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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 14 e 20 de março não houve notícias de política externa venezuelana.   
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Jaua respondeu às declarações de Kerry 
 

No dia 14 de março, durante ato de homenagem ao ex-presidente Hugo Chávez, o 
ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua, respondeu às 
declarações do secretário de Estado dos EUA, John Kerry. Jaua declarou que Kerry 
alimenta a violência na Venezuela e salientou que não baixará o tom de suas 
declarações até que Kerry ordene a todos os seus subordinados no país que 
cessem a violência contra o povo da Venezuela. O chanceler venezuelano afirmou 
que a geopolítica construída pelo presidente Chávez permitiu derrubar qualquer 
tentativa de organismos internacionais contra o governo de seu país, ressaltando o 
apoio encontrado nos países do Caribe. Jaua pronunciou-se também sobre a 
rejeição da direita do Chile durante a tomada de posse da presidente chilena, 
Michelle Bachelet, afirmando que se sente honrado com o fato de os herdeiros de 
Augusto Pinochet não aceitarem os governos de esquerda. Ademais, o ministro 
declarou que a Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional conquistou uma 
vitória de dignidade e contra o medo em El Salvador (Correo Del Orinoco – Política – 
15/03/2014; El Universal – Nacional y Política – 15/03/2014). 
 
 

Maduro propôs uma comissão de paz entre Venezuela, EUA e Unasul 
 

No dia 15 de março, na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro propôs a criação de 
uma comissão de alto nível para a paz e o respeito à soberania dos povos. O comitê 
seria formado por um alto funcionário do governo dos Estados Unidos, outro do 
executivo venezuelano e um representante da Unasul. Na ocasião, Maduro acusou 
as embaixadas estadunidenses de estarem acabando com as conferências de paz 
na Venezuela (Correo Del Orinoco – Impacto – 16/03/2014; El Universal – Nacional 
y Política – 16/03/2014) 

 
 

Holguín fez declarações em reunião da Unasul 
 
No dia 12 de março, no Chile, durante reunião da Unasul sobre a situação política na 
Venezuela, a chanceler colombiana, María Ángela Holguín, solicitou que os 
representantes presentes não repitam o mesmo erro cometido pela comissão que 
visitou o Paraguai às vésperas do julgamento do ex-presidente Fernando Lugo. 
Holguín solicitou também que os chanceleres integrem a comissão da Unasul que 
visitará a Venezuela e ouçam todos os setores políticos (El Universal – Nacional y 
Política – 16/03/2014). 
 
 

Maduro reafirmou laços diplomáticos com Cuba 
 

No dia 16 de março, na Venezuela, o presidente Nicólas Maduro repudiou a 
campanha da direita venezuelana contra Cuba. O mandatário declarou que pretende 
intensificar a cooperação com o país caribenho em áreas como saúde e 
alimentação. Ademais, Maduro afirmou que os ataques contra Cuba apenas 
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fortalecem a cooperação entre ambos os países (Correo Del Orinoco – Impacto – 
17/03/2014). 
 
 

Deputada venezuelana participou de reunião do Parlasul 
 
No dia 17 de março, durante reunião do conselho do Parlamento do Mercosul 
(Parlasul), no Uruguai, a deputada venezuelana, Blanca Eekhout, afirmou que há 
uma campanha internacional que busca mostrar a situação da Venezuela como um 
conflito contínuo. A deputada celebrou a declaração da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) em solidariedade ao diálogo e a paz na Venezuela, bem como a 
resolução da Unasul que criou uma comissão que acompanhará o diálogo entre 
oposição e governo (Correo Del Orinoco – Multipolaridad – 18/03/2014). 
 
 

Maduro solicitou que Unasul acompanhe iniciativa de Obama 
 
No dia 18 de março, na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro requisitou à Unasul 
que acompanhe de maneira formal a iniciativa do presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, de criar um diálogo entre os dois países. Maduro afirmou ainda que 
o governo norte-americano está criando um conflito de alto grau e que ficará com 
uma imagem negativa por todo o continente (El Universal – Nacional y Política – 
19/03/2014). 

 


