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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, Jonathan de Araújo de Assis, Kimberly Alves Digolin, 
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, 
Lucas Estanislau de Lima, Luiza Elena Januário. 
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 Nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de novembro, não houve notícias de Política Externa 

Venezuelana. 
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Jaua reuniu-se com seu homólogo mexicano 
 

No dia 4 de novembro, no México, durante visita oficial, o ministro das 
Relações Exteriores venezuelano, Elías Jaua, afirmou que as relações entre 
Venezuela e México estão reestabelecidas e desenvolvem-se com 
normalidade. Na ocasião, Jaua encontrou-se com seu homólogo mexicano, 
José Antonio Meade Kuribreña, e concordou em trabalhar conjuntamente com 
autoridades mexicanas para fortificar a Comunidade de Estados Latino 
Americanos e Caribenhos (Celac). Ademais, a Venezuela referendou a 
presidência temporária do México na Conferência Ibero-americana (Correo del 
Orinoco – Multipolaridad – 05/11/2013; El Universal – Nacional y Política – 
05/11/2013). 
 
 
Ministro venezuelano afirmou que espionagem dos EUA confirma guerra 

econômica 
 

No dia 5 de novembro, durante reunião do Mercosul, o Ministro do Poder 
Popular para Relações Internas, Miguel Rodríguez Torres, afirmou que as 
denúncias de espionagem estadunidenses, especialmente no setor financeiro 
da Venezuela, reafirmam a guerra econômica que os EUA travam com o país. 
O ministro argumentou que a informação é necessária para tal guerra e que, 
portanto, não há outra justificativa para a espionagem estadunidense. Torres 
declarou também que a Venezuela é vítima frequente de espionagem, tendo 
em vista que seu território é rico em reservas naturais (Correo del Orinoco – 
Política – 06/10/2013). 
 
 

Ministros do Mercosul debateram segurança em reunião 
 
No dia 5 de novembro, na Venezuela, ministros da área de segurança dos 
países do Mercosul e Estados associados reuniram-se para a segunda rodada 
preparatória da XXXIV Reunião de Ministros Internos e de Segurança, e da XL 
Reunião de Ministros da Justiça. Segundo o ministro do Poder Popular para 
Relações Internas, Rodríguez Torres, essa foi uma ocasião importante, dado 
os esforços da Venezuela para ingressar como membro pleno do bloco. Entre 
os assuntos discutidos estão acordos migratórios, cooperação com a Interpol, 
delitos cibernéticos, roubo de veículos, crime organizado e bens confiscados 
(Correo del Orinoco – Política – 06/10/2013). 
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