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1Nos dias 14,15, 19 e 20 de outubro não houve notícias de política externa brasileira.  
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Temer comentou situação dos BRICS 
 

No dia 15 de outubro, na Índia, em decorrência da VII Cúpula dos BRICS, o presidente 
Michel Temer afirmou que pretende aumentar a integração do Brasil com o grupo. 
Temer declarou que os BRICS têm dado muito certo ao longo do tempo e que seu 
banco de desenvolvimento tem sido de grande utilidade aos países-membros. 
Ademais, no que diz respeito às relações bilaterais com a Índia, o ministro das 
Relações Exteriores, José Serra, reiterou que a nação indiana é de grande interesse 
ao Brasil devido ao seu elevado potencial de importação e de investimentos (Folha de 

S. Paulo  Mundo  16/10/2016; O Estado de S. Paulo  Economia  16/10/2016).  
 
 

BRICS firmaram acordos de cooperação 
 

No dia 16 de outubro, na Índia, durante a VII Cúpula dos BRICS, os cinco países 
criaram um comitê de cooperação entre suas autoridades aduaneiras, visando a 
facilitação do comércio. Na ocasião, também foram assinados acordos na área de 
pesquisa agrícola e de parceria entre suas academias diplomáticas. Ademais, o 
presidente Michel Temer aproveitou seu discurso para ressaltar o importante papel do 
Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) na visibilidade do bloco e lembrou da 
necessidade de reforma do Conselho de Segurança (Folha de S. Paulo – Mundo – 
17/10/2016). 

 
 

Temer reuniu-se com primeiro ministro indiano 
 

No dia 17 de outubro, na Índia, o presidente Michel Temer reuniu-se com o primeiro 
ministro indiano, Narendra Modi, após VII Cúpula dos BRICS. Entre os temas 
abordados destacaram-se as temáticas acerca de energias renováveis e 
investimentos.  Ao final do encontro, as autoridades assinaram um acordo de 
cooperação e facilitação de investimentos, um pacto de regulação de fármacos e dois 
pactos na área agropecuária (O Estado de São Paulo - Economia - 18/10/2016; Folha 
de São Paulo - Mercado - 18/10/2016). 

 
 


