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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 12 de maio a 31 de agosto de 2016.  

Para ter acesso aos outros repertórios, acesse: 

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

Princípios e objetivos da Política Externa Brasileira 

“Quero falar um pouco sobre a atuação nas linhas interna e externa do Brasil. E esses 

princípios estão consagrados na Constituição de [19]88 (...) [N]esta Constituição, a 

independência nacional, a defesa da paz e da solução pacífica de conflitos, o respeito à 

autodeterminação dos povos, a igualdade entre os estados, a não intervenção, a 

centralidade dos direitos humanos e o repúdio ao racismo e ao terrorismo, dentre outros 

princípios, são valores profundos da nossa sociedade. E traça uma imagem de um País 

pacífico e ciente dos direitos e deveres estabelecidos pela nossa Constituição. São, meus 

amigos, esses elementos de consenso que nos permitem estabelecer bases sólidas para a 

política externa que volte a representar os valores e interesses permanentes no nosso 

país. A recuperação do prestígio do país e da confiança em seu futuro serão tarefas 

iniciais e decisivas para o fortalecimento da inserção internacional da nossa economia. 

Agora em agosto o Brasil estará no centro do mundo com a realização das Olimpíadas 

no Rio de Janeiro. Bilhões de pessoas assistirão aos jogos, jornalistas de vários países 

estarão presentes para reportar o país sede das competições. Muito além dos esportes, 

sabemos disso, as pautas se voltaram para as condições políticas e econômicas do país. 

Tão cedo não voltaremos oportunidade como esta de atrair a atenção de tanta gente, ao 

mesmo tempo, em todos os cantos do mundo”. (Presidente interino da República, 

Michel Temer, discurso na cerimônia de posse dos novos ministros de estado, 

Brasília, 12/05/2016) 

 

“Primeira diretriz: A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente 

os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses de sua economia, a serviço 

do Brasil como um todo e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um 

partido político e de seus aliados no exterior. A nossa política externa será regida pelos 

valores do estado e da nação, não do governo e jamais de um partido. Essa nova política 

não romperá com as boas tradições do Itamaraty e da diplomacia brasileira, mas, ao 

contrário, as colocará em uso muito melhor. Medidas que, em outros momentos, possam 

ter servido ao interesse nacional, quero dizer, podem não ser mais compatíveis com as 

novas realidades do país e com as profundas transformações em curso no cenário 

internacional. 

Segunda diretriz: Estaremos atentos à defesa da democracia, das liberdades e dos 

direitos humanos em qualquer país, em qualquer regime político, em consonância com 

as obrigações assumidas em tratados internacionais e também em respeito ao princípio 

de não ingerência. 

Terceira diretriz: O Brasil assumirá a especial responsabilidade que lhe cabe em matéria 

ambiental, como detentor na Amazônia da maior floresta tropical do mundo, de uma das 

principais reservas de água doce e de biodiversidade do planeta, assim como de matriz 

energética limpa e renovável, a fim de desempenhar papel proativo e pioneiro nas 

negociações sobre mudança do clima e desenvolvimento sustentável. (...) 



 

 

Quarta diretriz: Na ONU e em todos os foros globais e regionais a que pertence, o 

governo brasileiro desenvolverá ação construtiva em favor de soluções pacíficas e 

negociadas para os conflitos internacionais e de uma adequação de suas estruturas às 

novas realidades e desafios internacionais; ao mesmo tempo em que se empenhará para 

a superação dos fatores desencadeadores das frequentes crises financeiras e da recente 

tendência à desaceleração do comércio mundial. (...) 

Quinta diretriz: O Brasil não mais restringirá sua liberdade e latitude de iniciativa por 

uma adesão exclusiva e paralisadora aos esforços multilaterais no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio, como aconteceu desde a década passada, em 

detrimento dos interesses do país. Não há dúvida de que as negociações multilaterais da 

OMC são as únicas que poderiam efetivamente corrigir as distorções sistêmicas 

relevantes, como as que afetam o comércio de produtos agrícolas. Mas essas 

negociações, infelizmente, não vêm prosperando com a celeridade e a relevância 

necessárias, e o Brasil, agarrado com exclusividade a elas, manteve-se à margem da 

multiplicação de acordos bilaterais de livre comércio. O multilateralismo que não 

aconteceu prejudicou o bilateralismo que aconteceu em todo o mundo. Quase todo 

mundo investiu nessa multiplicação, menos nós. Precisamos e vamos vencer esse atraso 

e recuperar oportunidades perdidas. 

Sexta diretriz: Por isso mesmo, daremos início, junto com o Ministério da Indústria, 

Comércio e Serviços, com a cobertura da CAMEX e em intensa consulta com diferentes 

setores produtivos, a um acelerado processo de negociações comerciais, para abrir 

mercados para as nossas exportações e criar empregos para os nossos trabalhadores, 

utilizando pragmaticamente a vantagem do acesso ao nosso grande mercado interno 

como instrumento de obtenção de concessões negociadas na base da reciprocidade 

equilibrada. Nada seria mais equivocado, errôneo, nesta fase do desenvolvimento 

brasileiro, do que fazer concessões sem reciprocidade. (...) 

Sétima diretriz: Um dos principais focos de nossa ação diplomática em curto prazo 

será a parceria com a Argentina, com a qual passamos a compartilhar referências 

semelhantes para a reorganização da política e da economia. Junto com os demais 

parceiros, precisamos renovar o MERCOSUL, para corrigir o que precisa ser corrigido, 

com o objetivo de fortalecê-lo, antes de mais nada quanto ao próprio livre-comércio 

entre seus países membros, que ainda deixa a desejar, de promover uma prosperidade 

compartilhada e continuar a construir pontes, em vez de aprofundar diferenças, em 

relação à Aliança para o Pacifico, que envolve três países sul-americanos, Chile, Peru e 

Colômbia, mais o México. Como disse Enrique Iglesias, muito bem observado, não 

podemos assistir impassíveis à renovação de uma espécie de Tratado de Tordesilhas, 

que aprofundaria a separação entre o leste e o oeste do continente sul americano.  Em 

relação ao México, será prioritário aproveitar plenamente o enorme potencial de 

complementaridade existente entre nossas economias e hoje das nossas visões 

internacionais. 

Oitava diretriz: Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a 

Europa, os Estados Unidos e o Japão. A troca de ofertas entre o MERCOSUL e a União 

Europeia será o ponto de partida para avançar na conclusão de um acordo comercial que 

promova maior expansão de comércio e de investimentos recíprocos, sem prejuízo aos 



 

 

legítimos interesses de diversos setores produtivos brasileiros. (...) Com os Estados 

Unidos, nós confiamos em soluções práticas de curto prazo para a remoção de barreiras 

não tarifárias, que são, no mundo de hoje, as essenciais. No mundo de hoje não se 

protege, do ponto de vista comercial, com tarifas. Se protege com barreiras não 

tarifárias. Quero dizer que o Brasil nesse sentido é o mais aberto do  mundo. Nós não 

temos nenhuma barreira tarifária, ao contrário de todos os outros que se apresentam 

como campeões do livre-comércio. Com os Estados Unidos, confiamos em soluções 

práticas de curto prazo, eu repito, para a remoção de barreiras não tarifárias, e de 

regulação que entorpecem o intercâmbio. Daremos igualmente ênfase às imensas 

possibilidades de cooperação em energia, meio ambiente, ciência, tecnologia e 

educação. 

Nona diretriz: Será prioritária a relação com parceiros novos na Ásia, em particular a 

China, este grande fenômeno econômico do século XXI, e a Índia. Estaremos 

empenhados igualmente em atualizar o intercâmbio com a África, o grande vizinho do 

outro lado do Atlântico. Não pode essa relação restringir-se a laços fraternos do passado 

e às correspondências culturais, mas, sobretudo, forjar parcerias concretas no presente e 

para o futuro. Ao contrário do que se procurou difundir entre nós, a África moderna não 

pede compaixão, mas espera um efetivo intercâmbio econômico, tecnológico e de 

investimentos. Nesse sentido, a solidariedade estreita e pragmática para com os países 

do Sul do planeta terra continuará a ser uma diretriz essencial da diplomacia brasileira. 

Essa é a estratégia Sul-Sul correta, não a que chegou a ser praticada com finalidades 

publicitárias, escassos benefícios econômicos e grandes investimentos diplomáticos. É 

importante ter a noção clara de que os diferentes eixos de relacionamento do Brasil com 

o mundo não são contraditórios nem excludentes, sobretudo dado o tamanho da nossa 

nação. Um país do tamanho do Brasil não escolhe ou repele parcerias, busca-as todas 

com intensidade, inspirado no seu interesse nacional. Vamos também aproveitar as 

oportunidades oferecidas pelos foros inter-regionais com outros países em 

desenvolvimento, como por exemplo os BRICS, para acelerar intercâmbios comerciais, 

investimentos e compartilhamento de experiências. E, com sentido de pragmatismo, 

daremos atenção aos mecanismos de articulação com a África e com os países árabes. 

Décima diretriz: Nas políticas de comércio exterior, o governo terá sempre presente a 

advertência que vem da boa análise econômica, apoiada em ampla e sólida consulta com 

os setores produtivos. É ilusório supor que acordos de livre-comércio signifiquem 

necessariamente a ampliação automática e sustentada das exportações. Só há um fator 

que garante esse aumento de forma duradoura: o aumento constante da produtividade e 

da competitividade. (...) Daí a ênfase que será dada à redução do custo Brasil, mediante 

a eliminação das distorções tributárias que encarecem as vendas ao exterior e a 

ampliação e modernização da infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado, 

nacional e internacional. (...) 

Aqui encerro as diretrizes, mas se eu tivesse que  acrescentar uma a mais, (...) citaria 

uma que temos que cumprir, colaborando com os ministérios da Justiça, da Defesa e da 

Fazenda, no que se refere à Receita Federal: a proteção das fronteiras, hoje o lugar 

geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil, vamos ter isso claro, 

que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é 



 

 

monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a 

cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas 

que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia. Por último, não menos 

importante, quero reafirmar meu compromisso com as comunidades brasileiras no 

exterior e o bom funcionamento de nosso serviço consular”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, 

Brasília, 18/05/2016) 

  



 

 

Política Externa e Identidade Brasileira 

“Quero dizer, quando os senhores e as senhoras, quando vocês todos puderem ostentar 

as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando o Brasil onde a 

democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições 

funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as olimpíadas, os 

embaixadores do nosso país. Será pela embaixada que os senhores fizerem que nós 

vamos divulgar o Brasil. De modo que nós, do governo brasileiro, que vivemos essa 

fase de confraternização nacional, sabemos que mais adiante vamos viver uma fase de 

confraternização universal (...) Sejam bem-vindos, portanto, aqui em Brasília. E, se me 

permitem a pretensão, acho que nós podemos dizer: sejam bem-vindos ao mundo 

democrático que estará no Brasil durante as olimpíadas” (Presidente interino da 

República, Michel Temer, durante cerimônia de apresentação da Delegação de 

Atletas Olímpicos, Brasília, 13/07/2016) 

“Nós, brasileiros, podemos dizer, com orgulho, que somos um dos países mais 

miscigenados do mundo, como lembrou, em várias de suas obras, Darcy Ribeiro. É 

característica ímpar que nos leva a receber, de braços abertos, povos de todos os 

continentes para esta celebração esportiva, assim como fizemos em toda a história de 

formação de nossa nação. (...) Tenho chamado a atenção, nestes pouco mais de 80 dias 

de governo, de que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Vamos sediar o 

evento esportivo mais importante do planeta, inspirado na tradição da paz e da 

harmonia. A 31ª edição dos Jogos Olímpicos da era moderna mostrará a mais de cinco 

bilhões de pessoas uma nação de democracia consolidada, instituições sólidas, um país 

pacífico e uma economia com imenso potencial de desenvolvimento. O diálogo é o 

primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do 

crescimento. E nada mais propício para que esse cenário se concretize do que promover 

o diálogo por meio do congraça-mento dos atletas e participantes de todo o mundo que 

estarão em terras brasileiras. Os Jogos representam união, diversidade e inclusão em 

todos os sentidos, com o belo exemplo do Complexo Esportivo de Deodoro”. (Artigo do 

presidente interino da República, Michel Temer, “Jogos Olímpicos fazem a 

diferença”, publicado em O Globo, 05/08/2016). 

“O Brasil se orgulha de ser um país pacífico, que defende o diálogo e se empenha para 

aproximar outras nações. Um país formado por brasileiros de diferentes crenças e 

diferentes origens. Um país aberto a todos. Essa é mais do que uma opção política. É 

um traço fundamental de nossa identidade como nação”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, na homenagem aos atletas israelenses mortos em Munique 

(1972), Rio de Janeiro, 14/08/2016) 

 

  



 

 

ÁREA CONSULAR 

Entrou em vigor neste domingo, 14 de agosto, no Brasil, a Convenção sobre a 

Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, 

conhecida como Convenção da Apostila, que tornará mais simples e ágil a tramitação de 

documentos públicos entre o Brasil e os mais de cem países que são partes daquele 

acordo. A vigência da Convenção da Apostila trará significativos benefícios para 

cidadãos e empresas que necessitem tramitar internacionalmente documentos como 

diplomas, certidões de nascimento, casamento ou óbito, além de documentos emitidos 

por tribunais e registros comerciais.(...) A entrada em vigor da Convenção da Apostila 

permitirá a “legalização única”, bastando ao interessado dirigir-se a um cartório 

habilitado em uma das capitais estaduais ou no Distrito Federal e solicitar a emissão de 

uma “Apostila da Haia” para um documento. A apostila confere validade internacional 

ao documento, que poderá ser apresentado nos 111 países que já aderiram à Convenção. 

(...)Tal procedimento garantirá que cidadãos e empresas gastarão menos recursos e 

tempo na tramitação internacional de documentos, o que contribui de forma decisiva 

para o fomento da atividade econômica. (...) A Convenção da Apostila permitirá, ainda, 

melhor utilização de recursos públicos, uma vez que o Ministério das Relações 

Exteriores não mais precisará dedicar-se à consularização de documentos – o Itamaraty, 

seja em território nacional ou por meio de sua Rede Consular, realiza aproximadamente 

1,5 milhão de legalizações de documentos ao ano. (Nota à imprensa nº 298. Entrada 

em vigor da Convenção da Apostila, 15/08/2016) 

 

  



 

 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Cooperação entre países em desenvolvimento 

“Nesse sentido, o Governo brasileiro intensificará a cooperação com outros países em 

desenvolvimento, notadamente países africanos, através do Programa Mais Alimentos 

Internacional (PMAI) e outros instrumentos de cooperação, com vistas a promover a 

eficiência agrícola e segurança alimentar nesses países e ao mesmo tempo apoiar as 

exportações brasileiras.  (...) Assim, trabalharemos tanto na vertente do financiamento 

da exportação de máquinas e equipamentos agrícolas brasileiros para os países com os 

quais cooperamos neste âmbito, quanto na vertente da cooperação técnica e intercâmbio 

de práticas e modelos de políticas públicas relativos à agricultura familiar. Embora não 

se restrinja aos países africanos, essa iniciativa será um dos pilares do nosso programa 

de trabalho com a África, dentro do novo conceito que o Governo brasileiro pretende 

implementar no relacionamento com esse continente: o conceito da geração de 

oportunidades concretas de negócios e da colaboração para o desenvolvimento 

econômico efetivo, tanto lá quanto aqui”.  (Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra discurso por ocasião do evento “Global Agribusiness Forum 2016 – Agriculture 

of Tomorrow: doing more with less", São Paulo, 04/07/2016) 

  



 

 

DEMOCRACIA 

O Ministério das Relações Exteriores rejeita enfaticamente as manifestações dos 

governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, assim como da Aliança 

Bolivariana para os Povos de Nossa América/Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA/TCP), que se permitem opinar e propagar falsidades sobre o processo político 

interno no Brasil. Esse processo se desenvolve em quadro de absoluto respeito às 

instituições democráticas e à Constituição Federal. Como qualquer observador isento 

pode constatar, o processo de impedimento é previsão constitucional; o rito estabelecido 

na Constituição e na lei foi seguido rigorosamente, com aval e determinação do STF; e 

o Vice-Presidente assumiu a presidência por determinação da Constituição Federal, nos 

termos por ela fixados. (Nota à imprensa nº 176. Manifestações sobre a situação 

interna no Brasil, 13/05/2016)  

O Ministério das Relações Exteriores repudia declarações do secretário-geral da 

UNASUL, Ernesto Samper, sobre a conjuntura política no Brasil, que qualificam de 

maneira equivocada o funcionamento das instituições democráticas do Estado brasileiro. 

Os argumentos apresentados, além de errôneos, deixam transparecer juízos de valor 

infundados e preconceitos contra o estado brasileiro e seus poderes constituídos e fazem 

interpretações falsas sobre a Constituição e as leis brasileiras. Além disso, transmitem a 

interpretação absurda de que as liberdades democráticas, o sistema representativo, os 

direitos humanos e sociais e as conquistas da sociedade brasileira se encontrariam em 

perigo. A realidade é oposta. Tais juízos e interpretações do secretário-geral são 

incompatíveis com as funções que exerce e com o mandato que recebeu do conjunto de 

países sul-americanos nos termos do Tratado Constitutivo e do Regulamento Geral da 

UNASUL. (Nota à imprensa nº 177. Declarações do secretário-geral da UNASUL 

sobre a situação interna no Brasil, 13/05/2016) 

“Estaremos atentos à defesa da democracia, das liberdades e dos direitos humanos em 

qualquer país, em qualquer regime político, em consonância com as obrigações 

assumidas em tratados internacionais e também em respeito ao princípio de não 

ingerência”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da 

cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

O Ministro José Serra recebeu hoje, 14 de junho, a visita de Henrique Capriles, 

Governador do estado de Miranda, importante liderança da oposição venezuelana, e 

principal defensor da via eleitoral, democrática e pacífica, para o encaminhamento da 

grave crise que afeta aquele país. (...) O Ministro José Serra reiterou a preocupação do 

Brasil e a disposição de contribuir para a busca de soluções, sempre com vistas a 

preservar a democracia e aliviar o sofrimento da população. (...) O Ministro Serra 

enfatizou o imperativo de que sejam plenamente respeitadas a constituição e as leis 

venezuelanas e, nesse sentido, a independência e as prerrogativas dos diferentes poderes 

do Estado, de modo a que prevaleça a vontade soberana do povo venezuelano. (Nota à 

imprensa nº 218. Visita do governador Henrique Capriles, 14/06/2016) 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14024-declaracoes-do-secretario-geral-da-unasul-sobre-a-situacao-interna-no-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14024-declaracoes-do-secretario-geral-da-unasul-sobre-a-situacao-interna-no-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14220-visita-do-governador-henrique-capriles


 

 

Nós, abaixo assinados, estados membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), sublinhamos nosso compromisso com a Carta da Organização e a Carta 

Democrática Interamericana, a declaração do Conselho Permanente da OEA sobre a 

Venezuela de primeiro de junho de 2016 (CP / DEC 63/16), bem como nosso apoio a 

um diálogo político tempestivo, nacional, inclusivo e eficaz para fazer frente às 

necessidades urgentes do povo venezuelano, preservar a paz e a segurança, assegurar o 

pleno respeito aos direitos humanos, ao devido processo, à separação de poderes e à 

consolidação da democracia representativa. Levamos em consideração a apresentação 

do ex-presidente de governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, de 21 de junho 

de 2016, sobre a iniciativa de promover o diálogo político nacional na Venezuela, bem 

como o relatório do Secretário-Geral da OEA, Luis Almagro Lemes, de 23 de junho de 

2016, apresentado em conformidade com a Carta Democrática Interamericana, e as 

observações apresentadas pelos estados membros em ambas as reuniões do Conselho 

Permanente. Instamos o governo da Venezuela e a oposição a manter o mais 

rapidamente possível um diálogo franco e eficaz, de maneira direta, ou com o apoio de 

facilitadores, que permita encontrar soluções duradouras em um clima de paz e de 

respeito mútuo, exortando-os a manter a observância das formas de expressão e 

participação pacíficas e não violentas. Tomamos nota do anúncio feito pelo Conselho 

Nacional Eleitoral da Venezuela sobre a verificação das assinaturas necessárias para 

avançar à fase de petição do referendo revogatório presidencial. Fazemos um chamado 

às autoridades venezuelanas a garantir o exercício dos direitos constitucionais do povo 

venezuelano e, também, que se cumpram, de forma clara, concreta e sem demora, as 

etapas restantes para a realização do referendo revogatório presidencial, contribuindo, 

assim, para resolver rápida e eficazmente as atuais dificuldades políticas, sociais e 

econômicas naquele país. (Nota à Imprensa nº 290. Comunicado Conjunto de estados-

membros da OEA sobre os acontecimentos recentes na República Bolivariana da 

Venezuela, 11/08/2016). 

