
Observatório de Política Exterior Brasileira 

 

 
 

– Informe de Política Externa Brasileira – 

Nº 644 

04/02/2021 a 10/02/20211 
 

  

 

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 S. Paulo. 

 

Coordenação: Prof. Dr. Eduardo Mei 

 

Equipe de revisão: Luisa Vaz, Danielle Valdivia, Pedro Henrique Esteves, Arthur de 
Freitas 

 

Equipe de redação: Arthur de Freitas, Cecília Arruda, Mariah Luiza dos Anjos, Pedro 
Henrique Esteves, Wancerlon Delfino, Sofia Taveira.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Nos dias 07, 08, 09 e 10 de fevereiro não houve notícias de política externa brasileira 
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Bolsonaro e presidente uruguaio defenderam flexibilização do Mercosul 

 

No dia 03 de fevereiro, durante reunião, o presidente Jair Bolsonaro e seu homólogo 

uruguaio Luis Lacalle Pou conversaram sobre a possibilidade de flexibilização de 

negócios entre os países-membros do Mercosul, em esferas como energia e 

infraestrutura. Além disso, Bolsonaro definiu o Uruguai como um parceiro importante 

que integra o bloco. Ademais, os representantes declararam que um encontro com 

líderes dos países-membros do Mercosul deve ocorrer no final do mês de março. (O 

Estado de S. Paulo - Internacional - 04/02/2021). 

 

Araújo afirmou endossar protesto contra bloqueio de redes sociais de Donald 

Trump 

 

Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo declarou 

que o governo brasileiro endossou a iniciativa do México de protestar, no âmbito do 

G20, contra a decisão de bloquear redes sociais ligadas ao ex-presidente dos EUA, 

Donald Trump. Ademais, Araújo afirmou ter conversado com o chanceler Marcelo 

Ebrard do México e acordado trabalhar em conjunto no G20 pela liberdade de 

expressão na Internet (Folha de S. Paulo - Mundo - 05/02/2021). 

 

Itamaraty informou que segue aguardando aprovação de comitê da OCDE 

 

Por meio de nota em resposta à Folha de São Paulo, o Ministério das Relações 

Exteriores afirmou que continua aguardando a manifestação dos membros do comitê de 

política ambiental da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) sobre a adesão do Brasil aos instrumentos da organização após a retirada do 

tema da pauta da reunião que acontecerá no dia 09 de fevereiro. A remoção da agenda 

do comitê ocorreu após seus membros receberem uma carta, da ONG Human Rights 

Watch, denunciando a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro. 

Ademais, o Itamaraty também informou que o país continuará participando do comitê 

como convidado e do processo de adesão dos instrumentos da OCDE, objetivando a 

participação plena no grupo e a facilitação do diálogo com os membros da organização 

(Folha de S. Paulo - Mercado - 06/02/2021). 

 


