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Apresentação 

O Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI), da Fundação Alexandre de 

Gusmão (FUNAG), elabora o "Repertório de Política Externa”. Trata-se de uma compilação, 

organizada por temas, de trechos selecionados de manifestações públicas de altas autoridades 

brasileiras no campo da política externa e das relações internacionais. As citações são retiradas de 

discursos, artigos e entrevistas do presidente da República, do vice-presidente da República, do 

ministro de Estado e do secretário-geral das Relações Exteriores, além de outras altas autoridades, e 

notas de imprensado Itamaraty. 

O objetivo desse trabalho é o de divulgar, para estudantes, pesquisadores e demais 

interessados, a visão do governo brasileiro sobre os principais temas da agenda internacional e de 

nossa ação externa, buscando facilitar as iniciativas de pesquisa e estudo de nossa diplomacia. Este 

volume tem registros datados de 1º de janeiro a 31 de março de 2017.  

Para ter acesso aos repertórios dos períodos anteriores, acesse: 

www.funag.gov.br/ipri/repertorio 
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ASPECTOS GERAIS DA DIPLOMACIA E POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 

Princípios e Objetivos da Política Externa Brasileira 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Reafirmaram o compromisso dos dois países 

com o combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação em todas as suas formas, 

incluindo em razão de gênero, orientação sexual, deficiência e religião. Reiteraram o 

compromisso de manter e aprofundar a produtiva cooperação estabelecida no âmbito do 

Memorando de Entendimento sobre o Intercâmbio de Documentação para o 

Esclarecimento de Graves Violações de Direitos Humanos. (Nota à imprensa nº 36. 

Declaração conjunta presidencial por ocasião da visita de Estado do Presidente 

Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

“Deixo o cargo de ministro das Relações Exteriores com a sensação do dever cumprido, 

por ter ajudado a restaurar o bom rumo e a importância da política externa como 

instrumento para o desenvolvimento nacional e de ter restabelecido as condições 

materiais e motivacionais que esse ministério requer para continuar a prestar os 

melhores serviços ao País. (...) Nesse cenário difícil, deixo o cargo com o sentimento de 

que o Brasil recuperou o respeito aos princípios fundamentais de sua atuação externa: a 

busca do desenvolvimento socioeconômico, a defesa da paz e do direito internacional, a 

promoção dos direitos humanos e da democracia, a humanidade no tratamento de 

imigrantes e refugiados, a valorização do meio ambiente, a solidariedade com os povos 

latino-americanos, a busca do diálogo, sempre, como meio de superar crises e reforçar a 

cooperação internacional. O presidente Michel Temer e eu participamos ativamente das 

reuniões dos principais foros globais: Assembleia Geral das Nações Unidas, Cúpula do 

G-20 na China e Cúpula do BRICS na Índia. Seguimos defendendo, em todos esses 

espaços, a revalorização da diplomacia, a solução pacífica de controvérsias, a 

prevalência do direito internacional e o repúdio ao terrorismo. A comunidade 

internacional está aprendendo dolorosamente que o recurso à força não é capaz, por si 

só, de trazer paz sustentável”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-

base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro 

das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017)

 

  



 

Regionalismo e Universalismo na política externa  

“Oitavo avanço: reforçamos a vertente universalista da política externa brasileira. 

Visitei países das mais diversas regiões: América Latina, América do Norte, África, 

Ásia e Europa. A agenda de trabalho sempre foi objetiva: adensar a cooperação, 

fortalecer os laços políticos e fomentar comércio e investimentos”. (Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia 

de transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

“Temos tradição e credibilidade nos organismos multilaterais e na diplomacia bilateral. 

Nas Nações Unidas, o Brasil sempre foi apreciado e respeitado pela qualidade 

substantiva, pelo sentido agregador e construtivo de sua atuação”. (Ministro das 

Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, 

Brasília, 07/03/2017) 

“E como ele conhece bem o Brasil e o mundo, nada melhor do que uma figura como o 

Aloysio para encarar o rumo das suas relações internacionais. E o Aloysio vai, 

precisamente, fazer este papel no Ministério das Relações Exteriores, fazendo aquilo 

que o Serra começou, que é a universalização das nossas relações internacionais. Não 

vamos segmentá-las em nome de interesses desta ou daquela qualidade, mas vamos 

universalizar as nossas relações. Tanto que, quando me perguntam sobre o dirigente tal 

ou qual, ou digo: “Olha, a relação do Brasil não é uma relação de natureza pessoal com 

o presidente ou primeiro-ministro tal e qual, é uma relação institucional entre Estados”. 

E é nesse sentido que nós conseguimos universalizar as relações internacionais de que o 

Aloysio, que saberá chefiar o Itamaraty no esforço que o Serra iniciou, de trazer nossa 

diplomacia de volta às suas melhores tradições: a defesa dos valores e dos interesses de 

todos os brasileiros”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante 

cerimônia de posse dos Ministros da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, e 

das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, Brasília, 07/03/2017)

 

  



 

O Brasil e a Ordem Mundial  

“Cabe a nós, Membros deste Conselho que acabo de me referir, e sobretudo aqueles 

oriundos do Sul global, afirmar que as vozes da exclusão e da intolerância se 

equivocam. O que nossos povos almejam é uma globalização inclusiva, com resultados 

concretos, positivos e para todos, sem nenhuma exclusão sequer. Sabemos disso há 

muito tempo. E uma globalização que signifique elevação dos níveis de vida de todos os 

seres residentes neste universo. É tarefa nossa, dos Governos, em todas as regiões do 

globo, dar resposta a esses anseios. Mas não há resposta viável que possa ser dada sem 

estar fundamentada nos princípios e valores que sedimentamos nas últimas décadas, nas 

Nações Unidas e fora dela, de uma ordem internacional baseada na democracia, na 

inclusão, na cooperação e no direito internacional. Uma verdade é inescapável: não 

pode haver globalização exitosa, nem ordem internacional estável, que não estejam 

firmemente enraizadas no direito internacional dos direitos humanos, de que este 

Conselho garante, e no sistema internacional de direitos humanos, do qual este 

Conselho é o principal ator”. (Ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, 

discurso por ocasião do Segmento de Alto Nível da 34ª sessão do Conselho de Direitos 

Humanos da Nações Unidas, Genebra, 01/03/2017) 

“A reorientação da política externa ocorreu em um contexto de grande instabilidade no 

mundo. Sim, como todos sabem, enfrentamos nos últimos meses uma combinação de 

guinadas políticas, tensões sociais e rearranjos geoestratégicos que tornam o cenário 

global mais complexo e incerto. O mundo ainda não reencontrou a rota do crescimento 

econômico sustentável. As medidas restritivas ao comércio têm-se ampliado. As 

pregações em favor do fechamento de fronteiras também. Discursos protecionistas, 

isolacionistas e xenófobos se fazem ouvir com mais força”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de 

transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

“Precisamos partir de um entendimento objetivo e cuidadosamente refletido da 

conjuntura internacional. Há muitas incertezas no horizonte, tendências preocupantes 

que se acumulam: o protecionismo repaginado, o aumento da retórica anti-imigração, a 

atribuição a causas externas de problemas cuja solução, na verdade, depende muitas 

vezes de remédios de natureza e aplicação local”. (Ministro das Relações Exteriores, 

Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

 

  



 

Relação entre a política externa e a política interna 

“Cada vez mais está presente na consciência dos cidadãos brasileiros a ideia da 

inseparabilidade entre política externa e política interna. Sempre foi assim. Sem me 

alongar sobre o tema, permito-me uma lembrança da nossa história e recorro a dois 

autores que, entre outros, assinalaram claramente essa conexão, Synésio Sampaio Góis e 

Gabriela Nunes Ferreira. A definição do “corpo da Pátria”, o que ele contém, quais os 

seus limites, onde ele termina e onde começa o dos seus vizinhos, essa definição que 

garantiu foros de legitimidade à ação multissecular de bandeirantes, religiosos, soldados 

e povoadores foi obra de diplomatas e dos condutores da nossa política externa. Uma 

ação levada a cabo com energia e paciência, e que foi inseparável da própria 

consolidação do Estado Nacional. Os setores mais informados da opinião, no início da 

República, compreendiam bem a conexão entre esses dois processos: é o que explica, 

penso eu, em grande parte, a imensa popularidade de que desfrutou o Barão do Rio 

Branco. Volto aos dias recentes e evoco a última campanha presidencial da qual tive a 

honra de ser candidato a vice-presidente, ao lado de Aécio Neves, esse extraordinário 

líder político, a quem sou ligado por amizade e admiração que só fizeram crescer de lá 

para cá. No calor dos debates, na imprensa, no Congresso, onde quer que se reunissem 

eleitores nessa campanha apaixonante, despontava sempre a discussão sobre temas que, 

a rigor, dizem respeito à política externa. Como promover uma nova inserção, mais 

competitiva, nos grande fluxos de comércio, de investimentos e de intercâmbio 

tecnológicos no mundo globalizado? Como revigorar o Mercosul, afirmar seu propósito 

inicial de se constituir uma área de livre comércio, multiplicar seus acordos com outros 

países e blocos? Como valorizar, aos olhos do mundo e aos nossos próprios olhos, o 

fato de sermos uma grande potencia agroindustrial, nossas conquistas ambientais e esse 

extraordinário passaporte que é a cultura brasileira? De que forma poderemos fazer da 

nossa política externa um instrumento para buscar novas oportunidades para o 

desenvolvimento material de nosso país? Trata-se de uma exigência de sempre, mas 

particularmente premente, para superarmos a atual crise que nos assola e que impõe 

mais do que nunca a distinção entre nossos interesses permanentes e os alinhamentos 

partidários e ideológicos contingentes. Reafirmo o que tem sido dito desde o início do 

governo Temer: a política externa tem que estar a serviço do País e não dos objetivos de 

um partido, qualquer que seja ele”. (Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

“O que se diz menos é que o custo de economias desorganizadas recai 

desproporcionalmente sobre os mais pobres. Sabemos, e no Brasil muito agudamente, 

que a irresponsabilidade no manejo das contas públicas e o populismo fiscal trazem 

consigo elevado custo social. A situação que vivemos no Brasil é sintomática do 

impacto da irresponsabilidade fiscal sobre o exercício dos direitos humanos. A crise 

econômica que agora começamos a superar tem origem sobretudo fiscal. O desarranjo 

das contas públicas nos últimos anos levou à maior recessão de nossa história, ao 

desemprego de cerca de 12 milhões de pessoas. Pôs em sério risco a sobrevivência de 

programas sociais. Pôs em sério risco a viabilidade de nossos sistemas de educação e 



 

saúde. Essa crise auto-infligida pôs em sério risco, em suma, direitos humanos que são 

conquistas dos brasileiros, alcançadas pelo esforço de gerações”. (Artigo do presidente 

da República, Michel Temer, “O Brasil e os direitos humanos: diálogo e 

engajamento, publicado na Folha de S. Paulo, 10/03/2017) 

 

  



 

Acesso à informação  

Disponível no endereço www.camex.gov.br, o portal foi reestruturado por meio de nova 

ferramenta tecnológica, com base nas diretrizes da Identidade Digital de Governo e da 

Lei de Acesso à Informação. Entre as novas funcionalidades do portal, destacam-se a 

ampliação substancial de informações disponíveis e o aprimoramento dos canais de 

comunicação com a CAMEX. Clicando em “Fale Conosco”, é possível fazer a 

solicitação de informações e esclarecimentos, os quais serão respondidos conforme a 

Lei de Acesso à Informação. Já em “Contato e Audiências”, estão disponíveis os 

telefones de contato com a SE-CAMEX, além de formulário para solicitação de 

audiências e pedidos de vistas de documentos. Nos dois casos, o usuário recebe um 

número de protocolo para acompanhamento de demandas. Com o novo portal, a SE-

CAMEX contribui para ampliar e facilitar o acesso dos cidadãos e empresas a 

informações sobre a atuação do governo federal na área de comércio exterior. (Nota à 

imprensa nº 69. Lançamento do novo portal da Secretaria-Executiva da Câmara de 

Comércio Exterior – SE-CAMEX, 09/03/2017)

 

  

http://www.camex.gov.br/


 

Política Externa e Identidade Brasileira 

“O apoio recebido foi crucial porque, desde minha posse, em maio do ano passado, 

enfrentamos muitos desafios no plano interno e externo. O Brasil encerrava um 

processo difícil de impeachment, e o novo governo lidava com as tarefas simultâneas de 

restaurar a estabilidade política e o desenvolvimento. Era preciso mostrar que nosso país 

concluía uma transição sem dúvida difícil e traumática, mas saía com as instituições 

democráticas ainda mais fortes, maduras e preparadas para realizar as transformações 

necessárias ao restabelecimento da confiança e da prosperidade do povo brasileiro”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião 

da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 

07/03/2017) 

“É uma honra assumir a chefia do Itamaraty, instituição que tem dado ao país, ao longo 

da história, contribuição valiosa que a nação brasileira reconhece e respeita. Essa 

instituição é animada pela convicção de que uma boa política externa deve conciliar a 

primazia do interesse nacional com o papel que cabe a um País da estatura do Brasil, 

por suas dimensões, seu peso, sua história, como membro da comunidade internacional. 

O Brasil anseia por seu desenvolvimento pleno e os brasileiros demandam a aceleração 

desse processo. Encaramos a interação com os demais povos e com as economias de 

todo o mundo como veículo para o nosso progresso. Estamos, pois, determinados a 

ampliar e aprofundar nossa participação integrada na economia mundial, por meio de 

negociações que produzam resultados equilibrados e atendam aos interesses de todas as 

partes. Não podemos, porém, fazer prova de ingenuidade voluntarista e de curto prazo 

das concessões unilaterais: a regra do jogo é e deve continuar a ser a da reciprocidade – 

particularmente, mas não somente, na frente econômico-comercial. (...) O Brasil não 

deve se acanhar – ou, ao contrário, se abespinhar – diante dessa conjuntura. Possuímos 

inquestionáveis ativos de caráter permanente: grande território e população, uma das 

maiores economias do mundo, recursos naturais e ambientais estratégicos, indústria 

diversificada, agricultura moderna e possante, imenso mercado interno, oportunidades 

atraentes de investimento. Somos a um só tempo uma potência agrícola, que ajuda a 

alimentar o mundo, e um dos países com maior cobertura florestal e de matriz 

energética mais limpa e diversificada, com participação de cerca de 40% de fontes 

renováveis. Esses atributos conferem ao Brasil papel de relevo no encaminhamento das 

questões de meio ambiente, de mudança do clima e de desenvolvimento sustentável. 

(...)Encontraremos as oportunidades e criaremos os espaços que melhor atendam às 

nossas aspirações, valores e interesses, na região e além dela, com a consciência de que 

o Brasil é um ator global que continuará a assumir suas responsabilidades sem 

titubeios”. (Ministro das relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para 

o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017)

 



 

ÁREA CONSULAR 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Acordaram aprofundar a cooperação consular 

entre os dois países, no intuito de cumprir o objetivo de garantir a devida assistência e 

proteção dos seus nacionais no exterior, com a profunda convicção de que os avanços 

alcançados em matéria de fortalecimento e melhoria dessa cooperação bilateral 

resultarão em benefícios tangíveis da integração de dois países irmãos e no bem-estar 

das respectivas comunidades emigradas no mundo. Decidiram dar mandato, por meio 

das respectivas Chancelarias, às áreas consulares dos dois Governos para que, em 

coordenação com as áreas de controle de fronteiras, turismo e migratória, estreitem a 

cooperação mútua, com o objetivo de facilitar o trânsito e a vida dos cidadãos dos dois 

países, tanto no território de Brasil e Argentina quanto em terceiros países. (...) 

Congratularam-se pela assinatura, por ocasião da visita do Presidente Macri, do 

Memorando de Entendimento sobre Cooperação Consular e Políticas para as 

Comunidades Emigradas entre a República Federativa do Brasil e a República 

Argentina, um mecanismo destinado a fortalecer os laços de amizade e cooperação que 

unem os dois povos e a incrementar o bem-estar das comunidades emigradas no 

exterior. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

Entrará em funcionamento no exterior, no corrente mês de fevereiro, o "Título Net". 

Trata-se de iniciativa conjunta do Itamaraty, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal 

Regional Eleitoral do Distrito Federal para permitir o alistamento, a transferência, a 

alteração cadastral e a regularização de eleitores brasileiros fora do país por meio 

eletrônico, com o imediato processamento pela Justiça Eleitoral após conferência e 

endosso de dados e documentos por agentes consulares cadastrados. O êxito colhido 

com o lançamento do "Título Net" estimulou o Itamaraty, o Tribunal Superior Eleitoral 

e o Tribunal Regional Eleitoral a renovarem o mandato do Grupo de Trabalho 

interinstitucional criado com o objetivo de unir esforços para o aprimoramento 

continuado do processo eleitoral no exterior. (...) Os temas eleitorais são parte relevante 

da agenda consular do Brasil no exterior desde 1989, quando pela primeira vez se 

estendeu o voto às comunidades emigradas. Em sete pleitos presidenciais no exterior, o 

número de votantes cresceu de 18.492, em 1989, para 353.821, em 2014. O lançamento 

do "Título Net" no exterior é mais uma iniciativa que ajuda a oferecer melhores meios 

para que os cerca de 3 milhões de brasileiros residentes fora do país exerçam de forma 

mais efetiva sua cidadania. (Nota à imprensa nº 55. Lançamento do “Título Net” no 

exterior e renovação de Grupo de Trabalho para Aperfeiçoamento das Eleições 

Brasileiras no exterior, 22/02/2017) 

“Estamos aqui para renovar, formalmente, uma iniciativa, lançada pela primeira vez há 

dois anos, que nos ajudará a aperfeiçoar a prestação de serviços às comunidades 

brasileiras no exterior. O exercício do direito de voto no exterior não é um tema menor. 

Estima-se que mais de 3 milhões de brasileiros vivam hoje em outros países. Desse 

total, apenas cerca de 460 mil estão cadastrados para votar. É um número ainda 

modesto, mas que estamos trabalhando para aumentar.  O convênio que renovamos hoje 



 

ajudará a manter os vínculos desse amplo contingente de expatriados com o Brasil, 

assegurando o pleno exercício de sua cidadania e dando-lhes voz na definição dos 

destinos políticos de nosso país. (...)Os temas eleitorais são uma parte importante da 

agenda consular do Itamaraty desde a promulgação da Constituição de 1988, que 

estendeu às nossas comunidades emigradas o direito de voto. Ao direito ao voto, juntar-

se-iam vários outros nas décadas seguintes, como o direito ao recebimento da 

previdência social e do FGTS, orientação educacional e trabalhista, proteção às 

populações mais vulneráveis, entre outros.  Nossa filosofia de trabalho é esta: assegurar 

os direitos a todos os brasileiros que moram fora, mantendo suas ligações com o país de 

sua cidadania. A ampliação desse acesso a serviços públicos no exterior somente é 

possível em razão das parcerias entre o Itamaraty e os órgãos responsáveis pelo 

tratamento de cada uma dessas áreas no Brasil. Foi justamente nossa parceria com a 

Justiça Eleitoral que permitiu ampliar o número de seções eleitorais em localidades com 

concentrações importantes de eleitores, porém distantes dos postos consulares. Assim, 

temos levado o efetivo direito ao voto a novas comunidades, em esforço para corrigir, 

gradativamente, o baixo índice de cadastramento eleitoral e de comparecimento às 

urnas.  Nossa atuação conjunta também possibilitou que levássemos a urna eletrônica 

para o exterior. Isso permitiu que os votos fossem contabilizados e transmitidos à 

Justiça Eleitoral em tempo real.  Hoje podemos celebrar mais um avanço relevante, com 

o lançamento do "Título Net", que permitirá o alistamento e transferência eleitoral no 

exterior por meio eletrônico. (...) O "Título Net" facilitará a regularização da situação 

eleitoral dos brasileiros que vivem fora do país. Além disso, essa ferramenta demonstra 

o quão avançada é a tecnologia de nossa Justiça Eleitoral, vista hoje como uma 

referência em todo o mundo. O que estamos fazendo com o "Título Net" é 

simplesmente pôr mais esse progresso tecnológico a serviço de nossos cidadãos”. 