O governo brasileiro lamenta as manifestações de incompreensão dos governos da 

Bolívia, do Equador e de Cuba sobre a conclusão do processo de impedimento da ex-

Presidente da República. O processo foi conduzido em estrito respeito ao que 

estabelecem as leis e a Constituição brasileiras e constitui um exemplo que fortalece a 

democracia no país e na região. Os governos desses países reincidem em expressões 

equivocadas que ignoram os fundamentos de um Estado democrático de direito, como o 

que vige de maneira plena no Brasil. O governo brasileiro conclama as autoridades 

desses países a manterem a serenidade e a respeitarem os princípios e valores que regem 

as relações entre as nações latino-americanas. (Nota à imprensa nº 319. Manifestações 

sobre o processo político no Brasil, 31/08/2016) 

  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14578-comunicado-conjunto-de-estados-membros-da-oea-sobre-os-acontecimentos-recentes-na-republica-bolivariana-da-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14578-comunicado-conjunto-de-estados-membros-da-oea-sobre-os-acontecimentos-recentes-na-republica-bolivariana-da-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14578-comunicado-conjunto-de-estados-membros-da-oea-sobre-os-acontecimentos-recentes-na-republica-bolivariana-da-venezuela


 

 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS 

Meio Ambiente e recursos naturais  

“O Brasil assumirá a especial responsabilidade que lhe cabe em matéria ambiental, 

como detentor na Amazônia da maior floresta tropical do mundo, de uma das principais 

reservas de água doce e de biodiversidade do planeta, assim como de matriz energética 

limpa e renovável, a fim de desempenhar papel proativo e pioneiro nas negociações 

sobre mudança do clima e desenvolvimento sustentável”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, 

Brasília, 18/05/2016) 

 

“Uma das mais relevantes evoluções do Brasil que se  vem processando ao longo de 

décadas e que se acelerou exponencialmente nos últimos anos, culminando na 

aprovação do novo código florestal em 2012 é a convergência entre a agricultura e o 

meio ambiente. Na verdade, o Brasil sempre teve uma importante tradição 

preservacionista, mas concomitantemente teve também grande dimensão de devastação, 

exacerbada a partir dos anos 60 e 70 pelo esforço ocupação estratégica de espaços de 

baixa densidade demográfica.  Apesar dessa iniciativa, continuamos a ser o grande 

produtor agrícola mundial que mais preserva sua cobertura vegetal nativa. Mais de 60%, 

de acordo com a FAO, contra índices incomparavelmente menores na Ásia, América do 

Norte e, sobretudo, na Europa, apenas 0,3% de cobertura vegetal nativa. Essa aliança de 

produção agrícola com a preservação do meio ambiente é também indicadora do grande 

esforço modernizador em curso na agricultura. Curiosamente, por uma multiplicidade 

de razões, essa conquista não é devidamente compreendida ou apreciada sequer no 

Brasil, menos ainda no exterior. Um dos objetivos que tenho no Itamaraty é fazer uso de 

nossos recursos diplomáticos e nossos instrumentos de comércio exterior, 

principalmente na APEX para reverter esse quadro de nebulosidade e distorção e 

promover o entendimento e a apreciação da sustentabilidade da inovação da nossa 

agricultura. Nosso entendimento é o de que o reconhecimento de nosso esforço pode e 

deve ser converter em agregação de valor para nossos produtos. Os limites impostos por 

nosso código florestal à agricultura do Brasil, que efetivamente asseguram sua 

sustentabilidade, não seriam reproduzíveis em áreas tradicionais de produção como 

Europa e Ásia e sequer na América do Norte, sob o risco de comprometer a produção 

daquelas regiões. O Brasil é uma superpotência ambiental e a sustentabilidade de nossa 

agricultura é parte integrante dessa condição. Vamos valorizar essa condição e buscar 

gerar os benefícios compatíveis, inclusive na valorização de nossa produção agrícola”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião do evento 

“Global Agribusiness Forum 2016 – Agriculture of Tomorrow: doing more with 

less", São Paulo, 04/07/2016) 

“Somos também uma das economias mais sustentáveis do planeta, com um dos 

percentuais de fontes renováveis na matriz energética mais altos do mundo, muitas 

vezes superior ao dos países desenvolvidos. O Brasil é o produtor mundial agrícola que 

mais preserva sua cobertura vegetal nativa, com mais de 60%, segundo a FAO. Nada 



 

 

disso ocorreu por acaso, tendo exigido de nós estudo, pesquisa e investimentos em 

tecnologia e inovação”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por 

ocasião do lançamento da campanha “Be Brasil”, Rio de Janeiro, 22/08/2016). 

 

  



 

 

Mudança do Clima 

O Ministério das Relações Exteriores recebeu com grande satisfação a aprovação hoje, 

pelo Senado Federal, do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O Acordo, concluído em dezembro de 2015 na 

Conferência do Clima de Paris (COP-21) e assinado pelo Brasil em 22 de abril de 2016, 

é um marco no esforço global de combate à mudança do clima. O Brasil contribuiu 

ativamente para a adoção do Acordo, engajando-se desde o princípio nas negociações, 

trabalhando para a construção de consensos e demonstrando ambição em suas ações 

domésticas. O Acordo estabelece marco ambicioso, equilibrado e duradouro para as 

ações de combate à mudança do clima de todos os países e para o apoio internacional a 

países em desenvolvimento. Ao fortalecer a UNFCCC, o Acordo representa também a 

importância do multilateralismo como ferramenta legítima para a resposta ao maior 

desafio que se impõe hoje à humanidade. Tão logo promulgado o decreto legislativo 

correspondente, compete ao Ministério das Relações Exteriores preparar o instrumento 

de ratificação para assinatura do Presidente da República em exercício e pronto depósito 

na sede das Nações Unidas. A ratificação pelo Brasil reafirma o protagonismo e o 

compromisso inequívocos do País no combate à mudança do clima e dará uma 

contribuição significativa para a entrada em vigor do Acordo. A ratificação brasileira 

representa mais do que o dobro das emissões dos demais 22 países que depositaram o 

instrumento de ratificação até o momento. (Nota à imprensa nº 291. Aprovação do 

Acordo de Paris pelo Senado Federal, 11/08/2016)

 

  



 

 

Sustentabilidade 

“O Brasil vai trazer a Agenda 2030 para o centro de seu planejamento e de suas 

políticas internas. Nosso sistema nacional de dados será cada vez mais orientado pelos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e vamos ser ainda mais ativos em fóruns 

internacionais para apoiar a implementação dessa nova agenda de desenvolvimento”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso durante a sessão “Todos a 

bordo para 2030 – Uma agenda universal para o desenvolvimento inclusivo e 

sustentável”, da reunião do Conselho Ministerial da OCDE, Paris, 02/06/2016) 

 

“O Itamaraty empreenderá também grande esforço para apoiar o caráter sustentável do 

agronegócio brasileiro, organizando e participando de atividades que promovam e 

divulguem a produção e os avanços tecnológicos da agricultura brasileira, contribuindo, 

igualmente, para superar alguns preconceitos relacionados ao setor no Brasil nos 

aspectos ambiental e trabalhista”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra 

discurso por ocasião do evento “Global Agribusiness Forum 2016 – Agriculture of 

Tomorrow: doing more with less", São Paulo, 04/07/2016) 

“Somos também uma das economias mais sustentáveis do planeta, com um dos 

percentuais de fontes renováveis na matriz energética mais altos do mundo, muitas 

vezes superior ao dos países desenvolvidos. O Brasil é o produtor mundial agrícola que 

mais preserva sua cobertura vegetal nativa, com mais de 60%, segundo a FAO. Nada 

disso ocorreu por acaso, tendo exigido de nós estudo, pesquisa e investimentos em 

tecnologia e inovação”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião do 

lançamento da campanha “Be Brasil”, Rio de Janeiro, 22/08/2016). 
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DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO ECONÔMICA 

“A economia brasileira é muitas vezes identificada com ineficiência, problemas de 

gestão e baixa competitividade. Isso ocorre menos por culpa de nossos empresários do 

que pelas dificuldades que enfrentam, especialmente o chamado “custo Brasil”. A 

redução do “custo Brasil” que recai sobre o comércio exterior é uma das prioridades de 

minha gestão à frente do Itamaraty. Nosso setor empresarial é, em sua grande maioria, 

dinâmico e criativo. Tem a marca da persistência e da inovação, a despeito de todos os 

problemas que enfrenta. Não é por acaso que somos um dos maiores produtores e 

exportadores agrícolas do mundo, com uma agricultura tropical de enorme êxito 

tecnológico, comercial e ambiental. Ou que sejamos o maior produtor mundial de jatos 

regionais e de celulose a partir do eucalipto, ou o segundo maior produtor de etanol”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião do lançamento da 

campanha “Be Brasil”, Rio de Janeiro, 22/08/2016). 

 

  



 

 

Comércio Internacional / Acesso a Mercados 

“[D]aremos início, junto com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, com a 

cobertura da CAMEX e em intensa consulta com diferentes setores produtivos, a um 

acelerado processo de negociações comerciais, para abrir mercados para as nossas 

exportações e criar empregos para os nossos trabalhadores, utilizando pragmaticamente 

a vantagem do acesso ao nosso grande mercado interno como instrumento de obtenção 

de concessões negociadas na base da reciprocidade equilibrada. Nada seria mais 

equivocado, errôneo, nessa fase do desenvolvimento brasileiro, do que fazer concessões 

sem reciprocidade. (...) No mundo de hoje não se protege, do ponto de vista comercial, 

com tarifas. Se protege com barreiras não tarifárias. Quero dizer que o Brasil nesse 

sentido é o mais aberto do  mundo. Nós não temos nenhuma barreira tarifária, ao 

contrário de todos os outros que se apresentam como campeões do livre comércio. Com 

os Estados Unidos, confiamos em soluções práticas de curto prazo, eu repito, para a 

remoção de barreiras não tarifárias, e de regulação que entorpecem o intercâmbio”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de 

transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

“Já determinei que o Itamaraty intensifique sua contribuição a esse esforço 

governamental em favor do agronegócio – tanto através da promoção comercial – 

contando agora com o instrumento da APEX –, quanto da cooperação técnica, quanto 

ainda da remoção de barreiras não-tarifárias e das negociações para melhorar o acesso a 

mercados, envolvendo as tratativas bilaterais, como o Acordo Mercosul-União 

Europeia, e aquelas multilaterais, no âmbito da OMC. Todas essas frentes são 

fundamentais e complementares. Pretendemos, assim, dar uma contribuição crescente 

para cumprir a vocação do Brasil como um dos principais países capazes de responder 

ao desafio de alimentar o mundo”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra 

discurso por ocasião do evento “Global Agribusiness Forum 2016 – Agriculture of 

Tomorrow: doing more with less", São Paulo, 04/07/2016) 

“Hoje, num mundo em que a competição é árdua, permanente, não se faz nada com 

qualidade e êxito sem uma visão estratégica do sistema internacional e das forças 

econômicas em jogo. Com o apoio do presidente Temer, uma das prioridades que 

estabeleci para uma nova agenda de relações exteriores do Brasil é a ênfase na abertura 

duradoura de novos mercados, na atração de investimentos e no aumento de nossas 

vendas para o exterior. Dessa forma a política externa pode ajudar de maneira mais 

concreta na retomada do crescimento econômico de nosso país. Como tenho dito, 

nossos esforços nesse campo são guiados pelo pragmatismo e pela busca de resultados 

palpáveis. Queremos buscar as oportunidades onde quer que elas estejam, em países 

desenvolvidos, em nossa própria região ou nos continentes mais dinâmicos da economia 

mundial, como a Ásia e a África”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por 

ocasião do lançamento da campanha “Be Brasil”, Rio de Janeiro, 22/08/2016). 
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Organização Mundial do Comércio (OMC) 

“O Brasil não mais restringirá sua liberdade e latitude de iniciativa por uma adesão 

exclusiva e paralisadora aos esforços multilaterais no âmbito da Organização Mundial 

do Comércio, como aconteceu desde a década passada, em detrimento dos interesses do 

país. Não há dúvida de que as negociações multilaterais da OMC são as únicas que 

poderiam efetivamente corrigir as distorções sistêmicas relevantes, como as que afetam 

o comércio de produtos agrícolas. Mas essas negociações, infelizmente, não vêm 

prosperando com a celeridade e a relevância necessárias, e o Brasil, agarrado com 

exclusividade a elas, manteve-se à margem da multiplicação de acordos bilaterais de 

livre-comércio. O multilateralismo que não aconteceu prejudicou o bilateralismo que 

aconteceu em todo o mundo. Quase todo mundo investiu nessa multiplicação, menos 

nós. Precisamos e vamos vencer esse atraso e recuperar oportunidades perdidas”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de 

transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

“O Brasil agiu com perseverança para contribuir para os bons resultados que 

conseguimos alcançar em Nairóbi. A proibição de subsídios à exportação de produtos 

agrícolas evitou uma perda total de credibilidade do pilar de negociação da OMC. No 

entanto, a capacidade da OMC em continuar sendo um fórum de negociação relevante 

ainda está em questão. Com um padrão de comércio geograficamente bem distribuído, o 

Brasil naturalmente valoriza a OMC, mas a experiência dos últimos dez anos não foi 

gratificante. Não fomos capazes de corrigir a assimetria, nas disciplinas e no acesso a 

mercados, vigente entre produtos agrícolas e industriais. Não fomos capazes de 

responder às preocupações dos países em desenvolvimento, a fim de facilitar sua 

participação no comércio internacional. Se as coisas não funcionaram da maneira como 

tentamos, estamos prontos para experimentar novas rotas, desde que as questões que são 

importantes para nós permaneçam sobre a mesa. (...) No mundo atual, acordos 

comerciais podem tomar uma diversidade de formatos e serem originados em muitos 

fóruns. O Brasil também vai seguir por esse caminho, mas permanecerá engajado nas 

negociações da OMC na medida em que elas progridam”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, discurso durante a Reunião Ministerial da Organização 

Mundial de Comércio (OMC), Paris, 02/06/2016) 

 

Foi divulgado hoje, em Genebra, acordo assinado em 12 de julho que concluiu a 

negociação com a União Europeia para compensações ao Brasil, em razão da acessão da 

Croácia àquele bloco. Após três anos de negociações, conduzidas em estreita 

coordenação com o setor privado brasileiro, o resultado alcançado amplia as quotas com 

tarifas de importação reduzidas para açúcar e carnes de frango e de peru, o que 

aumentará as exportações brasileiras para a União Europeia em cerca de R$ 250 

milhões por ano. O resultado será incorporado às listas de compromissos da União 

Europeia na OMC e não poderá ser alterado sem nova negociação. Sob as regras da 

OMC, os montantes são negociados em função das exportações anteriores do Brasil 

para a Croácia que foram afetadas por elevação das tarifas de importação em resultado 



 

 

da aplicação da tarifa da União Europeia pela Croácia a partir de sua adesão ao bloco. O 

Brasil confia em que as novas condições acordadas serão implementadas com a maior 

brevidade possível, para que os exportadores brasileiros possam delas se beneficiar já 

no início do segundo semestre de 2016. (Nota à imprensa nº 259. Acordo na OMC 

aumenta exportações brasileiras para a União Europeia em cerca de R$ 250 milhões 

por ano, 14/07/2016) 

“Tenho chamado a atenção para o fato de que, no comércio internacional, as barreiras 

não tarifárias são um impedimento insidioso à expansão de nossas exportações. Ao 

contrário das tarifas de importação, que são transparentes e foram reduzidas, para a 

maioria dos produtos, por sucessivos compromissos no âmbito da OMC, as medidas não 

tarifárias assumem formas diversas e, por isso, é mais difícil combatê-las. Para o Brasil, 

que é um exportador agrícola muito eficiente, as barreiras não tarifárias são um 

obstáculo importantíssimo. Os produtos agrícolas enfrentam políticas protecionistas em 

muitos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Por isso, apesar de 

todas as rodadas de negociação da OMC, as tarifas de importação tendem a ser 

altas”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso na cerimônia de 

anúncio de abertura de mercado para a carne bovina brasileira, Brasília, 01/08/2016) 

 

  



 

 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) 

“Tanto em suas atividades técnicas de coleta e análise de dados, quanto por meio de seu 

papel como foro de aprendizagem entre pares, a OCDE pode, e deve, contribuir 

decisivamente para a implementação da agenda por seus membros, além de prestar 

assistência aos não membros. O Brasil está pronto para intensificar a cooperação com a 

OCDE e os seus membros nessas áreas”. (Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, discurso durante a sessão “Todos a bordo para 2030 – Uma agenda universal 

para o desenvolvimento inclusivo e sustentável”, da reunião do Conselho Ministerial 

da OCDE, Paris, 02/06/2016) 

 

 
 

 

  



 

 

Promoção Comercial 

“Nas políticas de comércio exterior, o governo terá sempre presente a advertência que 

vem da boa análise econômica, apoiada em ampla e sólida consulta com os setores 

produtivos. É ilusório supor que acordos de livre-comércio signifiquem necessariamente 

a ampliação automática e sustentada das exportações. Só há um fator que garante esse 

aumento de forma duradoura: o aumento constante da produtividade e da 

competitividade”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião 

da cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

“[A] estratégia de promoção comercial do Itamaraty, nesse setor, deve procurar a 

diversificação dos mercados de exportação de alimentos brasileiros. Nesse contexto, 

gostaria de destacar, em especial, dois mercados que, na visão do MRE, têm grande 

potencial inexplorado: Irã e Nigéria. (...) Intensificaremos igualmente o apoio à 

participação do Brasil nas principais feiras internacionais do setor alimentício, tais como 

a FOODEX-Japão, a SIAL-China, o Taipei International Food Show e a ANUGA 2017 

na Alemanha”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra discurso por ocasião do 

evento “Global Agribusiness Forum 2016 – Agriculture of Tomorrow: doing more 

with less", São Paulo, 04/07/2016) 

“É com grande satisfação que participo do lançamento da campanha “Be Brasil”. Este é 

um importante resultado do trabalho que estamos realizando para dar renovado vigor às 

atividades de promoção da imagem do Brasil e dos produtos brasileiros no exterior. 

