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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: Folha de S. Paulo e O 
Estado de S. Paulo.  
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1Nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de dezembro não houve notícias de política externa brasileira.  
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Venezuela foi suspensa do Mercosul 
 
No dia 1º de dezembro, os chanceleres da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 
assinaram uma notificação de suspensão da Venezuela do Mercosul. O texto 
determinou o fim do exercício dos direitos venezuelanos, inerentes à condição de 
Estado-parte do bloco, e que a suspensão deve durar até o país cumprir com as 
condições para reestabelecer o exercício de seus direitos no Mercosul (A Folha de S. 
Paulo – Mundo – 02/12/2016; O Estado de S. Paulo – Internacional – 02/12/2016). 

 
 

Serra analisou suspensão venezuelana do Mercosul 
 

No dia 2 de dezembro, em São Paulo, o Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 
se pronunciou sobre a suspensão da Venezuela do Mercosul. O chanceler declarou 
que a descontinuação da Venezuela do bloco tornaria mais fácil a negociação dos 
acordos comerciais pendentes e que nos últimos meses a discussão da suspensão 
ou não da Venezuela havia se tornado um foco de distração e de uso de energia dos 
outros membros do bloco. Serra também afirmou que a Venezuela recebeu tal punição 
por não ter cumprido certos requisitos referentes à participação no grupo (O Estado 
de S. Paulo – Internacional – 03/12/2016; Folha de S. Paulo – Mundo – 03/12/2016).  

 
 


