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1Nos dias 17, 18, 21 e 22 de março não houve notícias de política externa brasileira.  
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Temer e Trump conversaram em telefonema 
 

No dia 18 de março, por meio de telefonema, o presidente Michel Temer e seu 
homólogo estadunidense, Donald Trump, conversaram sobre temas relacionados 
àatualidade regional e sobre as reformas em curso no Brasil e nos Estados Unidos. 
Durante a conversa, Temer congratulou Trump pelas mudanças econômicas e pela 
crescente geração de empregos. Ademais, o mandatário brasileiro afirmou que a 
conversa telefônica ocorreu em momento oportuno, visto que o mesmo prepara-se 
para encontros centrados na relação entre os países (O Estado de S. Paulo – 
Internacional – 19/03/2017; Folha de S. Paulo – Mundo – 19/03/2017). 

 
 

Nunes criticou política imigratória de Donald Trump 
 

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, criticou a política do presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos imigrantes mexicanos. Segundo 
o chanceler, a quantidade de trabalhadores mexicanos nos EUA é enorme e que seria 
difícil confrontar toda essa população (Folha de S. Paulo – Mundo – 19/03/2017). 

 
 

Temer reuniu-se com embaixadores 
 

Em Brasília, o presidente Michel Temer reuniu-se com 33 embaixadores de diversos 
países visando tranquiliza-los acerca dos escândalos originados na Operação Carne 
Fraca, da Polícia Federal. Temer afirmou que vai acelerar o processo de auditoria nas 
plantas frigoríficas investigadas e que todas as unidades exportadoras permanecerão 
abertas para inspeção dos países importadores (Correio Braziliense – Política – 
20/03/2017; Estado de S. Paulo – Economia – 20/03/2017). 

 
 

Governo brasileiro manifestou solidariedade à Londres 
 

No dia 22 de março, o presidente Michel Temer enviou uma carta à primeira-ministra 
do Reino Unido, Theresa May, prestando solidariedade ao povo britânico depois do 
ataque terrorista que matou quatro pessoas em Londres. Em nota, o Ministério das 
Relações Exteriores também manifestou apoio às famílias, amigos das vítimas, ao 
povo e ao governo do Reino Unido (O Estado de S. Paulo – Internacional – 
23/03/2017; Folha de S. Paulo – Mundo – 23/03/2107). 

 


