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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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 Nos dias 4, 5 e 7 de agosto, não houve notícias de Política Externa Venezuelana. 
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Representantes venezuelanos e chineses reuniram-se para discutir 
cooperação energética 

 
No dia 1º de agosto, em Caracas, representantes dos governos venezuelano e 
chinês reuniram-se para discutir e elaborar planos de cooperação na área 
energética. O vice-ministro de Desenvolvimento Elétrico da Venezuela, Franco 
Silva, afirmou que estão previstos projetos em parceria com empresas 
chinesas (El Universal – Economía – 02/08/2013). 
 
 
      Venezuela e Colômbia firmaram planos de combate ao contrabando 
 
No dia 2 de agosto, em Caracas, o ministro das Relações Exteriores 
venezuelano, Elías Jaua, e sua homóloga colombiana, María Ángela Holguín, 
firmaram acordos de combate ao contrabando através de investimentos 
conjuntos. Dentre estes acordos, os representantes instituíram um plano de 
repatriação de veículos roubados e um protocolo para lutar contra a mineração 
ilegal, incidentes fronteiriços e o narcotráfico. Ademais, Jaua reafirmou a 
vontade dos dois países de incrementar e expandir a cooperação em todos os 
níveis (Correo del Orinoco – Impacto – 03/08/2013; El Universal – Nacional y 
Política – 03/08/2013). 
 
 

Representantes do Mercosul reuniram-se com secretário-geral da ONU 
 
No dia 5 de agosto, os chanceleres dos países membros do Mercosul 
reuniram-se com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, e manifestaram indignação com os casos de espionagem 
realizados pelos EUA. Durante a reunião, o ministro das Relações Exteriores 
da Venezuela, Elías Jaua, declarou que a espionagem violou o direito 
internacional e os direitos humanos (Correo del Orinoco – Multipolaridad – 
06/08/2013). 
 
 

Elias Jaua solicitou união contra grupos fascistas 
 

O ministro das relações exteriores da Venezuela, Elias Jaua, durante mediação 
no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), 
afirmou que o Mercosul possui um compromisso com o apoio à democracia. 
Jaua reforçou a importância da integração regional como única maneira de 
combater os violentos grupos fascistas que têm atuado entre os países do 
Mercosul e citou ainda as forças separatistas na Bolívia, a tentativa de golpe de 
Estado contra o presidente equatoriano Rafael Correa e a destituição arbitrária 
do ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo (Correo del Orinoco – 
Multipolaridade – 06/08/2013). 
 
 

Maduro manifestou interesse em aprofundar relações com Colômbia 

Observatório de Política Exterior Venezuelana 



 
Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 
No dia 7 de agosto, através de um comunicado oficial, o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou o interesse em avançar os acordos 
bilaterais com a Colômbia. No documento, Maduro afirmou que pretende 
aprofundar os avanços conquistados juntamente com o presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos (Correo del Orinoco – Multipolaridad – 08/08/2013). 
  
 
 


