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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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Venezuela manifestou interesse de retomar relações diplomáticas com 
EUA 

 
No dia 7 de junho, em Caracas, o ministro das Relações Exteriores 
venezuelano, Elías Jaua, anunciou que o governo de Nicolás Maduro 
compartilha do interesse estadunidense de retomar as relações diplomáticas 
entre os países. De acordo com Jaua, o interesse foi manifestado pelo 
secretário de Estado dos EUA, John Kerry, e dar-se-ia através da designação 
de novos embaixadores em ambos os países. No dia 12, o encarregado de 
Negócios da Venezuela nos Estados Unidos, Calixto Ortega, afirmou que a 
reunião entre Jaua e Kerry marcou o início de uma nova etapa diplomática 
entre as nações. Ortega ressaltou ainda que a Venezuela possui interesse em 
manter boas relações com todos os países e que os Estados Unidos não são 
uma exceção (Correo del Orinoco – Impacto – 08/06/2013; Últimas Noticias – 
El País – 08/06/2013; Últimas Noticias – El País – 13/06/2013). 
 
 

Maduro declarou que seu governo continuará atuação na Colômbia 
 
No dia 7 de julho, o presidente Nicolás Maduro declarou que a Venezuela 
continuará trabalhando pela paz na Colômbia. O presidente afirmou que o 
representante venezuelano para as conversas de paz entre o governo 
colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Roy 
Chaderton, enviará uma mensagem que promova a boa fé nas negociações 
(Correo del Orinoco – Impacto – 08/06/2013; Últimas Noticias – El País – 
08/06/2013). 

 
 

Venezuela firmou tratado no âmbito do Mercosul 
 
No dia 7 de junho, no Uruguai, durante reunião de ministros da Justiça do 
Mercosul e Estados Associados, a presidente do Supremo Tribunal de Justiça  
venezuelano, Gladys Gutiérrez, firmou um acordo sobre a proibição da tortura e 
outros atos desumanos. Gutiérrez ressaltou o papel exercido pela Venezuela 
de impulsionar o desenvolvimento de iniciativas em busca da consolidação da 
integração econômica, social e política do bloco. Ademais, a Venezuela 
assumiu a presidência pro tempore nas esferas de segurança e justiça do 
órgão (Correo del Orinoco – Nacionales – 08/06/2013; Últimas Noticias – El 
País – 08/06/2013). 
 
 

Maduro fez declarações sobre relação com a Colômbia 
 
No dia 11 de junho, o presidente Nicolás Maduro declarou que deseja que as 
regras do jogo com o governo colombiano sejam claras e que está disposto a 
lançar novas bases para a convivência e a coexistência pacífica entre os dois 
Estados com apoio de outros mandatários da América Latina. A afirmação foi 
proferida após Maduro ter estabelecido o Conselho de Estados (CDE), cuja  
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tarefa principal é avaliar as relações da Venezuela com a Colômbia e fazer 
recomendações (Correo del Orinoco – Impacto – 12/06/2013; El Universal – 
Nacional y Política – 12/06/2013; Últimas Noticias – El País – 12/06/2013). 
 
 

Venezuela e Argentina firmaram acordos na área de comunicação 
 
No dia 12 de junho, na Argentina, o ministro de Comunicação e Informação da 
Venezuela, Ernesto Villegas, reuniu-se com o ministro de Planificação da 
Argentina, Julio de Vido. Na ocasião, os chanceleres firmaram acordos com o 
intuito de criar um banco de dados com conteúdos latino-americanos para que 
os cidadãos possam entreter-se e conhecer as especificidades de cada cultura. 
Villegas afirmou que se busca desenvolver uma indústria cinematográfica 
própria e indagou a atual dependência com relação à Hollywood (Correo del 
Orinoco – Nacionales – 13/06/2013; Últimas Noticias – El País – 13/06/2013).  
 
 

Países membros realizaram primeira reunião do Banco do Sul 
 
No dia 12 de junho, em Caracas, foi realizada a primeira reunião do Conselho 
de Ministros dos países membros do Banco do Sul. Participaram da reunião 
representantes de Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Uruguai e Venezuela. Na 
ocasião, as autoridades discutiram os detalhes operativos da instituição e 
definiram que a sede do Banco será instalada em Caracas. Ademais, o ministro 
das Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua, afirmou que o propósito do 
Banco é que parte dos recursos que os países da América do Sul dispõem em 
bancos europeus e estadunidenses possam ser administrados por uma 
instância multilateral, em função dos interesses e do desenvolvimento da 
região (Correo del Orinoco – Economía – 13/06/2013; El Universal – Economía 
– 13/06/2013; Últimas Noticias – El País – 13/06/2013).  
 
 
 

 
 
 


