
Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

 
 

– Informe de Política Externa Venezuelana – 

Nº 231 

05/01/2018 a 11/01/2018 

 

 

 

 

O Observatório de Política Externa Venezuelana (OPEV) é um projeto de informação 

semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional 

(GEDES) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Fi lho” (UNESP), 
campus de Franca. 

 

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 e El 

Nacional 

 

Coordenação: Prof. Dr. Eduardo Mei 

 

Equipe de revisão: Gabriela Putini e Rodolfo Sverzut 

 

Equipe de redação: Bernardo de Medeiros Ribeiro, Fernanda Moya, Guilherme 

Rocha Fabro, Lucas Laino, Lucas Lima, Mateus Casellato Baioni eTalita de Castro. 

 

 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

 
Arreaza denunciou ofensiva imperialista contra a América 

 
No dia 04 de janeiro, por meio de um artigo, o ministro das Relações Exteriores, Jorge 
Arreaza, acusou os Estados Unidos de dirigirem ataques internacionais contra a 

Revolução Bolivariana, a América Latina e o Caribe. Arreaza afirmou que o objetivo 
norte-americano é impor os princípios imperialistas e encurralar o governo do presidente 

Nicolás Maduro, além de declarar que as diversas afrontas do governo estadunidense 
evidenciam uma ofensiva imperialista ativa contra a América. Por fim, o chanceler 
reiterou seu rechaço às sanções impostas pelos EUA a Venezuela, destacando que 

essas medidas buscam evitar que seu país consiga obter financiamentos e efetuar 
transações internacionais (Correo del Orinoco – Impacto – 05/01/18).  

 
 

Arreaza rechaçou declarações feitas por porta-voz estadunidense 

 
No dia 05 de janeiro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, rechaçou as declarações do porta-voz do Departamento de Estado dos 
Estados Unidos (EUA), Heather Nauert, contra as Forças Armadas Venezuelanas. 
Arreaza declarou que Nauert e o mundo devem saber que as Forças Armadas do país 

nunca se curvarão ante qualquer poder estrangeiro,forças imperialistas e belicistas do 
governo supremacista de Donald Trump, . O chanceler também exigiu respeito ao povo 
da Venezuela e suas instituições. Ademais, por meio de comunicado oficial, o governo 

venezuelano condenou novas sanções impostas pelo governo estadunidense (Correo 
del Orinoco – Nacionales – 06/01/18).  

 
 

Maduro aprovou a emissão moeda mediante bloqueio econômico 

 
No dia 05 de janeiro, durante o primeiro Conselho de Ministros de 2018, o presidente 

Nicolás Maduro aprovou a emissão de cem milhões de petros, visando a saúde 
financeira e monetária da Venezuela perante o contexto do bloqueio financeiro e 
econômico imposto pelo governo dos Estados Unidos. Ademais, Maduro alegou que 

esta medida é uma política de proteção aos venezuelanos para enfrentar os ataques 
criminosos do imperialismo norte-americano ea perseguição financeira, econômica e 

comercial contra o país (Correo del Orinoco – Nacionales – 06/01/18).  
 
 

Ministro denunciou a existência de uma guerra midiática contra a Venezuela 
 

No dia 06 de janeiro, durante conferência de imprensa no palácio de Miraflores, o 
ministro do Poder Popular para Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, afirmou 
existir uma guerra da mídia dirigida pelos Estados Unidos contra a Venezuela, o povo 

venezuelano e Nicolás Maduro. O ministro denunciou que este ataque tem o objetivo 
primordial de dissuadir a Revolução Bolivariana. Ademais, Rodríguez alegou que há 

uma verdadeira guerra psicológica e comunicacional contra o país, feita por meio de 
agências internacionais norte-americanas e européias, que publicam muitas notícias 
negativas sobre a Venezuela (Correo del Orinoco – Impacto – 07/01/18).  

 
 

 
 
 

 



Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

Venezuela rechaçou tentativa de golpe de Estado na Guiné Equatorial 

 

No dia 06 de janeiro, por meio de comunicado oficial, o governo venezuelano rechaçou 
a tentativa de golpe contra o governo da Guiné Equatorial. Ademais, o país bolivariano 
reafirmou seu compromisso e solidariedade com os africanos e declarou que espera 

que a comunidade internacional busque soluções pacíficas de respeito mútuo, consenso 
e solidariedade, condenando qualquer tentativa que prejudique o bem-estar da região 

(Correo del Orinoco – Impacto – 07/01/18).  
 
 

Alto comando militar rechaçou novas agressões dos Estados Unidos contra a 
Venezuela 

 
No dia 06 de janeiro, por meio de comunicado oficial transmitido pela mídia, o alto 
comando militar das Forças Armadas Venezuelanas rechaçou as recentes agressões do 

governo dos Estados Unidos contra o povo venezuelano e suas forças militares. O 
ministro do Poder Popular para a Defesa, Vladimir López, declarou rejeitar os 

comentários de agentes imperialistas, que só transmitem ameaça, intimidação e 
chantagem. Ademais, o ministro da Defesa afirmou que o ano de 2018 começou com 
ataques insolentes do império americano contra a Venezuela e as Forças Armadas e 

intitulou como ridículo e estúpido as sanções impostas pelo governo estadunidense, 
além de alegar que elas não respeitam o Direito Internacional (Correo del Orinoco – 
Seguridad y Justicia – 07/01/18).  

 
 

Delcy Rodríguez reuniu-se com presidente da Turquia 

 
A presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Delcy Rodríguez, reuniu-se com o 

presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, tendo em vista o fortalecimento das 
relações bilaterais de cooperação entre Venezuela e Turquia (Correo del Orinoco – 

Impacto – 08/01/18). 
 
 

Venezuela e Portugal promoveram desenvolvimento econômico bilateral 

 

No dia 08 de janeiro, Venezuela e Portugal uniram-se para instalar a comissão de 
monitoramento entre ambas as Nnações, com a finalidade de promover e ratificar as 
relações para o desenvolvimento econômico bilateral. O ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, afirmou haver 22 acordos em execução entre os  países e 
destacou que a Venezuela proporcionará toda a segurança para garantir os 

investimentos da comunidade portuguesa no país. Por fim,  o chanceler alegou que 
Portugal tem sido um aliado fundamental após as sanções econômicas dos Estados 
Unidos e da União Européia contra o governo do presidente Nicolás Maduro (Correo del 

Orinoco – Impacto – 09/01/18).  
 

 
Maduro solidarizou-se com povo afegão 

 

Por meio de comunicado oficial, o presidente Nicolás Maduro manifestou sua 
solidariedade e prestou condolências ao povo e ao governo da República Islâmica do 

Afeganistão pelo ataque terrorista ocorrido no país. O mandatário reiterou sua amizade 
com o povo e o governo afegão, rechaçou os ataques terroristas e ofereceu apoio ao 
país. Ademais, o governo venezuelano expressou sua solidariedade com os familiares e 
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amigos das vítimas fatais e desejou recuperação rápida aos feridos durante o ataque 
(Correo del Orinoco – Impacto – 09/01/18).  

 
 

Maduro reuniu-se com o chanceler de Portugal 

 

No dia 09 de janeiro, em Caracas, o presidente Nicolás Maduro realizou uma reunião 

bilateral com o ministro das Relações Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva. 
Ademais, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, ressaltou que o presidente 
convidou Portugal para participar de investimentos em petro, a criptomoeda 

venezuelana(Correo del Orinoco – Impacto – 10/01/18). 


