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Franca.  
 
O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a política 
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1 Nos dias 4, 5 e 7 de maio não houve notícias de política externa venezuelana.   
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Maduro e Chancelaria venezuelana repudiaram posicionamento dos EUA 
 

No dia 1º de maio, em Caracas, o presidente Nicolás Maduro discursou ao fim das 
manifestações do dia do trabalho. O mandatário rechaçou qualquer tentativa de 
posicionamento estadunidense nas mesas de diálogo entre governo e oposição. 
Maduro salientou ter novas provas da participação de funcionários da embaixada do 
país norte-americano em uma conspiração de golpe de Estado na Venezuela. 
Ademais, o presidente contestou as declarações do Secretário de Estado dos EUA, 
John Kerry, sobre supostas limitações ao uso da internet no país. No dia 7, em 
comunicado oficial, o Executivo venezuelano reiterou o repúdio às novas 
declarações de John Kerry, classificando-as como ingerencistas e afirmando que 
interferem na soberania do governo bolivariano. O Ministério do Poder Popular para 
as Relações Exteriores manifestou-se após Kerry ter afirmado, no dia anterior, estar 
profundamente preocupado com a deterioração da situação na Venezuela e pedir 
maior diálogo do governo com a oposição. No comunicado, a Chancelaria apontou 
que esta é uma tentativa de interferência dos EUA no desenvolvimento do diálogo 
promovido por iniciativa de Maduro e que as declarações estadunidenses incentivam 
os setores mais reacionários da oposição a prosseguir com ações violentas à 
margem da Constituição (Correo del Orinoco – Impacto – 02/05/2014; Correo del 
Orinoco - Impacto – 08/05/2014). 
 
 

Maduro encontrou-se com seu homólogo salvadorenho 
 

No dia 2 de maio, em Caracas, o presidente Nicolás Maduro e seu homólogo de El 
Salvador, Sánchez Cerén, assinaram a Declaração de Caracas, na qual ratificaram o 
compromisso com a independência e com o fortalecimento dos laços de irmandade 
entre ambas as nações. Maduro declarou que foram ampliados acordos energéticos 
e comerciais, e garantiu o apoio da Petrocaribe ao governo salvadorenho. Ademais, 
os mandatários comprometeram-se a seguir lutando pela construção de uma 
sociedade justa e democrática. No encontro, Cerén afirmou que o programa Alba 
Petróleo tem fortalecido o setor petrolífero salvadorenho, resgatando a esperança 
dos produtores do país. Maduro declarou ainda que o tempo das falsas democracias 
tem que ficar definitivamente no passado, convocando a América Central, a América 
do Sul e o Caribe para se unirem e seguirem traçando um caminho de nova 
independência e união (Correo del Orinoco – Política/Nacionales – 03/05/2014). 
 
 

Maduro felicitou o novo presidente do Panamá 
 

A chancelaria venezuelana confirmou a ligação telefônica do presidente Nicolás 
Maduro ao seu homólogo do Panamá, Juan Carlos Varela, felicitando sua vitória nas 
eleições presidenciais. Maduro agradeceu a Varela pela solidariedade demonstrada 
na época de convalescença de Hugo Chávez e comprometeu-se a acelerar a 
normalização das relações diplomáticas, comerciais e de cooperação entre Panamá 
e Venezuela, que estão rompidas desde março (Correo del Orinoco – Multipolaridad 
– 06/05/2014). 


