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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 30 de novembro e 01, 02, 04 e 05 de dezembro, não houve notícias de Política 

Externa Venezuelana. 
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Embaixador venezuelano ressaltou boas relações com Espanha 
 
No dia 28 de novembro, o embaixador da Venezuela na Espanha, Mario Isea, 
declarou que o Estado bolivariano pretende melhorar a relação bilateral ao 
favorecer e cuidar de investimentos espanhóis. Isea reconheceu que a relação 
entre os países passou por oscilações e reforçou a existência de áreas em que 
as nações complementam-se e áreas de necessidade mútua. Segundo o 
embaixador, os laços históricos e culturais entre os países são muito 
profundos. Ademais, Isea salientou que a Venezuela não realiza confiscos e 
que toda expropriação realizada foi reembolsada (El Universal – Economía – 
29/11/2013). 
 
 

Rota turística fortaleceu o Mercosul 
 
No dia 2 de dezembro, na Venezuela, o ministro do Poder Popular do Turismo, 
Andrés Izarra, afirmou que a consolidação da rota turística Manaus-Margarita é 
uma estratégia para fortalecer a integração da Venezuela ao Mercosul. 
Ademais, o ministro informou a ativação de um plano de segurança para o eixo, 
além de serviços aos turistas (Correo del Orinoco – Nacionales – 03/12/2013).  
 
 
 

Observatório de Política Exterior Venezuelana 


