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1 Nos dias 15, 17, 18 e 19 de outubro não houve notícias de política externa brasileira 
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Bolsonaro anunciou reabertura das fronteiras com o Paraguai 

 
 

No dia 15 de outubro, por meio de mídia social, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a 

reabertura das fronteiras terrestres do Brasil com o Paraguai, fechadas devido à 

pandemia de Covid-19. Em comunicado conjunto, Brasil e Paraguai defenderam a 

importância da reativação do comércio fronteiriço, especialmente para a preservação de 

postos de trabalho. Ambos os países se comprometeram a empregar protocolos 

sanitários para evitar a propagação de Covid-19 (Folha de S. Paulo – Mundo – 

16/10/2020). 

 
 

Bolsonaro buscou reforçar laços com Países Árabes 

No dia 19 de outubro, durante abertura do Foro Econômico Brasil & Países Árabes, o 

presidente Jair Bolsonaro, ao lado dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto 

Araújo, e da Economia, Paulo Guedes, afirmou que pretende continuar a estreitar os 

laços históricos entre Brasil e o mundo árabe [sic] (Folha de S. Paulo – Mercado - 

20/10/2020). 

 
Bolsonaro afirmou que deseja ir à possível posse de Trump 

 
 

No dia 20 de outubro, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que torce pela 

reeleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e que pretende ir à sua 

posse. A afirmação foi feita durante o último ato da delegação estadunidense, liderada 

pelo conselheiro de Segurança Nacional, Robert O´Brien, que veio ao Brasil com o 

objetivo de pressionar o governo a barrar a empresa chinesa Huawei no futuro mercado 

de 5G no país. Além disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou um acordo 

com o Banco de Exportação e Importação dos EUA para financiar exportações 

estadunidenses ao Brasil (Folha de S. Paulo – Mundo – 21/10/2020). 