Trata-se também de um primeiro fruto da integração da Apex-Brasil ao Itamaraty. Essa 

integração era indispensável, pois o trabalho de promoção de nossas exportações deve 

estar em perfeita sintonia com a estratégia mais ampla de nossa política externa e de 

nossa diplomacia econômica. (...) Tenho a certeza de que a nova estrutura institucional 

do Itamaraty, com a já mencionada incorporação da Apex-Brasil e da própria 

Secretaria-Executiva da Camex, de forma cooperativa e entrosada com o MDIC, 

fortalecerá nossa capacidade de sermos proativos ante os desafios que a economia 

internacional nos impõe. (...) A Apex-Brasil nos ajudará principalmente em duas 

vertentes: a) no fornecimento de informações que ajudarão o Itamaraty a negociar 

acordos comerciais vantajosos para os interesses brasileiros; e b) no apoio direto para 

que as empresas brasileiras possam melhor aproveitar as oportunidades existentes nos 

mais diversos mercados externos. Como resultado da incorporação ao Itamaraty, a 

Apex-Brasil ganha capilaridade, já que passa a dispor do apoio da ampla rede de setores 

de promoção comercial que temos em nossas embaixadas e consulados-gerais. (...)O 

êxito dessas iniciativas depende, porém, de criatividade e capacidade de iniciativa. 

Temos um claro exemplo disso na campanha “Be Brasil”. Como vimos, seu foco 

principal é utilizar ferramentas de relações públicas para divulgar a qualidade e a 

inovação de nossos produtos, não apenas em segmentos mais conhecidos, como o 

agronegócio, mas também naqueles que começam a ganhar projeção, como moda, 

audiovisual, móveis e design, para mencionar apenas alguns poucos exemplos. Com a 

campanha “Be Brasil” estamos fugindo da tendência à inércia burocrática e a “fazer 



 

 

mais do mesmo”. Não é aceitável que levemos adiante uma promoção comercial em 

moldes antiquados, sem leveza e agilidade, e, sobretudo, sem explorar o grande 

potencial que temos em diversas áreas. É por isso que a campanha chama a atenção para 

três conceitos que até hoje, infelizmente, nem todos associam à nossa economia. São 

eles: sustentabilidade, criatividade e inovação. (...) A “Be Brasil” vai ajudar a mostrar 

que os alimentos e os móveis que produzimos são fruto de uma economia sustentável. 

Ou que nossa indústria domina tecnologia de ponta em diversas áreas, da produção de 

“software” à exploração de petróleo em águas profundas. (...) É meu compromisso que 

o Itamaraty e a Apex-Brasil estejam sempre abertos a ajudar nossos empresários e a 

promover os seus produtos no mundo. Afinal, é essa força inovadora, baseada na 

sustentabilidade, na criatividade e na inovação, que faz nosso país crescer e que nos 

estimula a superar os obstáculos que encontram”. (Ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, por ocasião do lançamento da campanha “Be Brasil”, Rio de Janeiro, 

22/08/2016). 

 

 

  



 

 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO SOCIAL 

“Hoje em dia, o mundo todo já compreende que o crescimento real e sustentável não 

pode ser alcançado se temas fundamentais, como a desigualdade, a saúde, a educação e 

o meio ambiente - para mencionar só alguns - forem ignorados. Daí advém a 

centralidade do conceito de desenvolvimento sustentável, que busca incorporar, de 

modo coerente, as dimensões econômica, social e ambiental do bem-estar humano”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso durante a sessão “Todos a 

bordo para 2030 – Uma agenda universal para o desenvolvimento inclusivo e 

sustentável”, da reunião do Conselho Ministerial da OCDE, Paris, 02/06/2016) 

  

Desde a ocorrência dos primeiros casos do vírus Zika no país, em maio de 2015, o 

Governo brasileiro vem trabalhando em estreita parceria com a OMS, por meio da 

cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), e de relatórios 

regulares no marco do Regulamento Sanitário Internacional (RSI). O Brasil vem tendo 

também papel pioneiro no desenvolvimento de pesquisas sobre o vírus e doenças a ele 

associados e no desenvolvimento de testes, tratamentos e vacinas, em cooperação com 

diversos parceiros. (Nota à imprensa nº 206. Resposta ao vírus Zika no contexto dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 07/06/2016) 

 

  



 

 

Cultura e Promoção da Língua Portuguesa 

O governo brasileiro recebeu com grande satisfação a decisão da Unesco de inscrever o 

Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, na Lista do Patrimônio Mundial. 

A Unesco, ao reconhecer o valor universal excepcional da Pampulha, considerou o 

conjunto como símbolo de uma arquitetura moderna distante da rigidez do 

construtivismo e adaptada de forma orgânica às tradições locais e às condicionantes 

ambientais brasileiras. Essa abordagem pioneira, fruto da colaboração entre Oscar 

Niemeyer, Roberto Burle Marx e Candido Portinari, entre outros grandes artistas, criou 

uma nova linguagem arquitetônica fluida e integrada às artes plásticas, ao design e à 

paisagem. (Nota à imprensa nº 266. Inscrição do Conjunto Moderno da Pampulha na 

Lista do Patrimônio Mundial da Unesco, 17/06/2016) 

 

O governo brasileiro registra com satisfação o 20º aniversário da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), celebrado em 17 de julho. Ao longo dos últimos 

vinte anos, a CPLP logrou consolidar-se como plataforma de integração e interlocução 

entre os países de língua portuguesa e desses com o mundo, tendo-se tornado um 

organismo internacional com credibilidade junto à comunidade das nações. (Nota à 

imprensa nº 268. 20 anos da CPLP, 18/07/2016) 

 

"Confirmo o compromisso inequívoco do Brasil com a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa - compromisso de primeira hora, que muito nos orgulha. Reafirmo a 

determinação brasileira de seguir concorrendo para a construção do futuro de uma 

Organização que queremos crescentemente afinada com os valores e com os interesses 

do conjunto de seus membros". (Presidente interino da República, Michel Temer, em 

mensagem encaminhada à sessão solene comemorativa dos 20 anos da CPLP, 

Brasília, 18/07/2016) 

 

“[O] Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco (...) tomou a decisão histórica de 

inscrever o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, na Lista do 

Patrimônio Mundial. Com a medida, o Brasil passa a ter 20 bens protegidos pela 

Unesco, 13 culturais e sete naturais, distribuídos por todo o país. (...)Segundo a Unesco, 

a síntese entre arquitetura, paisagismo e artes plásticas resultou em uma nova linguagem 

arquitetônica moderna, utilizada posteriormente para reivindicar identidades nacionais 

em toda a América Latina. 

Por um lado, a inscrição da Pampulha na Lista do Patrimônio Mundial representa o 

reconhecimento internacional da genialidade de grandes nomes nacionais. Por outro, 

implica ao estado brasileiro obrigação de conservar, promover e valorizar o local para as 

gerações atuais e futuras”. (Artigo do ministro das Relações Exteriores, José Serra, e 

do ministro da Cultura, Marcelo Calero, “Pampulha, patrimônio mundial”, 

publicado na Folha de S. Paulo, 19/07/2016) 

 

  



 

 

Segurança Alimentar 

“O Governo brasileiro atribui a  mais alta prioridade o tema da segurança alimentar, no 

contexto de seus esforços internacionais de combate à fome e à miséria. O Brasil, como 

grande produtor e exportador de alimentos, tem grande responsabilidade e capacidade 

diante do desafio de abastecer o mundo. Especialistas costumam identificar quatro 

dimensões no conceito de segurança alimentar: disponibilidade, acesso, utilização e 

estabilidade. A "disponibilidade" de alimentos, mencionada em primeiro lugar, destaca-

se como condição para a realização das outras dimensões do conceito. E os órgãos de 

promoção comercial do Itamaraty têm muito a contribuir nesse sentido, mediante o 

fomento dos investimentos produtivos e das exportações brasileiras de alimentos. No 

âmbito comercial, o Brasil pode contribuir para aumentar a disponibilidade de alimentos 

não somente com exportações de produtos alimentícios, mas também por meio do 

compartilhamento de tecnologia e do fornecimento de maquinário, equipamentos e 

implementos agrícolas. A tecnologia brasileira nesse setor é bastante avançada e, 

sobretudo, adaptada às condições de produção em zonas de clima tropical e semiárido, 

condições que são encontradas em muitos países em desenvolvimento. As referidas 

tecnologias de produção agrícola podem beneficiar, além dos grandes produtores 

agrícolas, os agricultores familiares. O Brasil produz equipamentos e implementos 

agrícolas especialmente desenvolvidos para o uso de pequenos produtores e agricultores 

familiares. Essas tecnologias, ao promoverem o aumento da produtividade de pequenos 

produtores, geram, também, aumento de renda, desencadeando, portanto, significativo 

impacto social”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra discurso por ocasião 

do evento “Global Agribusiness Forum 2016 – Agriculture of Tomorrow: doing more 

with less", São Paulo, 04/07/2016) 

  



 

 

DESASTRES NATURAIS 

O governo brasileiro recebeu com consternação a notícia das enchentes que atingiram 

várias regiões do centro e do sul da República Popular da China, causando dezenas de 

vítimas e o deslocamento de mais de um milhão de pessoas. O governo brasileiro 

transmite suas condolências e sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como 

ao povo e ao governo da China. (Nota à imprensa nº 243. Enchentes na China, 

05/07/2016) 

O governo brasileiro transmite sua solidariedade ao governo e ao povo da China diante 

da tragédia ocasionada pelas enchentes ocorridas na última semana, que provocaram 

centenas de vítimas, entre mortos e desaparecidos, deixaram milhares de desabrigados e 

geraram pesados danos materiais em diversas regiões do país, em particular nas 

províncias de Hubei e Henan. O governo brasileiro espera que as populações deslocadas 

possam retornar às suas casas no mais breve prazo e que os trabalhos de reconstrução 

permitam a rápida retomada das atividades normais nas áreas atingidas. (Nota à 

imprensa nº 277. Enchentes na China, 24/07/2016) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do forte terremoto que atingiu a 

região central da Itália na madrugada desta quarta-feira, causando dezenas de vítimas 

fatais e significativa destruição material, principalmente na cidade de Amatrice. O 

governo brasileiro expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao 

governo da Itália. (Nota à imprensa nº 306. Terremoto na Itália, 24/08/2016). 

 

  



 

 

DIREITOS HUMANOS 

“Estaremos atentos à defesa da democracia, das liberdades e dos direitos humanos em 

qualquer país, em qualquer regime político, em consonância com as obrigações 

assumidas em tratados internacionais e também em respeito ao princípio de não 

ingerência”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da 

cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

O Ministro José Serra recebeu hoje, 14 de junho, a visita de Henrique Capriles, 

Governador do estado de Miranda, importante liderança da oposição venezuelana, e 

principal defensor da via eleitoral, democrática e pacífica, para o encaminhamento da 

grave crise que afeta aquele país. (...) O Ministro reiterou sua preocupação com prisões 

arbitrárias e recordou que o governo venezuelano tem o dever de garantir a liberdade de 

expressão e o pleno respeito aos direitos humanos de todos os cidadãos do país. (Nota à 

imprensa nº 218. Visita do governador Henrique Capriles, 14/06/2016) 

Hoje, 19 de agosto, celebra-se o Dia Mundial Humanitário instituído pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 2008, para homenagear as pessoas que dedicam suas 

vidas a ações humanitárias.  A data foi escolhida para recordar o atentado ao Escritório 

das Nações Unidas no Iraque, ocorrido em 2003, que vitimou 22 pessoas, entre as quais 

o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, funcionário da organização que dedicou sua carreira 

à promoção da paz, com destacada atuação em assuntos humanitários. Ao reiterar seu 

apoio aos esforços da comunidade internacional para responder às diversas crises 

humanitárias que assolam o mundo, o governo brasileiro expressa sua preocupação com 

o crescente número de  vítimas de conflitos armados e desastres.  Segundo as Nações 

Unidas, ao final de 2015, havia 130 milhões de pessoas, em 37 países, que necessitavam 

de assistência humanitária. O governo brasileiro congratula os trabalhadores 

humanitários de todo o mundo, reconhecendo sua inestimável contribuição em favor das 

vítimas de crises humanitárias, e sublinha a importância de assegurar a proteção desses 

trabalhadores, de facilitar o acesso de assistência às populações afetadas e de respeitar o 

direito internacional humanitário. (Nota à imprensa nº 300. Dia Mundial Humanitário, 

19/08/2016).

 

 

  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14220-visita-do-governador-henrique-capriles


 

 

Refugiados 

O governo brasileiro recebeu com profunda tristeza e consternação a notícia de que 

centenas de cidadãos do Oriente Médio e do norte da África morreram em naufrágios no 

mar Mediterrâneo na semana passada ao tentar chegar à Europa. Esses trágicos 

acidentes devem tocar a consciência de todos e reforçam a urgência de uma solução 

abrangente para a gravíssima crise de refugiados, que deve necessariamente incluir o 

apoio da comunidade internacional e um esforço concentrado na busca de soluções para 

os conflitos que estão na origem desse fenômeno e que levam milhões de pessoas a 

abandonar suas casas na procura de melhores condições de vida. Ao expressar suas 

condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade com os feridos e os governos 

dos países envolvidos, o Brasil reitera sua disposição de seguir colaborando, como tem 

feito, por meio da recepção de imigrantes em nosso território. (Nota à imprensa nº 195. 

Naufrágios no Mediterrâneo, 30/05/2016)

 
 

 

  



 

 

 

ENERGIA 

“O processo de cooperação bilateral permite que hoje nos dediquemos sem receios ao 

desenvolvimento da energia nuclear para fins exclusivamente pacíficos, com vistas ao 

avanço tecnológico, econômico e social. Atualmente, Brasil e Argentina cooperam não 

apenas na verificação recíproca das atividades nucleares, mas também em uma série de 

projetos conjuntos que buscam concretizar o sentido estratégico da nossa relação. É o 

caso da construção do Reator Multipropósito Brasileiro e do Reator RA-10 da 

Argentina, projetos emblemáticos conduzidos conjuntamente pelos dois países e 

capazes de abastecer todo o mercado regional do radioisótopo Molibdênio-99, chave 

para a indústria medicinal. Devemos ter presente que a energia nuclear tem papel 

essencial a desempenhar para o desenvolvimento sustentável e para a redução da 

dependência das nossas economias em relação aos combustíveis fósseis”. (Artigo dos 

Ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina, José Serra e Susana 

Malcorra, “Brasil e Argentina, 25 anos de cooperação nuclear”, publicado no Valor 

Econômico”, 19/07/2016). 

 

 

 

  



 

 

ITAMARATY – FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO E ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

“Nós vamos recuperar a capacidade de ação do Itamaraty, acreditem. Num período de 

grandes transformações e, por que não dizer, incertezas no cenário internacional e de 

promissoras mudanças internas, a nossa diplomacia, não tenho dúvida, terá de, 

gradualmente, atualizar-se e inovar, e até mesmo ousar, promovendo uma grande 

reforma modernizadora nos objetivos, métodos e técnicas de trabalho. A diplomacia do 

século XXI não pode repousar apenas na exuberância da retórica e no tom 

autolaudatório dos comunicados conjuntos. Precisa ter objetivos claros e ser a um só 

tempo discurso político e resultado concreto. Os diplomatas brasileiros despertam o 

orgulho do país e o respeito dos parceiros do Brasil no exterior. Quero valorizar a 

carreira diplomática, assim como as demais carreiras do serviço exterior. Respeitar o 

critério do mérito. Não discriminar em favor dos amigos do rei ou de correligionários de 

um partido político. Quero progressivamente retirar o Itamaraty da penúria de recursos 

em que foi deixado pela irresponsabilidade fiscal que dominou a economia brasileira 

nesta década. Quero reforçar a casa, e não enfraquecê-la. Vamos restaurar o orgulho das 

novas gerações em servir ao Itamaraty e, sobretudo, ao Brasil. A Casa será reforçada, e 

não enfraquecida. E no Governo do Presidente Temer, o Itamaraty volta ao núcleo 

central do governo”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por 

ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

  



 

 

MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

“Agora em agosto o Brasil estará no centro do mundo com a realização das Olimpíadas 

no Rio de Janeiro. Bilhões de pessoas assistirão aos jogos, jornalistas de vários países 

estarão presentes para reportar o país sede das competições. Muito além dos esportes, 

sabemos disso, as pautas se voltaram para as condições políticas e econômicas do País. 

Tão cedo não voltaremos oportunidade como esta de atrair a atenção de tanta gente, ao 

mesmo tempo, em todos os cantos do mundo”. (Presidente Interino da República, 

Michel Temer, discurso na cerimônia de posse dos novos ministros de estado, 

Brasília, 12/05/2016) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem reiterado o entendimento de que a 

situação da incidência do vírus Zika no Brasil não é motivo para recomendações que 

possam sugerir a transferência ou o cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016. (...) O Brasil segue colocando prontamente à disposição da OMS todos os 

dados brasileiros que comprovam que as taxas de incidência de dengue e de outras 

doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são historicamente reduzidas nos meses de 

julho e agosto, redução que será ainda mais acentuada pelas ações preventivas tomadas 

pelos três níveis de Governo. (...) Desde a ocorrência dos primeiros casos do vírus Zika 

no país, em maio de 2015, o Governo brasileiro vem trabalhando em estreita parceria 

com a OMS, por meio da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), e de relatórios regulares no marco do Regulamento Sanitário Internacional 

(RSI). O Brasil vem tendo também papel pioneiro no desenvolvimento de pesquisas 

sobre o vírus e doenças a ele associados e no desenvolvimento de testes, tratamentos e 

vacinas, em cooperação com diversos parceiros. (Nota à imprensa nº 206. Resposta ao 

vírus Zika no contexto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 07/06/2016) 

 

“Eu tenho certeza tal como disse o ministro dos Esportes, o nosso ministro Picciani, 

que, além do empenho, nós vamos pedir um esforço, uma concentração absoluta porque, 

para nós, este é um grande momento do Brasil. É um momento em que 5 bilhões de 

pessoas estarão assistindo ao jogos olímpicos, mas, na verdade, estarão vendo o Brasil. 