(Secretário-geral das Relações Exteriores, Marcos Galvão, discurso por ocasião da 

assinatura de portaria conjunta entre o MRE, o TSE e o TRE-DF, Brasília, 

23/02/2017) 

“Décimo avanço: buscamos aperfeiçoar o apoio a cidadãos e empresas brasileiras no 

exterior. Este ministério tem a tarefa importantíssima de prestar um serviço de 

qualidade a todos os brasileiros que dele necessitem no exterior. Implantamos a nova 

geração do Sistema Consular Integrado, que integra as bases de dados do ministério das 

Relações Exteriores com diversos outros órgãos. Isso torna mais seguro e rápido o 

processo de consultas a informações e de expedição de documentos. Estamos assim 

mais aptos a oferecer um serviço melhor aos mais de 3 milhões de brasileiros que vivem 

fora”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por 

ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, 

Brasília, 07/03/2017) 

“O Itamaraty continuará a dar atenção prioritária ao apoio às comunidades de brasileiros 

que vivem no exterior – é uma responsabilidade fundamental do Itamaraty para com 

nossos compatriotas emigrados. (...) Trataremos igualmente de aprimorar práticas 

destinadas a facilitar a vida de quem nos quer visitar, como faremos ainda este ano com 

a implantação do visto eletrônico para nacionais de alguns países que exigem vistos de 



 

cidadãos brasileiros. Conciliar o princípio fundamental da reciprocidade com o primado 

da eficiência sempre foi algo que a diplomacia brasileira quis e soube fazer, nos mais 

diversos campos”.  (Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-

base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017)

  



 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

“Temos uma relação muito tradicional com o Japão. Mas também parcerias novas e 

muito importantes com a China, que se transformou no principal parceiro comercial do 

Brasil desde 2009. Há relações muito relevantes com os países da Ásia, que crescem em 

ritmo acelerado e representam mercados importantes na área de agronegócio, aviões. 

Com alguns desses países podemos incrementar a cooperação na área de ciência e 

tecnologia. É uma área extremamente interessante e importante para o Brasil, com a 

qual temos um acervo de realizações e sobretudo um potencial muito grande ainda a 

desenvolver. A Índia é um exemplo de país importantíssimo e com o qual também 

temos uma cooperação tradicional muito forte no plano multilateral e que tem se 

desenvolvido também muito no plano bilateral, com uma série de iniciativas na área de 

saúde, agricultura, defesa, uma série de setores nos quais temos aprofundado e 

fortalecido a cooperação”. (Entrevista concedida pela embaixadora, Maria Luiza 

Ribeiro Viotti, a O Globo, Rio de Janeiro, 02/01/2017) 

O trabalho conjunto para o lançamento do SGDC-1 é mais uma etapa importante da 

Parceria Estratégica entre Brasil e França, que vem contribuindo positivamente para o 

desenvolvimento nacional, por meio do intercâmbio de tecnologias e informações em 

áreas estratégicas, como espaço, defesa e supercomputação. (Nota à imprensa nº 82. 

Lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), 

18/03/2017) 

 

 

  



 

Cooperação entre países em desenvolvimento 

O governo brasileiro concluiu a doação de 70 mil doses de vacinas antirrábicas à 

Bolívia. [...] As vacinas farão parte de campanha do governo boliviano de combate à 

raiva canina em departamentos que fazem fronteira com o Brasil, os quais vêm 

registrando crescente número de casos de animais contaminados. A cooperação envolve 

também o intercâmbio de especialistas. Brasil e Bolívia mantêm diálogo constante sobre 

questões relacionadas à saúde. Está sendo criado grupo de trabalho sobre saúde na 

fronteira, com o objetivo de identificar e sanar problemas que possam afetar as zonas 

fronteiriças entre os dois países. (Nota à imprensa nº 24. Brasil doa 70 mil doses de 

vacinas antirrábicas à Bolívia, 20/01/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Acordaram avaliar novas iniciativas de 

integração entre as duas indústrias aeronáuticas, que incluam possibilidades de avançar 

na aquisição, por parte do Brasil e da Argentina, de unidades do KC-390, entre outras 

aeronaves da Embraer, e permitam ações conjuntas de produção e comercialização na 

região e em terceiros mercados. Para isso, manterão contatos com o propósito de 

alcançar objetivos comuns a respeito do desenvolvimento da capacidade industrial e 

tecnológica dos dois países. (...) Reiteraram o compromisso dos dois países com a 

missão satelital SABIA-Mar, que envolve a construção de dois satélites de observação 

de oceanos, mares e costas, e enfatizaram o caráter estratégico da cooperação espacial 

bilateral. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

“Em outubro passado, a Plataforma de Inovação Agropecuária – Market Place 

(MKTPlace), uma iniciativa de cooperação técnica internacional coordenada pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, foi escolhida pelas Nações 

Unidas como uma das 15 mais bem-sucedidas agências de cooperação técnica entre 

países emergentes. O projeto já beneficiou 13 países africanos desde 2010 nos campos 

de agricultura tropical, inclusive o intercâmbio de genótipos, o treinamento de pessoal e 

o desenvolvimento de produtos e serviços. A educação é também um dos principais 

setores de cooperação. De 2000 a 2016, 77% dos 8 mil alunos escolhidos para estudos 

de graduação no Brasil eram africanos. A principal instituição brasileira dedicada ao 

treinamento profissional para a indústria, o SENAI, atua em quatro países africanos. 

Também tivemos êxito no intercâmbio de experiências no campo da saúde pública. As 

instituições brasileiras têm apoiado países africanos no fortalecimento de seus sistemas 

de saúde pública, no aumento do acesso a medicamentos básicos e no estabelecimento 

de bancos de leite humano”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

intervenção por ocasião da Reunião de Chanceleres do G20 – Sessão 3 – 

“Cooperação com a África”, Bonn, 17/02/2017) 

A pedido do governo do Peru, a Força Aérea Brasileira enviou aeronave Hércules C-130 

para apoiar operações de logística nas regiões mais afetadas pelas enchentes e 

deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que atingem o território peruano. O 

governo brasileiro reitera sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao 



 

governo do Peru. (Nota à imprensa nº 85. Apoio às operações de logística nas regiões 

afetadas pelas chuvas no Peru, 21/03/2017)

  



 

DEMOCRACIA 

Ao afirmar seu compromisso com os direitos humanos, o governo brasileiro reitera sua 

posição em defesa da liberdade de imprensa, cuja contribuição é indispensável ao pleno 

exercício da democracia. (Nota à imprensa nº 43. Jornalistas detidos na Venezuela,  

12/02/2017)  

Os governos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, 

profundamente preocupados com a situação pela qual atravessa a irmã República 

Bolivariana da Venezuela, reiteramos nosso compromisso com a promoção e a defesa 

da democracia e dos direitos humanos, no marco da Carta da Organização dos Estados 

Americanos e da Carta Democrática Interamericana. (...) Sem prejuízo disso, 

consideramos que a suspensão de um país membro, conforme estabelecido na Carta 

Democrática Interamericana, é medida de último recurso, considerada após se 

esgotarem os esforços diplomáticos dentro de um prazo razoável. Reiteramos que o 

diálogo e a negociação constituem a via idônea para se chegar a soluções duradouras 

aos problemas que enfrenta o povo irmão venezuelano. Nesse sentido, fazemos um 

chamado para que se cumpram integralmente os acordos alcançados no âmbito do 

diálogo estabelecido durante o processo de acompanhamento facilitado pelos ex-

presidentes e pela Santa Sé, e para que se avance na pronta identificação de soluções 

concretas, com pleno respeito aos dispositivos da Constituição da República Bolivariana 

da Venezuela, e para que se garanta a efetiva separação de poderes e o respeito ao 

Estado de Direito e às instituições democráticas. Consideramos urgente que se aborde, 

de maneira prioritária, a libertação de presos políticos, que se reconheça a legitimidade 

das decisões da Assembleia Nacional, segundo a Constituição, e que se estabeleça um 

calendário eleitoral que inclua as eleições adiadas. (Nota à imprensa nº 91. Declaração 

sobre a Venezuela, 23/03/2017) 

O governo brasileiro repudia a sentença do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da 

Venezuela que retirou da Assembleia Nacional as suas prerrogativas, num claro 

rompimento da ordem constitucional. Igualmente vê com grande preocupação a 

sentença daquele Tribunal que suspendeu arbitrariamente as imunidades dos 

parlamentares venezuelanos. O pleno respeito ao princípio da independência dos 

Poderes é elemento essencial à democracia. As decisões do TSJ violam esse princípio e 

alimentam a radicalização política no país. Diante dos últimos acontecimentos, o Brasil 

conclama todos os atores relevantes à ponderação. Reiteramos que o diálogo efetivo e 

de boa fé constitui a solução mais adequada para a restauração da normalidade 

institucional da Venezuela. Destacamos que a responsabilidade primária de inverter o 

rumo da crise cabe hoje ao próprio Governo venezuelano. O Governo brasileiro 

continuará a coordenar-se regionalmente, com todos os interessados, para examinar a 

preocupante situação na Venezuela. (Nota à imprensa nº 98. Sentenças do Tribunal 

Supremo de Justiça da Venezuela, 30/03/2017)

  



 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS 

Agenda 2030 

“In the New Urban Agenda, we share a vision of cities and human settlements for all. 

We envisage cities and human settlements that fulfil their social function. We commit 

ourselves to fostering the supply of a variety of adequate housing options that are safe, 

affordable and accessible for members of different income groups of society. We also 

commit ourselves to promoting the role of affordable and sustainable housing and 

housing finance. These steps will help us ensure access for all to adequate, safe and 

affordable housing and basic services by 2030, as stipulated by target 11.1 of the SDGs. 

In Brazil, we are redoubling efforts to achieve our international commitments. The 

recently revised program “My House My Life” (Minha Casa Minha Vida) aims to 

address the housing deficit by providing low-income and low-middle income families 

with the means to acquire their own houses. The program has already supported more 

than 4 million families living in urban and rural areas in 5,363 municipalities, which 

amount to 93% of the national territory. Last month [February], President Michel Temer 

announced an important expansion of the program: this year, approximately 600 

thousand new housing units will be constructed, contributing to the Government’s 

efforts to address affordable housing shortages and promote urban social inclusion”. 

(Embaixadora Maria Nazareth Farani Azevêdo, discurso por ocasião do Diálogo 

Interativo com a Relatora Especial sobre Moradia Adequada – 34ª Sessão do CDH, 

Genebra, 01/03/2017) 

  



 

Mudança do Clima 

Como Partes do Acordo de Paris, [os presidentes do Brasil e da Argentina] reiteraram 

seu compromisso com o combate à mudança do clima, de acordo com suas 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e as respectivas capacidades, e a 

ambição de suas contribuições nacionalmente determinadas. Recordaram, ainda, a 

declaração e o documento de posição conjuntos entre Brasil, Argentina e Uruguai 

apresentados durante a COP22, nos quais os países refletiram posições comuns e 

interesses coincidentes em matéria de adaptação, mitigação, transparência e meios de 

implementação. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por 

ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

“A luta contra a mudança do clima - com a qual o Brasil está firmemente comprometido 

- também demandará o aprimoramento da parceria entre os diferentes interessados: a 

sociedade civil em geral, o setor privado, e as autoridades locais. O Acordo de Paris 

lança as bases para tal parceria. É importante que defendamos essa pedra fundamental 

do esforço irreversível contra a mudança do clima. Não há mais espaço para ceticismo 

em relação à mudança do clima. O que está em jogo é nossa responsabilidade para com 

as futuras gerações. O G20 deve enviar uma mensagem firme sobre a irreversibilidade 

do Acordo e sobre o compromisso de seus membros e da comunidade internacional 

nesse sentido”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, Intervenção por 

ocasião da Reunião de Chanceleres do G20 – Primeira Sessão - "Transformando 

nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável", Bonn, 17/02/2017) 

“Sexto avanço: atuamos para reforçar o protagonismo do Brasil nos debates sobre 

desenvolvimento sustentável. Graças à rapidez e ao interesse do Congresso Nacional, o 

Brasil foi uma das primeiras grandes economias do mundo a ratificar o Acordo de Paris. 

Empenhei-me pessoalmente para alcançarmos esse objetivo. Para nossa diplomacia já 

não pode haver espaço para visões predatórias do meio ambiente ou ceticismo em 

relação à mudança do clima, que coloca em xeque o futuro de todos. Lançamos na 

Conferência de Marrakesh sobre Mudança do Clima a “Plataforma para o Biofuturo”, 

iniciativa que congrega o esforço coletivo de 20 países desenvolvidos e em 

desenvolvimento para acelerar o desenvolvimento e a implantação de biocombustíveis 

avançados, como alternativa aos combustíveis fósseis. Criar um mercado dinâmico para 

esse setor é fundamental para o Brasil, porque atrairemos investimentos e poderemos 

exportar bens e serviços num segmento em que temos reconhecida “expertise””. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião 

da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 

07/03/2017) 

  



 

Sustentabilidade/ Agenda 2030 

“O Brasil orgulha-se de haver sido um dos principais atores na elaboração da Agenda 

2030, processo iniciado em 2012 durante a Conferência Rio+20. O desenvolvimento 

sustentável se fundamenta no equilíbrio e integração de suas três dimensões - a 

econômica, a social e a ambiental. Gostaria de destacar a contribuição brasileira para o 

desenvolvimento sustentável como um todo: 

- O Brasil não somente logrou reduzir dramaticamente o desmatamento na última 

década, mas também alcançou a marca de 80% de fontes renováveis em sua matriz de 

eletricidade; 

- Simultaneamente, o Brasil é, hoje, a segunda principal fonte de produtos agrícolas e 

alimentícios do mundo. Alcançamos essa posição por meio do foco em produtividade e 

tecnologia, com significativo impacto positivo nos planos social, econômico e 

ambiental; 

- Em 30 anos a produtividade de nossa agricultura aumentou, em média, 4% por ano, 

enquanto a média anual mundial ficou em 1,8%. Ainda assim, o Brasil conseguiu, nas 

últimas duas décadas, reduzir a área total agricultável, de cerca de 370 milhões de 

hectares para cerca de 323 milhões de hectares. 

 

A sustentabilidade é, assim, a base de nossas políticas internas. 61% de nosso território 

corresponde a mata nativa. A média mundial é de somente 3%”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, Intervenção por ocasião da Reunião de Chanceleres do G20 – 

Primeira Sessão - "Transformando nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável", Bonn, 17/02/2017) 

“Avançamos também na implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, iniciativa que ajuda a colocar o desenvolvimento na linha 

de frente dos debates internacionais. Já foi criada a Comissão Nacional que coordenará 

os esforços dos diversos níveis de governo, inclusive no que concerne à captação de 

recursos fundamentais para a erradicação da pobreza, a promoção da educação e da 

saúde, e a proteção de nosso meio ambiente”. (Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo 

de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 
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DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO ECONÔMICA 

Acesso a Mercados 

“Um dos problemas principais dessa crise é a imigração por fatores econômicos. Não 

seria tão grave se houvéssemos alcançado, anos atrás, um acordo para abrir os mercados 

dos países mais desenvolvidos às exportações agrícolas dos países em desenvolvimento, 

o que significaria mais empregos. Infelizmente isso não aconteceu, e juntamente com as 

guerras recentes, tem sido um fator de médio prazo, subestimado, para o aumento dos 

fluxos migratórios. (...) Ironicamente, muitos ainda apoiam a ideia de barreiras 

protecionistas contra os produtos agrícolas do Brasil, com base no argumento absurdo 

de que nossa agricultura ameaça o meio ambiente”. (Ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, Intervenção por ocasião da Reunião de Chanceleres do G20 – Primeira 

Sessão - "Transformando nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável", Bonn, 17/02/2017) 

“Segundo avanço: fizemos mudanças estruturais que impõem maior sintonia entre 

política externa e política de comércio exterior. Política externa moderna não se faz só 

com discursos ou boas intenções. Ela tem que ajudar o país a ganhar espaço numa 

economia mundial quase em pé de guerra. Por isso demos ao Itamaraty a posição que 

lhe era devida no núcleo decisório do governo brasileiro. Trouxemos para cá a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Secretaria-Executiva da 

Câmara de Comércio Exterior. Isso significa mais e melhor sinergia entre a política 

externa e nossa estratégia de inserção econômica no mundo. (...) Quinto avanço: 

fortalecemos a agenda de negociações internacionais do Brasil no plano econômico-

comercial. Finalmente, demos impulso à agenda de relacionamento externo do 

Mercosul, na busca de acordos equilibrados e convergentes com os interesses nacionais. 

As negociações com a União Europeia ganharam velocidade novamente, e tenho a 

esperança de que o acordo seja concluído em breve. Pelas afinidades históricas, pelo 

compartilhamento de valores e pelo peso econômico dos dois blocos, estou convencido 

de que a associação entre o Mercosul e a União Europeia trará benefícios econômicos e 

políticos para o Brasil. O diálogo com outros potenciais parceiros, como a Associação 

Europeia de Livre Comércio, o Japão e a Índia, também avançaram. Isso é resultado do 

fato de que, após muito tempo, conseguimos estabelecer uma convergência de interesses 

entre os membros do Mercosul no sentido de melhor colher oportunidades econômicas 

num mundo em constante transformação. Naturalmente, isso passa por combater 

barreiras que dificultam a entrada de produtos brasileiros em outros mercados. A 

retórica do livre comércio é frequentemente desmentida pela imposição de barreiras aos 

produtos de países em desenvolvimento, especialmente produtos agrícolas. Fizemos 

prevalecer o critério: concessões comerciais sim, mas somente com reciprocidade”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião 

da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 

07/03/2017) 



 

“Mas eu quero logo tocar em um tema que é fundamental para todos (...) Mas na 

verdade cuidar da questão da proteína animal que nós exportamos para 150 países, entre 

os quais os Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos até empresas brasileiras lá 

estabelecidas. E sempre com muito sucesso, com muito aplauso, a carne brasileira é 

sempre enaltecida pelos que têm naturalmente um paladar adequado para saboreá-lo. E 

os senhores sabem, as senhoras sabem, que nestes últimos dias houve, por assim dizer, 

um grande alarde, em relação à carne brasileira, os produtos de origem animal no Brasil. 

E evidentemente que isto causa, não posso deixar de registrar, um embaraço econômico 

para o País. Porque alguns países, de alguma maneira, já pensam, ou pensaram em 

suspender - aliás hoje eu tive uma boa notícia, porque a Coreia do Sul, ainda não 

confirmei, mas a Coreia do Sul, não é ministro Aloysio, ontem havia pensado em 

suspender e hoje eliminou a suspensão, exata e precisamente, penso eu, em função da 

pronta resposta das autoridades brasileiras. (...) Os senhores sabem que um dos suportes 

da nossa economia é a agricultura, no particular o agronegócio e a pecuária. Então não 

podemos deixar, digamos assim, transitar, digamos impunemente, um alarde que na 

verdade não alcança a totalidade dos frigoríficos e dos exportadores brasileiros”. 

(Presidente da República, Michel Temer, discurso durante a Conferência das Cidades 

Latino-Americanas 2017, Brasília, 21/03/2017) 

“Na agricultura, está aqui o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, nós 

teremos a maior safra do ano. Tivemos esse pequeno incidente, não vou falar pequeno, 

porque é grave. Um grave incidente, referente a questão da carne, mas que está sendo 

elucidado. Interessante como a nacionalidade se mobilizou para contestar aquilo que, 

aparentemente, poderia transformar-se em um evento internacional desastroso. Quando, 

não me canso de repetir, e aproveito mais uma vez a presença dos senhores 

embaixadores, para dizer que apenas 21 plantas frigoríficas, das 4.858 plantas 

frigoríficas que existem no País, estavam sendo investigadas. Dos 11.300 servidores do 

Ministério da Agricultura, apenas 30 e poucos estão sendo investigados e apenados. 

Porque não vamos imaginar que aqueles que se desviaram nas suas condutas não sejam 

punidos. Claro que o serão. Mas, na verdade, isso não poderia alcançar a dimensão que 

está alcançando. O Blairo Maggi, que está dando, creio que já terminou, uma entrevista 

para as agências internacionais. Eu mesmo vou ligar mais tarde para o presidente da 

China, com quem já estive algumas vezes, daí a liberdade, para esclarecer essa situação. 

