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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:  
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Jaua formalizou denúncia na ONU contra oposição venezuelana 
 

O ministro das Relações Exteriores, Elias Jaua, apresentou uma denúncia 
formal à Organização das Nações Unidas (ONU) contra a oposição 
venezuelana por violação dos direitos humanos. O chanceler formalizou o ato 
perante a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navy 
Pillay, a qual declarou ter entregado um informe completo relatando o curso 
das investigações dos casos de violência ocorridos após o resultado das 
últimas eleições presidenciais no país. De acordo com o chanceler, um núcleo 
da oposição comandado pelo ex-candidato à presidência venezuelana, 
Henrique Capriles, é o responsável por estes atos em razão do não 
reconhecimento da eleição de Nicolás Maduro como presidente. O ministro 
também declarou ter concedido um informe sobre os avanços do país em 
matéria de Direitos Humanos e qualificou a reunião com Pillay como satisfatória 
e positiva (Correo del Orinoco – Multipolaridad – 14/06/2013; El Universal – 
Nacional y Política – 14/06/2013). 
 
 

Venezuela assumiu presidência pro tempore de conselho do Mercosul 
 
No dia 14 de junho, no Uruguai, durante a 34ª Reunião de Ministros de Saúde 
do Mercosul, a ministra da Saúde venezuelana, Isabel Iturria, assumiu a 
presidência pro tempore do Conselho de Saúde do Mercosul (Correo del 
Orinoco – Nacionales – 15/06/2013). 
 
 

Jaua reuniu-se com seu homólogo espanhol 
 
No dia 14 de junho, na Espanha, o ministro das Relações Exteriores 
venezuelano, Elías Jaua, reuniu-se com seu homólogo espanhol, José Manuel 
García. No encontro, Jaua solicitou a não interferência espanhola nos assuntos 
internos da Venezuela. Ademais, o ministro afirmou que a reunião ocorreu em 
termos cordiais e que servirá para reforçar as relações bilaterais entre os 
países (El Universal – Nacional y Política – 15/06/2013; Últimas Noticias – El 
País – 15/06/2013). 
 
 

Maduro encontrou-se com Papa Francisco 
 

No dia 17 de junho, no Vaticano, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, 
encontrou-se com o Papa Francisco. Na ocasião, foram discutidas temáticas 
como a pobreza, a luta contra a criminalidade e o narcotráfico. Maduro afirmou 
ser necessário um diálogo constante entre a Venezuela e a Conferência 
Episcopal do país, e citou a atuação da Igreja em setores como educação e 
saúde. Ademais, o mandatário venezuelano declarou ter proposto uma aliança 
social entre o Vaticano, a Venezuela e a Aliança Bolivariana para os Povos de 
Nossa América (Alba), com o escopo de promover missões mundiais de 
assistência à população pobre (Correo del Orinoco – Impacto – 18/06/2013; El 
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 Universal – Nota – 17/06/2013; Últimas Noticias – El País – 17/06/2013).   
 
 

Venezuela firmou acordos de cooperação com Portugal 
 

No dia 18 de junho, Portugal e Venezuela firmaram acordos de cooperação em 
áreas como transporte, turismo e novas tecnologias. O presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, declarou que os acordos demonstram um clima 
de confiança política, econômica e humana, sendo que a última relaciona-se ao 
respeito, à comunicação permanente e ao interesse comum de prosperidade 
dos dois países (Correo del Orinoco – Impacto – 19/06/2013; El Universal – 
Nacional y Política – 19/06/2013; Últimas Noticias – El País – 19/06/2013). 
 
 

Maduro reuniu-se com presidente francês 

No dia 19 de junho, na França, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, 
reuniu-se com seu homólogo francês, François Hollande. Na ocasião, os 
mandatários afirmaram que estão dispostos a impulsionar a cooperação entre 
os Estados e a melhorar as relações bilaterais. Hollande afirmou ainda que há 
uma vontade comum entre os países em estabelecer alianças nos âmbitos 
econômicos, educativos, políticos e tecnológicos. Ademais, os governantes 
propuseram uma aliança estratégica inserida em uma maior cooperação entre 
América Latina e Europa (Correo del Orinoco – Impacto – 20/06/2013; El 
Universal – Nacional y Política – 20/06/2013). 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


