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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 11, 12, 13, 14 e 15 de maio não houve notícias de política externa venezuelana.   
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Jaua reuniu-se com chanceler haitiano 
 

No dia 8 de maio, no Haiti, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elías 
Jaua, encontrou-se com seu homólogo haitiano, Duly Brutus. Na ocasião, Jaua 
entregou 44 tratores argentinos, implementos agrícolas e equipamentos em nome da 
Petrocaribe, os quais têm por objetivo aumentar a produção agrícola haitiana. O 
ministro venezuelano salientou ainda a continuação do programa de cooperação e 
fortalecimento agrícola do Haiti, que é parte de um convênio firmado com a 
Argentina e o Movimento dos Sem Terra do Brasil e da Venezuela. A comissão 
venezuelana contou também com especialistas em cólera do Ministério da Saúde, 
devido à solicitação de apoio à erradicação da doença no Haiti feita pelo secretário-
geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, ao presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro. Ademais, Jaua destacou o apoio venezuelano à 
consolidação das relações comerciais entre Haiti e República Dominicana e 
salientou a participação da Venezuela como observador no processo de diálogo que 
ocorrerá entre esses países (Correo Del Orinoco – Multipolaridad – 09/05/2014).  
 
 

Maduro fez declaração sobre aprovação de projeto de lei dos EUA 
 

Durante o congresso constituinte de ecologistas e ambientalistas, o presidente 
Nicolás Maduro afirmou que as medidas de nenhum império irão parar o povo de 
Bolívar. A declaração foi uma resposta à aprovação, pela comissão de Assuntos 
Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, de um projeto de lei 
para impor sanções aos funcionários venezuelanos. Maduro declarou que não 
deixará que nada interfira nos assuntos da pátria, alegando que já não responde às 
atitudes estúpidas das elites imperialistas do Norte. Ademais, o mandatário reiterou 
que enquanto os Estados Unidos fazem mais campanhas contra a Venezuela, o 
mundo admira as posições venezuelanas contra o capitalismo imperialista (Correo 
Del Orinoco – Impacto – 10/05/2014).  

 


