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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: Prof. Dr. Eduardo Mei.  
 
Equipe de revisão: Guilherme Paul Berdu, Jonathan de Araujo 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 6, 8, 9, 10 e 12 de junho não houve notícias de política externa venezuelana.   
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Arreaza discursou durante fórum 

 
Durante o encerramento do fórum Conspiração Midiática Contra a Venezuela, o 
vice-presidente venezuelano, Jorge Arreaza, afirmou que há um projeto na Câmara 
de Representantes dos Estados Unidos para punir funcionários venezuelanos. 
Segundo Arreaza, esse projeto estabelece a necessidade de se oferecer recursos 
para a sociedade civil combater o regime, bem como fornecer asilo político aos 
presos políticos. O vice-presidente declarou que a intenção do imperialismo 
estadunidense é recuperar os recursos naturais das nações sul-americanas e de 
outros continentes. Ademais, Arreaza alegou que há outro projeto na Casa Branca 
para desestabilizar a Venezuela (Correo del Orinoco – Nacionales – 07/05/2014). 
 
 

Venezuela reuniu-se com membros da Alba 
 

No dia 11 de junho, em Caracas, durante reunião com o presidente Nicolás Maduro 
e ministros dos países membros da Aliança Bolivariana para os povos da Nossa 
América (Alba), o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Elías Jaua, 
reportou os assuntos debatidos em reunião do Conselho Político da Alba, ocorrida 
no dia 10. Jaua relatou o apoio do Conselho Político a Maduro em relação às 
movimentações políticas no país. Os ministros rechaçaram qualquer tentativa de 
intervenção estrangeira e ameaça ao mandato ou à vida do governante 
venezuelano. Ademais, o ministro venezuelano do Interior, Miguel Rodríguez, 
também presente na reunião, afirmou que as manifestações faziam parte de um 
golpe de Estado de iniciativa da oposição que, com o apoio dos Estados Unidos, 
culminariam em uma tentativa de assassinato contra o presidente (Correo del 
Orinoco – Impacto – 11/06/2014; El Universal – Nacional y Política – 11/06/2014). 
 