E deverão ver o Brasil, em primeiro lugar, por meio dos seus atletas, ou seja, cada 

medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte 

no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia desse momento em que se dão as 

olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é 

um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que 

também estamos fazendo no Brasil. Quero dizer, quando os senhores e as senhoras, 

quando vocês todos puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao 

mundo. E revelando o Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão 

caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, 

por assim dizer, durante as olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Será pela 

embaixada que os senhores fizerem que nós vamos divulgar o Brasil. De modo que nós, 

do governo brasileiro, que vivemos essa fase de confraternização nacional, sabemos que 

mais adiante vamos viver uma fase de confraternização universal. (...) Sejam bem-



 

 

vindos, portanto, aqui em Brasília. E, se me permitem a pretensão, acho que nós 

podemos dizer: sejam bem-vindos ao mundo democrático que estará no Brasil durante 

as olimpíadas”.  (Presidente interino da República, Michel Temer, durante cerimônia 

de apresentação da Delegação de Atletas Olímpicos, Brasília, 13/07/2016) 

 

“Basically everything for the Rio Games is now ready on time and on budget. And the 

bar has been set high for the next host cities. In addition to Rio’s spectacular setting, the 

2016 events will have one of the largest private sector’s participation in Olympic 

history, with 58% of the budget being financed by private capital. Furthermore, no 

white elephants will be left behind and 70% of the US$ 10.8 billion spent on the Games 

represents investment that has improved substantially the city’s infrastructure. Aware of 

its responsibility, Brazil is organizing the Olympics building on the successful 

experiences of previous major events (the Pan-American Games in 2007; the World 

Military Games in 2011; the Rio + 20 Conference in 2012; the FIFA’s Confederation’s 

Cup in 2013, the Pope’s World Youth Journey in 2013; the FIFA’s World Cup in 2014). 

Challenges are being dealt with on a diligent manner. On security, Rio will undertake 

the largest operation in its history, with Brazil once again working hand-in-hand with 

the appropriate authorities of partner countries. On the zika virus’ outbreak, Brazil has 

also worked in close cooperation with the World Health Organization and US health 

authorities. Data is encouraging. From February to May 2016, an 87% reduction in the 

number of zika cases in Rio de Janeiro was registered, as a direct result of action taken 

by the Brazilian authorities. Moreover, in 2016, the Summer Games will take place in 

the Southern Hemisphere’s winter, season in which mosquitoes are barely seen. 

Everybody knows how special major sporting events can be. But the uniqueness of such 

events when they are held in Brazil is something that only those who had the 

opportunity to visit my country during the FIFA 2014 World Cup can grasp. Our World 

Cup went on to become one the best ever, by virtually every standard. From June to 

July 2014, more than one million international tourists visited Brazil and they loved it. 

Approval ratings for the World Cup were high across the board: 98% for hospitality 

services; 93% for gastronomy; 92% for public security and 90% for transportation. 

These are impressive numbers but they should surprise no one”. (Artigo do embaixador 

Luiz Alberto Figueiredo Machado, Rio 2016 and the International Olympic Day, 

publicado no The Huffington Post, 21/06/2016) 

 

“Depois de anos de preparação, chegamos ao grande dia. A realização no Brasil dos 

primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul é demonstração da 

capacidade do país de superar obstáculos, sejam políticos ou econômicos. Não tenho 

dúvida, depois de acompanhar atentamente o processo de envolvimento que antecedeu 

esse momento, de que a realização pelo país de um megaevento esportivo, com imensa 

visibilidade internacional, fará o povo brasileiro se reencontrar com sua alegria natural. 

(...)Não será a primeira vez que mostramos ao mundo nossa capacidade de organização, 

recepção e acolhimento seguro e caloroso de visitantes. Já demos mostra destas 



 

 

qualidades em megaeventos de nível mundial: Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, 

Jogos Mundiais Militares, Jornada Mundial da Juventude e Copa das Confederações. 

Muito além do espetáculo esportivo, no qual estarão competindo milhares de atletas de 

alto nível dos cinco continentes, a Olimpíada proporcionará outras oportunidades ao 

nosso país. Investidores, por exemplo, poderão conhecer o potencial econômico e de 

geração de negócios do Brasil. A esta altura, e com a certeza de que os Jogos terão o 

sucesso que todos esperamos, vamos contribuir fortemente para difundir os valores do 

esporte: cooperação, solidariedade, disciplina e superação. No plano mais concreto, 

também deixarão como herança aos brasileiros uma rede nacional de treinamento, com 

excelentes instalações nas cinco regiões do país voltadas tanto à iniciação esportiva 

como ao alto rendimento. Já é possível, também, mensurar o imenso legado em 

infraestrutura urbana feito pelos governos municipal, estadual e federal e que ficarão 

para a população. São 27 projetos de mobilidade, meio ambiente, renovação urbana, 

esporte e ciência, que totalizam R$ 24,6 bilhões. Os investimentos em centros 

esportivos, em programas como o Bolsa Atleta, serão um legado dos Jogos, ao estimular 

os jovens a lutar por seus objetivos, a viver a alegria da superação, a atuar em equipe e 

respeitar o adversário”. (Artigo do presidente interino da República, Michel Temer, 

“Jogos Olímpicos fazem a diferença”, publicado em O Globo, 05/08/2016). 

“O Brasil rechaça e condena o terrorismo em todas as suas formas. Nada justifica – 

absolutamente nada – atos dessa natureza. O mundo civilizado não pode aceitar, e não 

pode jamais esquecer, crimes como o massacre de Munique de 1972, em que 11 

membros da delegação israelense foram covardamente assassinados. Que sua memória 

seja abençoada. O esporte é, e deve ser sempre, uma força a favor da união dos povos 

do mundo. A trégua olímpica, herdada dos antigos gregos e endossada a cada quatro 

anos pelas Nações Unidas, deve ser entendida como símbolo de nossa humanidade 

compartilhada. O fanatismo, a intolerância e o terrorismo são a antítese desse espírito. 

São abominações que devem ser condenadas e combatidas. Como anfitriões dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, nós prestamos homenagem aos atletas e técnicos israelenses 

vítimas da sanha terrorista, movida, repito, pelo fanatismo e pela intolerância, naquele 

1972. Que sua morte prematura e absurda seja sempre um alerta contra o extremismo e 

contra a violência, flagelos mais presentes do que nunca, que continuam a nos 

assombrar em diferentes partes do mundo. (...) Ao prestar aqui um sentido tributo aos 

israelenses caídos em Munique, quero dizer da minha sincera esperança de que o 

verdadeiro espírito olímpico sirva de inspiração para todas as nações do mundo, em 

especial no Oriente Médio. E que o sonho de uma paz justa e permanente possa 

transformar-se por fim em realidade para Israel e seus vizinhos”. (Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, na homenagem aos atletas israelenses mortos em 

Munique (1972), Rio de Janeiro, 14/08/2016) 

 

 

  



 

 

ORGANISMOS MULTILATERAIS 

Nações Unidas 

“Na ONU e em todos os foros globais e regionais a que pertence, o governo brasileiro 

desenvolverá ação construtiva em favor de soluções pacíficas e negociadas para os 

conflitos internacionais e de uma adequação de suas estruturas às novas realidades e 

desafios internacionais”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por 

ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 
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PAZ E SEGURANÇA INTERNACIONAL 

“A profunda confiança que essa dinâmica requer e o alto grau de reciprocidade que a 

caracteriza atestam não só a singularidade da relação Brasil-Argentina, mas também sua 

contribuição para a região e para o mundo, ao tratar-se de um acordo paradigmático em 

matéria de segurança e não proliferação. Essa rica experiência hoje serve de exemplo 

como possível modelo para a superação de impasses em outras regiões do globo”. 

(Artigo dos Ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina, José Serra e 

Susana Malcorra, “Brasil e Argentina, 25 anos de cooperação nuclear”, publicado 

no Valor Econômico”, 19/07/2016). 

  



 

 

Terrorismo 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do desastre com o voo 

MS804 da companhia Egypt Air, que vitimou 66 pessoas, em sua maioria cidadãos 

egípcios. O Brasil transmite aos familiares das vítimas e aos governos do Egito e dos 

demais países que tiveram seus nacionais entre as vítimas sua solidariedade e suas 

condolências. (Nota à imprensa nº 182. Acidente aéreo no Egito, 20/05/2016) 

 

O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, os atentados terroristas ocorridos 

em 23 de maio, nas cidades de Tartus e Jableh na Síria, reivindicados pela organização 

terrorista autodenominada “Estado Islâmico”, os quais resultaram em mais de cem 

mortos e feridos. Ao transmitir aos familiares das vítimas e ao povo sírio seus 

sentimentos de plena solidariedade e suas mais profundas condolências, o governo 

brasileiro reitera sua veemente condenação a todo ato de terrorismo e seu decidido 

apoio às iniciativas de paz em curso, que buscam uma solução política para a crise 

naquele país. (Nota à imprensa nº 190. Atentados na Síria, 25/05/2016) 

 

O governo brasileiro condena o ataque perpetrado na cidade de Istambul, no dia de hoje, 

que resultou em dezenas de mortos e feridos, entre policiais e civis. Ao reiterar seu 

firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo 

brasileiro manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo da Turquia e transmite suas 

condolências aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 205. Atentado em 

Istambul, 07/06/2016) 

 

O governo brasileiro condena o covarde ataque terrorista que deixou ao menos quatro 

mortos hoje, 8 de junho, em Tel Aviv. Ao transmitir seus pêsames aos familiares dos 

mortos e sua solidariedade com o povo e o governo de Israel, o Brasil reitera seu firme 

repúdio a todas as formas de terrorismo, qualquer que seja sua motivação. (Nota à 

imprensa nº 210. Ataque terrorista em Tel Aviv, Israel, 08/06/2016) 

 

O governo brasileiro recebeu com profunda consternação e indignação a notícia do 

ataque a casa noturna em Orlando, Flórida, que provocou a morte de mais de 50 

pessoas, e deixou dezenas de feridos. O Consulado-Geral do Brasil em Miami está em 

estreito contato com as autoridades locais e com a comunidade brasileira em Orlando. 

Até o momento, não há notícia de brasileiros entre as pessoas vitimadas pelo ataque. Ao 

transmitir sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo norte-

americanos, o governo brasileiro reafirma seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato 

de terrorismo. Nenhuma motivação, nenhum argumento justifica o recurso a semelhante 

barbárie assassina. (Nota à imprensa nº 217. Ataque a casa noturna em Orlando, 

12/06/2016) 

 

O governo brasileiro condena nos mais fortes termos o atentado terrorista ocorrido na 

madrugada de 21 de junho contra o posto fronteiriço de Rukban, no limite entre a Síria e 

a Jordânia, que resultou em ao menos seis vítimas fatais e 15 feridos. O atentado é ainda 



 

 

mais odioso por ter sido perpetrado durante o mês sagrado do Ramadã, quando 

muçulmanos em todo o mundo celebram a concórdia e a confraternização. Ao transmitir 

aos familiares das vítimas e ao governo e ao povo da Jordânia sua solidariedade e suas 

condolências, o governo brasileiro reitera seu veemente repúdio a todo e qualquer ato de 

terrorismo. (Nota à imprensa nº 223. Atentado na Jordânia, 21/06/2016)  

 

O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o múltiplo atentado ocorrido na 

cidade de Al-Qaa, no Líbano, na madrugada do dia 27 de junho, atribuído ao grupo 

terrorista autodenominado "Estado Islâmico", que resultou em ao menos quatro vítimas 

fatais e 15 feridos. Ao transmitir aos familiares das vítimas e ao governo e ao povo do 

Líbano suas condolências e solidariedade, o governo brasileiro reitera seu veemente 

repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação. (Nota à imprensa nº 

232. Atentado no Líbano, 27/06/2016) 

 

O Governo brasileiro manifesta sua firme condenação aos atentados que provocaram 

várias dezenas de vítimas, entre mortos e feridos, no aeroporto Ataturk, na cidade de 

Istambul, Turquia. Ao transmitir suas sinceras condolências aos familiares das vítimas, 

assim como sua solidariedade ao povo e ao Governo da Turquia, o Brasil reitera seu 

firme repúdio a qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa nº 234. Explosões no 

aeroporto Ataturk (Istambul), 28/06/2016) 

 

O governo brasileiro condena veementemente o atentado contra cadetes, ocorrido hoje 

nos arredores de Cabul, Afeganistão, reivindicado pelo Taliban, que resultou em ao 

menos 27 vítimas fatais e 40 feridos. Ao reafirmar repúdio a todo e qualquer ato de 

terrorismo, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade aos feridos, às famílias das 

vítimas e ao povo e ao governo do Afeganistão. (Nota à imprensa nº 235. Atentado no 

Afeganistão, 30/06/2016) 

 

O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o atentado terrorista ocorrido em 

restaurante localizado no bairro diplomático da cidade de Daca, capital de Bangladesh, 

entre os dias 1 e 2 de julho corrente. Vinte pessoas teriam sido assassinadas por 

terroristas supostamente afiliados ao autointitulado “Estado Islâmico” – entre as quais 

cidadãos bangladeshianos, italianos, japoneses e indianos. Ao repudiar veementemente 

o terrorismo e qualquer ato de violência contra civis inocentes, quaisquer que sejam 

suas motivações, o Brasil presta sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao 

governo de Bangladesh e dos demais países afetados. (Nota à imprensa nº 240. 

Atentado em Daca, 03/07/2016) 

 

O governo brasileiro manifesta sua veemente condenação aos atentados terroristas 

ocorridos em Bagdá no último dia dois, que resultaram na morte de mais de duas 

centenas de pessoas e em número similar de feridos. Ao transmitir sua solidariedade aos 

familiares das vítimas e aos sobreviventes, o governo brasileiro reitera sua confiança em 

que o povo e o governo do Iraque saberão preservar o rico mosaico cultural, étnico e 



 

 

religioso de sua sociedade em face dos sérios desafios de segurança que o país enfrenta. 

Nesse esforço, o governo iraquiano pode contar com o apoio do Brasil, tanto no plano 

bilateral quanto nos foros multilaterais. O governo brasileiro repudia terminantemente o 

recurso a atos de violência contra civis inocentes, quaisquer que sejam suas motivações, 

e reitera seu apoio ao povo e ao governo do Iraque em seu combate ao terrorismo. (Nota 

à imprensa nº 242. Atentado em Bagdá, 04/07/2016) 

O governo brasileiro condena os atentados perpetrados ontem, 4 de julho, na Arábia 

Saudita, nas cidades de Jeddah, Medina e Qatif. A realização de atos nas proximidades 

da Mesquita do Profeta, em Medina, durante o período do Ramadã, torna-os ainda mais 

deploráveis. Ao transmitir sua solidariedade aos familiares das vítimas e ao governo e 

ao povo da Arábia Saudita, o Brasil reafirma seu repúdio a todo e qualquer ato 

terrorista. (Nota à imprensa nº 244. Atentados na Arábia Saudita, 06/07/2016) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista perpetrado hoje, 7 de julho, no 

distrito de Kishoreganj, em Bangladesh. Esse ato de violência, que vitimou quatro 

pessoas, ocorre apenas 5 dias após atentado que consternou o país sul-asiático e o 

mundo. Ao transmitir sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como ao 

governo e ao povo de Bangladesh, o Brasil reafirma seu repúdio a todo e qualquer ato 

terrorista. (Nota à imprensa nº 247. Atentado em Bangladesh, 07/07/2016) 

O governo brasileiro condena os ataques terroristas na mesquita de Damboa, no 

nordeste da Nigéria, em 8 de julho, os quais resultaram em dezenas de mortos e feridos. 

Ao repudiar, nos mais fortes termos, todo e qualquer ato de terrorismo, o Brasil 

manifesta sua solidariedade às famílias das vítimas e ao povo e governo da Nigéria. 

(Nota à imprensa nº 249. Atentado em Damboa, Nigéria, 08/07/2016) 

O governo brasileiro lamenta e condena o ataque ocorrido ontem contra uma das sedes 

da polícia do estado de Portuguesa, no centro-oeste da Venezuela, que deixou dezenas 

de feridos e um policial morto. Ao transmitir às vítimas, aos seus familiares e ao povo 

venezuelano sua solidariedade, o Brasil reitera seu repúdio ao ato de violência. (Nota à 

imprensa nº 255, Ataque na Venezuela, 09/07/2016) 

O governo brasileiro condena os ataques ocorridos na Turquia, nos dias de ontem e 

hoje, nas províncias de Mardin, de Hakkari e de Van, que deixaram diversos mortos e 

feridos. Ao reiterar seu repúdio a todos os atos de terrorismo, o governo brasileiro 

manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo da Turquia e presta suas condolências 

aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 258. Ataques na Turquia, 11/07/2016) 

Quando novas informações vêm à luz em relação à execrável ação criminosa ocorrida 

na noite de ontem, 14 de julho, em Nice, o governo do Brasil reitera seu mais firme e 

decidido repúdio ao terrorismo, em todas as suas formas e quaisquer que sejam suas 

motivações. Nada, absolutamente nada, pode justificar semelhante selvageria contra 

crianças, mulheres e homens inocentes, dos mais diversos cantos do mundo, reunidos 

para celebrar em paz os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, valores que 

o flagelo do extremismo terrorista busca suprimir. A solidariedade dos brasileiros vai 

nesse momento aos familiares das vítimas, aos vários feridos de diferentes 



 

 

nacionalidades que lutam pela vida, ao governo francês e à França inteira. Mais uma 

vez, como afirmou o Presidente Michel Temer, somos todos franceses. (Nota à 

imprensa nº 262. Atentado em Nice, 15/07/2016). 

O governo brasileiro recebeu com consternação a notícia de mais um atentado em 

Cabul, na manhã de hoje, reivindicado pelo Estado Islâmico, durante uma manifestação 

pacífica, e que teria feito mais de 80 mortos. O governo brasileiro condena nos termos 

mais veementes este ato de barbárie e expressa sua solidariedade às famílias das 

vítimas, ao povo e ao governo afegãos. O Brasil apoia firmemente os esforços do 

governo do Afeganistão no sentido de conter atos de violência sectária. Tais esforços 

terão reflexos importantes para a estabilidade de toda a região. (Nota à imprensa nº 

275. Atentado em Cabul, 23/07/2016) 

O governo brasileiro condena o duplo atentado perpetrado em 27 de julho na cidade de 

Qamishli, no nordeste da Síria, mais um crime reivindicado pela organização terrorista 

autodenominada “Estado Islâmico”, que resultou em dezenas de mortos e feridos. O 

governo brasileiro transmite aos familiares das vítimas, ao povo sírio e à comunidade 

curda seus sentimentos de solidariedade e reitera seu absoluto repúdio a todo e qualquer 

ato de terrorismo. (Nota à imprensa nº 278. Atentados na Síria, 27/07/2016) 

O governo brasileiro repudia o atentado terrorista ocorrido em área comercial no distrito 

de Kokrajhar, no estado de Assam, Índia, hoje, dia 5 de agosto, com quatorze vítimas 

fatais e cerca de vinte feridos. Ao condenar veementemente o terrorismo e a violência 

contra civis inocentes, quaisquer que sejam suas motivações, o Brasil presta sua 

solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo da Índia. (Nota à imprensa 

nº 284. Atentado terrorista na Índia, 05/08/2016). 

