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Bolsonaro informou que não irá à posse de Fernández na Argentina 

 

No dia 01 de novembro, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro 

informou que não irá à posse do novo presidente eleito na Argentina, Alberto 

Fernández. Apesar da declaração, Bolsonaro afirmou que não adotará uma postura de 

retaliação contra o novo presidente eleito argentino, e espera que este mantenha a 

relação que o ex-presidente Mauricio Macri estabeleceu com o Brasil (Estado de S. 

Paulo – Internacional – 02/11/2019; Folha de S. Paulo – Mundo – 02/11/2019).  

 

 

Brasil manifestou descontentamento frente à veto estadunidense 

 

No dia 04 de novembro, o porta-voz da presidência, general Otávio Rêgo Barros, 

manifestou a frustração do governo frente à manutenção do veto à compra da carne 

brasileira pelos Estados Unidos. A expectativa era de que a proximidade entre os 

governos de Jair Bolsonaro e Donald Trump ajudasse a derrubar o veto (Folha de S. 

Paulo – Agrofolha – 05/11/2019; O Estado de S. Paulo – Comércio Exterior – 

05/11/2019). 

 

 

Brasil solicitou maior ação do BRICS sobre crise na Venezuela 

 

No dia 05 de novembro, o embaixador Norberto Moretti, principal negociador do Brasil 

no BRICS, declarou que os demais países do bloco (África do Sul, China, Índia e 

Rússia) devem dar mais atenção à posição do governo brasileiro sobre a crise 

venezuelana. Ademais, Moretti afirmou que o Itamaraty incluirá no encontro da cúpula 

do BRICS diálogos sobre a crise venezuelana, apesar dos pontos de vista distintos 

sobre o assunto entre as nações (O Estado de S. Paulo – Internacional – 06/11/2019).  

 
 
 
 