Eu peço ao nosso Itamaraty, ao nosso Ministério das Relações Exteriores, que coloque 

os embaixadores todos, em todos os países importadores, esclarecendo esses fatos. Já 

tivemos a delicadeza da presença no domingo, da grande maioria dos embaixadores dos 

país importadores, que já compreenderam a questão”. (Presidente da República, Michel 

Temer, discurso durante a cerimônia de lançamento do Novo Processo de 

Exportações do Portal Único de Comércio Exterior, Brasília, 23/03/2017) 

  



 

Agricultura  

“O Brasil é um dos países com a agricultura mais sustentável e competitiva do planeta, 

graças a investimentos em produtividade e tecnologia. Não nos podemos resignar diante 

de barreiras sanitárias e fitossanitárias destituídas de base científica. Avanços na 

liberalização do comércio agrícola devem ser uma prioridade das negociações da 

Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro deverá continuar empenhado 

para lograr resultados neste campo já na próxima Conferência Ministerial da 

Organização, em Buenos Aires, ao final deste ano”. (Ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do 

cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

______________________________________________________________________ 

 

  



 

Comércio Internacional / Acesso a Mercados 

O governo brasileiro recebeu, com satisfação, o anúncio das autoridades da África do 

Sul de reabertura do país às exportações brasileiras de carne suína. O mercado sul-

africano de carne suína foi fechado ao produto brasileiro em 2005, quando se detectou 

foco de febre aftosa no Brasil. Desde então, o governo brasileiro fez repetidas gestões 

em favor da retomada das exportações do setor. A reabertura do mercado da África do 

Sul – país com cerca de 55 milhões de habitantes e PIB de US$ 327 bilhões – oferece 

novas oportunidades aos exportadores brasileiros e constitui avanço importante nas 

relações comerciais e agrícolas entre os dois países. (Nota à imprensa nº 18. Abertura 

do mercado da África do Sul para a carne suína brasileira, 18/01/2017)

 

 

 

 

  



 

Investimentos 

Criado em 2016, o Coninv tem como objetivo formular propostas e recomendações 

voltadas ao fomento e à facilitação de Investimentos Estrangeiros Diretos no país e de 

Investimentos Brasileiros Diretos no Exterior, além de coordenar as ações realizadas por 

diversos órgãos e agências de governo em matéria de investimentos. (...) Foi realçada a 

importância do novo foro para fortalecer a coordenação governamental na área de 

investimentos diretos, inclusive da perspectiva dos demais entes federativos e do setor 

privado. Essa coordenação deverá permitir ampliar o impacto das múltiplas ações que já 

são realizadas no país, com vistas a assegurar que o Brasil se mantenha entre os maiores 

receptores de investimentos diretos do mundo e que esses investimentos possam 

contribuir cada vez mais para o aumento da competitividade da economia brasileira, em 

conjunto com as reformas em curso e com a melhoria de ambiente de negócios. (Nota à 

imprensa nº 87. Comitê Nacional de Investimentos, 22/03/2017)
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Organização Mundial do Comércio (OMC) 

[Os presidentes da Argentina e do Brasil] Renovaram o compromisso de ambos os 

países com as normas regionais e multilaterais de comércio. Tendo em vista que a 

Argentina sediará a XI Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) nos dias 11 a 14 de dezembro de 2017, em Buenos Aires, destacaram a 

importância de trabalhar conjuntamente para coordenar posições sobre temas de 

interesse dos países em desenvolvimento, como o acesso a mercados para produtos 

agrícolas, a eliminação de subvenção à pesca, a redução dos custos para o comércio, a 

promoção de pequenas e médias empresas e a facilitação de investimentos. 

Reconheceram, nesse contexto, os benefícios mútuos que advêm da coordenação em 

negociações internacionais, tanto no âmbito multilateral como na abertura de terceiros 

mercados. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

O Brasil apresentou hoje, dia 8 de fevereiro de 2017, pedido de consultas ao Canadá, no 

âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), sobre os subsídios concedidos pelo governo canadense ao setor aeronáutico, 

nos níveis federal, provincial e local, em particular ao programa C-Series da empresa 

Bombardier. No entendimento do Brasil, os subsídios canadenses afetam artificialmente 

as condições de competitividade internacional do setor, de maneira incompatível com as 

obrigações assumidas pelo Canadá na OMC. Só em 2016, a Bombardier recebeu pelo 

menos US$ 2,5 bilhões em apoio governamental. Novos aportes têm sido anunciados, o 

que pode aprofundar ainda mais as distorções no setor aeronáutico, em detrimento dos 

interesses brasileiros. O governo brasileiro tem expectativa de que as consultas, que 

constituem a primeira etapa de um contencioso no âmbito do mecanismo de solução de 

controvérsias da OMC, contribuam para o equacionamento dos problemas suscitados. 

(Nota à imprensa nº 38. Contencioso na OMC entre Brasil e Canadá sobre subsídios 

ao setor aeronáutico – Pedido de Consultas, 08/02/2017) 

Entrou em vigor hoje, dia 22, o Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) da 

Organização Mundial do Comércio, ao alcançar-se o número mínimo de ratificações 

(108 dos 162 Membros). O Brasil ratificou o acordo em março de 2016, por ocasião de 

visita a Brasília do Diretor-Geral da OMC, Embaixador Roberto Azevêdo. O AFC 

simplifica a burocracia e agiliza os procedimentos para o comércio internacional de 

bens, com medidas de reforço de transparência na elaboração de normas e a cooperação 

entre as autoridades aduaneiras. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, a 

implementação no Brasil de apenas uma das medidas previstas no acordo, o Portal 

Único de Comércio Exterior, implicaria aumento de 9 bilhões no saldo comercial anual 

do Brasil, gerando impacto positivo de mais de 2% no PIB brasileiro. Além do Portal 

Único, o governo brasileiro já vem colocando em prática medidas como o 

processamento eletrônico de documentos e a estruturação do Comitê Nacional de 

Facilitação de Comércio (CONFAC), no âmbito da CAMEX, para a implementação das 

disposições do Acordo. O Acordo de Facilitação de Comércio foi concluído em Bali, 



 

por ocasião da IX Conferência Ministerial da OMC, em dezembro de 2013, e foi o 

primeiro acordo multilateral celebrado pela OMC desde sua criação em 1995. A adoção 

do ambicioso conjunto de compromissos para favorecer as trocas internacionais 

fortalece o sistema multilateral de comércio e o papel da OMC como foro negociador de 

suas regras.  (Nota à imprensa nº 54. Entrada em vigor do Acordo de Facilitação de 

Comércio (AFC) da Organização Mundial do Comércio (OMC), 22/02/2017) 

Hoje, 28 de fevereiro, o Conselho-Geral da OMC aprovou a recondução do 

embaixador Roberto Azevêdo, atual Diretor-Geral da Organização, a um segundo 

mandato de quatro anos, a ter início em 1 de setembro de 2017. Roberto Azevêdo era 

candidato único. Esse fato expressa o amplo reconhecimento dos Membros da 

OMC à contribuição do Diretor-Geral para os resultados alcançados pela 

Organização durante seu primeiro mandato (2013-2017). Na Conferência Ministerial 

de Bali, em 2013, concluiu-se a negociação do Acordo de Facilitação de Comércio 

(AFC), o primeiro acordo multilateral celebrado pela OMC desde sua criação em 1 de 

janeiro de 1995. Como se divulgou, o AFC entrou em vigor no último dia 22 de 

fevereiro corrente. Na Conferência Ministerial de Nairobi, em dezembro de 

2015, chegou-se a entendimento histórico sobre o fim dos subsídios à exportação de 

produtos agrícolas. No dia 23 de janeiro último, entrou em vigor o Protocolo de Emenda 

ao Acordo de TRIPS (Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados a Comércio), que facilita as condições de acesso de países em 

desenvolvimento a medicamentos essenciais. O Brasil apoiou decididamente a 

recondução do DG-OMC, movido pelo reconhecimento de suas contribuições durante o 

primeiro mandato e pela convicção de que continuará a contribuir, em circunstâncias 

internacionais cada vez mais desafiadoras, para o fortalecimento do Sistema Multilateral 

de Comércio. O Governo brasileiro felicita vivamente o embaixador 

Roberto Azevêdo pela eleição e formula votos ao nosso compatriota de novos êxitos no 

segundo mandato. (Nota à imprensa nº 58. Reeleição do embaixador Roberto Azevêdo 

para o cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio, 28/02/2017) 

“Na OMC, da mesma forma, onde o embaixador Roberto Azevêdo acaba de ser 

reconduzido para mais um mandato de quatro anos como Diretor-Geral, também temos 

sido um ator-chave. O Sistema Multilateral de Comércio continua a ser um dos pilares 

centrais da ordem econômica mundial. Não interessa a ninguém retroceder aos tempos 

da lei da selva”. (Ministro das relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base 

para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

Será realizada em Genebra (Suíça), nos dias 10 e 11 de março de 2017, a etapa de 

consultas do contencioso iniciado pelo Brasil contra o Canadá no âmbito do Sistema de 

Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), relativo aos 

subsídios concedidos pelo governo canadense ao setor aeronáutico, em particular ao 

programa C-Series da empresa Bombardier. As consultas propiciarão oportunidade para 

que o Canadá responda às mais de 200 perguntas formuladas pelo Brasil sobre os 26 

programas de apoio canadenses ao setor de aeronaves que são objeto do contencioso. O 

objetivo das consultas é esclarecer o alcance e o impacto dos referidos programas que, 



 

no entendimento Brasil, afetam artificialmente as condições de competitividade 

internacional do setor, e verificar se é possível encontrar soluções que assegurem a 

concorrência leal no comércio de aeronaves. Estados Unidos, Japão e União Europeia 

participarão da reunião na qualidade de terceiras partes interessadas. Caso a fase de 

consultas seja concluída sem que tenha sido possível alcançar um entendimento, o 

Brasil estará autorizado a iniciar procedimento de painel contra o Canadá na OMC. 

(Nota à imprensa nº 66. Contencioso na OMC entre Brasil e Canadá sobre subsídios 

ao setor aeronáutico – Consultas, 09/03/2017) 

 

  



 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO SOCIAL 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

No próximo dia 21 de março, será lançado, do Centro Espacial da Guiana, em Kourou, 

o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC-1). O satélite permitirá 

ampliar a cobertura de internet de alta performance, no âmbito do Plano Nacional de 

Banda Larga (PNBL), da Telebrás, e trará maior soberania, independência e segurança 

às comunicações estratégicas do Brasil, particularmente aquelas relacionadas à Defesa 

Nacional. O controle do equipamento será integralmente do Governo brasileiro. O 

projeto do SGDC-1 é liderado pelo consórcio brasileiro Visiona, composto pela 

Embraer e pela Telebrás. No âmbito do projeto, foi realizada licitação internacional, 

vencida pela empresa franco-italiana Thales Alenia Space, que teve como aspecto 

central a transferência de tecnologia. Foram capacitados mais de cinquenta técnicos e 

engenheiros brasileiros durante o processo de desenvolvimento do SGDC-1, cuja cadeia 

de produção contou com empresas brasileiras. Até a conclusão do projeto, serão 

lançados, no total, três satélites, o último dos quais deverá ser integralmente fabricado 

no Brasil. (Nota à imprensa nº 82. Lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa 

e Comunicações (SGDC), 18/03/2017) 

 

  



 

Gênero e Mulheres 

No marco das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o governo brasileiro 

anunciou o lançamento do Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. 

(...) Ao adotar plano de ação sobre a agenda de mulheres, paz e segurança, o governo 

brasileiro reafirma seu compromisso com a promoção da paz e da segurança 

internacionais, bem como com a defesa da igualdade de gênero e o empoderamento de 

todas as mulheres e meninas. A medida alinha-se não somente com as resoluções do 

Conselho de Segurança na matéria, como também com posições historicamente 

defendidas pelo Brasil em diversos foros regionais e multilaterais, inclusive na criação 

da própria ONU. (Nota à imprensa nº 64. Lançamento do Plano Nacional de Ação 

sobre Mulheres, Paz e Segurança, 08/03/2017) 

 

  



 

Saúde  

O governo brasileiro concluiu a doação de 70 mil doses de vacinas antirrábicas à 

Bolívia. [...] As vacinas farão parte de campanha do governo boliviano de combate à 

raiva canina em departamentos que fazem fronteira com o Brasil, os quais vêm 

registrando crescente número de casos de animais contaminados. A cooperação envolve 

também o intercâmbio de especialistas. Brasil e Bolívia mantêm diálogo constante sobre 

questões relacionadas à saúde. Está sendo criado grupo de trabalho sobre saúde na 

fronteira, com o objetivo de identificar e sanar problemas que possam afetar as zonas 

fronteiriças entre os dois países. (Nota à imprensa nº 24. Brasil doa 70 mil doses de 

vacinas antirrábicas à Bolívia, 20/01/2017)

 

 

  



 

DESASTRES NATURAIS 

O governo brasileiro expressa seu profundo pesar pela morte de mais de 100 pessoas no 

deslizamento do aterro sanitário de Koshe, Etiópia, no dia 11 de março. O governo 

brasileiro manifesta sua solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao 

governo e ao povo da República Democrática Federal da Etiópia. (Nota à imprensa nº 

78. Deslizamento do aterro sanitário de Koshe, Etiópia, 17/03/2017) 

O governo brasileiro manifesta profundo pesar pelas perdas humanas e materiais 

provocadas pelas fortes chuvas que têm atingido o Peru e causado enchentes e 

deslizamentos de terra. O Brasil expressa sua solidariedade às famílias das vítimas, ao 

governo e ao povo do Peru. (Nota à imprensa nº 80. Enchentes no Peru, 17/03/2017) 

A pedido do governo do Peru, a Força Aérea Brasileira enviou aeronave Hércules C-130 

para apoiar operações de logística nas regiões mais afetadas pelas enchentes e 

deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que atingem o território peruano.O 

governo brasileiro reitera sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao 

governo do Peru. (Nota à imprensa nº 85. Apoio às operações de logística nas regiões 

afetadas pelas chuvas no Peru, 21/03/2017)

 

  



 

DIREITO HUMANITÁRIO 

A propósito, ressalto que o Brasil continuará a ser um país aberto aos estrangeiros e 

mais ainda, porque a nova Lei de Imigração, de minha iniciativa, que revoga 

dispositivos herdados do período autoritário  coloca o País na vanguarda do direito 

humanitário.  (Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base 

para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

“O Brasil participará, a partir desta segunda (27), da Conferência das Nações Unidas 

para negociar um tratado com o objetivo de proibir as armas nucleares. Fiel ao princípio 

constitucional que determina o uso da energia nuclear para fins exclusivamente 

pacíficos, lutamos por um mundo livre do armamento mais letal já concebido. A 

negociação de um tratado de banimento é o resultado de três conferências sobre os 

impactos humanitários dessas armas. Realizadas entre 2012 e 2014, hoje conhecidas 

como a "Iniciativa Humanitária", elas concluíram que a detonação de uma bomba 

nuclear teria efeitos impensáveis sobre as normas básicas do direito internacional 

humanitário. Isso sem falar no impacto catastrófico sobre a vida humana e o meio 

ambiente. (...) Os Estados nuclearmente armados, infelizmente, não se associaram à 

"Promessa Humanitária", preferindo uma "abordagem progressiva" para reduzir os 

perigos e, em última análise, alcançar o desarmamento nuclear. (...)A maioria dos 

Estados nuclearmente armados assumiu compromissos com o desarmamento nuclear, 

mas não demonstra o mesmo entusiasmo com ações concretas. Essa postura não é 

coerente com as preocupações da grande maioria dos países, que deseja o avanço 

urgente do desarmamento nuclear com base em imperativos éticos, de segurança, 

econômicos e ambientais. Diferentemente do que pregam os defensores da "abordagem 

progressiva", o tratado de banimento de armas nucleares não atentará contra o Tratado 

de Não Proliferação Nuclear. Antes o reforçará, ao instar todos os Estados a 

empreenderem medidas efetivas com vistas à cessação da corrida armamentista e ao 

desarmamento nuclear. A comunidade internacional já baniu as outras armas de 

destruição em massa, as químicas e as biológicas, não havendo razão para não proibir, 

igualmente, a única capaz de aniquilar a vida na Terra. É passada a hora de tomar 

medidas corajosas para corrigir uma perigosa lacuna jurídica na construção de um 

mundo mais seguro. Para a diplomacia brasileira, a defesa do desarmamento nuclear, 

mais do que uma opção estratégica, constitui um imperativo moral e um dever 

constitucional. Participaremos da conferência com espírito construtivo, com a 

consciência de que a adoção de padrões de conduta mais elevados no âmbito 

multilateral ainda é a melhor alternativa para promover soluções eficazes e legítimas 

para os desafios globais”. (Artigo do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, “O fim das armas nucleares”, publicado em Folha de S. Paulo, 27/03/2017) 

 

  



 

DIREITOS HUMANOS 

Neste Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, estabelecido pelas 

Nações Unidas na data do aniversário da libertação do campo de extermínio de 

Auschwitz, a comunidade internacional deve refletir sobre esse passado trágico. E deve 

fazê-lo com o objetivo de que as novas gerações, ao lembrar o assassinato de mais de 6 

milhões de judeus e de tantos outros grupos, sigam alerta contra manifestações 

antissemitas, racistas e toda forma de discriminação, exclusão e injustiça. Prestamos 

nossa homenagem às vítimas e aos sobreviventes do Holocausto, àqueles que 

enfrentaram o maior de todos os tormentos. Lembramos também a coragem dos que se 

arriscaram para salvar vidas, como os brasileiros Luiz Martins de Souza Dantas e Aracy 

de Carvalho Guimarães Rosa. Que a recordação do sacrifício de tantas famílias, vítimas 

de um crime sem igual, continue presente em nossas mentes e corações, para que se 

evite a repetição das condições que levaram à Shoá e para que os princípios de respeito 

à dignidade humana e de convivência pacífica entre os povos sejam uma realidade para 

todos. (Nota à imprensa nº 28. Dia Internacional em Memória das Vítimas do 

Holocausto, 27/01/2017) 

“Nós estamos fazendo uma religação entre pessoas e entre o passado e o futuro. Porque 

recordar o Holocausto, relembrá-lo na sua dor, em toda angústia, é preparar o futuro. 

[...] E quando eu verificava as senhoras e senhores sobreviventes, me passava pela 

mente a dor que eles devem ter sentido no momento em que sofreram as aguras 

daquelas prisões cruéis, do tempo do nazismo. Imaginei eu, quantas e quantas 

recordações estes que aqui acenderam as velas como sobreviventes, trazem no seu peito, 

no seu coração, no seu espírito, e que serve para nós todos como lição. Lição que aqui 

foram expendidas. Lições que dizem o seguinte: Olha aqui, nós temos que relembrar 

permanentemente o Holocausto. Portanto, passe um dia, passe um meses, passem anos 

ou passem séculos, nós deveremos sempre de recordá-lo. Porque é uma lição para o 

futuro e uma lição para o presente. Quantas e quantas palavras foram ditas aqui, para 

revelar a intolerância que existe no mundo, não é? E eu estou repetindo a palavra, para 

que este ato que está sendo naturalmente registrado pela imprensa, possa percorrer todos 

os cantos e recantos no nosso País e quem sabe, possa atingir o exterior, na medida em 

que este momento, é o momento da revelação da tolerância, da temperança. Daquilo que 

deve, na verdade, unir e reunificar as pessoas”. (Presidente da República, Michel 

Temer, discurso durante cerimônia do Dia Internacional em Memória das Vítimas do 

Holocausto, São Paulo, 29/01/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Reafirmaram o compromisso dos dois países 

com o combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação em todas as suas formas, 

incluindo em razão de gênero, orientação sexual, deficiência e religião. Reiteraram o 

compromisso de manter e aprofundar a produtiva cooperação estabelecida no âmbito do 

Memorando de Entendimento sobre o Intercâmbio de Documentação para o 

Esclarecimento de Graves Violações de Direitos Humanos. (Nota à imprensa nº 36. 



 

Declaração conjunta presidencial por ocasião da visita de Estado do Presidente 

Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

“O nosso desafio como Membros deste Conselho – digo nosso, porque o nosso Brasil já 

o está integrando – é propiciar que o Conselho de Direitos Humanos ofereça ao mundo 

uma visão de futuro que torne realidade para os excluídos, marginalizados e vulneráveis 

de nossos países, nossos, repito, a promessa da Carta das Nações Unidas e da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de vivermos a salvo, sem temor, sem 

medo de existir. Isso vai bem além das questões da paz e da guerra. O nosso desafio é 

dar ao seu trabalho o sentido devido de premência, concretude e responsabilidade. A 

atuação do Brasil junto a este Conselho busca um sentido de justiça, no seu mais amplo 

descrever, como valor fundamental. Por isso está a fortalecer a família, no seu sentido 

mais amplo e moderno. Não concebemos o futuro de um mundo globalizado sem a 

igualdade entre os gêneros, no direito e na prática, e sem a participação ativa das 

mulheres, na economia, na política, enfim, em todos os setores da sociedade mundial. 