O governo brasileiro recebeu com profunda consternação a notícia de atentado 

perpetrado contra hospital localizado na cidade de Quetta, no Paquistão, que resultou na 

morte de várias dezenas de pessoas, e em mais de uma centena de feridos. O governo 

brasileiro reitera sua mais vigorosa condenação ao terrorismo e à violência contra civis 

inocentes e presta sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo do 

Paquistão. (Nota à imprensa nº 288. Ataque contra hospital no Paquistão, 08/08/2016) 

“O Brasil rechaça e condena o terrorismo em todas as suas formas. Nada justifica – 

absolutamente nada – atos dessa natureza. O mundo civilizado não pode aceitar, e não 

pode jamais esquecer, crimes como o massacre de Munique de 1972, em que 11 

membros da delegação israelense foram covardamente assassinados. Que sua memória 

seja abençoada. O esporte é, e deve ser sempre, uma força a favor da união dos povos 

do mundo. A trégua olímpica, herdada dos antigos gregos e endossada a cada quatro 

anos pelas Nações Unidas, deve ser entendida como símbolo de nossa humanidade 

compartilhada. O fanatismo, a intolerância e o terrorismo são a antítese desse espírito. 

São abominações que devem ser condenadas e combatidas. Como anfitriões dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, nós prestamos homenagem aos atletas e técnicos israelenses 

vítimas da sanha terrorista, movida, repito, pelo fanatismo e pela intolerância, naquele 

1972. Que sua morte prematura e absurda seja sempre um alerta contra o extremismo e 



 

 

contra a violência, flagelos mais presentes do que nunca, que continuam a nos 

assombrar em diferentes partes do mundo. (...) Ao prestar aqui um sentido tributo aos 

israelenses caídos em Munique, quero dizer da minha sincera esperança de que o 

verdadeiro espírito olímpico sirva de inspiração para todas as nações do mundo, em 

especial no Oriente Médio. E que o sonho de uma paz justa e permanente possa 

transformar-se por fim em realidade para Israel e seus vizinhos”. (Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, na homenagem aos atletas israelenses mortos em 

Munique (1972), Rio de Janeiro, 14/08/2016) 

O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o atentado ocorrido durante uma 

cerimônia de casamento na cidade de Gaziantep, na Turquia, que resultou em dezenas 

de mortos e feridos. Ao transmitir aos familiares das vítimas, à comunidade curda e ao 

povo e ao governo da Turquia suas condolências e solidariedade, o governo brasileiro 

reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação. 

(Nota à imprensa nº 303. Atentado na Turquia, 22/08/2016). 

 

O governo brasileiro condena veementemente o ataque ocorrido em Galkayo, na 

Somália, reivindicado pelo grupo autodenominado “Al-Shabaab”, que resultou em ao 

menos uma dezena de mortos e diversos feridos. Ao manifestar sua solidariedade aos 

familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Somália, o Brasil reitera seu repúdio a 

todos os atos de terrorismo, praticados sob qualquer pretexto, e reitera seu apoio aos 

esforços de consolidação das instituições somalis. (Nota à imprensa nº 304. Atentado 

na Somália, 22/08/2016). 

 

O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, a notícia do assassinato de 

oito militares da Força Tarefa Conjunta do Paraguai em consequência de ataque armado 

no Departamento de Concepción, no norte do país. O governo brasileiro reitera, nos 

mais fortes termos, sua vigorosa condenação a esse brutal atentado e a quaisquer atos de 

violência e terrorismo. Estendemos nossa fraterna solidariedade aos familiares das 

vítimas, ao povo e ao governo do Paraguai. (Nota à imprensa nº 315. Ataque no 

Paraguai, 28/08/2016). 

O governo brasileiro repudia o atentado terrorista que deixou dois israelenses mortos e 

seis feridos, ontem em Jerusalém. Ao expressar pêsames aos familiares das vítimas e 

solidariedade ao povo e ao governo de Israel, o Brasil reafirma sua condenação do 

terrorismo e reitera que nenhum ato dessa natureza pode ser justificado. Além do 

inaceitável custo em vidas humanas, o terrorismo torna mais difícil alcançar o objetivo 

comum de paz no Oriente Médio. (Nota à imprensa nº 384. Atentado em Jerusalém, 

10/10/2016) 
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ÁFRICA 

“Estaremos empenhados igualmente em atualizar o intercâmbio com a África, o grande 

vizinho do outro lado do Atlântico. Não pode esta relação restringir-se a laços fraternos 

do passado e às correspondências culturais, mas, sobretudo, forjar parcerias concretas 

no presente e para o futuro. Ao contrário do que se procurou difundir entre nós, a África 

moderna não pede compaixão, mas espera um efetivo intercâmbio econômico, 

tecnológico e de investimentos. Nesse sentido, a solidariedade estreita e pragmática para 

com os países do Sul do planeta terra continuará a ser uma diretriz essencial da 

diplomacia brasileira. Essa é a estratégia Sul-Sul correta, não a que chegou a ser 

praticada com finalidades publicitárias, escassos benefícios econômicos e grandes 

investimentos diplomáticos. (...) E, com sentido de pragmatismo, daremos atenção aos 

mecanismos de articulação com a África e com os países árabes”. (Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de transmissão de 

cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

“De fato, na estratégia de internacionalização do agronegócio brasileiro, destaca-se o 

potencial do continente africano. (...) O incremento da urbanização e do poder de 

compra da população nesses países deverá ser acompanhado pelo crescimento da 

demanda por alimentos. Ademais, há grande demanda em países africanos pela 

expertise brasileira no agronegócio. (...) É bastante positivo que já haja empresas 

brasileiras atentas a essas oportunidades. Cabe mencionar a bem-sucedida atuação de 

empresários brasileiros no Sudão, onde estão envolvidos em projetos para a produção de 

algodão, soja e outros grãos. Também há empresários brasileiros atuantes no 

agronegócio de países do Golfo da Guiné e dos nossos tradicionais parceiros lusófonos, 

como Angola, Cabo Verde e Moçambique”. (Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra discurso por ocasião do evento “Global Agribusiness Forum 2016 – Agriculture 

of Tomorrow: doing more with less", São Paulo, 04/07/2016) 

 

 
  



 

 

Mali 

O governo brasileiro acompanha com preocupação a situação no Mali, onde 

enfrentamentos armados na cidade de Nampala, próximo à fronteira com a Mauritânia, 

resultaram em cerca de uma centena de mortos e feridos. O governo brasileiro condena 

o uso da violência por grupos armados contra as forças armadas do Mali e expressa sua 

solidariedade ao povo e ao governo malinês. Ao lamentar profundamente os ataques 

contra as forças armadas malinesas no dia 19 e 20 de julho, o Brasil reitera o repúdio ao 

recurso à violência como forma de dirimir disputas e conclama os diferentes grupos 

com atuação no Mali à plena adesão ao espírito e aos termos do Acordo de Paz e de 

Reconciliação assinado em maio de 2015. (Nota à imprensa nº 273. Situação no Mali, 

22/07/2016) 

  



 

 

Sudão do Sul 

O governo brasileiro acompanha com preocupação a situação no Sudão do Sul, onde 

enfrentamentos armados na capital Juba resultaram, ontem, em grande número de 

mortes. O governo brasileiro condena o uso da violência e expressa sua solidariedade ao 

povo do Sudão do Sul. Ao lamentar profundamente o episódio, ocorrido na véspera do 

quinto aniversário da independência do Sudão do Sul, o Brasil reitera o repúdio ao 

recurso à violência como forma de dirimir disputas e conclama as partes envolvidas a 

absterem-se de novos enfrentamentos e a buscarem solução política por meio do diálogo 

e em plena adesão ao espírito e aos termos do acordo de paz alcançado em agosto de 

2015. (Nota à imprensa nº 257. Situação no Sudão do Sul, 10/07/2016). 

 

  



 

 

AMÉRICA DO SUL, CENTRAL E CARIBE  

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

“[P]recisamos renovar o MERCOSUL, para corrigir o que precisa ser corrigido, com o 

objetivo de fortalecê-lo, antes de mais nada quanto ao próprio livre-comércio entre seus 

países membros, que ainda deixa a desejar, de promover uma prosperidade 

compartilhada e continuar a construir pontes, em vez de aprofundar diferenças, em 

relação à Aliança para o Pacifico, que envolve três países sul-americanos, Chile, Peru e 

Colômbia, mais o México. Como disse Enrique Iglesias, muito bem observado, não 

podemos assistir impassíveis à renovação de uma espécie de Tratado de Tordesilhas, 

que aprofundaria a separação entre o leste e o oeste do continente sul americano”. 

(Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de 

transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

“Besides being based on the highly questionable argument of a “new split” in Latin 

America, supposedly brought about by the opposition between Mercosur and the Pacific 

Alliance integration mechanisms, the article disregards objective differences and 

overlooks relevant circumstances and data in comparing the two blocks. Mercosur has 

welcomed the establishment of the Pacific Alliance, has trade agreements with its three 

South American members (Chile, Colombia and Peru), which will lead to a free trade 

zone by 2019, and is negotiating with Mexico the widening of tariff reduction 

agreements. The two mechanisms hold regular meetings to advance their co-operation. 

They share the goal of enhancing their role in the global trade markets and consider that 

ever growing co-ordination between them, at many levels, can be achieved and should 

be pursued. There is no divide, only convergence based on shared goals. While 

comparing the performance of the two integration processes (Mercosur, established 25 

years ago, and the Pacific Alliance, established in 2011), the article overlooks the 

different stages of their evolution (...) It is not the best approach to try to infer long term 

trends in foreign direct investment from a rather small sample (three years). In fact, 

what the data really show is that Mercosur has a larger FDI/GDP ratio than the Pacific 

Alliance”. (Nota à imprensa nº 194. Resposta do ministro José Serra ao jornal 

Financial Times a propósito de artigo sobre o MERCOSUL, 30/05/2016) 

 

“O Mercosul faz 25 anos, em meio a bons resultados agregados, ao lado de algum 

ceticismos em relação ao período recente e ao futuro próximo. Tem pela frente o grande 

desafio da renovação e da adaptação a um cenário internacional cada vez mais 

competitivo e instável. A crise que atingiu a região nos últimos anos não diminui a 

importância do projeto de integração. Ao contrário, torna urgente recuperar o 

dinamismo perdido, com vistas ao nosso desenvolvimento e projeção externa. Ao 

Mercosul e a seu funcionamento institucional, incluindo o exercício da Presidência, 

interessa também o efeito das indefinições e pendências no processo de incorporação de 

normas pela Venezuela. A entrada do país nesse bloco, em julho de 2012, deu-se em 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14105-resposta-do-ministro-jose-serra-ao-jornal-financial-times-a-proposito-de-artigo-sobre-o-mercosul
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circunstâncias exóticas que, agora, quatro anos depois, cobram sua fatura (...) São regras 

que definem a identidade, a forma e o funcionamento do Mercosul. Não é um tema 

menor. Antes, é o que confere ao bloco conteúdo e identidade. Até o momento, a 

Venezuela incorporou pouco mais da metade dessas normas. (...) Ou seja, falta ainda um 

expressivo conjunto incluindo aí documentos essenciais, como o “Protocolo de 

Assunção sobre o Compromisso com a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no 

Mercosul (2005)”, o “Acordo de Residência do Mercosul (2002)” e o “Acordo de 

Complementação Econômica n. 18, no âmbito da Associação Latino-Americana de 

Integração (Aladi)”. O Mercosul não se pode deixar paralisar. Ao lado dos demais 

sócios, estamos determinados a modernizar o bloco, a derrubar os entraves que ainda 

impedem o total livre fluxo de comércio dentro do próprio bloco, a negociar matérias 

pendentes como investimentos e compras governamentais, a concluir novos acordos 

com parceiros extrarregionais e integrar-nos de maneira cada vez mais competitiva e 

proveitosa com o resto do mundo”.  (Artigo do ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, “Vinte e cinco anos e muito por fazer”, publicado no O Globo, 10/07/2016) 

 

O governo brasileiro lamenta que a Venezuela não tenha logrado êxito, no prazo que se 

encerrou em 12 de agosto de 2016, em seus esforços para o pleno cumprimento dos 

compromissos assumidos quando da assinatura do Protocolo de Adesão da República 

Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL, em 4 de julho de 2006, em Caracas. Entre 

as normas e acordos que não foram incorporados ao ordenamento jurídico da Venezuela 

encontram-se o Acordo de Complementação Econômica nº 18 (1991), Protocolo de 

Assunção sobre Compromisso com a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos do 

MERCOSUL (2005) e Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do 

MERCOSUL (2002). Levantamento exaustivo da situação em 13 de agosto de 2016 

será finalizado mediante consultas à Secretaria do MERCOSUL, que compila as 

informações recebidas da Venezuela a esse respeito. Diante do cenário de 

descumprimento unilateral de disposições essenciais para a execução do Protocolo de 

Adesão da Venezuela ao MERCOSUL, nos próximos dias o governo brasileiro avaliará 

a situação detidamente, à luz do direito internacional, e manterá a devida coordenação 

com os demais Estados Partes fundadores do MERCOSUL (Argentina, Paraguai e 

Uruguai). O Governo brasileiro estará engajado nesse exercício plenamente imbuído do 

espírito de integração que une os países do MERCOSUL. Os membros fundadores do 

MERCOSUL terão diante de si a complexa tarefa de definir as medidas jurídicas 

aplicáveis frente a esta realidade, indesejada por todos. Ao povo venezuelano, o 

Governo brasileiro ressalta a solidariedade da nação brasileira e a garantia de que 

trabalhará pelo fortalecimento dos laços históricos que os unem, no interesse do 

MERCOSUL e de seus Estados Partes. (Nota à Imprensa nº 296. Estado da 

Implementação do Protocolo de Adesão da Venezuela ao MERCOSUL, 13/08/2016) 

O governo brasileiro tem buscado, de maneira construtiva, uma solução para o impasse 

em torno da Presidência Pro Tempore do Mercosul. (...) Ao Brasil interessa um 

Mercosul fortalecido e atuante, com uma Presidência Pro Tempore que tenha cumprido 

os requisitos jurídicos mínimos para o seu exercício e que seja capaz de liderar o 



 

 

processo de aprofundamento e modernização da integração. (...) Nesse contexto, o 

governo brasileiro recebeu com profundo descontentamento e surpresa as declarações 

do chanceler Nin Novoa sobre a visita do ministro José Serra ao Uruguai, que teriam 

sido feitas durante audiência da Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara de 

Deputados uruguaia, no último dia 10 de agosto. O teor das declarações não é 

compatível com a excelência das relações entre o Brasil e o Uruguai. O secretário-geral 

das Relações Exteriores convocou hoje o embaixador do Uruguai em Brasília para uma 

reunião em que expressou o profundo descontentamento do Brasil com as declarações e 

solicitou esclarecimentos. (Nota à imprensa nº 299. Declarações do chanceler 

uruguaio, 16/08/2016).
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União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) 

O Ministério das Relações Exteriores repudia declarações do secretário-geral da 

UNASUL, Ernesto Samper, sobre a conjuntura política no Brasil, que qualificam de 

maneira equivocada o funcionamento das instituições democráticas do Estado brasileiro. 

Os argumentos apresentados, além de errôneos, deixam transparecer juízos de valor 

infundados e preconceitos contra o Estado brasileiro e seus poderes constituídos e fazem 

interpretações falsas sobre a Constituição e as leis brasileiras. Além disso, transmitem a 

interpretação absurda de que as liberdades democráticas, o sistema representativo, os 

direitos humanos e sociais e as conquistas da sociedade brasileira se encontrariam em 

perigo. A realidade é oposta. Tais juízos e interpretações do secretário-geral são 

incompatíveis com as funções que exerce e com o mandato que recebeu do conjunto de 

países sul-americanos nos termos do Tratado Constitutivo e do Regulamento Geral da 

UNASUL. (Nota à imprensa nº 177. Declarações do secretário-geral da UNASUL 

sobre a situação interna no Brasil, 13/05/2016) 
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Aliança do Pacífico 

“[P]recisamos renovar o Mercosul, para corrigir o que precisa ser corrigido, com o 

objetivo de fortalecê-lo, antes de mais nada quanto ao próprio livre-comércio entre seus 

países membros, que ainda deixa a desejar, de promover uma prosperidade 

compartilhada e continuar a construir pontes, em vez de aprofundar diferenças, em 

relação à Aliança para o Pacifico, que envolve três países sul-americanos, Chile, Peru e 

Colômbia, mais o México. Como disse Enrique Iglesias, muito bem observado, não 

podemos assistir impassíveis à renovação de uma espécie de Tratado de Tordesilhas, 

que aprofundaria a separação entre o leste e o oeste do continente sul americano.  Em 

relação ao México, será prioritário aproveitar plenamente o enorme potencial de 

complementaridade existente entre nossas economias e hoje das nossas visões 

internacionais”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião 

da cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

“Besides being based on the highly questionable argument of a “new split” in Latin 

America, supposedly brought about by the opposition between Mercosur and the Pacific 

Alliance integration mechanisms, the article disregards objective differences and 

overlooks relevant circumstances and data in comparing the two blocks. Mercosur has 

welcomed the establishment of the Pacific Alliance, has trade agreements with its three 

South American members (Chile, Colombia and Peru), which will lead to a free trade 

zone by 2019, and is negotiating with Mexico the widening of tariff reduction 

agreements. The two mechanisms hold regular meetings to advance their co-operation. 

