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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, Vitor Garcia de Oliveira 
Raymundo. 
 
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 06, 09, 11 e 12 de dezembro, não houve notícias de Política Externa Venezuelana. 
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Embaixadora venezuelana discursou durante inauguração do Conviasa 
 

No dia 5 de dezembro, a embaixadora venezuelana no Panamá, Helena 
Salcedo, discursou durante a inauguração do Consórcio Venezuelano de 
Indústrias Aeronáuticas e Serviços Aéreos (Conviasa). O consórcio é resultado 
do Acordo em Matéria de Serviços Aéreos, firmado entre o presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, e seu homólogo panamenho, Ricardo Martinelli. 
O Conviasa estabelece uma rota de viagem entre Venezuela e Panamá, 
permitindo o embarque e desembarque de passageiros, correio e carga com 
destino ou procedência de terceiros Estados. A embaixadora afirmou que o 
consórcio é uma contribuição binacional importante, pois permite oportunidades 
para os empresários panamenhos que têm manifestado interesse de 
investimento na Venezuela, além de proporcionar condições para os 
venezuelanos que desejarem visitar o Panamá e vice-versa (Correo del 
Orinoco – Economía – 07/12/2013). 
 

 
Unasul avaliou o processo eleitoral da Venezuela 

 
No dia 9 de dezembro, a Unasul apresentou informes sobre as eleições 
municipais que ocorreram no país no dia 8 de dezembro. O informe recomenda 
a facilitação do direito de voto a pessoas com dificuldades e o reforço da 
sinalização externa dos centros de votação. O coordenador técnico da missão 
de acompanhamento internacional da Unasul, José Domingo Paredes, 
declarou que apesar de problemas técnicos pontuais a privacidade de voto foi 
garantida. Ademais, Paredes afirmou que o objetivo do conselho eleitoral da 
Unasul é construir um espaço para a integração, intercâmbio de experiências, 
investigação e promoção da participação dos cidadãos e da democracia 
(Correo del Orinoco – Impacto – 08/12/2013; Correo del Orinoco – Política – 
10/12/2013). 
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