Não vislumbramos um futuro para a globalização sem a liberdade de não ser 

discriminado por sua origem, raça, sexo, cor, idade, credo religioso, convicção 

filosófica ou política ou por preconceito de qualquer outra natureza. Por isso temos 

defendido que se inicie o quanto antes, às negociações para a Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Afrodescendentes, e que se convoque uma IV Conferência 

Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e outras Formas de 

Intolerância, como ações concretas no contexto da Década Internacional dos 

Afrodescendentes. Não podemos conceber a globalização sem a liberdade de viver 

plenamente sua religião, e expressá-la como lhes aprouver, sem ameaças ou sanções, ou 

ainda sem o direito de tomar parte no governo de seu país pela via democrática. Não 

mediremos esforços para defender a permanência do valor da liberdade de pensamento e 

de expressão, como atributos da democracia e do estado de direito. (...)Precisamos 

conjugar a globalização com o respeito e promoção da dignidade da pessoa humana. 

Assim, temos que fortalecer ainda mais o combate e prevenção da tortura, a erradicação 

do trabalho escravo e o enfrentamento da violência, discriminação e intolerâncias nas 

suas diversas matizes. Ao mesmo tempo, há que se estimular boas práticas na efetivação 

dos direitos humanos, assim como promover o respeito à diversidade e uma cultura de 

paz e direitos humanos. Nesse aspecto, a educação em direitos humanos se mostra 

relevante para enfrentar um cenário de polaridades e acirramento de intolerâncias, a fim 

de promover um ambiente de respeito e dignidade para todos os seres. É impossível 

pensar em uma ordem internacional sem garantias para as crianças, os jovens, os idosos, 

as pessoas com deficiência, as minorias étnicas, chamando a atenção para o povo preto 

deste mundo – nós somos as maiores vítimas, mas essa situação não haverá que 

perdurar -, os povos indígenas – também outros excluídos por excelência. Inconcebível 

viver sem a fortaleza de um corpo jurídico que proteja a todos do avassalamento, seja 

pelo Estado seja por empresas privadas. A realização do direito à privacidade é uma 

tarefa de importância crescente para este Conselho. Não é possível também viver com 

temor à violência e à exclusão, física ou simbólica, institucional ou não, em razão de 

opiniões políticas ou de outra natureza, de orientação sexual e de identidade de gênero, 

ou de qualquer outra forma diferente. Não aceitamos viver sem uma perspectiva de 

plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais de todos, inclusive do 

direito a um padrão de vida capaz de garantir para si e sua família saúde e bem estar. A 

globalização de que precisamos terá de ser uma globalização dos direitos humanos, ou 

não merecerá esse nome. Para alcançá-la, precisamos de um sistema verdadeiramente 

universal dos direitos humanos, que se norteie tanto na firmeza dos valores 



 

compartilhados quanto no diálogo e na cooperação para a solução dos problemas”. 

(Ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, discurso por ocasião do Segmento 

de Alto Nível da 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Nações Unidas, 

Genebra, 01/03/2017) 

“Allow me to take this opportunity to also thank the Independent Expert on the effects 

of foreign debt and other related international financial obligations of States for his 

report, that focuses on labour rights in the context of economic reform and austerity 

measures. Last December, the Brazilian Government submitted to the National 

Congress a draft bill to modernize labour relations in our country. Its main objective is 

to strengthen the collective bargaining between workers and employers. It will generate 

legal certainty regarding collective bargaining agreements, which today may be 

contested in the courts. We are confident that the initiative will contribute to promote 

productive employment while safeguarding fundamental labour rights”.  (Embaixadora 

Maria Nazareth Farani Azevêdo, discurso por ocasião do Diálogo Interativo com a 

Relatora Especial sobre Moradia Adequada – 34ª Sessão do CDH, Genebra, 

01/03/2017) 

“Não poderia deixar de mencionar a eleição do Brasil para o Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, em outubro passado, que demonstra nosso renovado 

empenho em fortalecer o sistema multilateral de defesa e proteção dos direitos 

humanos. A promoção dos direitos humanos não pode ser mero automatismo retórico. 

O Brasil tem sim, como consagrado em nossa Constituição, o dever de defender o pleno 

respeito aos direitos humanos, e isso significa que temos enormes desafios para melhor 

atuar tanto no plano interno como no plano externo”.   (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de 

transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

“O Brasil volta ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A eleição do País 

é reconhecimento da importância de uma das maiores democracias do mundo e do 

compromisso inequívoco do Brasil com os direitos humanos. (...) Nosso País estende 

convite permanente para que todos os relatores especiais da ONU nos visitem – e 

estamos entre os países do mundo que mais os receberam. Assim deve ser em 

sociedades democráticas. (...)No Conselho de Direitos Humanos, caberá também ao 

Brasil contribuir para debates internacionais sobre a promoção e a proteção desses 

direitos no mundo. Em tudo, o que nos anima são os compromissos fundamentais de 

nosso povo com o respeito à dignidade humana. Nossa posição será sempre a do diálogo 

sem omissão, não a dos discursos vazios. Diálogo desarmado para falar de si, 

engajamento na agenda internacional. Com esse binômio, daremos, no Conselho, nossa 

contribuição para a promoção dos direitos humanos em nosso território e além dele. 

Sempre pautados por sentido maior de responsabilidade: responsabilidade com a 

promoção verdadeira, sustentável e de longo prazo dos direitos humanos no Brasil e no 

mundo”. (Artigo do presidente da República, Michel Temer, “O Brasil e os direitos 

humanos: diálogo e engajamento, publicado na Folha de S. Paulo, 10/03/2017) 



 

País de grande diversidade étnica, incluindo a maior população afrodescendente do 

mundo, o Brasil é importante defensor da promoção da igualdade racial nos foros 

internacionais. Entre as conquistas recentes, que contaram com atuação decisiva do 

Brasil, merecem destaque a proclamação da Década Internacional dos Afrodescendentes 

(2015-2024), pelas Nações Unidas, e, pela Comunidade de Estados Latino-Americanos 

e Caribenhos (CELAC), da Década dos Afrodescendentes Latino-Americanos e 

Caribenhos (2014-2023). A promoção da igualdade racial em todas as esferas da vida 

pública e privada, nos níveis nacional e internacional, constitui prioridade para o 

Governo brasileiro. O Brasil não vislumbra futuro de paz e prosperidade sem a 

liberdade de não ser discriminado por sua origem, raça ou por preconceito de qualquer 

outra natureza. (Nota à imprensa nº 86. Dia Internacional pela Eliminação da 

Discriminação Racial, 21/03/2017) 

O Brasil votou contra o projeto de resolução “Mandato do Perito Independente sobre os 

efeitos da dívida externa e outras obrigações financeiras internacionais correlatas dos 

Estados na plena fruição dos direitos humanos, especialmente os direitos econômicos, 

sociais e culturais”, adotado hoje pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas (CDH), em Genebra, por 31 votos favoráveis e 16 contrários. A iniciativa foi 

proposta por Cuba.  (...) Antes da votação, o Brasil propôs modificações ao projeto de 

resolução, com vistas a contribuir para a formação de consenso. As propostas brasileiras 

não foram aceitas. A resolução deixa de reconhecer que há uma variedade de políticas 

pelas quais os países podem implementar reformas estruturais, desde que levem em 

consideração a promoção e proteção dos direitos humanos, garantindo o suprimento de 

serviços sociais e a capacidade de manter padrão de crescimento sustentável. Ao invés 

disso, o texto da resolução vale-se de linguagem restritiva para caracterizar qualquer 

programa de reformas estruturais como limitador do gasto público e da atenção 

adequada à provisão de serviços sociais. Em sua explicação de voto, a delegação 

brasileira deixou claro que a inconformidade do Brasil está restrita aos aspectos 

supramencionados da resolução. (Nota à imprensa nº 90. Resolução do Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas: “Mandato do Perito Independente sobre os 

efeitos da dívida externa e outras obrigações financeiras internacionais correlatas dos 

Estados na plena fruição dos direitos humanos”, 23/03/2017) 

O Brasil mantém o seu apoio ao sistema internacional de direitos humanos e defende o 

fortalecimento de seus procedimentos especiais como meio de promover os direitos 

humanos no mundo. Não por outra razão, o Brasil mantém, desde 2001, convite 

permanente a todos os relatores especiais e peritos independentes do CDH para visitas 

oficiais ao país. Trata-se de demonstração firme e inequívoca do compromisso 

incondicional do Brasil com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. 

(Nota à imprensa nº 90. Resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas: “Mandato do Perito Independente sobre os efeitos da dívida externa e outras 

obrigações financeiras internacionais correlatas dos Estados na plena fruição dos 

direitos humanos”, 23/03/2017) 



 

No marco da 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), 

foi aprovada, por consenso, a resolução sobre o direito à privacidade na era digital, 

projeto apresentado pelo Brasil, em conjunto com Alemanha, Áustria, Liechtenstein, 

México e Suíça. A resolução, que já conta com o copatrocínio de 68 países de diferentes 

regiões, reafirma o direito à privacidade conforme previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O documento 

do CDH conclama os estados a respeitar e proteger o direito à privacidade, a pôr fim a 

violações, a prover medidas efetivas de reparação e a assegurar que qualquer restrição 

ao direito à privacidade deverá respeitar os princípios da legalidade, necessidade e 

proporcionalidade. Em atenção à preocupação brasileira com o tema, atualmente 

tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que visam à criação de um marco 

regulatório eficiente e moderno para a proteção de dados pessoais. (Nota à imprensa nº 

94. Direito à privacidade na era digital, 24/03/2017) 

Foi oficializada hoje, em reunião no Palácio Itamaraty, com a presença dos 

Embaixadores em Brasília dos países membros da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), a candidatura de Flávia Piovesan, Secretária Especial de Direitos 

Humanos do Ministério de Direitos Humanos, para integrar a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) no período de 2018 a 2021. (Nota à imprensa nº 99. 

Candidatura de Flávia Piovesan à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

30/03/2017) 

 

 

  



 

Refugiados 

“O Brasil foi atuante no debate sobre a crise de refugiados. Rechaçamos soluções fáceis, 

que tenham como foco restrições de direitos de populações mais vulneráveis. Vemos 

com muita preocupação o recrudescimento da xenofobia e as violações de direitos 

humanos de migrantes e grupos vulneráveis”. (Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo 

de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

“Assim como o Serra, passei anos da minha vida no exilio sob a proteção do alto 

comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e Apátridas, assim como do direito 

dos países que nos abrigaram. Nos orgulhamos de que o Brasil seja uma terra de asilo, 

dotado de um estatuto dos refugiados, de cuja elaboração tive a honra de participar 

como deputado federal ao tempo do governo de Fernando Henrique, e que e um dos 

mais generosos do mundo”. (Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

 
 

 

  



 

 

ENERGIA 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Reafirmaram a prioridade e o compromisso 

conjunto com a conclusão dos estudos de viabilidade para a construção dos 

aproveitamentos hidrelétricos no tramo compartilhado do Rio Uruguai (...) Reiteraram a 

conveniência de explorar, em mútuo benefício, o amplo espaço para cooperação e troca 

de experiências em bioenergia, incluindo etanol, biodiesel e biocombustíveis de 

segunda geração, por meio, também, de uma participação coordenada na iniciativa 

internacional "Plataforma para o Biofuturo”, integrada por ambos os países. 

Ratificaram, igualmente, a importância de ampliar a base de energias renováveis nas 

respectivas matrizes energéticas e acordaram aprofundar a cooperação bilateral nessa 

matéria. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

 

  



 

ITAMARATY – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAMENTO DO 

MINISTÉRIO 

“Primeiro avanço: o Itamaraty voltou a ter posição central na formulação e na execução 

da política externa. Recebemos uma instituição que padecia com a penúria de recursos e 

fragilidade institucional. Havia a percepção de que, do ponto de vista administrativo, 

estávamos em situação pré-falimentar. Conseguimos reverter esse quadro. (...) 

Trabalhamos para conferir maior previsibilidade orçamentária ao Ministério. Não se faz 

boa política externa sem um sólido fundamento interno, em termos de adequação 

material e prestígio institucional. (...) Ao preservar o Ministério, preservamos a boa 

defesa dos interesses do país no exterior, a serviço de nosso desenvolvimento”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião 

da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 

07/03/2017) 

“Quero concluir com uma mensagem de compromisso ao corpo de servidores do 

Itamaraty. Ao longo dos últimos nove meses, tive o gosto de apoiar José Serra – 

inclusive como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado – na tarefa 

que ele cumpriu de restabelecer as condições de espaço político e disponibilidade de 

recursos para que este ministério pudesse voltar a ocupar o lugar que sempre lhe coube 

no centro das decisões e das políticas mais estratégicas do Brasil. isso não será 

revertido, muito pelo contrário: o Itamaraty continuará a ser um ministério central na 

defesa e promoção dos interesses nacionais. Contem com meu empenho para valorizar 

as carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, bem como as demais categorias de 

servidores do ministério, nos limites angustiantes das atuais restrições 

orçamentárias.  Vou dar atenção especial a questões da administração do Itamaraty. 

Estou determinado a assegurar os meios adequados para que o Ministério possa cumprir 

suas obrigações com eficiência e para tanto conto com o mesmo respaldo que o 

Ministro teve de seus, agora meus colegas na Esplanada”. (Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 

07/03/2017) 

 

 

 

  



 

MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

“Nono avanço: ajudamos na bem sucedida realização dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos do Rio de Janeiro. Não tenho dúvida de que as Olimpíadas foram um 

grande evento, que contribuiu muito positivamente para a imagem do Brasil como um 

país plural, vibrante, competente. Os Jogos foram realizados num contexto em que 

havia receios quanto a possíveis atentados terroristas e ceticismo quanto a nossa 

capacidade de organização. Graças ao empenho de todos, e à ação coordenada do Brasil 

com outros países, tudo transcorreu em clima de alegria e paz. Mais uma vez os 

destaques foram a hospitalidade, a calorosa recepção do povo brasileiro e a capacidade 

da nossa sociedade e nossa cultura de gerar empatia com todos os povos do mundo. 

Nesse sentido, as cerimônias de abertura dos jogos olímpicos e paralímpicos foram 

extraordinárias e inesquecíveis. Cumprimos com os objetivos e apresentamos ao mundo 

um espetáculo de paz e concórdia. Grande mérito, claro, foi de todos os milhares de 

cidadãos envolvidos, de dentro e de fora do governo. Agradeço, em particular, os 

muitos funcionários do Itamaraty que se empenharam diretamente para o sucesso do 

evento”.  (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso 

por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações 

Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

 

 

  



 

ORGANISMOS MULTILATERAIS 

Nações Unidas 

Nunca se precisou tanto da ONU como hoje, neste cenário tão conturbado. A ONU 

pode criar espaços de negociação. Se a ONU não existisse, estaríamos numa situação 

ainda mais caótica e complicada. Embora a ONU seja uma governança imperfeita, é um 

espaço que torna soluções viáveis e possíveis. (Entrevista concedida pela 

embaixadora, Maria Luiza Ribeiro Viotti, a O Globo, Rio de Janeiro, 02/01/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Reafirmaram o compromisso com o 

fortalecimento do multilateralismo e as Nações Unidas como seu eixo central. 

Salientaram a necessidade de permanente atualização de suas estruturas, que devem 

refletir as realidades contemporâneas. Reconheceram a importância de intensificar os 

esforços em prol da reforma do Conselho de Segurança, a fim de aumentar sua 

representatividade, legitimidade, eficiência e transparência. Coincidiram, ainda, sobre a 

importância de revitalizar a Assembleia Geral e o Conselho Econômico e Social. 

Congratularam o novo Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, e auguraram-lhe 

uma gestão exitosa, que será facilitada por sua ampla experiência política e diplomática, 

em especial sua sensibilidade para alguns dos temas mais candentes da atualidade, como 

o drama dos refugiados. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por 

ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

“Continuaremos a buscar que a ONU, ainda que com atraso, reflita em suas instâncias 

centrais, particularmente no Conselho de Segurança, a realidade do mundo em que 

vivemos hoje. O secretário-geral António Guterres sabe que conta com o apoio do 

Brasil”. (Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o 

discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

 

  



 

Reforma do Conselho de Segurança  

“A reforma do Conselho de Segurança envolve uma mudança na Carta da ONU. No 

fundo não depende do secretário-geral e sim dos países-membros”. (Entrevista 

concedida pela embaixadora, Maria Luiza Ribeiro Viotti, a O Globo, Rio de Janeiro, 

02/01/2017) 

“Uma reforma das instituições multilaterais responsáveis por temas de paz e de 

segurança é indispensável. Acreditamos haver uma necessidade urgente de atualizar o 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, trazendo para o seu seio novos atores. Isso 

aumentaria sua legitimidade e sua capacidade de atuação”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, Intervenção por ocasião da Reunião de Chanceleres do G20 – 

Sessão 2 – “Manutenção da paz em um mundo complexo”, Bonn, 17/02/2017) 

“Sustentamos a necessidade de reforma urgente das instituições de governança, 

inclusive do Conselho de Segurança das Nações Unidas e das organizações de Bretton 

Woods. Não é aceitável que, após 70 anos de sua criação, algumas dessas organizações 

não reflitam a nova realidade, em que os países em desenvolvimento têm 44% do PIB e 

85% da população mundial”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base 

para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das 

Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

  



 

Organização Internacional do Café 

O brasileiro José Dauster Sette foi eleito hoje, 17 de março, em Londres, por aclamação, 

Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café (OIC) para o período de 2017-

2022, entre os nove candidatos que se apresentaram para o cargo. O governo brasileiro 

trabalhou com afinco em favor do candidato, realizando inúmeras gestões junto a todos 

os 76 estados membros da OIC, tanto em nível governamental quanto junto a entidades 

do setor cafeeiro. (...) A OIC é a principal agência intergovernamental para o café. Seus 

estados membros representam 98% da produção e 83% do consumo mundial do 

produto. O Brasil é o principal produtor e exportador mundial de café, além do segundo 

consumidor do mundo. (Nota à imprensa nº 79. Eleição de José Dauster Sette para o 

cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café, 17/03/2017) 

 

  



 

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) 

A OACI é o principal órgão formulador de legislação para a aviação civil internacional. 