They share the goal of enhancing their role in the global trade markets and consider that 

ever growing co-ordination between them, at many levels, can be achieved and should 

be pursued. There is no divide, only convergence based on shared goals. While 

comparing the performance of the two integration processes (Mercosur, established 25 

years ago, and the Pacific Alliance, established in 2011), the article overlooks the 

different stages of their evolution (...) It is not the best approach to try to infer long term 

trends in foreign direct investment from a rather small sample (three years). In fact, 

what the data really show is that Mercosur has a larger FDI/GDP ratio than the Pacific 

Alliance”. (Nota à imprensa nº 194. Resposta do ministro José Serra ao jornal 

Financial Times a propósito de artigo sobre o MERCOSUL, 30/05/2016) 
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Integração fronteiriça  

“[U]ma [diretriz] que temos que cumprir, colaborando com os ministérios da Justiça, da 

Defesa e da Fazenda, no que se refere à Receita Federal: a proteção das fronteiras, hoje 

o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil, vamos ter isso 

claro, que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é 

monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a 

cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas 

que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, 

Brasília, 18/05/2016) 
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Argentina 

“Um dos principais focos de nossa ação diplomática em curto prazo será a parceria com 

a Argentina, com a qual passamos a compartilhar referências semelhantes para a 

reorganização da política e da economia”. (Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, discurso por ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 

18/05/2016) 

 

“[T]o talk about a “rivalry” between Argentina and Brazil in 2016 is laughable. In fact, 

the two largest countries in South America have built a strong strategic partnership 

which is at the very core of Mercosur”. (Nota à imprensa nº 194. Resposta do ministro 

José Serra ao jornal Financial Times a propósito de artigo sobre o MERCOSUL, 

30/05/2016) 

 

A República Argentina celebra, hoje, o 200º aniversário de sua independência. A 

Argentina, sócio fundamental na construção do projeto de integração regional 

representado pelo Mercosul, é um parceiro prioritário do Brasil, e essa relação bilateral 

de amizade e confiança contribuiu para a constituição de um espaço regional de paz e de 

cooperação. O governo brasileiro congratula o governo e o povo da Argentina pelas 

conquistas alcançadas desde a sua independência e reafirma a disposição de seguir 

trabalhando para que, sobre as sólidas bases já existentes, as relações entre os dois 

países se fortaleçam ainda mais, sob o marco da fraternidade, do dinamismo e de um 

futuro de prosperidade compartilhada. (Nota à imprensa nº 256. Bicentenário da 

independência argentina, 09/07/2016) 

 

“Comemoramos ontem, 18 de julho, os 25 anos da assinatura do Acordo de Guadalajara 

para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear entre Brasil e Argentina. Entre 

suas inovações, o Acordo determinou a criação da Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (Abacc) para verificar o compromisso 

assumido por Brasil e Argentina de perseguir de forma inequívoca o uso 

exclusivamente pacífico da energia nuclear e para administrar o recém-criado Sistema 

Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Poucos meses mais tarde, 

no ano de 1991, os dois países assinavam o Acordo Quadripartite com a Abacc e a 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Foi a primeira vez que Brasil e 

Argentina negociaram como uma delegação junto a um organismo internacional. Em 

curto espaço de tempo, marcos fundamentais da relação bilateral estratégica entre Brasil 

e Argentina eram estabelecidos, o que propiciou atmosfera de paz, confiança recíproca e 

cooperação que prevalecem entre os dois países. Tendo em conta a prioridade que 

conferimos ao relacionamento bilateral, um dos mais importantes focos de nossas 

respectivas ações diplomáticas, é natural que atuemos de forma integrada como 

parceiros nas mais diversas áreas. A receptividade com que esse objetivo é abraçado por 

ambas as nossas sociedades em muito se deve à decisão de estreitar a nossa cooperação 

na área nuclear. (...) O processo de redemocratização em ambos os países, a partir dos 
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anos 80, abriu o caminho para uma transformação radical na forma com que Brasil e 

Argentina percebiam um ao outro, inaugurando um relacionamento amplo, 

caracterizado pela cooperação e pela integração. Os presidentes José Sarney e Raul 

Alfonsín desempenharam papel fundamental nessa mudança. Também foi importante a 

continuidade desse processo por seus sucessores, cujos esforços, acompanhados de um 

forte compromisso por parte de cientistas e diplomatas de ambos os países, culminaram 

com a criação da Abacc. O processo de cooperação bilateral permite que hoje nos 

dediquemos sem receios ao desenvolvimento da energia nuclear para fins 

exclusivamente pacíficos, com vistas ao avanço tecnológico, econômico e social. 

Atualmente, Brasil e Argentina cooperam não apenas na verificação recíproca das 

atividades nucleares, mas também em uma série de projetos conjuntos que buscam 

concretizar o sentido estratégico da nossa relação. É o caso da construção do Reator 

Multipropósito Brasileiro e do Reator RA-10 da Argentina, projetos emblemáticos 

conduzidos conjuntamente pelos dois países e capazes de abastecer todo o mercado 

regional do radioisótopo Molibdênio-99, chave para a indústria medicinal. (...) A 

profunda confiança que essa dinâmica requer e o alto grau de reciprocidade que a 

caracteriza atestam não só a singularidade da relação Brasil-Argentina, mas também sua 

contribuição para a região e para o mundo, ao tratar-se de um acordo paradigmático em 

matéria de segurança e não proliferação. Essa rica experiência hoje serve de exemplo 

como possível modelo para a superação de impasses em outras regiões do globo. Nossa 

experiência com a Abacc demonstra que é possível criar novos níveis de confiança por 

meio da diplomacia e da criação de instituições originais. Em política, é preciso saber 

ousar em nome de um bem maior: a paz. É com base nessa estratégia e nessa vocação 

pacífica que Brasil e Argentina continuarão a fortalecer cada vez mais seus laços de 

amizade e cooperação tanto na área nuclear como em todas aquelas que contribuam para 

o desenvolvimento sustentável de nossos países e o bem-estar de nossas sociedades”. 

(Artigo dos Ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina, José Serra e 

Susana Malcorra, “Brasil e Argentina, 25 anos de cooperação nuclear”, publicado 

no Valor Econômico, 19/07/2016). 
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Bolívia 

O Ministério das Relações Exteriores rejeita enfaticamente as manifestações dos 

governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, assim como da Aliança 

Bolivariana para os Povos de Nossa América/Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA/TCP), que se permitem opinar e propagar falsidades sobre o processo político 

interno no Brasil. Esse processo se desenvolve em quadro de absoluto respeito às 

instituições democráticas e à Constituição Federal. Como qualquer observador isento 

pode constatar, o processo de impedimento é previsão constitucional; o rito estabelecido 

na Constituição e na lei foi seguido rigorosamente, com aval e determinação do STF; e 

o Vice-Presidente assumiu a presidência por determinação da Constituição Federal, nos 

termos por ela fixados. (Nota à imprensa nº 176. Manifestações sobre a situação 

interna no Brasil, 13/05/2016)  

O governo brasileiro recebeu, com pesar e consternação, a notícia do assassinato do 

vice-ministro de Regime Interior e Polícia do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodolfo 

Illanes. Ao condenar enfaticamente tal ato de violência, expressamos a mais sentida 

solidariedade aos familiares do vice-ministro Illanes e ao governo boliviano. (Nota à 

imprensa nº 314. Assassinato do vice-ministro de Regime Interior e Polícia da 

Bolívia, 28/08/2016) 

O governo brasileiro lamenta as manifestações de incompreensão dos governos da 

Bolívia, do Equador e de Cuba sobre a conclusão do processo de impedimento da ex-

Presidente da República. O processo foi conduzido em estrito respeito ao que 

estabelecem as leis e a Constituição brasileiras e constitui um exemplo que fortalece a 

democracia no país e na região. Os governos desses países reincidem em expressões 

equivocadas que ignoram os fundamentos de um Estado democrático de direito, como o 

que vige de maneira plena no Brasil. O governo brasileiro conclama as autoridades 

desses países a manterem a serenidade e a respeitarem os princípios e valores que regem 

as relações entre as nações latino-americanas. (Nota à imprensa nº 319. Manifestações 

sobre o processo político no Brasil, 31/08/2016) 
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Colômbia 

O Governo brasileiro congratula-se com o povo e o Governo da Colômbia pelo acordo 

anunciado hoje, 22 de junho, para o cessar-fogo bilateral e definitivo das hostilidades 

com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo (FARC-EP). 

Trata-se de passo fundamental para o fim da violência e a pacificação definitiva da 

Colômbia, que representa uma vitória para todos os colombianos e um motivo de júbilo 

para a região como um todo. O Governo brasileiro ressalta a contribuição decisiva de 

Cuba para o êxito do processo de paz, confia que a assinatura do Acordo, anunciada 

para amanhã, em Havana, abrirá um novo e promissor capítulo para a Colômbia e 

reafirma sua disposição de contribuir com o Governo daquele país vizinho e amigo para 

sua plena implementação. (Nota à imprensa nº 224. Processo de paz na Colômbia, 

22/06/2016) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República da 

Colômbia concedeu agrément a Julio Glinternick Bitelli 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 226. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil na Colômbia, 

23/06/2016). 

O governo brasileiro expressa sua satisfação e transmite suas felicitações ao povo e ao 

governo da Colômbia pela conclusão anunciada hoje, dia 24 de agosto, do acordo que 

encerra meio século de hostilidades com as Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia-Exército do Povo (FARC-EP). O desenlace positivo das negociações em 

Havana atesta de forma eloquente o compromisso dos colombianos com a paz e a 

reconciliação nacional. Trata-se de um acontecimento de transcendência histórica, não 

só para a Colômbia, mas para toda a região. Nesse contexto auspicioso, o governo 

brasileiro reitera sua disposição de contribuir com o governo da Colômbia para a plena 

implementação do acordo e reafirma seu compromisso permanente com o 

fortalecimento das relações entre os dois países. (Nota à imprensa nº 307, Nota do 

ministro das Relações Exteriores, José Serra, sobre o acordo de paz entre o governo 

da Colômbia e as FARC, 24/08/2016) 
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Cuba 

O Ministério das Relações Exteriores rejeita enfaticamente as manifestações dos 

governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, assim como da Aliança 

Bolivariana para os Povos de Nossa América/Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA/TCP), que se permitem opinar e propagar falsidades sobre o processo político 

interno no Brasil. Esse processo se desenvolve em quadro de absoluto respeito às 

instituições democráticas e à Constituição Federal. Como qualquer observador isento 

pode constatar, o processo de impedimento é previsão constitucional; o rito estabelecido 

na Constituição e na lei foi seguido rigorosamente, com aval e determinação do STF; e 

o Vice-Presidente assumiu a presidência por determinação da Constituição Federal, nos 

termos por ela fixados. (Nota à imprensa nº 176. Manifestações sobre a situação 

interna no Brasil, 13/05/2016)  

O Governo brasileiro lamenta as manifestações de incompreensão dos Governos da 

Bolívia, do Equador e de Cuba sobre a conclusão do processo de impedimento da ex-

Presidente da República.O processo foi conduzido em estrito respeito ao que 

estabelecem as leis e a Constituição brasileiras e constitui um exemplo que fortalece a 

democracia no país e na região. Os Governos desses países reincidem em expressões 

equivocadas que ignoram os fundamentos de um Estado democrático de direito, como o 

que vige de maneira plena no Brasil. O Governo brasileiro conclama as autoridades 

desses países a manterem a serenidade e a respeitarem os princípios e valores que regem 

as relações entre as nações latino-americanas. (Nota à imprensa nº 319. Manifestações 

sobre o processo político no Brasil, 31/08/2016) 
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Equador 

O Ministério das Relações Exteriores rejeita enfaticamente as manifestações dos 

governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, assim como da Aliança 

Bolivariana para os Povos de Nossa América/Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA/TCP), que se permitem opinar e propagar falsidades sobre o processo político 

interno no Brasil. Esse processo se desenvolve em quadro de absoluto respeito às 

instituições democráticas e à Constituição Federal. Como qualquer observador isento 

pode constatar, o processo de impedimento é previsão constitucional; o rito estabelecido 

na Constituição e na lei foi seguido rigorosamente, com aval e determinação do STF; e 

o Vice-Presidente assumiu a presidência por determinação da Constituição Federal, nos 

termos por ela fixados. (Nota à imprensa nº 176. Manifestações sobre a situação 

interna no Brasil, 13/05/2016)  

O Governo brasileiro lamenta as manifestações de incompreensão dos Governos da 

Bolívia, do Equador e de Cuba sobre a conclusão do processo de impedimento da ex-

Presidente da República.O processo foi conduzido em estrito respeito ao que 

estabelecem as leis e a Constituição brasileiras e constitui um exemplo que fortalece a 

democracia no país e na região. Os Governos desses países reincidem em expressões 

equivocadas que ignoram os fundamentos de um Estado democrático de direito, como o 

que vige de maneira plena no Brasil. O Governo brasileiro conclama as autoridades 

desses países a manterem a serenidade e a respeitarem os princípios e valores que regem 

as relações entre as nações latino-americanas. (Nota à imprensa nº 319. Manifestações 

sobre o processo político no Brasil, 31/08/2016) 
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México 

“Más allá de la natural simpatía recíproca entre mexicanos y brasileños, de la atracción 

que sentimos por la historia y las tradiciones de cada uno, la verdad es que todavía 

persisten prejuicios en nuestra relación y un enorme déficit de conocimiento recíproco. 

Por eso necesitamos tanto conocernos cada vez más y mejor. De hecho lo estamos 

haciendo a través de un fuerte aumento del turismo entre los dos países. (...)Y lo 

estamos haciendo también con esfuerzos de un mayor y más intenso intercambio 

cultural, que es el puente más fértil y seguro para romper los prejuicios, para acercar a 

los pueblos que multiplicar las oportunidades de integración. México y Brasil deben 

verse cada vez más trabajando juntos en iniciativas comunes, especialmente en el 

campo económico, político y cultural. Es muy importante también que desde afuera 

otros nos vean trabajando juntos, compartiendo nuestras inquietudes, nuestro destino y 

nuestra cultura. Conocernos más y mejor y aproximar a nuestros pueblos a través de la 

cultura es un factor que genera mayor confianza en la integración latinoamericana y que 

asegura para todos nosotros un mayor grado de equilibrio en nuestras relaciones con 

todo el mundo. (...)El modernismo en Brasil, al igual que en México, fue parte de un 

largo proceso de búsqueda de la identidad nacional. Eso está visible, por supuesto, en la 

grande obra de los muralistas mexicanos. Al igual, esta es la directriz fundamental del 

modernismo brasileño. Octavio Paz habla de la búsqueda de una identidad nacional 

propia ante "la infinita riqueza del mundo". Así también hablan los modernistas 

brasileños”. (Embaixador Enio Cordeiro por ocasião da inauguração da exposição 

"Antropofagia y Modernidad" no Museo Nacional de Arte (MUNAL), Cidade do 

México, 16/06/2016) 
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Nicarágua 

O Ministério das Relações Exteriores rejeita enfaticamente as manifestações dos 

governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, assim como da Aliança 

Bolivariana para os Povos de Nossa América/Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA/TCP), que se permitem opinar e propagar falsidades sobre o processo político 

interno no Brasil. Esse processo se desenvolve em quadro de absoluto respeito às 

instituições democráticas e à Constituição Federal. Como qualquer observador isento 

pode constatar, o processo de impedimento é previsão constitucional; o rito estabelecido 

na Constituição e na lei foi seguido rigorosamente, com aval e determinação do STF; e 

o Vice-Presidente assumiu a presidência por determinação da Constituição Federal, nos 

termos por ela fixados. (Nota à imprensa nº 176. Manifestações sobre a situação 

interna no Brasil, 13/05/2016)  
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Paraguai 

“É com satisfação que anuncio a assinatura do Acordo de Serviços Aéreos entre Brasil e 

Paraguai, instrumento que facilitará enormemente o fluxo de passageiros e cargas entre 

nossos países. É com igual satisfação que celebro a conclusão das negociações do 

Acordo para a construção de ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades 

de Porto Murtinho (no lado brasileiro) e Carmelo Peralta (no lado paraguaio). A ponte 

será fundamental para viabilizar a ligação rodoviária entre os portos de Santos, no 

Brasil, e de Iquique e Antofagasta, no Chile. Avançar no tema da integração física com 

o Paraguai ajudará à integração entre nossos países, mas também ampliará a conexão do 

Cone Sul com o resto da América do Sul e com as regiões mais dinâmicas da economia 

mundial. (...) Brasil e Paraguai estão dispostos a aproveitar melhor o potencial de 

circulação na Bacia do Prata. (...) O Brasil é o principal destino das exportações 

paraguaias. O chanceler Loizaga e eu examinamos os meios de recuperar o dinamismo 

do comércio bilateral, que se ressentiu das dificuldades de conjuntura dos últimos 

tempos. (...) Queremos fazer uso das instituições existentes, como a Comissão de 

Monitoramento do Comércio, e fomentar cada vez mais a integração da produção entre 

nossos países. O Brasil já detém o segundo maior estoque de Investimentos Estrangeiros 

Diretos no Paraguai. Há também ampla convergência entre o Brasil e o Paraguai quanto 

à urgência de avançar na agenda de negociações externas do MERCOSUL (...) 

Ressaltamos a conveniência de também estreitar os laços entre o MERCOSUL e a 

Aliança do Pacífico. (...) Também ressaltei ao chanceler Loizaga a necessidade de 

dedicarmos atenção especial às iniciativas de prevenção e combate ao contrabando, que 

tanto prejuízo causa ao comércio legal, à produção e à arrecadação tributária em nossos 

países. Concordamos sobre a necessidade de fortalecer os canais de contato institucional 

para combater os ilícitos internacionais, não apenas o contrabando, mas também o 

narcotráfico e o tráfico de armas”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

declaração à imprensa por ocasião da visita do chanceler do Paraguai, embaixador 

Eladio Loizaga, Brasília, 08/06/2016) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República do 

Paraguai concedeu "agrément" a Carlos Alberto Simas Magalhães 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 305. Concessão de Agrément ao embaixador do Brasil no Paraguai, 

23/08/2016)         

O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, a notícia do assassinato de 

oito militares da Força Tarefa Conjunta do Paraguai em consequência de ataque armado 

no Departamento de Concepción, no norte do país. O governo brasileiro reitera, nos 

mais fortes termos, sua vigorosa condenação a esse brutal atentado e a quaisquer atos de 

violência e terrorismo. Estendemos nossa fraterna solidariedade aos familiares das 

vítimas, ao povo e ao governo do Paraguai. (Nota à imprensa nº 315. Ataque no 

Paraguai, 28/08/2016).
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Peru 

O governo brasileiro congratula o governo e o povo peruanos pela realização do 

segundo turno das eleições presidenciais do último domingo, 5 de junho. O processo 

eleitoral, transcorrido de forma transparente e pacífica, atesta a vitalidade da democracia 

no Peru. O governo brasileiro felicita o senhor Pedro Pablo Kuczynski por sua eleição e 

reitera sua disposição de trabalhar com as novas autoridades peruanas no 

aprofundamento das excelentes relações de amizade e cooperação que existem entre 

Brasil e Peru. (Nota à imprensa nº 176. Resultado das eleições presidenciais no Peru, 

10/06/2016)  
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Uruguai 

Durante a visita ao Uruguai, o ministro José Serra também tratou com o presidente 

Tabaré Vázquez e com o chanceler Nin Novoa do potencial de aprofundamento das 

relações entre o Brasil e o Uruguai e de oportunidades que os dois países podem e 

devem explorar conjuntamente em terceiros mercados. O Brasil considera o Uruguai um 

parceiro estratégico. Nesse contexto, o governo brasileiro recebeu com profundo 

descontentamento e surpresa as declarações do chanceler Nin Novoa sobre a visita do 

ministro José Serra ao Uruguai [a respeito da solução para o impasse em torno da 

Presidência Pro Tempore do Mercosul], que teriam sido feitas durante audiência da 

Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara de Deputados uruguaia, no último dia 

10 de agosto. O teor das declarações não é compatível com a excelência das relações 

entre o Brasil e o Uruguai. O secretário-geral das Relações Exteriores convocou hoje o 

embaixador do Uruguai em Brasília para uma reunião em que expressou o profundo 

descontentamento do Brasil com as declarações e solicitou esclarecimentos. (Nota à 

imprensa nº 299. Declarações do chanceler uruguaio, 16/08/2016). 
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Venezuela 

O Ministério das Relações Exteriores rejeita enfaticamente as manifestações dos 

governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, assim como da Aliança 

Bolivariana para os Povos de Nossa América/Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA/TCP), que se permitem opinar e propagar falsidades sobre o processo político 

interno no Brasil. Esse processo se desenvolve em quadro de absoluto respeito às 

instituições democráticas e à Constituição Federal. Como qualquer observador isento 

pode constatar, o processo de impedimento é previsão constitucional; o rito estabelecido 

na Constituição e na lei foi seguido rigorosamente, com aval e determinação do STF; e 

o Vice-Presidente assumiu a presidência por determinação da Constituição Federal, nos 

termos por ela fixados. (Nota à imprensa nº 176. Manifestações sobre a situação 

interna no Brasil, 13/05/2016)  

Temos acompanhado com apreensão os acontecimentos na Venezuela: a radicalização 

política, o aprofundamento da crise econômica e o contínuo agravamento da situação 

humanitária e dos direitos humanos, inclusive das prisões arbitrárias. Preocupa-nos o 

sofrimento do povo venezuelano devido ao desabastecimento alimentar, à superinflação 

e ao colapso da oferta de medicamentos. Queremos assegurar que o governo brasileiro 

apoia iniciativas construtivas que visem a promover um entendimento entre o atual 

governo venezuelano e a oposição. Como país vizinho, amigo e solidário da nação 

venezuelana, o Brasil está pronto a contribuir na busca desse entendimento e a colaborar 

para o atendimento das carências mais críticas que afetam a população do país vizinho. 

