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1 Nos dias 26, 28, 29 e 30 de novembro e 02 de dezembro não houve notícias de política 
externa brasileira 
 



Observatório de Política Exterior Brasileira 

 

 

Ministério das Relações Exteriores repreendeu críticas da Embaixada Chinesa 

  

No dia 25 de novembro, por meio de carta oficial, o Ministério das Relações Exteriores 

repreendeu críticas advindas da embaixada da China contra o deputado federal 

Eduardo Bolsonaro. Ademais, a instituição declarou que o tratamento de assuntos de 

interesse comum entre os agentes diplomáticos por meio de mídias sociais não é 

construtivo e cria fricções desnecessárias. Por fim, o Ministério complementou 

afirmando que estas fricções apenas servem aos interesses daqueles que porventura 

não desejam promover boas relações entre Brasil e China (Folha de São Paulo - Mundo 

- 27/11/2020).  

  

Bolsonaro e Fernández reaproximaram relações bilaterais 

  

No dia 30 de novembro, por meio de videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro e o 

presidente argentino, Alberto Fernández, se reuniram para discutir as relações entre 

ambos os países pela primeira vez desde a eleição de Fernández. Em um primeiro 

momento, Bolsonaro prestou condolências ao seu homólogo por conta do falecimento 

do jogador de futebol, Diego Maradona, seguido de discussões acerca de acordos 

ambientais e do funcionamento atual do Mercosul (Folha de S. Paulo - Mundo - 

01/12/2020; O Estado de S. Paulo - Internacional - 01/12/2020).    


