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O Observatório de Política Externa Brasileira (OPEB) é um projeto de informação 
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de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.  
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1Nos dias 28, 29, 30 de outubro e 1 e 2 de novembro não houve notícias de política externa 
brasileira.  
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Mercosul discutiu suspensão da Venezuela 

 
No dia 28 de outubro, na Colômbia, os representantes da Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai no Mercosul reuniram-se para discutir a possível suspensão da Venezuela 
do bloco. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, José Serra, afirmou que houve 
consenso em esperar pelo diálogo entre governo e oposição que será mediado pelo 
Vaticano, antes de qualquer decisão. Ademais, Serra declarou que embora estejam 
preocupados com a tensão interna no país, acreditam que o intermédio do Vaticano 

pode solucionar o caso (Folha de S. Paulo  Mundo  30/10/2016; O Estado de S. 
Paulo – Internacional – 29/10/2016). 

 
 

Brasil assumiu presidência da CPLP 
 

No dia 31 de outubro, o Brasil assumiu a presidência temporária da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (CPLP).  Em discurso na reunião de cúpula, o 
presidente, Michel Temer, afirmou que enquanto presidente o Brasil procurará alinhar 
seus trabalhos com os da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (O Estado de S. Paulo – Internacional – 31/10/2016). 

 
 

Brasil pediu realização de referendo contra presidente da Venezuela 
 

No dia 1º de novembro, na Suíça, o governo brasileiro requisitou a realização do 
processo de coleta de assinaturas para que um referendo sobre a revogação do 
mandato do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, possa ser realizado. A 
embaixadora do Brasil na ONU, Regina Duarte, declarou que o Brasil pede às 
autoridades venezuelanas que assegurem totalmente o exercício dos direitos 
constitucionais e medidas para a realização de um referendo presidencial revogatório 
sem demora, de forma clara, transparente e imparcial. Ademais, o Ministério das 
Relações Exteriores cobrou a liberação imediata de prisioneiros políticos na 
Venezuela (O Estado de S. Paulo – Internacional – 02/11/2016).  

 
 

 