Estamos dispostos a doar medicamentos básicos produzidos por nossos laboratórios 

públicos, entregando-os a organizações internacionais humanitárias que possam 

promover sua distribuição. (Nota à imprensa nº 204. Situação na Venezuela, 

06/06/2016) 

O governo brasileiro manifesta sua preocupação com as agressões sofridas por 

parlamentares hoje em Caracas, as quais reclamam efetiva apuração de 

responsabilidades e dificultam o diálogo que se faz necessário entre o governo e a 

oposição para assegurar a plena observância do Estado de Direito. (Nota à imprensa nº 

211. Incidente na Venezuela, 09/06/2016) 

O Ministro José Serra recebeu hoje, 14 de junho, a visita de Henrique Capriles, 

Governador do estado de Miranda, importante liderança da oposição venezuelana, e 

principal defensor da via eleitoral, democrática e pacífica, para o encaminhamento da 

grave crise que afeta aquele país. No encontro, foi discutida a situação política, 

econômica, humanitária e de direitos humanos que aflige a Venezuela. O relato do 

Governador Capriles confirma a urgência de um encaminhamento para a crise 

venezuelana. O Ministro José Serra reiterou a preocupação do Brasil e a disposição de 

contribuir para a busca de soluções, sempre com vistas a preservar a democracia e 

aliviar o sofrimento da população. O Brasil gostaria de ver restaurado um canal de 

diálogo entre o governo e a oposição. No entanto, tal diálogo, para ser válido, deve ser 

de boa-fé, efetivo e de natureza não procrastinatória. O Ministro e o Governador 
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conversaram sobre as iniciativas em curso no âmbito da OEA, da UNASUL e do 

Mercosul e sobre o andamento do processo de convocação de referendo revogatório. O 

Ministro assinalou que o Brasil vê com bons olhos essa alternativa. O Ministro Serra 

enfatizou o imperativo de que sejam plenamente respeitadas a constituição e as leis 

venezuelanas e, nesse sentido, a independência e as prerrogativas dos diferentes poderes 

do Estado, de modo a que prevaleça a vontade soberana do povo venezuelano. O 

Ministro Serra ressaltou a particular preocupação do Governo brasileiro com a questão 

humanitária, em especial a grave escassez de medicamentos, e renovou a disposição do 

governo brasileiro de doar medicamentos básicos produzidos por nossos laboratórios 

públicos, por intermédio de organizações internacionais. O Ministro reiterou sua 

preocupação com prisões arbitrárias e recordou que o governo venezuelano tem o dever 

de garantir a liberdade de expressão e o pleno respeito aos direitos humanos de todos os 

cidadãos do país. (Nota à imprensa nº 218. Visita do governador Henrique Capriles, 

14/06/2016) 

“A presidência do bloco, atualmente a cargo do Uruguai, é exercida semestralmente, em 

sequência alfabética. Ocorre que as circunstâncias políticas na Venezuela, bem como o 

estágio em que se encontra o cumprimento por esse país das obrigações que assumiu ao 

aderir ao Mercosul, levaram o Brasil a sugerir a postergação da próxima transmissão, 

que seria em julho, até o próximo mês de agosto. Todos nós acompanhamos com 

preocupação os desdobramentos da crise política, econômica e humanitária na 

Venezuela. O debate sobre o funcionamento de sua democracia reflete uma realidade de 

polarização e acirramento retórico de difícil superação. O conflito entre Executivo e 

Congresso paralisa o país, e a ação do Judiciário é objeto de sério questionamento. 

Evidências de que setores ligados ao governo querem o fechamento da Assembleia 

Nacional dão a medida da turbulência. Há denúncias de prisões arbitrárias, crescente 

violência nas ruas e uma gravíssima crise de desabastecimento de alimentos e remédios, 

que vem castigando duramente a população, sobretudo a mais pobre. O Brasil aposta no 

diálogo entre as principais forças políticas venezuelanas para o encaminhamento dos 

impasses. Mas é forçoso reconhecer que, hoje, o cenário é de grande instabilidade e de 

falta de vontade política para levar adiante a construção de pontes para uma saída 

democrática da crise. Ao Mercosul e a seu funcionamento institucional, incluindo o 

exercício da Presidência, interessa também o efeito das indefinições e pendências no 

processo de incorporação de normas pela Venezuela. A entrada do país nesse bloco, em 

julho de 2012, deu-se em circunstâncias exóticas que, agora, quatro anos depois, cobram 

sua fatura. O ingresso de um novo membro exige consenso, mas o Paraguai se opunha à 

entrada da Venezuela, alegando, com razão, falta de cumprimento de requisitos prévios. 

Então, sob pretexto de que a demissão do então chefe de governo paraguaio, Fernando 

Lugo, embora seguindo normas constitucionais, fora antidemocrática, os demais 

membros decidiram suspender o Paraguai, artifício que permitiu a adoção precipitada e 

com base em critérios político- ideológicos, do protocolo que viria a reger a adesão da 

Venezuela. Esse protocolo, ao contrário do que seria correto, autorizou a entrada 

imediata da Venezuela, deixando para quatro anos depois a obrigação de incorporar o 

acervo legal do Mercosul, [que]. (...) São regras que definem a identidade, a forma e o 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14220-visita-do-governador-henrique-capriles
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funcionamento do Mercosul. Não é um tema menor. Antes, é o que confere ao bloco 

conteúdo e identidade. Até o momento, a Venezuela incorporou pouco mais da metade 

dessas normas. (...) Ou seja, falta ainda um expressivo conjunto incluindo aí 

documentos essenciais, como o “Protocolo de Assunção sobre o Compromisso com a 

Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Mercosul (2005)”, o “Acordo de 

Residência do Mercosul (2002)” e o “Acordo de Complementação Econômica n. 18, no 

âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi)”. Esse último, no qual 

estão refletidas as principais disciplinas comerciais do bloco, constitui a espinha dorsal 

do Mercosul comercial. A não incorporação dessas normas faz da Venezuela um sócio 

incompleto, inadimplente em relação a deveres que são fundamentais, como regras de 

origem, que definem se um produto pode ingressar nos demais parceiros sem pagar 

imposto de importação, cooperação judicial e regulamentos técnicos sobre meio 

ambiente, alimentos, direitos do consumidor e requisitos fitossanitários, entre outros. 

No momento em que os países da região, e o Mercosul com eles, voltam a conferir o 

devido valor à previsibilidade e à segurança jurídica, a expectativa de que a Venezuela 

cumpra com as obrigações assumidas é exigência lógica e requisito incontornável. Ao 

propor a postergação da transferência da Presidência, o Brasil age com prudência, 

abrindo espaço e tempo para avaliar com serenidade o melhor caminho a seguir”.  

(Artigo do Ministro das relações Exteriores, José Serra, “Vinte e cinco anos e muito 

por fazer”, publicado no O Globo, 10/07/2016) 

 

“Nós, abaixo assinados, estados membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), sublinhamos nosso compromisso com a Carta da Organização e a Carta 

Democrática Interamericana, a declaração do Conselho Permanente da OEA sobre a 

Venezuela de primeiro de junho de 2016 (CP / DEC 63/16), bem como nosso apoio a 

um diálogo político tempestivo, nacional, inclusivo e eficaz para fazer frente às 

necessidades urgentes do povo venezuelano, preservar a paz e a segurança, assegurar o 

pleno respeito aos direitos humanos, ao devido processo, à separação de poderes e à 

consolidação da democracia representativa. Levamos em consideração a apresentação 

do ex-presidente de governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, de 21 de junho 

de 2016, sobre a iniciativa de promover o diálogo político nacional na Venezuela, bem 

como o relatório do Secretário-Geral da OEA, Luis Almagro Lemes, de 23 de junho de 

2016, apresentado em conformidade com a Carta Democrática Interamericana, e as 

observações apresentadas pelos estados membros em ambas as reuniões do Conselho 

Permanente. Instamos o governo da Venezuela e a oposição a manter o mais 

rapidamente possível um diálogo franco e eficaz, de maneira direta, ou com o apoio de 

facilitadores, que permita encontrar soluções duradouras em um clima de paz e de 

respeito mútuo, exortando-os a manter a observância das formas de expressão e 

participação pacíficas e não violentas. Tomamos nota do anúncio feito pelo Conselho 

Nacional Eleitoral da Venezuela sobre a verificação das assinaturas necessárias para 

avançar à fase de petição do referendo revogatório presidencial. Fazemos um chamado 

às autoridades venezuelanas a garantir o exercício dos direitos constitucionais do povo 

venezuelano e, também, que se cumpram, de forma clara, concreta e sem demora, as 
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etapas restantes para a realização do referendo revogatório presidencial, contribuindo, 

assim, para resolver rápida e eficazmente as atuais dificuldades políticas, sociais e 

econômicas naquele país”. (Nota à Imprensa nº 290. Comunicado Conjunto de 

estados-membros da OEA sobre os acontecimentos recentes na República Bolivariana 

da Venezuela, 11/08/2016). 

O governo brasileiro lamenta que a Venezuela não tenha logrado êxito, no prazo que se 

encerrou em 12 de agosto de 2016, em seus esforços para o pleno cumprimento dos 

compromissos assumidos quando da assinatura do Protocolo de Adesão da República 

Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL, em 4 de julho de 2006, em Caracas. Entre 

as normas e acordos que não foram incorporados ao ordenamento jurídico da Venezuela 

encontram-se o Acordo de Complementação Econômica nº 18 (1991), Protocolo de 

Assunção sobre Compromisso com a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos do 

MERCOSUL (2005) e Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do 

MERCOSUL (2002). Levantamento exaustivo da situação em 13 de agosto de 2016 

será finalizado mediante consultas à Secretaria do MERCOSUL, que compila as 

informações recebidas da Venezuela a esse respeito. Diante do cenário de 

descumprimento unilateral de disposições essenciais para a execução do Protocolo de 

Adesão da Venezuela ao MERCOSUL, nos próximos dias o governo brasileiro avaliará 

a situação detidamente, à luz do direito internacional, e manterá a devida coordenação 

com os demais Estados Partes fundadores do MERCOSUL (Argentina, Paraguai e 

Uruguai). O Governo brasileiro estará engajado nesse exercício plenamente imbuído do 

espírito de integração que une os países do MERCOSUL. Os membros fundadores do 

MERCOSUL terão diante de si a complexa tarefa de definir as medidas jurídicas 

aplicáveis frente a esta realidade, indesejada por todos. Ao povo venezuelano, o 

Governo brasileiro ressalta a solidariedade da nação brasileira e a garantia de que 

trabalhará pelo fortalecimento dos laços históricos que os unem, no interesse do 

MERCOSUL e de seus Estados Partes. (Nota à Imprensa nº 296. Estado da 

Implementação do Protocolo de Adesão da Venezuela ao MERCOSUL, 13/08/2016) 

O governo brasileiro repudia os termos do comunicado emitido pelo Governo 

venezuelano hoje, dia 31 de agosto, sobre a conclusão do processo de impedimento da 

ex-Presidente da República. Revela profundo desconhecimento da Constituição e das 

leis do Brasil e nega frontalmente os princípios e objetivos da integração latino-

americana. À luz das circunstâncias, o Governo brasileiro decidiu chamar seu 

Embaixador em Caracas para consultas. (Nota à Imprensa nº 318. Comunicado do 

governo venezuelano sobre suas relações com o Brasil, 31/08/2016) 
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14578-comunicado-conjunto-de-estados-membros-da-oea-sobre-os-acontecimentos-recentes-na-republica-bolivariana-da-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14578-comunicado-conjunto-de-estados-membros-da-oea-sobre-os-acontecimentos-recentes-na-republica-bolivariana-da-venezuela
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ÁSIA E OCEANIA 

Bangladesh 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista perpetrado hoje, 7 de julho, no 

distrito de Kishoreganj, em Bangladesh. Esse ato de violência, que vitimou quatro 

pessoas, ocorre apenas 5 dias após atentado que consternou o país sul-asiático e o 

mundo. Ao transmitir sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como ao 

governo e ao povo de Bangladesh, o Brasil reafirma seu repúdio a todo e qualquer ato 

terrorista. (Nota à imprensa nº 247. Atentado em Bangladesh, 07/07/2016) 
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China 

“Será prioritária a relação com parceiros novos na Ásia, em particular a China, esse 

grande fenômeno econômico do século XXI, e a Índia”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, Discurso por ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, 

Brasília, 18/05/2016) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República Popular 

da China concedeu agrément a Marcos Caramuru de Paiva 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 237. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil na China, 

30/06/2016) 

O governo brasileiro recebeu com consternação a notícia das enchentes que atingiram 

várias regiões do centro e do sul da República Popular da China, causando dezenas de 

vítimas e o deslocamento de mais de um milhão de pessoas. O governo brasileiro 

transmite suas condolências e sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como 

ao povo e ao governo da China. (Nota à imprensa nº 243. Enchentes na China, 

05/07/2016) 

O governo brasileiro transmite sua solidariedade ao governo e ao povo da China diante 

da tragédia ocasionada pelas enchentes ocorridas na última semana, que provocaram 

centenas de vítimas, entre mortos e desaparecidos, deixaram milhares de desabrigados e 

geraram pesados danos materiais em diversas regiões do país, em particular nas 

províncias de Hubei e Henan. O governo brasileiro espera que as populações deslocadas 

possam retornar às suas casas no mais breve prazo e que os trabalhos de reconstrução 

permitam a rápida retomada das atividades normais nas áreas atingidas. (Nota à 

imprensa nº 277. Enchentes na China, 24/07/2016) 
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Índia 

O governo brasileiro repudia o atentado terrorista ocorrido em área comercial no distrito 

de Kokrajhar, no estado de Assam, Índia, hoje, dia 5 de agosto, com quatorze vítimas 

fatais e cerca de vinte feridos. Ao condenar veementemente o terrorismo e a violência 

contra civis inocentes, quaisquer que sejam suas motivações, o Brasil presta sua 

solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo da Índia. (Nota à imprensa 

nº 284. Atentado terrorista na Índia, 05/08/2016).
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Myanmar 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República da União 

de Myanmar concedeuagrément a Antonio José Maria de Souza e Silva 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 236. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil 

em Myanmar, 30/06/2016) 
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Paquistão 

O governo brasileiro recebeu com profunda consternação a notícia de atentado 

perpetrado contra hospital localizado na cidade de Quetta, no Paquistão, que resultou na 

morte de várias dezenas de pessoas, e em mais de uma centena de feridos.  O governo 

brasileiro reitera sua mais vigorosa condenação ao terrorismo e à violência contra civis 

inocentes e presta sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo do 

Paquistão. (Nota à imprensa nº 288. Ataque contra hospital no Paquistão, 08/08/2016) 
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Vietnam 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor Do 

Ba Khoa como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Socialista do 

Vietnam no Brasil. O Brasil e o Vietnam estabeleceram relações diplomáticas em 1989. 

(Nota à imprensa nº 383. Concessão de agrément ao embaixador da República 

Socialista do Vietnam, 10/10/2016) 
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ESTADOS UNIDOS 

“Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados 

Unidos e o Japão. (...) Com os Estados Unidos, nós confiamos em soluções práticas de 

curto prazo para a remoção de barreiras não tarifárias, que são, no mundo de hoje, as 

essenciais”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da 

cerimônia de transmissão de cargo, Brasília, 18/05/2016) 

 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément a Peter 

McKinley como embaixador extraordinário e plenipotenciário dos Estados Unidos da 

América no Brasil. (Nota à imprensa nº 191. Concessão de “agrément” ao 

embaixador dos Estados Unidos, 25/05/2016) 

 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo dos Estados Unidos da 

América concedeu agrément a Sérgio Silva do Amaral 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 246. Concessão de “agrément” ao embaixador do Brasil nos Estados 

Unidos, 25/05/2016) 

 

O governo brasileiro manifesta sua solidariedade aos Estados Unidos da América e às 

famílias dos policiais covardemente assassinados quando, no cumprimento do dever, 

velavam pela segurança de manifestação pacífica contra a violência na cidade de Dallas, 

e faz votos pelo pronto restabelecimento dos feridos no ataque. (Nota à imprensa nº 

250. Policiais mortos em Dallas, 08/07/2016) 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou hoje a conclusão dos 

procedimentos técnicos para a abertura recíproca dos mercados norte-americano e 

brasileiro de carne bovina “in natura”, que passam a estar agora efetivamente ao alcance 

dos exportadores de ambos os países. Esta fase final contou com a decisiva participação 

do Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em negociações diretas com o Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos da América, no contexto do Comitê Consultivo 

Agrícola. O Comitê Consultivo Agrícola é um dos diversos canais de comunicação 

institucional entre os governos brasileiro e norte-americano que vêm sendo retomados e 

valorizados para intensificar o relacionamento bilateral. O acesso ao mercado norte-

americano abre excepcionais perspectivas para os exportadores brasileiros e prenuncia 

novas oportunidades de negócio. (Nota à imprensa nº 280. Nota do Ministro das 

Relações Exteriores José Serra, 29/07/2016) 

“A visita do Secretário John Kerry e o encontro produtivo que tivemos podem 

representar o primeiro passo de uma nova fase no relacionamento Brasil-Estados 

Unidos. A aproximação entre nossos países é favorecida pelo compromisso do 

presidente Obama com a cooperação, a diplomacia e a autocritica em relação ao apoio 

no passado a ditaduras na América Latina. (...) A defesa do Presidente Temer de uma 

relação aberta e madura entre o Brasil e os Estados Unidos ajuda na construção de uma 
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parceria renovada entre os dois países. Nossas visões e interesses convergem em várias 

áreas, como desenvolvimento sustentável; direitos humanos; defesa da democracia; 

cooperação em educação, saúde, e ciência e tecnologia. (...) Brasil e Estados Unidos 

também compartilham o objetivo de ampliar o comércio e os investimentos recíprocos, 

a fim de gerar mais e melhores empregos. Essa é uma prioridade clara do governo 

brasileiro e de meu trabalho à frente do Ministério das Relações Exteriores. (...) Nossa 

tarefa agora é concentrar o trabalho nas prioridades que   estabeleceremos de  comum 

acordo. Em algumas áreas colheremos resultados no curto prazo, como no caso da 

carne, da aprovação no Congresso Nacional da politica de céus abertos ou 

da negociação na áreas de facilitação de comércio. Em outros setores  trabalharemos 

para colher frutos de médio prazo,  como na área de defesa, nas parcerias com o setor 

privado para investimentos em infraestrutura, ou nas negociações sobre bitributação e 

investimentos. Também gostaria de agradecer, em nome do Presidente Temer, a 

confiança do Governo norte-americano na solidez das instituições políticas e judiciais 

no Brasil, que em minha visão são um exemplo de maturidade na condução do 

atual processo de impeachment”. (Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

palavras por ocasião do encontro com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, 

John Kerry, Rio de Janeiro, 05/08/2016). 
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EUROPA 

União Europeia 

“Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados 

Unidos e o Japão. A troca de ofertas entre o MERCOSUL e a União Europeia será o 

ponto de partida para avançar na conclusão de um acordo comercial que promova maior 

expansão de comercio e de investimentos recíprocos, sem prejuízo aos legítimos 

interesses de diversos setores produtivos brasileiros”. (Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, discurso por ocasião da cerimônia de transmissão de cargo, 

Brasília, 18/05/2016) 

 

O governo brasileiro recebe com respeito o resultado do referendo sobre a permanência 

do Reino Unido na União Europeia. O Brasil confia que essa decisão não irá deter o 

processo de integração europeia, nem o espírito de abertura ao mundo que caracterizam, 

e devem continuar a caracterizar, tanto o Reino Unido como a UE. Confia, igualmente, 

que todos os esforços serão feitos para assegurar uma transição suave e estável. O Brasil 

mantém parceria estratégica com a UE, que completará 10 anos em 2017 e abrange 32 

diferentes diálogos setoriais, a qual estrutura uma robusta relação com o bloco europeu, 

que será renovada com a próxima reunião de Cúpula Brasil-UE, a realizar-se no Brasil. 

