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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 firmou acordos com República da Guiné Conakry 
 
No dia 21 de junho, em Caracas, o ministro das Relações Exteriores, Elías 
Jaua, declarou que a Venezuela firmou três convênios de cooperação bilateral 
com a República da Guiné Conakry. O chanceler destacou que o país africano 
possui uma das maiores reservas de bauxita no mundo, e anunciou que se 
estuda a possibilidade de lançar uma empresa conjunta visando explorar o 
mineral. Ademais, Jaua propôs a criação de embaixadas entre os países a fim 
de reforçar os laços de união (Correo del Orinoco – Política – 22/06/2013; El 
Universal – Nacional y Política – 22/06/2013). 
 
 

Jaua ressaltou importância da ASA 
 
No dia 21 de junho, durante a primeira reunião do grupo de trabalho ad hoc 
sobre financiamento e fundo da África e América do Sul (ASA), o ministro das 
Relações Exteriores, Elías Jaua, reiterou que o ex-presidente Hugo Chávez 
sempre insistiu na cooperação Sul-Sul, e que esse é um legado para o atual 
governo da Venezuela. O ministro asseverou o compromisso de seu país com 
o fortalecimento da ASA e o cumprimento das tarefas que foram 
encomendadas na terceira cúpula do organismo, realizada em fevereiro (Corre 
del Orinoco – Política – 22/06/2013). 
 
 

Jaua manifestou-se sobre o Banco do Sul 
 
No dia 21 de junho, o ministro das Relações Exteriores, Elías Jaua, informou 
que foi marcada a primeira reunião ministerial do Banco do Sul. O chanceler 
declarou que a instituição já tem uma forma e que a partir do primeiro trimestre 
de 2014 estará em funcionamento. Ademais, Jaua reiterou que Argentina, 
Bolívia, Equador, Uruguai e Venezuela já ratificaram o acordo, enquanto o 
Brasil aguarda a aprovação do tratado na sua esfera legislativa (Correo del 
Orinoco – Política – 22/06/2013). 
 
 

Maduro fez declarações sobre Petrocaribe 
 
No dia 25 de junho, no Haiti, o presidente Nicolás Maduro ressaltou a 
importância do Petrocaribe para os países caribenhos. Segundo o mandatário, 
sem o programa criado pelo ex-presidente Hugo Chávez os países da região 
estariam desestabilizados pela fome e pela pobreza. (Correo del Orinoco – 
Impacto – 26/06/2013; Últimas Noticias – El País – 26/06/2013). 
 
 

Maduro criticou postura estadunidense 
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No dia 26 de junho, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, criticou o fato 
dos EUA solicitarem que nenhum país ofereça asilo ao ex-consultor da Agência 
Central de Inteligência (CIA), Edward Snowden, acusado de espionagem. O 
mandatário ressaltou que o asilo político é uma instituição do direito 
humanitário internacional para proteger aqueles que são perseguidos por 
causas nobres, e afirmou que é quase certo que abrigaria Snowden, caso fosse 
requisitado. Maduro ressaltou ainda que os EUA asilam ex-militares 
venezuelanos que colocaram bombas em Caracas no ano de 2003, além de 
Luis Posada Carriles, considerado terrorista pela Venezuela (Correo del 
Orinoco – Impacto – 27/06/2013). 
 

 
 

 