O Brasil tem sido eleito membro do Grupo I (os 11 países de maior importância para o 

transporte aéreo) do Conselho da Organização desde 1947, ininterruptamente. (...)O 

encontro possibilitou uma troca de visões sobre a adoção de mecanismos para a redução 

da emissão de gases estufa pelo setor de aviação de civil. A secretária-geral da OACI 

ressaltou o excelente histórico brasileiro em matéria de segurança aérea. O ministro 

Aloysio Nunes enfatizou, por sua vez, a importância atribuída pelo Brasil ao 

contencioso iniciado pelo Brasil contra os Estados Unidos em dezembro de 2016, 

relativo ao acidente, ocorrido em 2006, entre avião da Gol e jato Legacy privado. (Nota 

à imprensa nº 97. Encontro do ministro Aloysio Nunes Ferreira com a secretária-

geral da Organização de Aviação Civil Internacional, Fang Liu, 28/03/2017) 

 

  



 

MECANISMOS INTER-REGIONAIS 

“Devemos também reforçar nossa atuação – a defesa de nossos interesses e a promoção 

de nossas ideias e valores – em foros como o G-20, onde se gestaram depois da crise de 

2008 importantes ajustes na governança das instituições financeiras internacionais, 

assim como no BRICS e no IBAS (Índia, Brasil e África do Sul)”. (Ministro das 

Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, 

Brasília, 07/03/2017) 
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Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

“Na Cúpula da CPLP, além de nos comprometermos a reforçar a cooperação tradicional 

em temas como agricultura e combate à pobreza, decidimos lançar o diálogo para fazer 

avançar também a vertente econômico-comercial da Comunidade, de forma a 

incrementar o intercâmbio de bens e os investimentos recíprocos entre os países 

lusófonos. Nosso intuito com essa proposta é, entre outros, o de incrementar os fluxos 

de comércio entre o Brasil e a África, que é hoje uma das regiões que ostentam uma das 

maiores taxas de crescimento no mundo. Como tenho dito, a África espera de nós mais 

do que solidariedade ou compaixão: quer parceria, fundada também na convergência de 

nossos interesses e objetivos econômicos e sociais”. (Ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do 

cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

 

  



 

PAZ E SEGURANÇA INTERNACIONAL 

Desarmamento e não proliferação 

[Os presidentes da Argentina e do Brasil] Reafirmaram a relevância da Agência 

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) 

como mecanismo inovador para a aplicação de salvaguardas, que permitiu reforçar as 

credenciais de ambos os países no uso pacífico da energia nuclear. Salientaram, 

também, a necessidade de que a ABACC inspire outras iniciativas de porte e sentido 

semelhantes no plano da relação bilateral. Sublinharam a importância da cooperação 

bilateral para a construção do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e do Reator 

Argentino Multipropósito (RA-10). Instruíram seus governos a dar seguimento ao 

diálogo político e à coordenação na área nuclear, por meio dos mecanismos bilaterais 

existentes. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

A América Latina e o Caribe celebram hoje, 14 de fevereiro, os 50 anos do Tratado de 

Tlatelolco, instrumento que estabeleceu a primeira zona livre de armas nucleares em 

área densamente povoada. A assinatura foi motivada pelo desejo de assegurar a 

ausência dessas armas no nosso entorno geográfico, garantir que nossas instalações 

nucleares sejam usadas exclusivamente para fins pacíficos e promover o desarmamento 

atômico. A diplomacia brasileira tem vínculos históricos com esse tratado, tendo 

realizado contribuições significativas para sua negociação e adoção. Também no dia de 

hoje, o embaixador brasileiro Luiz Filipe de Macedo Soares foi reeleito, por aclamação, 

para um segundo mandato como Secretário-Geral da Agência para a Proscrição das 

Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL). Ao comemorar o 

cinquentenário do Tratado de Tlatelolco, o Brasil renova seu compromisso com um 

mundo livre de armas nucleares. (Nota à imprensa nº 44. 50 anos do Tratado de 

Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe – Tratado de 

Tlatelolco, 14/02/2017) 

“O Brasil participará, a partir desta segunda (27), da Conferência das Nações Unidas 

para negociar um tratado com o objetivo de proibir as armas nucleares. Fiel ao princípio 

constitucional que determina o uso da energia nuclear para fins exclusivamente 

pacíficos, lutamos por um mundo livre do armamento mais letal já concebido. A 

negociação de um tratado de banimento é o resultado de três conferências sobre os 

impactos humanitários dessas armas. Realizadas entre 2012 e 2014, hoje conhecidas 

como a "Iniciativa Humanitária", elas concluíram que a detonação de uma bomba 

nuclear teria efeitos impensáveis sobre as normas básicas do direito internacional 

humanitário. Isso sem falar no impacto catastrófico sobre a vida humana e o meio 

ambiente. (...) Os Estados nuclearmente armados, infelizmente, não se associaram à 

"Promessa Humanitária", preferindo uma "abordagem progressiva" para reduzir os 

perigos e, em última análise, alcançar o desarmamento nuclear. (...)A maioria dos 

Estados nuclearmente armados assumiu compromissos com o desarmamento nuclear, 

mas não demonstra o mesmo entusiasmo com ações concretas. Essa postura não é 



 

coerente com as preocupações da grande maioria dos países, que deseja o avanço 

urgente do desarmamento nuclear com base em imperativos éticos, de segurança, 

econômicos e ambientais. Diferentemente do que pregam os defensores da "abordagem 

progressiva", o tratado de banimento de armas nucleares não atentará contra o Tratado 

de Não Proliferação Nuclear. Antes o reforçará, ao instar todos os Estados a 

empreenderem medidas efetivas com vistas à cessação da corrida armamentista e ao 

desarmamento nuclear. A comunidade internacional já baniu as outras armas de 

destruição em massa, as químicas e as biológicas, não havendo razão para não proibir, 

igualmente, a única capaz de aniquilar a vida na Terra. É passada a hora de tomar 

medidas corajosas para corrigir uma perigosa lacuna jurídica na construção de um 

mundo mais seguro. Para a diplomacia brasileira, a defesa do desarmamento nuclear, 

mais do que uma opção estratégica, constitui um imperativo moral e um dever 

constitucional. Participaremos da conferência com espírito construtivo, com a 

consciência de que a adoção de padrões de conduta mais elevados no âmbito 

multilateral ainda é a melhor alternativa para promover soluções eficazes e legítimas 

para os desafios globais”. (Artigo do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, “O fim das armas nucleares”, publicado em Folha de S. Paulo, 27/03/2017)

 

  



 

Uso da força e intervenção 

“O uso da força deve ser sempre o derradeiro recurso. Como nosso anfitrião assinalou 

ontem, prevenção e diplomacia devem mais uma vez estar à frente de nossos esforços. 

Temos de reconhecer que as múltiplas crises da atualidade estão diretamente 

relacionadas à nossa crescente incapacidade de prevenir a ocorrência de novos conflitos 

e o agravamento daqueles já existentes. Por essa razão, como um país que há muito 

tempo vem sublinhando a interdependência entre paz, segurança e desenvolvimento, o 

Brasil acolheu positivamente o conceito de "paz sustentável" recentemente adotado nas 

Nações Unidas. Essa ideia contribui para a promoção de uma abordagem integral dos 

três pilares das Nações Unidas – paz e segurança, desenvolvimento sustentável e 

direitos humanos”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, Intervenção por 

ocasião da Reunião de Chanceleres do G20 – Sessão 2 – “Manutenção da paz em um 

mundo complexo”, Bonn, 17/02/2017) 

  



 

Operações de Paz 

“Temos visto que no período mais recente as atenções da comunidade internacional têm 

se concentrado na questão do financiamento de operações de manutenção e de 

consolidação da paz. A consequência inevitável disso é que sobram menos recursos para 

a promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, aspectos centrais 

para prevenir as crises que hoje nos esforçamos, às vezes infrutiferamente, para 

resolver. Dessa forma, surge um círculo vicioso em que a paz é promovida em algumas 

áreas, mas torna-se menos sustentável em outras”. (Ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, Intervenção por ocasião da Reunião de Chanceleres do G20 – Sessão 2 – 

“Manutenção da paz em um mundo complexo”, Bonn, 17/02/2017) 

  



 

Terrorismo 

O governo brasileiro condena o ataque perpetrado na madrugada de hoje, na cidade de 

Istambul, que causou a morte de pelo menos 39 pessoas e feriu dezenas de outras, 

durante uma celebração do ano novo. Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de 

terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro manifesta 

condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da 

Turquia. (Nota à imprensa nº 1. Atentado na Turquia, 01/01/2017) 

O governo brasileiro condena o ataque terrorista cometido, no dia de hoje, em 

Jerusalém, que causou a morte de quatro pessoas e deixou mais de uma dezena de 

feridos. Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua 

motivação, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade e condolências aos 

familiares das vítimas, ao povo e ao governo de Israel, e expressa seus votos de pronta 

recuperação dos feridos. (Nota à imprensa nº 6. Ataque terrorista em Jerusalém, 

08/01/2017) 

O governo brasileiro condena os ataques terroristas cometidos em 10 de janeiro, no 

Afeganistão, que vitimaram dezenas de pessoas. Entre as vítimas fatais encontram-se 

cinco diplomatas dos Emirados Árabes Unidos, que realizavam missão humanitária 

naquele país, e um diplomata afegão. Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de 

terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro transmite aos 

familiares das vítimas suas mais sentidas condolências e manifesta sua solidariedade aos 

povos e governos do Afeganistão e dos Emirados Árabes Unidos. (Nota à imprensa nº 

13. Ataques terroristas no Afeganistão, 12/01/2017) 

O governo brasileiro condena o ataque suicida contra base militar localizada em Gao, no 

norte do Mali, no dia de hoje, que deixou mais de 50 mortos e dezenas de feridos. Ao 

reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o 

governo brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua 

solidariedade ao povo e ao governo do Mali. O governo brasileiro renova seu apoio ao 

trabalho da MINUSMA e aos esforços da comunidade internacional em favor da 

estabilização do Mali. (Nota à imprensa nº 19. Ataque suicida à base militar no Mali, 

18/01/2017) 

 

O governo brasileiro condena o ataque terrorista ocorrido ontem, em Parachinar, no 

norte do Paquistão, que deixou ao menos 24 mortos e dezenas de feridos. Ao reiterar 

seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo 

brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade ao 

povo e ao governo do Paquistão. (Nota à imprensa nº 25. Atentado terrorista no 

Paquistão, 22/01/2017) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista ocorrido ontem, em frente à sede da 

Suprema Corte do Afeganistão, em Cabul, que resultou em pelo menos 20 mortos e 

mais de 30 feridos. Ao reiterar seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, o 



 

governo brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua 

solidariedade ao povo e ao governo do Afeganistão. (Nota à imprensa nº 40. Atentado 

terrorista no Afeganistão, 08/02/2017) 

O governo brasileiro repudia o ataque terrorista que deixou pelo menos 13 mortos e 80 

feridos em Lahore, Paquistão. Ao transmitir suas condolências às famílias e aos amigos 

das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo 

e o governo do Paquistão, o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de 

terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº45. Atentado no 

Paquistão, 14/02/2017) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista ocorrido ontem, 16 de fevereiro, 

contra templo sufista na província de Sindh (Paquistão), que deixou mais de 80 mortos e 

100 feridos. Ao manifestar condolências aos familiares das vítimas, votos de pronta de 

recuperação aos feridos e solidariedade ao povo e ao governo do Paquistão, o governo 

brasileiro reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 51. Atentado no Paquistão, 17/02/2017) 

O governo brasileiro lamenta profundamente o atentado terrorista ocorrido hoje, dia 8 

de março, no Hospital Sardar Mohammed Daud Khan, o maior do Afeganistão, 

localizado em Cabul. A ação, perpetrada pela detonação de artefato explosivo, seguida 

de ataque de atiradores, deixou ao menos trinta mortos e cinquenta feridos. Ao reiterar 

seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo 

brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade ao 

povo e ao governo do Afeganistão.  (Nota à imprensa nº 63. Atentado em Cabul, 

08/03/2017) 

O governo brasileiro condena o duplo ataque à bomba ocorrido ontem em Damasco, que 

deixou dezenas de mortos e feriu mais de uma centena de peregrinos, em sua maioria 

iraquianos. Ao repudiar todo ato terrorista, sempre abominável independentemente de 

sua motivação, o governo brasileiro expressa pesar aos familiares e amigos das vítimas, 

votos de pronto restabelecimento dos feridos e solidariedade aos povos e governos da 

Síria e do Iraque. (Nota à imprensa nº 74. Atentado na Síria, 12/03/2017) 

O governo brasileiro condena o ataque perpetrado hoje em Londres, nas proximidades 

do Parlamento britânico, que causou a morte de pelo menos quatro pessoas e deixou 

mais de uma dezena de feridos. O governo brasileiro manifesta sua solidariedade e suas 

condolências aos familiares e amigos das vítimas, ao povo e ao governo do Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. (Nota à imprensa nº 88. Atentado em Londres, 

22/03/2017) 
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ÁFRICA 

“Apoiamos a prioridade conferida pelo G20 à cooperação com a África, uma vez que 

não pode haver verdadeira prosperidade global sem maior integração da África à 

economia global. O Brasil tem vínculos profundos com o continente africano em várias 

áreas. Mais de 50% da nossa população tem sangue africano. É, portanto, uma tradição 

de longa data para a política externa brasileira manter com países africanos uma 

importante cooperação técnica e econômica, com ênfase no desenvolvimento, na 

educação e na saúde. Chegou o momento para uma nova abordagem, que não enfatize 

apenas nossa herança comum, mas que também leve em conta, como base para a 

construção de novas parcerias para o futuro, as impressionantes taxas de crescimento da 

África nos últimos anos. (...) O Brasil desenvolveu tecnologias agrícolas modernas para 

países tropicais. Estamos prontos para compartilhá-las com nossos amigos e parceiros 

na África”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, Intervenção por ocasião da 

Reunião de Chanceleres do G20 – Sessão 3 – “Cooperação com a África”, Bonn, 

17/02/2017) 

 
  



 

África do Sul 

O governo brasileiro recebeu, com satisfação, o anúncio das autoridades da África do 

Sul de reabertura do país às exportações brasileiras de carne suína. O mercado sul-

africano de carne suína foi fechado ao produto brasileiro em 2005, quando se detectou 

foco de febre aftosa no Brasil. Desde então, o governo brasileiro fez repetidas gestões 

em favor da retomada das exportações do setor. A reabertura do mercado da África do 

Sul – país com cerca de 55 milhões de habitantes e PIB de US$ 327 bilhões – oferece 

novas oportunidades aos exportadores brasileiros e constitui avanço importante nas 

relações comerciais e agrícolas entre os dois países. (Nota à imprensa nº 18. Abertura 

do mercado da África do Sul para a carne suína brasileira, 18/01/2017) 

“O caso da África é uma ilustração deste fato. O continente africano cresceu nas últimas 

décadas quase o dobro do que a América Latina. As mais expressivas lideranças 

africanas têm deixado claro que não buscam compaixão assistencial, mas investimentos 

e parcerias empresariais e tecnológicas. Como potência agrícola, o Brasil está pronto a 

compartilhar sua tecnologia agrícola, por exemplo, com parceiros e amigos mediante 

arranjos inovadores, maior cooperação entre entidades de pesquisa, intercâmbio de 

especialistas, investimentos e parcerias empresariais. Pretendo visitar países da África 

ainda neste semestre”. (Ministro das relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, 

texto-base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

  



 

Etiópia 

O governo brasileiro expressa seu profundo pesar pela morte de mais de 100 pessoas no 

deslizamento do aterro sanitário de Koshe, Etiópia, no dia 11 de março. O governo 

brasileiro manifesta sua solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao 

governo e ao povo da República Democrática Federal da Etiópia. (Nota à imprensa nº 

78. Deslizamento do aterro sanitário de Koshe, Etiópia, 17/03/2017)

 

  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/15901-deslizamento-do-aterro-sanitario-de-koshe-etiopia


 

Guiné Equatorial 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Salvador Mangue Ayingono como embaixador extraordinário e plenipotenciário da 

República da Guiné Equatorial no Brasil. Brasil e Guiné Equatorial estabeleceram 

relações diplomáticas em 1974. (Nota à imprensa nº 2. Concessão de agrément ao 

embaixador da Guiné Equatorial, 02/01/2017)

 

  



 

Libéria 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Lewis G. Brown II como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da 

Libéria no Brasil. Independente desde 1847, a Libéria foi um dos primeiros países 

africanos a estabelecer relações diplomáticas com o Brasil. (Nota à imprensa nº 48. 

Concessão de “agrément” ao embaixador da Libéria, 15/02/2017) 

  



 

Mali 

O governo brasileiro condena o ataque suicida contra base militar localizada em Gao, no 

norte do Mali, no dia de hoje, que deixou mais de 50 mortos e dezenas de feridos. Ao 

reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o 

governo brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua 

solidariedade ao povo e ao governo do Mali. O governo brasileiro renova seu apoio ao 

trabalho da MINUSMA e aos esforços da comunidade internacional em favor da 

estabilização do Mali. (Nota à imprensa nº 19. Ataque suicida à base militar no Mali, 

18/01/2017) 

 

 

  



 

Tanzânia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Emmanuel John Nchimbi como embaixador extraordinário e plenipotenciário da 

República Unida da Tanzânia no Brasil. Brasil e Tanzânia estabeleceram relações 

diplomáticas em 1970. (Nota à imprensa nº 26. Concessão de "agrément" ao 

embaixador da Tanzânia, 23/01/2017)

 

  



 

Zâmbia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República da 

Zâmbia concedeu "agrément" a Colbert Soares Pinto Junior como embaixador 

extraordinário e plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, 

essa designação ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à 

imprensa nº 57. Concessão de “agrément” ao embaixador do Brasil na República da 

Zâmbia, 27/02/2017)

  



 

AMÉRICA DO NORTE  

Estados Unidos 

A grande maioria dos países da América Latina mantêm estreitos laços de amizade com 

o povo dos Estados Unidos. Por isso, o governo brasileiro recebeu com preocupação a 

ideia da construção de um muro para separar nações irmãs do nosso continente sem que 

haja consenso entre ambas. O Brasil sempre se conduziu com base na firme crença de 

que as questões entre povos amigos – como é o caso de Estados Unidos e México – 

devem ser solucionadas pelo diálogo e pela construção de espaços de entendimento. 

(Nota à imprensa nº 27. Nota à imprensa, 26/01/2017) 

“As relações com os Estados Unidos também podem ampliar-se de forma expressiva, 

em bases mutuamente benéficas. Nossos governos e nossas comunidades empresariais 

têm claro interesse na expansão de investimentos recíprocos, na facilitação de comércio, 

no aumento da cooperação cientifica e tecnológica, nos projetos comuns em energia, na 

indústria de defesa. O desafio está em fazer andar acordos e projetos desenhados há 

anos, mas que só agora começam a ser implementados”. (Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 

07/03/2017) 

“[N]o sábado eu tive a felicidade de receber um telefonema do presidente Donald 

Trump, que revelou um interesse extraordinário nas relações negociais, políticas, 

culturais, industriais, empresariais, entre Brasil e Estados Unidos. Foi com muita ênfase 

que ele mencionou esta interação entre o Brasil e os Estados Unidos. (...) Quando nós 

verificamos que temos um apoio extraordinário no Congresso Nacional, os senhores 

empresários americanos, sabem como é importante a convivência, porque os Estados 

Unidos da América também é o berço dessas relações democráticas. Em um 

presidencialismo democrático o executivo age governando com o Congresso Nacional. 

Dependemos do Congresso Nacional”.  (Presidente da República, Michel Temer, 

discurso durante a Conferência das Cidades Latino-Americanas 2017, Brasília, 

21/03/2017)

 

  



 

AMÉRICA LATINA  

Aliança do Pacífico 

“Quero dar seguimento às ações de maior aproximação entre o Mercosul e os países da 

Aliança do Pacífico. Está marcado para o começo de abril um encontro nosso com os 

chanceleres de Chile, Colômbia, México e Peru”. (Ministro das relações Exteriores, 

Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

  



 

 

Integração regional 

“Estamos muito empenhados em aprofundar nossas relações com economias maiores da 

América Latina, especialmente as da Aliança do Pacífico. Estive no México, na 

Colômbia e no Peru. Em todas essas oportunidades, o objetivo foi ampliar nossas 

relações econômico-comerciais. Da aproximação entre o Mercosul e a Aliança do 

Pacífico serão moldadas as bases de uma nova América Latina, fundada na inter-relação 

cada vez mais profunda de suas economias. A solidariedade que já temos entre nós deve 

converter-se numa integração efetiva”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de 

Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

 

  



 

Integração de infraestrutura 

“É esse diálogo fraterno que nos permitirá, por exemplo, tornar a hidrovia Paraguai-

Paraná um eixo efetivo de desenvolvimento e de integração. Dei especial atenção a esse 

tema porque as questões de logística têm um impacto forte na competitividade de 

nossos produtos. Estou certo de que meu sucessor continuará avançando nessa seara, 

que é parte do esforço de redução do “custo Brasil”. (Ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do 

cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017)  



 

 

 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

Realizou-se em Davos, em 19 de janeiro, reunião ministerial dos países do Mercosul e 

da Associação Europeia de Livre Comércio – EFTA (integrada por Islândia, 

Liechtenstein, Noruega e Suíça). [...] A reunião marcou a conclusão exitosa do Diálogo 

Exploratório, iniciado em junho de 2015, entre o Mercosul e a EFTA, com vistas à 

negociação de acordo de livre comércio. Os dois lados decidiram realizar, em fevereiro 

de 2017, reunião preparatória às negociações comerciais. O Mercosul e a EFTA mantêm 

diálogo econômico-comercial desde 2000. O comércio do Brasil com a EFTA, em 2015, 

foi de US$ 6,1 bilhões. O intercâmbio comercial entre os dois blocos é de 

aproximadamente US$ 7 bilhões. (Nota à imprensa nº 20. Reunião ministerial entre os 

países do Mercosul e da Associação Europeia de Livre Comércio – EFTA, 

19/01/2017) 

“É hora de redinamizar o Mercosul, que só fará sentido se voltar a responder aos anseios 

dos cidadãos dos Estados-membros. É hora de retomar a trilha da efetiva integração. A 

dispersão de esforços legou-nos um saldo modesto de realizações. É tempo de 

trabalharmos lado a lado com os demais sócios pelo resgate do espírito original do 

Mercosul: livre mercado e democracia. Para dentro do bloco, revitalizaremos o mercado 

comum, sob o primado do estado de direito. Para fora, diversificaremos as negociações 

com atores relevantes da economia global — países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, países de nossa região e de todos os continentes”. (Artigo do 

presidente da República, Michel Temer, “Brasil e Argentina: tempo de convergência 

pragmática”, publicado em O Globo, 07/02/2017) 

Os dois mandatários [da Argentina e do Brasil] dialogaram sobre a situação regional e 

destacaram o compromisso de continuar fortalecendo o MERCOSUL, com foco no 

mercado interno do bloco e nas negociações extrarregionais. Nesse sentido, tendo em 

conta que neste ano a Argentina exerce a Presidência “Pro Tempore” no primeiro 

semestre e o Brasil a exercerá no segundo semestre, coincidiram em avançar na 

definição de uma agenda de trabalho produtiva e pragmática, que permita a ambos os 

países fortalecer sua relação comercial e a inserção do MERCOSUL em novos 

mercados. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

“Terceiro avanço: maior pragmatismo e foco na integração regional. A integração 

regional é uma das principais conquistas da política externa ao longo de nossa história, 

mas eram necessários foco e prioridades para obter resultados concretos. O Mercosul 

encontrava-se virtualmente paralisado em função da falta de objetivos claros e 

problemas institucionais. Buscamos restaurar a convergência de visões entre os sócios 

fundadores, que hoje compartilham a convicção de que temos de retomar a vocação 

original do bloco: promover o livre comércio, removendo barreiras e estimulando a 



 

convergência regulatória, e defender a democracia, que é um valor compartilhado e a 

base fundacional do bloco. Tomamos a difícil, mas necessária decisão de suspender a 

Venezuela dos trabalhos do Mercosul”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de 

Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 
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Integração fronteiriça  

“Quarto avanço: a proteção das fronteiras tornou-se uma prioridade da política externa. 