Continuaremos engajados, com prioridade inalterada, na negociação de um Acordo de 

Associação entre o Mercosul e a União Europeia, que trará importantes benefícios para 

os dois lados. No espírito das tradicionais e estreitas relações entre o Brasil e o Reino 

Unido, e no âmbito do Diálogo Estratégico entre os dois países, cuja próxima edição 

será sediada no Brasil, continuaremos a cooperar no amplo espectro de interesses 

comuns e a reforçar, em novos moldes, a relação comercial bilateral e a promoção de 

investimentos recíprocos. (Nota à imprensa nº 228. Referendo sobre a permanência do 

Reino Unido na União Europeia, 24/06/2016) 

 

“A saída do Reino Unido abala o relativo consenso pró-integração que predominou na 

Europa há décadas e alenta as forças desagregadoras no continente. Amplia a incerteza e 

terá efeito negativo sobre o crescimento no Reino Unido, na União Europeia e na 

economia mundial, em momento no qual os países europeus, ainda fragilizados pela 

crise iniciada em 2008, buscavam retomar o crescimento. (...) Hoje, é preciso fazer 

acompanhar o avanço da integração econômica global de mecanismos de inclusão social 

e redução das desigualdades, assim como recusar inequivocamente as soluções 

isolacionistas. Confiamos que a União Europeia e o Reino Unido saberão trilhar esse 

caminho enquanto ajustam com serenidade seu relacionamento. Afinal, as dificuldades 

que a Europa enfrenta com migrantes e refugiados não se resolverão com a redução de 

sua presença no mundo. Requerem, na verdade, atuação cada vez mais solidária com as 

nações e os povos de origem dos fluxos humanos de nossa era. O efeito econômico na 

União Europeia tende a ser comparativamente menor, mas o impacto político é 

preocupante. Visões excessivamente nacionalistas e xenófobas poderiam ganhar força, 
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levando a um maior fechamento europeu ao resto do mundo. Não é provável que 

aconteça, mas o mundo sairá perdendo se a Europa apostar mais no isolamento do que 

na cooperação. (...) De nossa parte, redobraremos os esforços para concluir o acordo de 

associação Mercosul-UE e nos empenharemos em buscar acordos de comércio e 

investimentos com o Reino Unido”. (Artigo do ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, “Brasil x Brexit. Bola pra frente”, publicado na Folha de S. Paulo, 

27/06/2016) 

 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o Conselho Europeu e a 

Comissão Europeia concederam agrément a Everton Vieira Vargas como embaixador 

extraordinário e plenipotenciário do Brasil junto à União Europeia. De acordo com a 

Constituição, essa designação ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado 

Federal. (Nota à imprensa nº 252. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil 

junto à União Europeia, 08/07/2016)
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Alemanha 

O governo brasileiro condena o ataque ocorrido na cidade de Munique, Alemanha, no 

dia de hoje, 22 de julho, que deixou, segundo a polícia alemã, ao menos 8 mortos e 

vários feridos. Ao expressar seu repúdio ao ato de violência, cujas circunstâncias ainda 

não estão claras, o governo brasileiro solidariza-se com o povo e o governo da 

Alemanha e presta suas condolências aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 

272. Ataque em Munique, 22/07/2016). 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República Federal 

da Alemanha concedeu agrément a Mario Vilalva 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 

251. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil na Alemanha, 08/07/2016) 
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Áustria 

 O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República da 

Áustria concedeu agrément a Ricardo Neiva Tavares 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 267. 

Concessão de Agrément ao embaixador do Brasil na Áustria, 18/07/2016)           
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Chipre 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Haralambos Kafkarides como embaixador extraordinário e plenipotenciário da 

República de Chipre no Brasil. Brasil e Chipre estabeleceram relações diplomáticas em 

1966. (Nota à imprensa nº 207. Concessão de "agrément" ao embaixador da 

República de Chipre, 07/06/2016) 
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França 

Quando novas informações vêm à luz em relação à execrável ação criminosa ocorrida 

na noite de ontem, 14 de julho, em Nice, o governo do Brasil reitera seu mais firme e 

decidido repúdio ao terrorismo, em todas as suas formas e quaisquer que sejam suas 

motivações. Nada, absolutamente nada, pode justificar semelhante selvageria contra 

crianças, mulheres e homens inocentes, dos mais diversos cantos do mundo, reunidos 

para celebrar em paz os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, valores que 

o flagelo do extremismo terrorista busca suprimir. A solidariedade dos brasileiros vai 

nesse momento aos familiares das vítimas, aos vários feridos de diferentes 

nacionalidades que lutam pela vida, ao governo francês e à França inteira. Mais uma 

vez, como afirmou o Presidente Michel Temer, somos todos franceses. (Nota à 

imprensa nº 262. Atentado em Nice, 15/07/2016). 
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Itália 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República Italiana 

concedeu agrément a Antonio de Aguiar Patriota como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário do Brasil naquele país. Brasil e Itália estabeleceram relações 

diplomáticas em 1861. (...)De acordo com a Constituição, essa designação ainda deverá 

ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à imprensa nº 282. Concessão de 

"agrément" ao embaixador do Brasil na República Italiana, 03/08/2016). 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do forte terremoto que atingiu a 

região central da Itália na madrugada desta quarta-feira, causando dezenas de vítimas 

fatais e significativa destruição material, principalmente na cidade de Amatrice. O 

governo brasileiro expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao 

governo da Itália. (Nota à imprensa nº 306. Terremoto na Itália, 24/08/2016). 
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Países Baixos 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo neerlandês concedeu 

agrément a Regina Maria Cordeiro Dunlop como embaixadora extraordinária e 

plenipotenciária do Brasil no Reino dos Países Baixos. De acordo com a Constituição, 

essa designação ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à 

imprensa nº 317. Concessão de agrément à embaixadora do Brasil nos Países Baixos, 

29/08/2016).
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Portugal 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément a Jorge Tito 

de Vasconcelos Nogueira Dias Cabral como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário da República Portuguesa no Brasil. (Nota à imprensa nº 

196. Concessão de “agrément” ao embaixador da República Portuguesa, 30/05/2016) 

 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República 

Portuguesa concedeu agrément a Luiz Alberto Figueiredo Machado 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 225. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil em Portugal, 

22/06/2016). 
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Reino Unido 

O governo brasileiro recebe com respeito o resultado do referendo sobre a permanência 

do Reino Unido na União Europeia. O Brasil confia que essa decisão não irá deter o 

processo de integração europeia, nem o espírito de abertura ao mundo que caracterizam, 

e devem continuar a caracterizar, tanto o Reino Unido como a UE. (...) No espírito das 

tradicionais e estreitas relações entre o Brasil e o Reino Unido, e no âmbito do Diálogo 

Estratégico entre os dois países, cuja próxima edição será sediada no Brasil, 

continuaremos a cooperar no amplo espectro de interesses comuns e a reforçar, em 

novos moldes, a relação comercial bilateral e a promoção de investimentos recíprocos. 

(Nota à imprensa nº 228. Referendo sobre a permanência do Reino Unido na União 

Europeia, 24/06/2016) 

 

“A saída do Reino Unido abala o relativo consenso pró-integração que predominou na 

Europa há décadas e alenta as forças desagregadoras no continente. Amplia a incerteza e 

terá efeito negativo sobre o crescimento no Reino Unido, na União Europeia e na 

economia mundial, em momento no qual os países europeus, ainda fragilizados pela 

crise iniciada em 2008, buscavam retomar o crescimento. (...) Hoje, é preciso fazer 

acompanhar o avanço da integração econômica global de mecanismos de inclusão social 

e redução das desigualdades, assim como recusar inequivocamente as soluções 

isolacionistas. Confiamos que a União Europeia e o Reino Unido saberão trilhar esse 

caminho enquanto ajustam com serenidade seu relacionamento. Afinal, as dificuldades 

que a Europa enfrenta com migrantes e refugiados não se resolverão com a redução de 

sua presença no mundo. Requerem, na verdade, atuação cada vez mais solidária com as 

nações e os povos de origem dos fluxos humanos de nossa era. O efeito econômico na 

União Europeia tende a ser comparativamente menor, mas o impacto político é 

preocupante. Visões excessivamente nacionalistas e xenófobas poderiam ganhar força, 

levando a um maior fechamento europeu ao resto do mundo. Não é provável que 

aconteça, mas o mundo sairá perdendo se a Europa apostar mais no isolamento do que 

na cooperação. O Brasil não será muito afetado diretamente. É pequena a participação 

(1,52%) do mercado britânico nas nossas exportações. Mantém-se também a expectativa 

de que os investimentos britânicos continuem a buscar as oportunidades por aqui. A 

situação externa da economia brasileira, com reservas elevadas e superávit comercial, 

reduz os riscos para o Brasil. Sofremos um pouco mais com a instabilidade de curto 

prazo dos mercados financeiro e cambial e com o impacto negativo de médio prazo para 

o crescimento no Reino Unido e na União Europeia. De nossa parte, redobraremos os 

esforços para concluir o acordo de associação Mercosul-UE e nos empenharemos em 

buscar acordos de comércio e investimentos com o Reino Unido”. (Artigo do ministro 

das Relações Exteriores, José Serra, “Brasil x Brexit. Bola pra frente”, publicado na- 

Folha de S. Paulo, 27/06/2016) 

 

 



 

88 

Romênia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Stefan Mera como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Romênia no Brasil. 

(...) Brasil e Romênia estabeleceram relações diplomáticas em 1928. (Nota à imprensa 

nº 221. Concessão de "agrément" ao Embaixador da Romênia, 18/07/2016). 
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Turquia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República da 

Turquia concedeu agrément a Eduardo Ricardo Gradilone Neto 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 245. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil na República da 

Turquia, 07/07/2016). 

 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor Ali 

Kaya Savut como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da 

Turquia no Brasil. Brasil e Turquia estabeleceram relações diplomáticas em 1858. (Nota 

à imprensa nº 253. Concessão de "agrément" ao embaixador da República da 

Turquia, 08/09/2016) 

O governo brasileiro condena os ataques ocorridos na Turquia, nos dias de ontem e 

hoje, nas províncias de Mardin, de Hakkari e de Van, que deixaram diversos mortos e 

feridos. Ao reiterar seu repúdio a todos os atos de terrorismo, o governo brasileiro 

manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo da Turquia e presta suas condolências 

aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 258. Ataques na Turquia, 11/07/2016) 

"Em relação aos acontecimentos em curso na Turquia, o governo brasileiro insta todas 

as partes a se absterem do recurso à violência e recorda a necessidade de pleno respeito 

às instituições e à ordem constitucional." (Nota à imprensa nº 265. Declaração do 

ministro das Relações Exteriores, José Serra, sobre a situação na Turquia, 

15/07/2016). 

O governo brasileiro registra o fim, graças a esforço que contou com a participação da 

sociedade civil e o apoio unânime dos partidos políticos representados no Parlamento 

turco, do lamentável episódio que vitimou centenas de pessoas na Turquia no último dia 

15 de julho. Manifestamos, contudo, nossa preocupação com relatos de cerceamento de 

liberdades individuais de milhares de membros do Poder Judiciário, incluindo juízes e 

procuradores, na sequência daquele episódio. O governo brasileiro continua a 

acompanhar com atenção os eventos na Turquia e espera que a paz e a tranquilidade 

institucional sejam plenamente restabelecidas naquele país amigo. (Nota à imprensa nº 

269. Situação na Turquia, 18/07/2016) 
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ORIENTE MÉDIO 

Arábia Saudita 

O governo brasileiro condena os atentados perpetrados ontem, 4 de julho, na Arábia 

Saudita, nas cidades de Jeddah, Medina e Qatif. A realização de atos nas proximidades 

da Mesquita do Profeta, em Medina, durante o período do Ramadã, torna-os ainda mais 

deploráveis. Ao transmitir sua solidariedade aos familiares das vítimas e ao governo e 

ao povo da Arábia Saudita, o Brasil reafirma seu repúdio a todo e qualquer ato 

terrorista. (Nota à imprensa nº 244. Atentados na Arábia Saudita, 06/07/2016) 
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Irã 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República Islâmica 

do Irã concedeu agrément a Rodrigo de Azeredo Santos 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 316. Concessão de agrément ao embaixador do Brasil no Irã, 

29/08/2016) 

 

  



 

92 

Israel 

A 199ª Sessão do Conselho Executivo da UNESCO, encerrada no último dia 15 de 

abril, adotou, por 33 votos a favor, 6 contra, 17 abstenções e 2 ausências, decisão sobre 

o patrimônio cultural nos Territórios Ocupados. O Brasil votou a favor da decisão, 

embora tenha buscado, ao longo das negociações, suavizar os termos da proposta 

original. No entanto, o fato de que a decisão não faça referência expressa aos vínculos 

históricos do povo judeu com Jerusalém, particularmente o Muro Ocidental, santuário 

mais sagrado do judaísmo, é um erro, que torna o texto parcial e desequilibrado. O 

Governo brasileiro reitera seu pleno reconhecimento desses vínculos e sua posição a 

favor do livre acesso dos fiéis das três religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo, aos 

lugares santos da Cidade Velha de Jerusalém, bem como seu apoio aos acordos vigentes 

entre Israel e Jordânia para sua administração. O governo brasileiro revisará seu voto 

caso as deficiências apontadas na referida decisão não sejam sanadas em futuro exame 

do tema pela UNESCO. (Nota à imprensa nº 211. Decisão do Conselho Executivo da 

UNESCO sobre o patrimônio cultural nos territórios ocupados, 09/06/2016) 

 

O governo brasileiro repudia o atentado terrorista que deixou dois israelenses mortos e 

seis feridos, ontem em Jerusalém. Ao expressar pêsames aos familiares das vítimas e 

solidariedade ao povo e ao governo de Israel, o Brasil reafirma sua condenação do 

terrorismo e reitera que nenhum ato dessa natureza pode ser justificado. Além do 

inaceitável custo em vidas humanas, o terrorismo torna mais difícil alcançar o objetivo 

comum de paz no Oriente Médio. (Nota à imprensa nº 384. Atentado em Jerusalém, 

10/10/2016) 
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Iraque 

O governo brasileiro manifesta sua veemente condenação aos atentados terroristas 

ocorridos em Bagdá no último dia dois, que resultaram na morte de mais de duas 

centenas de pessoas e em número similar de feridos. Ao transmitir sua solidariedade aos 

familiares das vítimas e aos sobreviventes, o governo brasileiro reitera sua confiança em 

que o povo e o governo do Iraque saberão preservar o rico mosaico cultural, étnico e 

religioso de sua sociedade em face dos sérios desafios de segurança que o país enfrenta. 

Nesse esforço, o governo iraquiano pode contar com o apoio do Brasil, tanto no plano 

bilateral quanto nos foros multilaterais. O governo brasileiro repudia terminantemente o 

recurso a atos de violência contra civis inocentes, quaisquer que sejam suas motivações, 

e reitera seu apoio ao povo e ao governo do Iraque em seu combate ao terrorismo. (Nota 

à imprensa nº 242. Atentado em Bagdá, 04/07/2016) 
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Omã 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo do Sultanato de Omã 

concedeu agrément a José Marcos Nogueira Viana 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 185. 

Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil em Omã, 08/08/2016) 
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Palestina 

A 199ª Sessão do Conselho Executivo da UNESCO, encerrada no último dia 15 de 

abril, adotou, por 33 votos a favor, 6 contra, 17 abstenções e 2 ausências, decisão sobre 

o patrimônio cultural nos Territórios Ocupados. O Brasil votou a favor da decisão, 

embora tenha buscado, ao longo das negociações, suavizar os termos da proposta 

original. No entanto, o fato de que a decisão não faça referência expressa aos vínculos 

históricos do povo judeu com Jerusalém, particularmente o Muro Ocidental, santuário 

mais sagrado do judaísmo, é um erro, que torna o texto parcial e desequilibrado. O 

Governo brasileiro reitera seu pleno reconhecimento desses vínculos e sua posição a 

favor do livre acesso dos fiéis das três religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo, aos 

lugares santos da Cidade Velha de Jerusalém, bem como seu apoio aos acordos vigentes 

entre Israel e Jordânia para sua administração. O Governo brasileiro revisará seu voto 

caso as deficiências apontadas na referida decisão não sejam sanadas em futuro exame 

do tema pela UNESCO. (Nota à imprensa nº 211. Decisão do Conselho Executivo da 

UNESCO sobre o patrimônio cultural nos territórios ocupados, 09/06/2016) 
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Turquia 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista que deixou dezenas de mortos e 

feridos no sábado, 8 de outubro, nas proximidades da cidade de Semdinli, na Turquia. 

Ao manifestar condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao 

governo da Turquia, o Brasil reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, 

qualquer que seja sua motivação. (Nota à imprensa nº 385. Atentado na Turquia, 

10/10/2016) 

 

 


