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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                                                
 
Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
Equipe de revisão: Giovanna Ayres Arantes de Paiva, Guilherme Paul Berdu, 
Henrique Neto Santos, Lívia Peres Milani, Lucas Eduardo Silveira de Souza. 
 
Equipe de redação: Adriane Gomes Fernandes de Almeida, Alexandre Luís 
Campos Carvalho, Caique Fernandes Oliveira, Camila Oliveira Santana, 
Giovane Gomes Mendes Parra, Jéssica Laine Santos de Paula Jacovetto, 
Jonathan de Araújo de Assis, Kimberly Alves Digolin, Lucas Estanislau de 
Lima, Luiza Elena Januário. 
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 Nos dias 15 e 18 de julho, não houve notícias de Política Externa Venezuelana. 
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Venezuela assumiu presidência pro tempore do Mercosul 
 

No dia 12 de julho, no Uruguai, o presidente da República Bolivariana da 
Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu de seu homólogo uruguaio, José Mujica, 
a presidência pro tempore do Mercosul. De acordo com o ministro das 
Relações Exteriores venezuelano, Elías Jaua, o bloco ganhará maior 
dinamismo com o comando de Maduro, que tem como metas impulsionar a 
alfabetização e os planos sociais visando não apenas uma integração 
econômica. Em reunião entre representantes de Argentina, Brasil e Uruguai, 
buscou-se uma solução para o caso paraguaio, uma vez que este se encontra 
suspenso do bloco. Ademais, Jaua afirmou que o governo venezuelano tem 
uma agenda com o objetivo de aproximar o Mercosul de outros blocos, como a 
Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba) e a Comunidade 
do Caribe (Caricom) (Correo del Orinoco – Economía – 12/07/2013). 
 
 

Países da Alba firmaram acordo de complementação econômica 
 

No dia 11 de julho, no Uruguai, os países da Aliança Bolivariana para os Povos 
de Nossa América (Alba) firmaram um acordo de complementação econômica 
com os membros da Associação Latino-americana de Integração (Aladi). 
Segundo o ministro das Relações Exteriores, Elias Jaua, o acordo simboliza a 
pretensão dos países da Alba de concretizar a integração econômica entre os 
blocos (Correo del Orinoco – Economía – 12/07/2013). 
 
 

Nicolás Maduro pronunciou-se após assumir a presidência do Mercosul 
 

No dia 12 de julho, no Uruguai, durante a cúpula do Mercosul, o presidente 
Nicolás Maduro pronunciou-se sobre os principais aspectos de sua política na 
presidência do Mercosul. Maduro declarou que pretende trabalhar não apenas 
o aspecto comercial, mas também o social, com medidas voltadas para a 
educação, saúde e alimentação. Na área econômica, Maduro afirmou que uma 
das propostas é um acordo de desenvolvimento econômico complementar 
comercial, assim como investimentos entre o bloco regional e a Aliança 
Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba). O mandatário afirmou que 
também pretende reintegrar o Paraguai ao bloco. Maduro ainda fez 
declarações sobre o reconhecimento do direito universal ao asilo político, e 
condenou a espionagem estadunidense e a atitude europeia de impedir que o 
presidente boliviano, Evo Morales, sobrevoasse seus territórios (Correo del 
Orinoco – Impacto – 13/07/2013; El Universal – Nacional y Política – 
13/07/2013). 
 
 
  Maduro pronunciou-se sobre o fortalecimento financeiro do Mercosul 
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No dia 12 de julho, no Uruguai, durante a cúpula do Mercosul, o presidente 
Nicolás Maduro ressaltou a necessidade de fortalecimento dos sistemas de 
financiamento do bloco. Maduro afirmou que o Banco do Sul está pronto, mas 
que falta vontade política para fazê-lo funcionar. O mandatário também propôs 
a criação de uma Zona Econômica Especial, que una os países do norte e do 
sul da região (El Universal – Economía – 13/07/2013). 

 
 

Jaua discursou no Uruguai 
 
Durante o 1º Seminário Hugo Chávez, no Uruguai, o ministro das Relações 
Exteriores, Elias Jaua, afirmou que as portas do Mercosul estão abertas, 
ressaltando o convite ao Paraguai para reingressar ao bloco. O chanceler 
também confirmou que os países membros do Mercosul acordaram em chamar 
para consulta seus embaixadores na Espanha, França, Itália e Portugal e deste 
modo, pedir explicações a esses países sobre as decisões que obrigaram o 
avião presidencial de Evo Morales alterar sua rota (Correo del Orinoco – 
Impacto – 14/07/2013). 

 
 

Venezuela e Rússia consolidaram intercâmbio parlamentar 
 

No dia 15 de julho, representantes da Junta Diretiva da Assembleia Nacional 
da Venezuela reuniram-se com representantes do Poder Legislativo da Rússia 
para consolidar o intercâmbio parlamentar entre os dois países. O primeiro 
vice-presidente da Assembleia Nacional, Dário Vivas, mencionou convênios 
para impulsionar a geração de energia, acordos para aumentar a produção de 
petróleo e para estabelecer uma rota direta entre Moscou e Caracas visando 
impulsionar o turismo entre os dois países (El Universal – Nacional y Política – 
16/07/2013). 

 
 

Alba firmou acordo para criar zona econômica especial 
 
O secretário geral da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América 
(Alba), Rodolfo Sanz, anunciou que foi firmado um acordo complementar para 
estabelecer uma zona econômica especial no âmbito do bloco, em um prazo de 
dois anos. Sanz afirmou ainda que o principal objetivo da Alba é a criação da 
Ecoalba, um sistema econômico diferente do capitalista que visa beneficiar as 
pessoas sem prejudicar o meio ambiente (Correo del Orinoco – Nacionales – 
17/07/2013). 
 
 

Venezuela entregou nota de protesto para embaixadores europeus 
 
O ministro das Relações Exteriores Elías Jaua declarou que a Venezuela 
entregou em nome dos membros do Mercosul uma nota de protesto para  
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embaixadores europeus. Segundo Jaua, a comunicação formal dirigiu-se aos 
representantes de Espanha, França, Itália e Portugal, e manifestou a 
indignação dos países sul-americanos com a retenção ilegal da aeronave do 
presidente boliviano, Evo Morales (Correo del Orinoco – Multipolaridad – 
17/07/2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


