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O Observatório de Política Exterior 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.  
 
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: Guilherme Paul Berdu, Kimberly Alves Digolin e Vitor Garcia de 
Oliveira Raymundo. 
  
Equipe de redação: Adriane Gomes Fernandes de Almeida, Alexandre Luís 
Campos Carvalho, Caique Fernandes Oliveira, Camila Gomes de Assis, Camila 
Oliveira Santana, Giovane Gomes Mendes Parra e Lucas Estanislau de Lima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Nos dias 24, 25, 26 e 27 de janeiro não houve notícias de política externa venezuelana.   
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Maduro reiterou proposta de zona econômica na região 
 

No dia 27 de janeiro, em Cuba, durante a inauguração das obras de ampliação do 
Porto Mariel, o presidente Nicolás Maduro declarou que o evento é um marco para a 
construção de uma grande zona econômica na região. O mandatário afirmou que a 
consolidação das instâncias regionais como a Petrocaribe, a Aliança Bolivariana 
para os Povos de Nossa América (ALBA) e o Mercosul, juntamente com a união de 
forças de tais organismos, permitem construir uma grande zona econômica, 
financeira, comercial e produtiva entre os países membros dos blocos. Maduro 
declarou ainda que o acordo entre Brasil e Cuba para a ampliação do Porto Mariel é 
um sinal claro do envolvimento dos Estados na integração regional (Correo del 
Orinoco – Multipolaridad – 28/01/2014). 
 

 
Maduro reuniu-se com secretário da ONU 

 
No dia 28 de janeiro, em Cuba, durante a II Cúpula da Comunidade de Estados 
Latino-americanos e Caribenhos (Celac), o presidente Nicolás Maduro reuniu-se 
com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-Moon. No 
encontro, o secretário agradeceu a generosidade do país com o Haiti e reconheceu 
o apoio da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA) e da 
Venezuela nas políticas da ONU (Correo del Orinoco – Impacto – 29/01/2014). 
 
 

Venezuela firmou acordo bilateral com Cuba 
 

No dia 28 de janeiro, em Cuba, o presidente Nicolás Maduro, em encontro com seu 
homólogo cubano, Raúl Castro, aprovou a realização de cinquenta e seis projetos 
bilaterais nas áreas de educação, saúde, esporte, cultura, agricultura, transporte e 
construção. Maduro afirmou que as duas nações concordaram em seguir 
trabalhando para atingir uma plena integração (Correo del Orinoco – Impacto – 
29/01/2014). 
 
 

Maduro participou de cúpula da Celac 
 

No dia 29 de janeiro, em Cuba, durante a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-
americanos e Caribenhos (Celac), o presidente Nicolás Maduro criticou o 
imperialismo e as novas formas de colonialismo financeiro e cultural, afirmando que 
os modelos impostos sobre o continente estão relacionados com a violência criminal 
que assola a região. Maduro afirmou que os esforços para auxiliar a Argentina 
devem ser renovados no processo de descolonização das Ilhas Malvinas e na 
retirada da presença imperialista do Reino Unido. O mandatário venezuelano 
ressaltou também a relevância da independência de Porto Rico dos EUA para que o 
mesmo possa ser reconhecido como parte integrante da região, criticou o bloqueio 
estadunidense contra Cuba e defendeu que Guantánamo deve ser entregue ao 
controle do país insular. Ademais, Maduro declarou que a Celac consolida a 
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integração entre os países para constituir uma poderosa zona de desenvolvimento 
(Correo del Orinoco – Impacto – 30/01/2014). 
 


