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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 Assis de Araújo, 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 26, 28, 29 e 30 de abril, e no dia 1º de maio não houve notícias de política 
externa venezuelana.   
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Venezuela rechaçou informe da Cidh 
 

No dia 24 de abril, em Caracas, a procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega 
Díaz, rechaçou o informe apresentado pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (Cidh). Segundo Díaz, o documento é tendencioso e não reflete a 
realidade do país. A representante salientou que a saída da Venezuela da Comissão 
visou evitar uma imposição na temática de Direitos Humanos, que seria tratada e 
manipulada de acordo com os interesses dos países mais poderosos. Ademais, a 
procuradora ressaltou que a Venezuela não adotou tal medida para desproteger 
seus cidadãos e privá-los de recorrer à instância internacional. Ademais, Díaz 
afirmou que é necessária a criação de instâncias na Unasul com objetivo de 
aprofundar os direitos sociais na América do Sul (Correo del Orinoco – Nacionales – 
25/04/2014). 
 

 
Jaua encontrou-se com Secretário de Estado do Vaticano 

 
Durante visita ao Vaticano, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elías 
Jaua, reuniu-se com o Secretário de Estado da Cidade do Vaticano, cardeal Pietro 
Parolin. Na ocasião, os representantes trataram do diálogo entre o governo 
venezuelano e a Mesa da Unidade Democrática. Jaua afirmou que o Cardeal 
comprometeu-se a seguir acompanhando o povo venezuelano na busca da paz e da 
tolerância (Correo del Orinoco – Nacionales – 27/04/2014; El Universal – Nacional y 
Política – 27/04/2014). 
 
 
 


