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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, Jonathan de Araújo de Assis, 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 20, 22, 24, 25 e 27 de fevereiro não houve notícias de política externa 
venezuelana.   



 

Observatório de Política Exterior Venezuelana 

Governo venezuelano repudiou declarações de Obama 
 

No dia 20 de fevereiro, o governo venezuelano emitiu um comunicado de repúdio às 
declarações do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O mandatário 
estadunidense condenou a violência durante as manifestações estudantis na 
Venezuela, solicitou a liberação dos detidos em protestos e afirmou que as 
reivindicações dos protestantes são legítimas. O governo da Venezuela considerou 
tais declarações uma ingerência em assuntos internos do país, com o agravante de 
basearem-se em informações falsas e sem fundamento (Correo del Orinoco – 
Multipolaridad – 21/02/2014). 
 
 

Maduro convocou embaixadora no Panamá para consulta 
 

No dia 20 de fevereiro, o presidente Nicolás Maduro convocou a embaixadora 
venezuelana no Panamá, Elena Salcedo, para consulta, em decorrência das 
acusações realizadas pela chancelaria panamenha. Segundo o ministro das 
Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua, as declarações representam um ato 
de ingerência nos assuntos internos do país bolivariano. Ademais, o presidente do 
Panamá, Ricardo Martinelli, através de rede social, informou que também convocou 
para consulta o embaixador panamenho na Venezuela e afirmou que deplora a 
situação de violência que o país vizinho está vivendo. No dia 19, o governo do 
Panamá solicitou maior diálogo e respeito aos direitos humanos na Venezuela, além 
de acusar o governo de repressão aos manifestantes opositores (Correo del Orinoco 
– Multipolaridad – 21/02/2014; El Universal – Nacional y Política – 21/02/2014). 

 
 

Maduro respondeu acusações de John Kerry 
 

No dia 22 de fevereiro, o presidente Nicolás Maduro, em resposta às acusações do 
secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou que os problemas na 
Venezuela devem ser resolvidos por venezuelanos e que o secretário deve se 
preocupar com seu próprio país. Maduro também ressaltou ser inaceitável que um 
país como os EUA, que ataca e mata homens com mísseis, acuse a Venezuela de 
violação da democracia. Ademais, a ministra do Poder Popular para a Comunicação 
e Informação, Delcy Rodríguez, afirmou que Kerry está guiando laboratórios 
midiáticos, dirigidos por fatores externos, para levar adiante um golpe de Estado na 
Venezuela (Correo del Orinoco – Impacto – 23/02/2014; Correo del Orinoco – 
Política – 23/02/2014). 

 
 

Maduro designou novo embaixador nos EUA 
 
No dia 25 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua, 
informou que o presidente Nicolás Maduro designou Maximilian Arveláez como novo 
embaixador da Venezuela nos Estados Unidos. Jaua afirmou esperar que os EUA 
retifiquem sua política de interferência e ressaltou que a designação é uma 
mensagem clara ao presidente estadunidense, Barack Obama, das intenções de 
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promover relações políticas e diplomáticas entre os governos (Correo del Orinoco – 
Multipolaridad – 26/02/2014). 


