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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 6, 7, 8, 9 e 10 de julho, não houve notícias de política externa venezuelana.   
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Jaua declarou apoio à Argentina 
 

No dia 3 de julho, nos Estados Unidos, durante reunião de chanceleres da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), o ministro das Relações Exteriores da 
Venezuela, Elías Jaua, reiterou o apoio do país bolivariano à Argentina e seus 
cidadãos. Segundo o chanceler, o país não pode ser obrigado a pagar uma dívida 
sacrificando seu povo. Jaua salientou a necessidade de os países latino-americanos 
impedirem a execução das legislações internacionais em detrimento do direito e das 
leis soberanas de cada país. Ademais, o ministro salientou que o respaldo da região 
sul-americana demonstra mais uma vez a intenção de consolidar a integração no 
subcontinente, como pensado por Néstor Kirchner e Hugo Chávez (Correo Del 
Orinoco – Multipolaridad – 04/07/2014).  
 
 
Representante venezuelano no Parlamento Latino-Americano manifestou apoio 

à Argentina 
 

O presidente da delegação venezuelana no Parlamento Latino-Americano, Carolus 
Wimmer, manifestou seu respaldo à Argentina, a qual, segundo Wimmer, foi vítima 
do terrorismo financeiro dos Estados Unidos com os chamados fundos abutres. O 
presidente afirmou que essa é uma estratégia do capitalismo que atenta contra a 
soberania, a segurança e a defesa do povo argentino. De acordo com Wimmer, um 
dos objetivos fundamentais dos EUA é aproveitar-se da dívida pública argentina 
como estratégia geopolítica para se apropriar de ativos estratégicos da nação sul-
americana. Wimmer alegou que esses fundos são a pirataria financeira do século 
XXI, os quais possuem um caráter claramente especulativo e são uma expressão da 
luta de classes internacional do capitalismo. Ademais, a Aliança Bolivariana para os 
Povos de Nossa América (Alba), a Comunidade de Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos (Celac) e a Unasul também expressaram apoio ao governo argentino 
(Correo del Orinoco – Nacionales – 05/07/2014). 
 
 

Jaua encontrou-se com seu homólogo de El Salvador 
 

No dia 4 de julho, em El Salvador, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, 
Elías Jaua, encontrou-se com seu homólogo salvadorenho, Hugo Martínez. A 
reunião teve como objetivo fortalecer as relações diplomáticas e revisar a agenda 
bilateral de cooperação. Entre os acordos firmados para consolidar a integração em 
diversas áreas sociais, está a cooperação para combater o tráfico de armas em El 
Salvador (Correo del Orinoco – Multipolaridad – 05/07/2014). 
 