Logramos um êxito muito importante ao realizarmos, aqui em Brasília, a Reunião 

Ministerial do Cone Sul sobre Segurança nas Fronteiras, que contou com a presença dos 

ministros e altas autoridades responsáveis pelo tema da segurança nas fronteiras de 

Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. (...)O crime transfronteiriço tem cobrado 

um custo cada vez mais alto de nossas sociedades, na forma de contrabando, 

descaminho, tráfico de armas e tráfico de drogas. Os índices de violência em nossas 

cidades são alarmantes e se trata de um problema que extrapola a esfera 

nacional. Estamos criando dessa forma uma nova “governança regional” no combate 

aos ilícitos transfronteiriços, além de reforçar a coordenação interna entre os diversos 

órgãos responsáveis. Não podemos ignorar o óbvio: sem uma efetiva coordenação com 

nossos vizinhos, não seremos capazes de ajudar o Brasil a superar os gravíssimos 

problemas de segurança que afetam nossa população”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por ocasião da cerimônia de 

transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

“As ações com nossos vizinhos para garantir a segurança e o desenvolvimento na faixa 

de fronteira são uma das importantes iniciativas do ministro Serra. A explosão de 

violência criminosa em nossas cidades, em nossos presídios, está intimamente ligada ao 

que se passa – literalmente – ao que passa por nossas fronteiras, nos dois sentidos. 

Amanhã me reunirei com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para debatermos 

formas de aprofundar a cooperação entre o Itamaraty e o Ministério da Defesa. Se o 

crime é crescentemente transnacional, também o combate que lhe damos há de sê-lo”. 

(Ministro das relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso 

de posse, Brasília, 07/03/2017) 
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Argentina 

[O presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente da Argentina, Maurício Macri] 

c]elebraram o reinício, após mais de três anos, dos encontros presidenciais regulares, 

com a visita do Presidente Temer a Buenos Aires, em outubro do ano passado. Nesse 

sentido, além de destacar o caráter estratégico da relação entre os dois países, saudaram 

a revitalização dos canais institucionais de diálogo ao longo de 2016 e destacaram a 

necessidade de convocar, no corrente ano, reuniões dos mecanismos bilaterais vigentes, 

a fim de obter resultados concretos. 

Com relação aos temas da agenda em comum, os presidentes coincidiram quanto à 

necessidade de priorizar o desenvolvimento e a integração fronteiriça, melhorar a 

conectividade física e a cooperação em matéria energética entre os dois países, e 

trabalhar em matéria de coerência regulatória para favorecer a fluidez e o incremento do 

intercâmbio comercial. Acordaram, igualmente, redobrar esforços para aprofundar a 

cooperação em áreas como segurança, defesa, energia nuclear, âmbito espacial, ciência 

e tecnologia, educação, saúde, transporte, turismo, assistência consular e em matéria 

antártica, entre outros. (...) Reiteraram, igualmente, o compromisso em aprofundar a 

cooperação em matéria de direitos humanos, mudança do clima e desenvolvimento 

sustentável, no marco das Nações Unidas e de foros especializados. 

(...) Congratularam-se pela assinatura do Ajuste Complementar ao mencionado Acordo 

em matéria de assistência em situações de emergência nas zonas de fronteira, que trará 

amplos benefícios às comunidades fronteiriças, facilitando a prestação mútua de apoio 

em contextos de emergência nos dois lados da fronteira. Ressaltaram, ademais, os 

avanços nas negociações do Ajuste Complementar em matéria de telecomunicações.   

(Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da visita de 

Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

Os dois mandatários [da Argentina e do Brasil] dialogaram sobre a situação regional e 

destacaram o compromisso de continuar fortalecendo o MERCOSUL, com foco no 

mercado interno do bloco e nas negociações extrarregionais. Nesse sentido, tendo em 

conta que neste ano a Argentina exerce a Presidência “Pro Tempore” no primeiro 

semestre e o Brasil a exercerá no segundo semestre, coincidiram em avançar na 

definição de uma agenda de trabalho produtiva e pragmática, que permita a ambos os 

países fortalecer sua relação comercial e a inserção do MERCOSUL em novos 

mercados. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Acordaram avaliar novas iniciativas de 

integração entre as duas indústrias aeronáuticas, que incluam possibilidades de avançar 

na aquisição, por parte do Brasil e da Argentina, de unidades do KC-390, entre outras 

aeronaves da Embraer, e permitam ações conjuntas de produção e comercialização na 

região e em terceiros mercados. Para isso, manterão contatos com o propósito de 

alcançar objetivos comuns a respeito do desenvolvimento da capacidade industrial e 

tecnológica dos dois países. (...) Reiteraram o compromisso dos dois países com a 
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missão satelital SABIA-Mar, que envolve a construção de dois satélites de observação 

de oceanos, mares e costas, e enfatizaram o caráter estratégico da cooperação espacial 

bilateral. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

Os presidentes [da Argentina e do Brasil] coincidiram em dar impulso às negociações 

para a assinatura de um novo tratado de extradição e de um acordo de cooperação 

jurídica em matéria penal, para tornar mais eficientes as ações de investigação e 

persecução penal nos dois países. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta 

presidencial por ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 

07/02/2017) 

 [Os presidentes do Brasil e da Argentina] Reafirmaram o compromisso dos dois países 

com o combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação em todas as suas formas, 

incluindo em razão de gênero, orientação sexual, deficiência e religião. Reiteraram o 

compromisso de manter e aprofundar a produtiva cooperação estabelecida no âmbito do 

Memorando de Entendimento sobre o Intercâmbio de Documentação para o 

Esclarecimento de Graves Violações de Direitos Humanos. (Nota à imprensa nº 36. 

Declaração conjunta presidencial por ocasião da visita de Estado do Presidente 

Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Acordaram aprofundar a cooperação consular 

entre os dois países, no intuito de cumprir o objetivo de garantir a devida assistência e 

proteção dos seus nacionais no exterior, com a profunda convicção de que os avanços 

alcançados em matéria de fortalecimento e melhoria dessa cooperação bilateral 

resultarão em benefícios tangíveis da integração de dois países irmãos e no bem-estar 

das respectivas comunidades emigradas no mundo. Decidiram dar mandato, por meio 

das respectivas Chancelarias, às áreas consulares dos dois Governos para que, em 

coordenação com as áreas de controle de fronteiras, turismo e migratória, estreitem a 

cooperação mútua, com o objetivo de facilitar o trânsito e a vida dos cidadãos dos dois 

países, tanto no território de Brasil e Argentina quanto em terceiros países. (...) 

Congratularam-se pela assinatura, por ocasião da visita do Presidente Macri, do 

Memorando de Entendimento sobre Cooperação Consular e Políticas para as 

Comunidades Emigradas entre a República Federativa do Brasil e a República 

Argentina, um mecanismo destinado a fortalecer os laços de amizade e cooperação que 

unem os dois povos e a incrementar o bem-estar das comunidades emigradas no 

exterior. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

Os presidentes [do Brasil e da Argentina] coincidiram em que a Comissão Bilateral de 

Produção e Comércio constitui o instrumento adequado para resolver questões que 

afetam as correntes comerciais bilaterais.  (...) Dialogaram sobre a importância da 

agregação de valor às exportações de cada país ao outro e da maior integração produtiva 

entre os dois setores industriais, a fim de permitir melhor aproveitamento de suas 

estruturas, preservar e ampliar o emprego nos dois países e promover uma integração 

mais efetiva às cadeias globais de valor.  Consideraram fundamental estreitar a 
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cooperação bilateral para que as regulações técnicas, sanitárias, fitossanitárias e de outra 

natureza não constituam entraves e favoreçam o crescimento do comércio de bens e 

serviços bilateral e com terceiros países.  (...) De acordo com o Plano de Trabalho 

assinado em 2016, deram instruções para aprofundar a integração produtiva bilateral e o 

desenvolvimento conjunto da cadeia automotiva, orientados ao estabelecimento do livre 

comércio entre os países no setor. Os Presidentes coincidiram em revisar o Acordo 

Bilateral para evitar a Dupla Tributação, com vistas à sua atualização e adequação às 

novas modalidades da relação econômica e comercial. (...) Renovaram instrução para 

que sejam aprofundadas as iniciativas de coordenação bilateral na área agrícola, com 

vistas a viabilizar a defesa de interesses comuns em esferas multilaterais e aproveitar 

oportunidades de inserção conjunta em terceiros mercados. Reiteraram a instrução para 

que as áreas técnicas dos dois lados revisem as medidas restritivas aplicadas ao 

comércio agrícola e de produtos agroindustriais e eliminem toda barreira que não tenha 

base técnica e científica adequada, em particular aquelas que entrem em conflito com as 

recomendações consagradas em organismos autorizados como a Organização Mundial 

de Saúde Animal (OIE), a Convenção Internacional para Proteção dos Vegetais (CIPV) 

e o Codex Alimentarius. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial 

por ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Reafirmaram a prioridade e o compromisso 

conjunto com a conclusão dos estudos de viabilidade para a construção dos 

aproveitamentos hidrelétricos no tramo compartilhado do Rio Uruguai (...) Reiteraram a 

conveniência de explorar, em mútuo benefício, o amplo espaço para cooperação e troca 

de experiências em bioenergia, incluindo etanol, biodiesel e biocombustíveis de 

segunda geração, por meio, também, de uma participação coordenada na iniciativa 

internacional "Plataforma para o Biofuturo”, integrada por ambos os países. 

Ratificaram, igualmente, a importância de ampliar a base de energias renováveis nas 

respectivas matrizes energéticas e acordaram aprofundar a cooperação bilateral nessa 

matéria. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes da Argentina e do Brasil] Reafirmaram a relevância da Agência 

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) 

como mecanismo inovador para a aplicação de salvaguardas, que permitiu reforçar as 

credenciais de ambos os países no uso pacífico da energia nuclear. Salientaram, 

também, a necessidade de que a ABACC inspire outras iniciativas de porte e sentido 

semelhantes no plano da relação bilateral. Sublinharam a importância da cooperação 

bilateral para a construção do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e do Reator 

Argentino Multipropósito (RA-10). Instruíram seus governos a dar seguimento ao 

diálogo político e à coordenação na área nuclear, por meio dos mecanismos bilaterais 

existentes. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Expressaram satisfação com o avanço do 

processo de paz na Colômbia e reafirmaram a disposição de apoiar o governo e o povo 
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colombianos na implementação do acordo assinado em 12 de novembro de 2016, em 

Havana, assim como nas negociações ainda em curso com o ELN. Congratularam uma 

vez mais o Presidente Juan Manuel Santos e as lideranças políticas colombianas pela 

corajosa determinação de pôr fim à violência política e social no país e recolocá-lo no 

pleno caminho do desenvolvimento sustentável, em benefício do povo colombiano e de 

toda a região. Auguraram para a Colômbia um futuro de paz e progresso e muito êxito 

no combate às causas e formas de violência ainda remanescentes, em especial aquelas 

decorrentes do narcotráfico. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial 

por ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes da Argentina e do Brasil] Renovaram o compromisso de ambos os 

países com as normas regionais e multilaterais de comércio. Tendo em vista que a 

Argentina sediará a XI Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) nos dias 11 a 14 de dezembro de 2017, em Buenos Aires, destacaram a 

importância de trabalhar conjuntamente para coordenar posições sobre temas de 

interesse dos países em desenvolvimento, como o acesso a mercados para produtos 

agrícolas, a eliminação de subvenção à pesca, a redução dos custos para o comércio, a 

promoção de pequenas e médias empresas e a facilitação de investimentos. 

Reconheceram, nesse contexto, os benefícios mútuos que advêm da coordenação em 

negociações internacionais, tanto no âmbito multilateral como na abertura de terceiros 

mercados. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da 

visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes d Brasil e da Argentina] Reafirmaram o compromisso com o 

fortalecimento do multilateralismo e as Nações Unidas como seu eixo central. 

Salientaram a necessidade de permanente atualização de suas estruturas, que devem 

refletir as realidades contemporâneas. Reconheceram a importância de intensificar os 

esforços em prol da reforma do Conselho de Segurança, a fim de aumentar sua 

representatividade, legitimidade, eficiência e transparência. Coincidiram, ainda, sobre a 

importância de revitalizar a Assembleia Geral e o Conselho Econômico e Social. 

Congratularam o novo Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, e auguraram-lhe 

uma gestão exitosa, que será facilitada por sua ampla experiência política e diplomática, 

em especial sua sensibilidade para alguns dos temas mais candentes da atualidade, como 

o drama dos refugiados. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por 

ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

Como Partes do Acordo de Paris, [os presidentes do Brasil e da Argentina] reiteraram 

seu compromisso com o combate à mudança do clima, de acordo com suas 

responsabilidades comuns porém diferenciadas e as respectivas capacidades, e a 

ambição de suas contribuições nacionalmente determinadas. Recordaram, ainda, a 

declaração e o documento de posição conjuntos entre Brasil, Argentina e Uruguai 

apresentados durante a COP22, nos quais os países refletiram posições comuns e 

interesses coincidentes em matéria de adaptação, mitigação, transparência e meios de 

implementação. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por 

ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 
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O presidente da República Federativa do Brasil reiterou o respaldo de seu país aos 

legítimos direitos da República Argentina na disputa de soberania com o Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte relativa às Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul, 

Sandwich do Sul e os espaços marítimos circundantes. O Presidente Macri agradeceu o 

permanente apoio do Brasil à posição argentina na Questão das Ilhas Malvinas, refletido 

na posição tradicional do Brasil sobre os acontecimentos de 1833 e nas numerosas 

declarações adotadas nos foros regionais e multilaterais em que a questão foi tratada. 

(Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por ocasião da visita de 

Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Manifestaram preocupação com a situação 

política, social e humanitária na Venezuela e reiteraram votos de que o diálogo entre 

governo e oposição logre encontrar caminhos para a superação do difícil contexto em 

que o país se encontra. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por 

ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

Os presidentes da República Federativa do Brasil, Michel Temer, e da República 

Argentina, Mauricio Macri, coincidiram na necessidade de dar impulso à agenda de 

desenvolvimento, crescimento e geração de emprego em ambos os países, dinamizando 

a integração, o comércio e as oportunidades que oferecem a relação bilateral e o 

MERCOSUL, como plataforma de projeção para o mundo e de inserção internacional. 

(Nota à imprensa nº 37. Atos assinados por ocasião da visita de Estado do Presidente 

da República Argentina, Mauricio Macri, ao Brasil, 07/02/2017) 

 “Registro que o encontro de hoje consolida, na verdade, a retomada da tradição de 

encontros presidenciais entre o Brasil e a Argentina. (...) Portanto, esse é o meu terceiro 

encontro com o presidente Macri, em um período de 6 meses. Nós conversamos sobre o 

momento de especial convergência entre o Brasil e a Argentina, nós temos desafios 

semelhantes. A urgência do crescimento econômico e da geração de empregos. Temos, 

também, convenhamos, modos semelhantes de enfrentar esses desafios, reformas 

ambiciosas e fortalecimento da competitividade. (...) Ficou claro, claríssimo, que não há 

tabus nas relações do Brasil e Argentina. Não há questões que, por complexas que 

sejam, não possam ser tratadas e encaminhadas e solucionadas. (...)Nossos ministros 

assinaram, agora, acordos para atendimento a comunidade fronteiriças. Um tema que 

angustia o Brasil, mas angustia todos os países que fazem fronteira com o Brasil. (...)Eu 

ressalto os avanços nos nossos entendimentos, sobre cooperação regulatória. Para tornar 

mais fluídos os fluxos de comércio e de investimentos, temos que reduzir e é o que foi 

debatido, temos que reduzir ao mínimo as barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias. 

Avançamos, ainda, em temas como puderam perceber, como segurança das fronteiras e 

aprimoramento da nossa integração física. Por exemplo, estamos modernizando a 

hidrovia Paraguai-Paraná. O presidente Macri também está no Brasil como presidente 

pro tempore do Mercosul. E daí porque, muitas matérias referentes ao Mercosul, 

também foram tratadas neste nosso encontro. E acho que até avançamos 

substancialmente. Que não apenas falamos naquilo que reiteradamente se fala, do 

acordo Mercosul - União Europeia, como levantamos o tema de uma integração cada 
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vez maior da América Latina, no particular, América do Sul, México, inclusive, para 

fazermos uma relação mais próxima do Mercosul e aliança para o Pacífico. 

E foi assim que nós tratamos dessa matéria. E coincidimos, também, promover a 

eliminação de obstáculos ao comércio que persistem no espaço do Mercosul. E, 

evidentemente, que nesse espaço Mercosul, nós temos progredido muito nas 

negociações de um acordo de investimentos e de compras governamentais . (...) De 

modo que, diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e 

da Argentina como fruto desse encontro é mais e mais cooperação e integração”. 

(Presidente da República, Michel Temer, declaração à Imprensa do Presidente da 

República, Michel Temer, após Assinatura de Atos com o presidente da República 

Argentina, Mauricio Macri, Brasília, 07/02/2017) 

“Ao longo das décadas, Argentina e Brasil construíram a sua própria memória comum. 

As recordações de nossa história traduzem-se em palavras que mais do que parte 

integrante do nosso discurso, nós incorporamos no nosso cotidiano. Nas relações Brasil-

Argentina, senhor presidente, expressões como: destino comum, aliança estratégica ou 

integração econômica, encontram manifestação concreta. Tem longa linhagem de que 

somos guardiões, evocam a visão de um futuro que agora nos cabe exatamente escrever. 

