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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: Correio Braziliense, Folha de            
S. Paulo e O Estado de São Paulo.  

Coordenação: Prof. Dr. Eduardo Mei.  

Equipe de revisão: Bernardo de Medeiros Ribeiro, Giovanna Corvino, Lucas Lima 
Rafaela Duarte e Talita de Castro.  

Equipe de redação: Afonso Bandeira, Débora Reis, Danielle Valdivia, Fernanda Moya,           
Gabriela Oliveira, João Marcelo Tonetto, Larissa Prudêncio, Luisa Vaz, Luiza Correa,           
Marcela Rodrigues, Mariah Luiza dos Anjos Natália Leite de Souza, Patrícia Souza e             
Pedro Henrique Esteves.  

 

1 Nos dias 31 de maio e dias 01,02,03,04,08,09,10,11,12,13 de junho não houve notícias 
de política externa brasileira.  
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Bolsonaro recebeu credenciais da embaixadora de Guaidó  

No dia 04 de junho, durante a cerimônia de apresentação das credenciais ao chefe de               
Estado no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu as cartas            
credenciais da embaixadora venezuelana no Brasil do autoproclamado presidente da          
Venezuela, Juan Guaidó, reconhecendo formalmente sua representação diplomática        
(Correio Braziliense – Diplomacia – 05/06/2019; Folha de S. Paulo – Mundo –             
05/06/2019).  

Mourão ressaltou a importância da parceria comercial com a Argentina e 
criticou Macri  

No dia 05 de junho, no Recife, o vice-presidente, Hamilton Mourão, ressaltou a             
importância da parceria comercial com a Argentina. Mourão ainda destacou que o país             
pode contar com o apoio do Brasil para fazer o melhor para o povo argentino através                
de uma economia saudável. Ademais, o vice-presidente criticou o presidente da           
Argentina, Maurício Macri, dizendo que o mandatário foi tímido e devagar ao realizar as              
reformas estruturais necessárias (Folha de S. Paulo – Mundo – 06/06/2019).  

 

Bolsonaro apoiou reeleição de Macri na Argentina  

No dia 06 de junho, durante encontro com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, o               
presidente Jair Bolsonaro solicitou à população argentina que não reconduza a           
candidata Christina Kirchner ao poder, ainda que como candidata à vice-presidência.           
Bolsonaro reiterou seu apoio a Macri e ressaltou que a população argentina deve votar              
com a razão e não a emoção (Folha de S. Paulo - Mundo - 07/06/2019; Correio                
Braziliense - Política - 07/06/2019).  

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes discutiram sobre criação de moeda comum 
com Argentina  
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No dia 06 de junho, durante encontro com empresários argentinos, o presidente Jair             
Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, discutiram sobre o plano, ainda             
em sua etapa inicial, de criar uma moeda única para os dois países (Folha de S. Paulo                 
- Mundo - 07/06/2019).  


