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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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 Nos dias 26, 29 e 30 de abril e nos dias 1 e 2 de maio, não houve notícias de Política Externa 

Venezuelana 
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Venezuela reafirmou compromisso com a unidade regional 
 
No dia 26 de abril, no Haiti, durante a V Cúpula da Associação de Estados do 
Caribe (AEC), o ministro das Relações Exteriores, Elías Jaua, declarou que a 
Venezuela promoverá e favorecerá a integração latino-americana e caribenha 
defendendo os interesses econômicos, culturais e ambientais da região. O 
ministro afirmou que seu país empenhou-se em buscar e consolidar a 
independência e soberania da região durante a presidência de Hugo Chávez. 
Ademais, Jaua ressaltou a importância da liderança exercida pela Venezuela 
na Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) e da ativa participação no 
acordo da Petrocaribe (Correo del Orinoco – Multipolaridad – 27/04/2013). 
 
 

Maduro reuniu-se com presidente cubano 
 
No dia 26 de abril, em função da XIII Reunião da Comissão Intergovernamental 
Cuba-Venezuela, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, realizou uma 
visita oficial a Cuba, onde se reuniu com seu homólogo cubano, Raúl Castro. O 
ministro das Relações Exteriores venezuelano, Elías Jaua, e os ministros 
cubanos de Petróleo e Mineração, Rafael Ramírez, e de Comércio Exterior, 
Rodrigo Malmierca, também estiveram presentes no encontro. Na ocasião, os 
mandatários trataram sobre acordos de cooperação e complementação nas 
áreas agroalimentícia, de educação, saúde, energia, social e infraestrutra, 
informática e comunicações (Últimas Noticias – El País – 28/04/2013). 
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