Há décadas, senhor presidente Macri, dois estadistas dos nossos países, o presidente 

Raúl Alfonsín e o presidente José Sarney, que nos honra com a sua presença, iniciaram 

um processo lapidar de aproximação sob signos importantíssimos. Os signos da 

democracia, dos direitos humanos e do livre mercado. A partir daí, nossos governos e 

sociedades lançaram as bases de um entendimento duradouro, calcado na confiança 

mútua e na convicção de que o nosso caminho é um caminho compartilhado. Como 

aliás, presidente Collor, acabamos de verificar e praticar, senador Eunício, no dia de 

hoje, na nossa reunião. Eu falo, portanto de ontem com os olhos no amanhã. Um 

amanhã que depende do resgate da vocação original de nossa aliança. Da vocação 

original de nossa integração, da vocação original do Mercosul, que nos cumpre presidir 

ao longo deste ano, neste semestre, vossa excelência, no semestre que vem o Brasil. E 

interessante que hoje ainda, senhores e senhoras, na reunião que mantivemos com o 

presidente Macri e sua comitiva, avançamos bastante na tese da universalização das 

nossas relações diplomáticas, Brasil-Argentina. Propondo, até - coincidimos até na 

proposta - de nos integrarmos, integrar o Mercosul com a Aliança do Pacífico, com os 

países, portanto, da América do Sul, México, que é uma aliança importante para todos 

nós. Eu constato que essa coesão não é restrita aos nossos governos. Que nossos 

empresários, nossos trabalhadores, nossos estudantes, estão engajados nessa obra 

coletiva, que é a prosperidade comum de Argentina e Brasil. Aliás, traço adicional que 

nos une hoje é a convicção de que é preciso agir, não basta enaltecer o passado. É tempo 

de convergência pragmática, que nos faz avançar naquilo que é essencial. É tempo de 

ampliar o comércio, ampliar os investimentos, ampliar oportunidades para argentinos e 

brasileiros, já que a esta altura, não há tabus na relação Brasil- Argentina. E é esse 

espírito de realização, esse sentido de responsabilidade, esse compromisso com 

resultados, que fortalecerá nossa parceria. Parceria que é, presidente Macri, tanto mais 

importante no mundo em que vivemos. No momento em que ganham força, tendências 
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de desunião, isolamento e protecionismo, Argentina e Brasil respondem com mais 

aproximação, com mais diálogo, com mais comércio. Respondem, sobretudo, com uma 

só voz”. (Presidente da República, Michel Temer, brinde do Presidente da República, 

Michel Temer, durante almoço oferecido ao Presidente da República Argentina, 

Mauricio Macri, Brasília, 07/02/2017) 

“Os destinos de argentinos e brasileiros são em larga medida comuns. A integração de 

nossas sociedades — cultivada no terreno da democracia — tornou-se tão profunda que, 

hoje, a prosperidade que buscamos é a prosperidade compartilhada. A aliança 

estratégica Brasil-Argentina constitui, para nós, imperativo do desenvolvimento. (...) 

Diante de nacionalismos exacerbados e de crescentes pressões protecionistas, temos que 

nos aproximar e nos articular cada vez mais — nas dimensões política, econômica, 

científica e tecnológica, de segurança pública. Nossa resposta a tendências isolacionistas 

deve ser mais integração. 

É sob o signo dessas convicções que, neste 7 de fevereiro, terei o prazer de receber em 

Brasília, para visita de Estado, o presidente Mauricio Macri — nosso terceiro encontro 

em seis meses. Nosso móvel será, estou certo, pôr as relações entre os dois países a 

serviço não de concepções dogmáticas, mas dos valores e dos interesses de argentinos e 

brasileiros. Nosso encontro estará concentrado em medidas concretas que se traduzam 

em crescimento econômico, em mais empregos, em maior bem-estar para todos. 

Vivemos novo momento da parceria entre o Brasil e a Argentina. Temos desafios de 

mesma natureza e formas semelhantes de enfrentá-los. Ingressamos em ciclo de 

convergência pragmática, de compromisso com o dia a dia de nossos povos. (...) Nos 

últimos três meses, houve significativo aumento das importações de produtos argentinos 

pelo Brasil, importante sinal de retomada de dinamismo econômico. 

Junto ao presidente Macri, sempre em nome de resultados práticos, já pudemos retomar 

a regularidade e a qualidade do diálogo entre nossos governos. Recompusemos canais 

bilaterais que haviam sido virtualmente congelados. Ministros de parte a parte voltaram 

a reunir-se com assiduidade, e instâncias técnicas voltaram a funcionar. Com isso, por 

exemplo, questões comerciais que antes ficavam paralisadas por meses encontram, 

agora, espaços institucionais de encaminhamento. (...) Objetivos já antigos, como o da 

cooperação em normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias, serão retomados. A 

coordenação no combate ao crime organizado transnacional será fortalecida. Projetos 

conjuntos em áreas intensivas em conhecimento, como a nuclear, a espacial e a 

aeronáutica, merecerão atenção redobrada. Trataremos da agenda das fronteiras e, em 

especial, da integração física. (...) Aguardo o presidente Macri, de braços abertos, para 

reafirmar a prioridade que atribuímos às relações com a Argentina na política externa e 

na visão de desenvolvimento do Brasil. Celebraremos, uma vez mais, a amizade que 

irmana nossos povos”. (Artigo do presidente da República, Michel Temer, “Brasil e 

Argentina: tempo de convergência pragmática”, publicado em O Globo, 07/02/2017) 

“A Argentina continuará sendo, obviamente, nosso principal parceiro estratégico. 

Desenvolvemos uma grande sintonia com o governo do presidente Mauricio Macri. 
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Retomamos, após cinco anos, os trabalhos da comissão bilateral de comércio, que trata 

de problemas específicos nos fluxos de mercadorias. Também renovamos o acordo 

automotivo – que, lembro, responde por metade de nossa pauta comercial –, já com 

vistas a no futuro próximo termos um verdadeiro livre comércio. Sinto-me orgulhoso de 

ter recolocado a aliança entre brasileiros e argentinos no centro de nossa política 

externa”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso 

por ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações 

Exteriores, Brasília, 07/03/2017) 

“Amanhã mesmo viajarei a Buenos Aires para um encontro com os chanceleres da 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Manterei, assim, a boa tradição de que logo ao assumir 

os chanceleres brasileiros visitem a vizinha nação irmã, parceira maior e prioritária do 

Brasil. Em nossa região, a coincidência de visões políticas e de práticas econômicas 

favorece uma ampliação significativa de nosso intercâmbio comercial e de 

investimentos. Enseja uma imprescindível renovação do Mercosul”. (Ministro das 

Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, 

Brasília, 07/03/2017) 
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Bolívia 

O governo brasileiro concluiu a doação de 70 mil doses de vacinas antirrábicas à 

Bolívia. [...] As vacinas farão parte de campanha do governo boliviano de combate à 

raiva canina em departamentos que fazem fronteira com o Brasil, os quais vêm 

registrando crescente número de casos de animais contaminados. A cooperação envolve 

também o intercâmbio de especialistas. Brasil e Bolívia mantêm diálogo constante sobre 

questões relacionadas à saúde. Está sendo criado grupo de trabalho sobre saúde na 

fronteira, com o objetivo de identificar e sanar problemas que possam afetar as zonas 

fronteiriças entre os dois países. (Nota à imprensa nº 24. Brasil doa 70 mil doses de 

vacinas antirrábicas à Bolívia, 20/01/2017)
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Chile 

Sete técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) partem hoje para Santiago, a pedido do governo do Chile, a fim 

de auxiliar nos esforços contra os incêndios florestais que afetam aquele país. Os 

funcionários do IBAMA estão habilitados a gerenciar e coordenar operações de 

combate ao fogo. A iniciativa complementa o esforço iniciado com o envio, no último 

domingo (29/1), de duas aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira. (Nota à 

imprensa nº 33. Apoio ao Chile no combate á incêndios, 03/02/2017) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República do Chile 

concedeu agrément a Carlos Sérgio Sobral Duarte como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, essa designação 

ainda  deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à imprensa nº46. 

Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil na República do Chile, 

15/02/2017) 
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Colômbia 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Expressaram satisfação com o avanço do 

processo de paz na Colômbia e reafirmaram a disposição de apoiar o governo e o povo 

colombianos na implementação do acordo assinado em 12 de novembro de 2016, em 

Havana, assim como nas negociações ainda em curso com o ELN. Congratularam uma 

vez mais o Presidente Juan Manuel Santos e as lideranças políticas colombianas pela 

corajosa determinação de pôr fim à violência política e social no país e recolocá-lo no 

pleno caminho do desenvolvimento sustentável, em benefício do povo colombiano e de 

toda a região. Auguraram para a Colômbia um futuro de paz e progresso e muito êxito 

no combate às causas e formas de violência ainda remanescentes, em especial aquelas 

decorrentes do narcotráfico. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial 

por ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017)
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Equador 

O governo brasileiro recebeu com pesar a notícia do acidente rodoviário ocorrido na 

noite de ontem, na estrada Yaguachi-Milagro, na província de Guayas, Equador, que 

causou dezenas de mortes e deixou mais de 60 feridos. O governo brasileiro expressa 

sua solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao governo e ao povo do 

Equador. (Nota à imprensa nº 17. Acidente rodoviário no Equador, 14/01/2017) 
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Guatemala 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com imenso pesar, do trágico incêndio 

ocorrido ontem, dia 8 de março, no centro de acolhimento para menores "Hogar Seguro 

Virgen de la Asunción", em San José Pinula, na Guatemala, que vitimou ao menos 31 

meninas e provocou ferimentos graves em número ainda não confirmado, mas 

expressivo, de jovens. O governo brasileiro expressa suas mais sentidas condolências 

aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Guatemala, e formula votos de 

pronto restabelecimento das crianças e adolescentes feridas. (Nota à imprensa nº 70. 

Incêndio em centro de acolhimento para menores na Guatemala, 09/03/2017) 
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Haiti  

O governo brasileiro cumprimenta o presidente eleito do Haiti, Jovenel Moïse, por sua 

vitória nas recentes eleições presidenciais e transmite os votos de êxito no exercício de 

suas funções. Ao reconhecer a importância do processo eleitoral para a consolidação 

institucional do país, o Brasil reitera sua disposição de seguir cooperando para o 

desenvolvimento do Haiti. Aproveita ainda a oportunidade para saudar o trabalho da 

Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) e a contribuição 

da comunidade internacional para a reconstrução do país. (Nota à imprensa nº 3. 

Resultado das eleições presidenciais no Haiti, 04/01/2017) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do falecimento, no dia 3 do 

corrente, do ex-presidente da República do Haiti, René Préval. O ex-presidente Préval 

desempenhou papel fundamental na consolidação da democracia no Haiti.  Governou o 

país por dois mandatos completos, entre 1996 e 2001, e entre 2006 e 2011. Conduziu o 

país em um momento de grande provação, com o terremoto de 2010, que fez dezenas de 

milhares de vítimas fatais. O governo brasileiro solidariza-se com o povo e o governo 

haitianos e apresenta suas sentidas condolências aos familiares de René Préval. (Nota à 

imprensa nº 60. Falecimento do ex-presidente da República do Haiti, René Préval, 

03/03/2017)
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México 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Salvador de Jesús Arriola Barrenechea como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário dos Estados Unidos Mexicanos no Brasil. Brasil e México mantêm 

relações diplomáticas desde 1830. (Nota à imprensa nº 89. Concessão de Agrément ao 

Embaixador do México, 23/03/2017) 

No marco da 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), 

foi aprovada, por consenso, a resolução sobre o direito à privacidade na era digital, 

projeto apresentado pelo Brasil, em conjunto com Alemanha, Áustria, Liechtenstein, 

México e Suíça. A resolução, que já conta com o copatrocínio de 68 países de diferentes 

regiões, reafirma o direito à privacidade conforme previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O documento 

do CDH conclama os estados a respeitar e proteger o direito à privacidade, a pôr fim a 

violações, a prover medidas efetivas de reparação e a assegurar que qualquer restrição 

ao direito à privacidade deverá respeitar os princípios da legalidade, necessidade e 

proporcionalidade. Em atenção à preocupação brasileira com o tema, atualmente 

tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que visam à criação de um marco 

regulatório eficiente e moderno para a proteção de dados pessoais. (Nota à imprensa nº 

94. Direito à privacidade na era digital, 24/03/2017) 
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Paraguai 

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, realizará visita a Assunção 

nos dias 27 e 28 de março, ocasião em que manterá encontro de trabalho com o 

chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga. A visita ocorre em um momento de 

intensificação de encontros bilaterais de alto nível, que incluiu, em particular, a visita do 

presidente Michel Temer ao Paraguai, em outubro passado. Essa sequência de encontros 

confirma a prioridade que o governo brasileiro atribui às relações com o Paraguai. (...) 

Brasil e Paraguai possuem visão convergente tanto em relação aos desafios internos do 

Mercosul, entre os quais sobressai a eliminação de barreiras internas ao comércio, 

quanto à importância de avançar nas negociações com a União Europeia e abrir novas 

frentes negociadoras com outros blocos e parceiros individuais.  (Nota à imprensa nº 

92. Visita do Ministro Aloysio Nunes Ferreira ao Paraguai – Assunção, 27 e 28 de 

março de 2017, 24/03/2017)
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Peru 

O governo brasileiro manifesta profundo pesar pelas perdas humanas e materiais 

provocadas pelas fortes chuvas que têm atingido o Peru e causado enchentes e 

deslizamentos de terra. O Brasil expressa sua solidariedade às famílias das vítimas, ao 

governo e ao povo do Peru. (Nota à imprensa nº 80. Enchentes no Peru, 17/03/2017) 

A pedido do governo do Peru, a Força Aérea Brasileira enviou aeronave Hércules C-130 

para apoiar operações de logística nas regiões mais afetadas pelas enchentes e 

deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que atingem o território peruano.O 

governo brasileiro reitera sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao 

governo do Peru. (Nota à imprensa nº 85. Apoio às operações de logística nas regiões 

afetadas pelas chuvas no Peru, 21/03/2017) 
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Uruguai 

Durante a visita, os dois chanceleres realizarão a troca dos instrumentos de ratificação 

do Acordo entre Brasil e Uruguai sobre Residência Permanente com o Objetivo de 

Alcançar a Livre Circulação de Pessoas, que facilitará os procedimentos burocráticos 

para brasileiros e uruguaios que queiram residir no país vizinho. Os chanceleres tratarão 

dos principais temas da agenda bilateral, com destaque para o comércio, o 

fortalecimento da competitividade dos dois países e a segurança nas fronteiras. Passarão 

em revista temas das agendas regional e multilateral, em particular o fortalecimento do 

Mercosul e a dinamização das negociações externas do bloco. Tratarão, ainda, de temas 

globais, como a cooperação entre os dois países no marco da Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Brasil e Uruguai mantêm estreito 

relacionamento, marcado por elevado grau de cooperação e por um processo de 

integração profundo e abrangente. (Nota à imprensa nº 95. Visita ao Brasil do Ministro 

de Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa – 

Brasília, 29 de março de 2017, 27/03/2017) 
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Venezuela 

[Os presidentes do Brasil e da Argentina] Manifestaram preocupação com a situação 

política, social e humanitária na Venezuela e reiteraram votos de que o diálogo entre 

governo e oposição logre encontrar caminhos para a superação do difícil contexto em 

que o país se encontra. (Nota à imprensa nº 36. Declaração conjunta presidencial por 

ocasião da visita de Estado do Presidente Mauricio Macri a Brasília, 07/02/2017) 

“Estamos ao lado do povo venezuelano, que tem vivido momentos difíceis. Nossa oferta 

de ajuda humanitária continua de pé. Esperamos que a Venezuela retome o caminho da 

conciliação e da democracia, única forma de superar os graves desafios enfrentados pelo 

país”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, texto-base para o discurso por 

ocasião da cerimônia de transmissão do cargo de Ministro das Relações Exteriores, 

Brasília, 07/03/2017) 

“Não posso deixar de lembrar a preocupação, cada vez mais presente, com a escalada 

autoritária do governo venezuelano, que nos últimos anos esteve presente entre os 

grandes temas em debate. A nossa posição frente à Venezuela é emblemática do papel 

que queremos desempenhar na América Latina e no mundo. Nossa solidariedade 

irrestrita com aqueles que lutam pela liberdade nesse país irmão é a reafirmação do 

princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais 

do Brasil democrático. (...) A situação na Venezuela continua a nos preocupar. 

Queremos uma Venezuela próspera e democrática, sem presos políticos e com respeito 

à independência dos poderes, um país irmão capaz de reencontrar o caminho do 

progresso para o bem de sua gente”.  (Ministro das relações Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 

Os governos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, 

profundamente preocupados com a situação pela qual atravessa a irmã República 

Bolivariana da Venezuela, reiteramos nosso compromisso com a promoção e a defesa 

da democracia e dos direitos humanos, no marco da Carta da Organização dos Estados 

Americanos e da Carta Democrática Interamericana. (...) Sem prejuízo disso, 

consideramos que a suspensão de um país membro, conforme estabelecido na Carta 

Democrática Interamericana, é medida de último recurso, considerada após se 

esgotarem os esforços diplomáticos dentro de um prazo razoável. Reiteramos que o 

diálogo e a negociação constituem a via idônea para se chegar a soluções duradouras 

aos problemas que enfrenta o povo irmão venezuelano. Nesse sentido, fazemos um 

chamado para que se cumpram integralmente os acordos alcançados no âmbito do 

diálogo estabelecido durante o processo de acompanhamento facilitado pelos ex-

presidentes e pela Santa Sé, e para que se avance na pronta identificação de soluções 

concretas, com pleno respeito aos dispositivos da Constituição da República Bolivariana 

da Venezuela, e para que se garanta a efetiva separação de poderes e o respeito ao 

Estado de Direito e às instituições democráticas. Consideramos urgente que se aborde, 

de maneira prioritária, a libertação de presos políticos, que se reconheça a legitimidade 
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das decisões da Assembleia Nacional, segundo a Constituição, e que se estabeleça um 

calendário eleitoral que inclua as eleições adiadas. (Nota à imprensa nº 91. Declaração 

sobre a Venezuela, 23/03/2017) 

O governo brasileiro repudia a sentença do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da 

Venezuela que retirou da Assembleia Nacional as suas prerrogativas, num claro 

rompimento da ordem constitucional. Igualmente vê com grande preocupação a 

sentença daquele Tribunal que suspendeu arbitrariamente as imunidades dos 

parlamentares venezuelanos. O pleno respeito ao princípio da independência dos 

Poderes é elemento essencial à democracia. As decisões do TSJ violam esse princípio e 

alimentam a radicalização política no país. Diante dos últimos acontecimentos, o Brasil 

conclama todos os atores relevantes à ponderação. Reiteramos que o diálogo efetivo e 

de boa fé constitui a solução mais adequada para a restauração da normalidade 

institucional da Venezuela. Destacamos que a responsabilidade primária de inverter o 

rumo da crise cabe hoje ao próprio Governo venezuelano. O Governo brasileiro 

continuará a coordenar-se regionalmente, com todos os interessados, para examinar a 

preocupante situação na Venezuela. (Nota à imprensa nº 98. Sentenças do Tribunal 

Supremo de Justiça da Venezuela, 30/03/2017)

 

 

  



94 

ÁSIA E OCEANIA 

“Temos uma relação muito tradicional com o Japão. Mas também parcerias novas e 

muito importantes com a China, que se transformou no principal parceiro comercial do 

Brasil desde 2009. Há relações muito relevantes com os países da Ásia, que crescem em 

ritmo acelerado e representam mercados importantes na área de agronegócio, aviões. 

Com alguns desses países podemos incrementar a cooperação na área de ciência e 

tecnologia. É uma área extremamente interessante e importante para o Brasil, com a 

qual temos um acervo de realizações e sobretudo um potencial muito grande ainda a 

desenvolver. A Índia é um exemplo de país importantíssimo e com o qual também 

temos uma cooperação tradicional muito forte no plano multilateral e que tem se 

desenvolvido também muito no plano bilateral, com uma série de iniciativas na área de 

saúde, agricultura, defesa, uma série de setores nos quais temos aprofundado e 

fortalecido a cooperação”. (Entrevista concedida pela embaixadora, Maria Luiza 

Ribeiro Viotti, a O Globo, Rio de Janeiro, 02/01/2017) 
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Afeganistão 

O governo brasileiro condena os ataques terroristas cometidos em 10 de janeiro, no 

Afeganistão, que vitimaram dezenas de pessoas. Entre as vítimas fatais encontram-se 

cinco diplomatas dos Emirados Árabes Unidos, que realizavam missão humanitária 

naquele país, e um diplomata afegão. Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de 

terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro transmite aos 

familiares das vítimas suas mais sentidas condolências e manifesta sua solidariedade aos 

povos e governos do Afeganistão e dos Emirados Árabes Unidos. (Nota à imprensa nº 

13. Ataques terroristas no Afeganistão, 12/01/2017) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista ocorrido ontem, em frente à sede da 

Suprema Corte do Afeganistão, em Cabul, que resultou em pelo menos 20 mortos e 

mais de 30 feridos. Ao reiterar seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, o 

governo brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua 

solidariedade ao povo e ao governo do Afeganistão. (Nota à imprensa nº 40. Atentado 

terrorista no Afeganistão, 08/02/2017) 

O governo brasileiro lamenta profundamente o atentado terrorista ocorrido hoje, dia 8 

de março, no Hospital Sardar Mohammed Daud Khan, o maior do Afeganistão, 

localizado em Cabul. A ação, perpetrada pela detonação de artefato explosivo, seguida 

de ataque de atiradores, deixou ao menos trinta mortos e cinquenta feridos. Ao reiterar 

seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo 

brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade ao 

povo e ao governo do Afeganistão. (Nota à imprensa nº 63. Atentado em Cabul, 

08/03/2017)
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Bangladesh 

O governo brasileiro recebeu, com profundo pesar, a notícia do falecimento ontem, dia 

10 de março, em Brasília, após prolongada enfermidade, do embaixador de Bangladesh, 

Mohamed Mijarul Quayes. Embaixador no Brasil desde 10 de novembro de 2014, o 

embaixador Quayes trabalhou incansavelmente pelo fortalecimento dos laços políticos, 

econômicos e sociais entre Brasil e Bangladesh. Ao longo dos dois anos e meio em que 

permaneceu em Brasília, fez numerosos amigos e criou admiradores do povo e da 

cultura de seu país. (Nota à imprensa nº 72. Nota de pesar pelo falecimento do 

embaixador de Bangladesh, Mohamed Mijarul Quayes, 11/03/2017)    
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Índia 

“Temos uma relação muito tradicional com o Japão. Mas também parcerias novas e 

muito importantes com a China, que se transformou no principal parceiro comercial do 

Brasil desde 2009. Há relações muito relevantes com os países da Ásia, que crescem em 

ritmo acelerado e representam mercados importantes na área de agronegócio, aviões. 

