuelana 
 

No dia 22 de setembro, em entrevista, o ministro das Relações Exteriores, José Serra 
fez comentários acerca da atual situação política da Venezuela. O ministro julgou 
terrível o adiamento do referendo revogatório, afirmando que o mesmo apenas agrava 
a crise no país. Serra classificou como aberração o fato de o presidente venezuelano, 
Nicolás Maduro, ter o direito constitucional de escolher o ocupante do cargo, caso seja 
deposto por esse mecanismo. Ademais, sobre o afastamento da Venezuela do 
Mercosul, o ministro ressaltou que o país não possui nenhuma presença no bloco (O 
Estado de S. Paulo - Internacional - 23/09/2016). 

 
 

Serra compareceu à celebração de acordo entre o governo colombiano e FARC 
 

No dia 26 de setembro, na Colômbia, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, 
compareceu à celebração do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Em seu pronunciamento, o chanceler 
declarou que com o acordo de paz entre Colômbia e as Farc, o país poderá concentrar 
seus esforços no desenvolvimento, o que, segundo ele, abre oportunidades 
importantes para parceiros. Serra considerou que este acontecimento ampliará a 
cooperação entre Brasil e Colômbia, com potencial em áreas como defesa e 
segurança, além do possível aumento da cooperação no setor agrícola, com o 
fornecimento de tecnologia. Em nota oficial, o presidente Michel Temer reforçou as 
declarações do ministro (Correio Braziliense - Mundo - 27/09/2016; O Estado de S. 
Paulo - Internacional - 27/09/2016; Folha de S. Paulo - Mundo - 27/09/2016). 


