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O Observatório de Política Externa da Venezuela (OPEV) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca. A partir deste número o informe passa a ser produzido pela equipe de 
redatores desta universidade.  
O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a 
política externa venezuelana e que foram veiculadas nos periódicos:  
 

Correo del Orinoco:                                               www.correodelorinoco.gob.ve 

El Universal:                                                           www.eluniversal.com 

Últimas Notícias:                                                    www.ultimasnoticias.com.ve 

 
Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
Graduandos em Relações Internacionais: David Succi, Guilherme Paul Berdu, 
Jéssica Laine Santos de Paula Jacovetto, Jonathan de Araújo de Assis, Kimberly 

Digolin, Lucas Eduardo Silveira de Souza, Luiza Elena Januário. 
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 Nos dias 29 e 30 de março e 01, 02, e 03 de abril, não houve notícias de Política Externa 

Venezuelana 
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Nicolás Maduro pediu solução pacífica do conflito entre Coreias 
 

Em comunicado oficial, o presidente em exercício, Nicolás Maduro, pediu pela 
paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e pelo cessar de ações e 
declarações militaristas. O mandatário reiterou os laços de amizade com 
ambos os países e reafirmou seu compromisso em alcançar uma solução 
pacífica ao litígio (Correo del Orinoco – Multipolaridad – 31/03/2013; El 
Universal – Internacional – 31/03/2013; Últimas Noticias – El Mundo – 
31/03/2013). 

 
 

Jaua respondeu declarações de presidente paraguaio 
 

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua, qualificou o 
presidente do Paraguai, Federico Franco, de escória humana e política. Jaua 
afirmou ainda que o mandatário paraguaio é o último golpista da região latino-
americana e que, por isso, ele não pode assistir às reuniões da América Latina 
e Caribe. As declarações de Jaua foram uma resposta às afirmações de 
Franco, que se referiu à morte do ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez, 
como um milagre (El Universal – Nacional y Política – 04/04/2013). 
 
 

 
 

 

Observatório de Política Exterior Venezuelana 


