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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 23, 24, 26, 27 e 28 de agosto, não houve notícias de Política Externa Venezuelana. 
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Jaua firmou acordo energético com ministro palestino 

 
No dia 24 de agosto, em Caracas, o ministro das Relações Exteriores da 
Venezuela, Elias Jaua, e seu homólogo palestino, Riad Al-Maliki, firmaram um 
acordo energético, no qual foi determinado que a Venezuela fornecerá 
assessoria técnica e capacitação no manejo de combustível para a Palestina. 
O chanceler venezuelano afirmou que se trata de um acordo solidário de 
cooperação e ressaltou que a Venezuela apoia o povo palestino em sua luta 
pela criação de um Estado livre e independente. Ademais, Jaua declarou que 
ambos os governos trabalham para realizar um contrato de abastecimento de 
diesel ao povo palestino, a fim de que a Palestina supere os bloqueios 
econômicos impostos por interesses internacionais (El Universal – Economía – 
25/08/2013). 
 
 

Assembleia Nacional condenou intervenção militar na Síria 
 
No dia 28 de agosto, a Assembleia Nacional aprovou documento condenando o 
possível ataque militar dos EUA contra a Síria. O documento também reprova o 
apoio que Alemanha, França e Reino Unido ofereceram aos EUA para a 
realização da ação militar no país árabe e ressalta que Irã e Rússia repudiam 
as pretensões do imperialismo estadunidense contra o governo de Bashar Al-
Assad. O documento foi sancionado pela comissão delegada do Parlamento e 
será entregue à Embaixada da Síria na Venezuela (Correo del Orinoco – 
Política – 29/08/2013). 
 
 

Venezuela solicitou revisão no Parlamento Amazônico 
 

No dia 28 de agosto, o vice-presidente do Parlamento Amazônico, Jesús 
Graterol, afirmou que é necessário revisar os regulamentos e os estatutos de 
cada comissão do organismo regional, visando a conexão da instituição com a 
realidade latino-americana. A declaração foi feita durante o Ato de Certificação 
às deputadas e deputados da Assembleia Nacional no Palácio Legislativo. 
Graterol também ressaltou que os deputados venezuelanos impulsionaram a 
integração dos países e afirmou que a delegação bolivariana propiciará a 
solidariedade e a cooperação no Parlamento. O Parlamento Amazônico é 
integrado por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 
Venezuela (Correo del Onirroco – Política – 29/08/2013). 
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