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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 apoiou causa palestina 

 
No dia 18 de abril, a Venezuela sediou a segunda sessão do comitê da 
Organização das Nações Unidas (ONU) para o exercício dos direitos do povo 
palestino. Na ocasião, as nações latino-americanas reiteraram o apoio 
incondicional aos direitos inalienáveis do povo palestino e defenderam o direito 
à independência nacional da Palestina. Além disso, os representantes 
acordaram que o Estado palestino seja reconhecido com as fronteiras 
anteriores a 1967. O presidente do comitê da ONU para a Defesa dos Direitos 
do Estado da Palestina, Abdou Salam Diallo, agradeceu o apoio dos países 
latino-americanos e elogiou o sistema democrático da Venezuela (Correo del 
Orinoco – Multipolaridad – 19/04/2013). 
 
 

Unasul respaldou eleições presidenciais da Venezuela 
 

No dia 18 de abril, no Peru, os chefes de Estado da Unasul reuniram-se em 
caráter de urgência para discutir a situação política venezuelana. Os 
representantes do bloco instaram os atores políticos do país a respeitarem os 
resultados eleitorais e apoiaram a decisão do Conselho Nacional Eleitoral 
(CNE) de ampliar a auditoria de verificação das mesas eleitorais. Ademais, os 
membros acordaram em designar uma comissão para acompanhar a 
investigação dos casos de violência acontecidos após a eleição presidencial (El 
Universal – Nacional y Política – 19/04/2013). 
 
 

Maduro recebeu representantes internacionais 
 

No dia 20 de abril, em Caracas, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, 
recebeu seus homólogos da Argentina, Cristina Kirchner, de Cuba, Raul 
Castro, e da Nicarágua, Daniel Ortega. O encontro ocorreu no Quartel da 
Montanha, onde os mandatários visitaram os restos mortais do ex-presidente 
Hugo Chávez. Ademais, Maduro reuniu-se com uma delegação chinesa 
(Correo del Orinoco – Impacto – 21/04/2013; El Universal – Nacional y Política 
– 21/04/2013). 
 
 

Jaua requisitou respeito dos EUA às eleições venezuelanas 
 

O ministro das Relações Exteriores, Elías Jaua, instou os EUA a assumirem 
uma posição de respeito frente à Venezuela para normalizar a relação entre 
ambas as nações. O chanceler afirmou que os EUA ficaram isolados do 
mundo, devido a uma política de agressão e ingerência, e criticou o apoio 
estadunidense ao pedido de recontagem de votos das eleições presidenciais 
(El Universal – Nacional y Política – 21/03/2013). 
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Chanceler venezuelano ameaçou tomar medidas contra os EUA 
 

No dia 22 de abril, em declaração a uma rede televisiva, o ministro das 
Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua, afirmou que o governo 
venezuelano está disposto a tomar medidas de ordem comercial, energética e 
política contra os EUA. A afirmação deu-se em resposta às declarações da 
secretária adjunta de Estado estadunidense para a América Latina, Roberta 
Jacobson, que pediu a recontagem dos votos das eleições presidenciais e 
considerou a imposição de sanções à Venezuela (Correo del Orinoco – 
Multipolaridad – 23/04/2013; El Universal – Nacional y Política – 23/04/2013). 
 

 
 
 