Com alguns desses países podemos incrementar a cooperação na área de ciência e 

tecnologia. É uma área extremamente interessante e importante para o Brasil, com a 

qual temos um acervo de realizações e sobretudo um potencial muito grande ainda a 

desenvolver. A Índia é um exemplo de país importantíssimo e com o qual também 

temos uma cooperação tradicional muito forte no plano multilateral e que tem se 

desenvolvido também muito no plano bilateral, com uma série de iniciativas na área de 

saúde, agricultura, defesa, uma série de setores nos quais temos aprofundado e 

fortalecido a cooperação”. (Entrevista concedida pela embaixadora, Maria Luiza 

Ribeiro Viotti, a O Globo, Rio de Janeiro, 02/01/2017)
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Japão 

“Temos uma relação muito tradicional com o Japão. Mas também parcerias novas e 

muito importantes com a China, que se transformou no principal parceiro comercial do 

Brasil desde 2009. Há relações muito relevantes com os países da Ásia, que crescem em 

ritmo acelerado e representam mercados importantes na área de agronegócio, aviões. 

Com alguns desses países podemos incrementar a cooperação na área de ciência e 

tecnologia. É uma área extremamente interessante e importante para o Brasil, com a 

qual temos um acervo de realizações e sobretudo um potencial muito grande ainda a 

desenvolver. A Índia é um exemplo de país importantíssimo e com o qual também 

temos uma cooperação tradicional muito forte no plano multilateral e que tem se 

desenvolvido também muito no plano bilateral, com uma série de iniciativas na área de 

saúde, agricultura, defesa, uma série de setores nos quais temos aprofundado e 

fortalecido a cooperação”. (Entrevista concedida pela embaixadora, Maria Luiza 

Ribeiro Viotti, a O Globo, Rio de Janeiro, 02/01/2017) 
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Paquistão 

O governo brasileiro condena o ataque terrorista ocorrido ontem, em Parachinar, no 

norte do Paquistão, que deixou ao menos 24 mortos e dezenas de feridos. Ao reiterar 

seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo 

brasileiro manifesta suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade ao 

povo e ao governo do Paquistão. (Nota à imprensa nº 25. terrorista no Paquistão, 

22/01/2017) 

O governo brasileiro repudia o ataque terrorista que deixou pelo menos 13 mortos e 80 

feridos em Lahore, Paquistão. Ao transmitir suas condolências às famílias e aos amigos 

das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo 

e o governo do Paquistão, o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de 

terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº45. Atentado no 

Paquistão, 14/02/2017) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista ocorrido ontem, 16 de fevereiro, 

contra templo sufista na província de Sindh (Paquistão), que deixou mais de 80 mortos e 

100 feridos. Ao manifestar condolências aos familiares das vítimas, votos de pronta de 

recuperação aos feridos e solidariedade ao povo e ao governo do Paquistão, o governo 

brasileiro reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 51. Atentado no Paquistão, 17/02/2017)
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Quirguistão 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do desastre com avião de carga 

turco que vitimou 37 pessoas, ocorrido na vila Dachi Suu, próximo à capital quirguiz, 

Bishkek. O governo brasileiro manifesta sua solidariedade e condolências aos familiares 

das vítimas e aos povos e governos da República Quirguiz e da Turquia. (Nota à 

imprensa nº 16. Acidente aéreo no Quirguistão, 16/01/2017) 
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República Popular Democrática da Coréia  

O governo brasileiro associa-se ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e 

condena o lançamento de míssil pela República Popular Democrática da Coreia em 12 

de fevereiro. Ao reiterar que tais lançamentos pela Coreia do Norte, com emprego de 

tecnologia de mísseis balísticos, constituem violação a resoluções do Conselho de 

Segurança, o Brasil conclama o governo norte-coreano a abster-se de atos que 

prejudiquem a via do diálogo e da negociação diplomática. (Nota à imprensa nº 47. 

Lançamento de míssil pela Coreia do Norte, 15/02/2017) 

O governo brasileiro associa-se às manifestações de condenação do Secretário-Geral das 

Nações Unidas e do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os lançamentos 

de mísseis balísticos pela República Popular Democrática da Coreia, realizados em 6 de 

março corrente. Além de violarem resoluções do Conselho de Segurança, os 

lançamentos colocam em risco a segurança dos países vizinhos à Coreia do Norte. O 

Brasil reitera seu apoio à desnuclearização da Península Coreana e desencoraja ações 

que aumentem a tensão no Nordeste Asiático. (Nota à imprensa nº 67. Lançamentos de 

mísseis pela República Popular Democrática da Coreia, 09/03/2017)

  



102 

EUROPA 

Associação Europeia de Livre Comércio 

Realizou-se em Davos, em 19 de janeiro, reunião ministerial dos países do Mercosul e 

da Associação Europeia de Livre Comércio – EFTA (integrada por Islândia, 

Liechtenstein, Noruega e Suíça). [...] A reunião marcou a conclusão exitosa do Diálogo 

Exploratório, iniciado em junho de 2015, entre o Mercosul e a EFTA, com vistas à 

negociação de acordo de livre comércio. Os dois lados decidiram realizar, em fevereiro 

de 2017, reunião preparatória às negociações comerciais. O Mercosul e a EFTA mantêm 

diálogo econômico-comercial desde 2000. O comércio do Brasil com a EFTA, em 2015, 

foi de US$ 6,1 bilhões. O intercâmbio comercial entre os dois blocos é de 

aproximadamente US$ 7 bilhões. (Nota à imprensa nº 20. Reunião ministerial entre os 

países do Mercosul e da Associação Europeia de Livre Comércio – EFTA, 

19/01/2017) 

“Nosso relacionamento com a Europa está prestes, espero, a adquirir uma nova 

dimensão. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia está na ordem do dia e poderá 

propiciar um salto qualitativo nas nossas relações com a Europa e que, por isso mesmo, 

não pode ser visto apenas como a desgravação de algumas linhas tarifárias. Ao falar de 

Europa, não podemos deixar de mencionar o leste europeu e a Rússia, um parceiro 

tradicional que continuaremos a valorizar”. (Ministro das relações Exteriores, Aloysio 

Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 07/03/2017) 
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Alemanha 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do falecimento, no dia 10 do 

corrente, do ex-presidente da República Federal da Alemanha Roman Herzog. Em todas 

as suas funções públicas, Herzog provou-se defensor da democracia, da liberdade e da 

paz. Como presidente federal, entre 1994 e 1999, prestou grande contribuição à 

conformação da Alemanha pós-reunificação. Em 1995, acompanhado de importante 

delegação governamental e empresarial, realizou visita ao Brasil, que permitiu avanços 

nas relações políticas e econômicas entre os dois países. O governo brasileiro solidariza-

se com o povo e o governo da Alemanha e apresenta suas profundas condolências aos 

familiares de Roman Herzog. (Nota à imprensa nº 11. Falecimento do ex-Presidente 

da República Federal da Alemanha, Roman Herzog, 10/01/2017)  

“É um parceiro extraordinário do Brasil. São relações muito positivas, mutuamente 

relevantes e próximas, que vão continuar sólidas. Há uma presença muito importante da 

Alemanha no Brasil, através da imigração das comunidades de ascendência alemã, da 

forte presença de empresas aqui, em torno de 1.400, muitas delas há quase cem anos ou 

até mais, com relevante comércio bilateral. A cooperação em matérias de ciência, 

tecnologia, inovação também é muito importante. Houve também um desdobramento 

muito interessante, pois um grande número de estudantes do programa Ciência Sem 

Fronteiras escolheu as universidades alemãs para a realização dos seus programas. 

Tivemos mais de sete mil alunos brasileiros no período entre 2011 e 2014. (...) Na área 

de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, temos também uma cooperação de 

muitos anos com a Alemanha. Há um projeto fantástico, que pouca gente conhece, que é 

o Observatório da Amazônia, com equipamentos para medir a emissão de gás carbônico 

pela floresta. A Alemanha valoriza a relação com o Brasil e mantém conosco um 

mecanismo chamado de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, que eles têm 

com poucos países”. (Entrevista concedida pela embaixadora, Maria Luiza Ribeiro 

Viotti, a O Globo, Rio de Janeiro, 02/01/2017) 

No marco da 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), 

foi aprovada, por consenso, a resolução sobre o direito à privacidade na era digital, 

projeto apresentado pelo Brasil, em conjunto com Alemanha, Áustria, Liechtenstein, 

México e Suíça. A resolução, que já conta com o copatrocínio de 68 países de diferentes 

regiões, reafirma o direito à privacidade conforme previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O documento 

do CDH conclama os estados a respeitar e proteger o direito à privacidade, a pôr fim a 

violações, a prover medidas efetivas de reparação e a assegurar que qualquer restrição 

ao direito à privacidade deverá respeitar os princípios da legalidade, necessidade e 

proporcionalidade. Em atenção à preocupação brasileira com o tema, atualmente 

tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que visam à criação de um marco 

regulatório eficiente e moderno para a proteção de dados pessoais. (Nota à imprensa nº 

94. Direito à privacidade na era digital, 24/03/2017) 
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Áustria 

No marco da 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), 

foi aprovada, por consenso, a resolução sobre o direito à privacidade na era digital, 

projeto apresentado pelo Brasil, em conjunto com Alemanha, Áustria, Liechtenstein, 

México e Suíça. A resolução, que já conta com o copatrocínio de 68 países de diferentes 

regiões, reafirma o direito à privacidade conforme previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O documento 

do CDH conclama os estados a respeitar e proteger o direito à privacidade, a pôr fim a 

violações, a prover medidas efetivas de reparação e a assegurar que qualquer restrição 

ao direito à privacidade deverá respeitar os princípios da legalidade, necessidade e 

proporcionalidade. Em atenção à preocupação brasileira com o tema, atualmente 

tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que visam à criação de um marco 

regulatório eficiente e moderno para a proteção de dados pessoais. (Nota à imprensa nº 

94. Direito à privacidade na era digital, 24/03/2017) 

  



105 

Irlanda 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da Irlanda concedeu 

"agrément" a Eliana Zugaib como embaixadora extraordinária e plenipotenciária do 

Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, essa designação ainda deverá ser 

submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à imprensa nº 71. Concessão de 

"agrément" à embaixadora do Brasil na Irlanda, 10/03/2017)
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Itália 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, dos fortes abalos sísmicos 

ocorridos no último dia 18 de janeiro, na região central da Itália, que provocaram, além 

de danos materiais, avalanche que atingiu hotel próximo a Farindola, região de 

Abbruzzo, causando dezenas de vítimas. (Nota à imprensa nº 22. Abalos sísmicos e 

avalanche na Itália, 20/01/2017) 
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Liechtenstein 

No marco da 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), 

foi aprovada, por consenso, a resolução sobre o direito à privacidade na era digital, 

projeto apresentado pelo Brasil, em conjunto com Alemanha, Áustria, Liechtenstein, 

México e Suíça. A resolução, que já conta com o copatrocínio de 68 países de diferentes 

regiões, reafirma o direito à privacidade conforme previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O documento 

do CDH conclama os estados a respeitar e proteger o direito à privacidade, a pôr fim a 

violações, a prover medidas efetivas de reparação e a assegurar que qualquer restrição 

ao direito à privacidade deverá respeitar os princípios da legalidade, necessidade e 

proporcionalidade. Em atenção à preocupação brasileira com o tema, atualmente 

tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que visam à criação de um marco 

regulatório eficiente e moderno para a proteção de dados pessoais. (Nota à imprensa nº 

94. Direito à privacidade na era digital, 24/03/2017) 
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Noruega 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Nils Martin Gunneng como embaixador extraordinário e plenipotenciário do Reino da 

Noruega no Brasil. Brasil e Noruega mantêm relações diplomáticas desde 1905. (Nota à 

imprensa nº 32. Concessão de “agrément” ao embaixador da Noruega, 01/02/2017) 
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Portugal 

“Recebi com tristeza a notícia da morte de Mário Soares, com quem desfrutei de 

relações de amizade pessoal e política.  (...) Foi também um grande amigo do Brasil. 

Como Ministro dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro e, sobretudo, como 

Presidente da República, sempre trabalhou pela construção de um relacionamento 

próximo e moderno entre os dois países. Correspondida sua vontade por idêntica 

convicção dos líderes brasileiros no decênio em que Mário Soares exerceu a 

presidência, a partir de 1986, Brasil e Portugal consolidaram, então, os alicerces de uma 

parceria fundada na identidade histórica, linguística e cultural, nos interesses 

econômicos convergentes e na comunhão de valores como a democracia, a liberdade e o 

pluralismo. A amizade fraterna entre o Brasil e Portugal, e a irmandade das nações 

lusófonas, terão sempre em Mário Soares um de seus grandes protagonistas”. (Nota à 

imprensa nº 5. Declaração do ministro José Serra sobre a morte de Mário Soares, 

07/01/2017)
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Reino Unido 

O governo brasileiro condena o ataque perpetrado hoje em Londres, nas proximidades 

do Parlamento britânico, que causou a morte de pelo menos quatro pessoas e deixou 

mais de uma dezena de feridos. O governo brasileiro manifesta sua solidariedade e suas 

condolências aos familiares e amigos das vítimas, ao povo e ao governo do Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. (Nota à imprensa nº 88. Atentado em Londres, 

22/03/2017)
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Turquia 

O governo brasileiro condena o ataque perpetrado na madrugada de hoje, na cidade de 

Istambul, que causou a morte de pelo menos 39 pessoas e feriu dezenas de outras, 

durante uma celebração do ano novo. Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de 

terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro manifesta 

condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da 

Turquia. (Nota à imprensa nº 1. Atentado na Turquia, 01/01/2017)
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Suíça 

No marco da 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), 

foi aprovada, por consenso, a resolução sobre o direito à privacidade na era digital, 

projeto apresentado pelo Brasil, em conjunto com Alemanha, Áustria, Liechtenstein, 

México e Suíça. A resolução, que já conta com o copatrocínio de 68 países de diferentes 

regiões, reafirma o direito à privacidade conforme previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O documento 

do CDH conclama os estados a respeitar e proteger o direito à privacidade, a pôr fim a 

violações, a prover medidas efetivas de reparação e a assegurar que qualquer restrição 

ao direito à privacidade deverá respeitar os princípios da legalidade, necessidade e 

proporcionalidade. Em atenção à preocupação brasileira com o tema, atualmente 

tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que visam à criação de um marco 

regulatório eficiente e moderno para a proteção de dados pessoais. (Nota à imprensa nº 

94. Direito à privacidade na era digital, 24/03/2017) 
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ORIENTE MÉDIO 

Emirados Árabes Unidos 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo dos Emirados Árabes 

Unidos concedeu agrément a Fernando Luís Lemos Igreja como embaixador 

extraordinário e plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, 

essa designação ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à 

imprensa nº 39. Concessão de “agrément” ao embaixador do Brasil nos Emirados 

Árabes Unidos, 08/02/2017) 

“São fortes e conhecidos, também, nossos laços históricos, humanos, econômico-

comerciais com países do Oriente Médio, que devem ser – e serão – objeto de esforço 

contínuo de aproximação nesses e em todos os campos”. (Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, texto-base para o discurso de posse, Brasília, 

07/03/2017)
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Irã 

O governo brasileiro recebeu, com pesar, a notícia do desabamento do edifício Plasco, 

em Teerã, que vitimou dezenas de pessoas, inclusive bombeiros, que combatiam o 

incêndio no prédio na hora do desabamento. O governo brasileiro manifesta sua 

solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao governo e ao povo da 

República Islâmica do Irã. (Nota à imprensa nº 21. Desabamento de edifício em Teerã, 

19/01/2017) 

 

“No início de 2016, tivemos uma evolução muito positiva na situação do Irã, com a 

negociação pela qual foi possível assegurar a natureza pacífica do programa nuclear e, 

com isso, a remoção do regime de sanções multilaterais e a recuperação do Irã no seio 

da comunidade internacional. Foi uma negociação muito bem sucedida e o prêmio iria 

para todos os atores que participaram, o grupo chamado E3+3, que são os três europeus 

— França, Reino Unido e Alemanha — mais Estados Unidos, Rússia, China, e o Irã, 

naturalmente”. (Entrevista concedida pela embaixadora, Maria Luiza Ribeiro Viotti, a 

O Globo, Rio de Janeiro, 02/01/2017) 
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Israel 

O governo brasileiro condena o ataque terrorista cometido, no dia de hoje, em 

Jerusalém, que causou a morte de quatro pessoas e deixou mais de uma dezena de 

feridos. Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua 

motivação, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade e condolências aos 

familiares das vítimas, ao povo e ao governo de Israel, e expressa seus votos de pronta 

recuperação dos feridos. (Nota à imprensa nº 6. Ataque terrorista em Jerusalém, 

08/01/2017) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo de Israel concedeu 

agrément a Paulo César Meira de Vasconcellos como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, essa designação 

ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à imprensa nº 12. 

Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil em Israel, 11/01/2017) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Yossi Shelley como embaixador extraordinário e plenipotenciário de Israel no Brasil. 

Brasil e Israel estabeleceram relações diplomáticas em 1949. (Nota à imprensa nº 17. 

Concessão de "agrément" ao embaixador de Israel, 17/01/2017) 

O Brasil entende que a expansão territorial dos assentamentos israelenses na Cisjordânia 

representa um obstáculo à paz. Nesse sentido, a legislação voltada para regularização 

dos assentamentos, recentemente aprovada pelo Parlamento de Israel, não contribui para 

a solução do conflito. O Brasil tem consistentemente apelado às partes para que se 

abstenham de usar a violência e de promover atos de provocação que os afastem ainda 

mais da solução de dois Estados. O Brasil apoia uma solução de dois Estados para o 

conflito entre Israel e Palestina, que esteja de acordo com o direito de autodeterminação 

do povo palestino e as preocupações de segurança de Israel. (Nota à imprensa nº 42. 

Assentamentos israelenses na Cisjordânia, 12/02/2017)  
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Palestina 

O Brasil entende que a expansão territorial dos assentamentos israelenses na Cisjordânia 

representa um obstáculo à paz. Nesse sentido, a legislação voltada para regularização 

dos assentamentos, recentemente aprovada pelo Parlamento de Israel, não contribui para 

a solução do conflito. O Brasil tem consistentemente apelado às partes para que se 

abstenham de usar a violência e de promover atos de provocação que os afastem ainda 

mais da solução de dois Estados. O Brasil apoia uma solução de dois Estados para o 

conflito entre Israel e Palestina, que esteja de acordo com o direito de autodeterminação 

do povo palestino e as preocupações de segurança de Israel. (Nota à imprensa nº 42. 

Assentamentos israelenses na Cisjordânia, 12/02/2017) 
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Síria  

O governo brasileiro condena o duplo ataque à bomba ocorrido ontem em Damasco, que 

deixou dezenas de mortos e feriu mais de uma centena de peregrinos, em sua maioria 

iraquianos. Ao repudiar todo ato terrorista, sempre abominável independentemente de 

sua motivação, o governo brasileiro expressa pesar aos familiares e amigos das vítimas, 

votos de pronto restabelecimento dos feridos e solidariedade aos povos e governos da 

Síria e do Iraque. (Nota à imprensa nº 74. Atentado na Síria, 12/03/2017)

 

 

 

 


