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O Observatório de Política Externa 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. A partir deste número o informe passa a ser produzido pela equipe de 
redatores desta universidade.  
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 
Últimas Notícias:                                                    www.ultimasnoticias.com.ve 
 
Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
 
Graduandos em Relações Internacionais: David Succi, Guilherme Paul 
Berdu, Jéssica Laine Santos de Paula Jacovetto, Jonathan de Araújo de Assis, 
Kimberly Digolin, Lucas Eduardo Silveira de Souza, Luiza Elena Januário. 
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 Nos dias 12, 13, 15 e 16 de maio, não houve notícias de Política Externa Venezuelana 
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Maduro encontrou-se com presidente brasileira 

 
No dia 9 de maio, em visita oficial ao Brasil, o presidente venezuelano, Nicolás 
Maduro, reuniu-se com sua homóloga brasileira, Dilma Rousseff. Durante o 
encontro, os mandatários discutiram parcerias estratégicas e meios de 
assegurar a integração entre ambos os países. De acordo com Maduro, foram 
firmados acordos e projetos de cooperação bilateral nas áreas agroindustrial, 
energética e militar. Em coletiva de imprensa, o chefe de Estado asseverou as 
prerrogativas democráticas das últimas eleições presidenciais venezuelanas e 
ressaltou o progresso nas relações bilaterais com o Brasil. Ademais, os 
mandatários decidiram reunir-se semestralmente para avaliar os acordos e 
avançar em novos campos de trabalho conjunto (Correo del Orinoco – Impacto 
– 10/05/2013; El Universal – Economía – 10/05/2013; El Universal – Nacional y 
Política – 10/05/2013). 
 
 

Venezuela rechaçou pronunciamento da CIDH 
 
No dia 10 de maio, o presidente Nicolás Maduro rechaçou o comunicado 
expedido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que 
instou a Venezuela a proteger a vida e os direitos políticos dos venezuelanos. 
Maduro afirmou que a Comissão voltou a agir contra a democracia e o povo de 
seu país. Ademais, o representante da Venezuela na Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Roy Chaderton, qualificou o órgão da OEA como 
deplorável, insólito e lastimável (Correo del Orinoco – Parte del Día – 
11/05/2013; Últimas Noticias – El País – 11/05/2013). 
 

 
Jaua fez balanço das reuniões de Maduro 

 
No dia 10 de maio, em Caracas, durante coletiva de imprensa, o ministro de 
Relações Exteriores, Elías Jaua, afirmou que as viagens realizadas pelo 
presidente Nícolas Maduro à Argentina, Brasil e Uruguai demonstram o 
compromisso da Venezuela com a união regional. O ministro ressaltou que os 
encontros ratificaram os laços de confiança e amizade entre os países da 
Unasul e do Mercosul. Ademais, Jaua declarou que os acordos firmados por 
Maduro são fundamentais para o bem-estar do povo venezuelano (Correo del 
Orinoco – Impacto – 11/05/2013; El Universal – Nacional y Política – 
11/05/2013; Últimas Noticias – El País – 11/05/2013).  
 
 

Jaua ameaçou não acatar sentença da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos 
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No dia 10 de maio, em Caracas, durante coletiva de imprensa, o ministro de 
Relações Exteriores, Elías Jaua, ameaçou não acatar uma possível sentença 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos que obrigue a restituição do sinal 
da Radio Caracas Televisión. Jaua afirmou que a sentença representaria uma 
violação à soberania e à independência de seu país. Ademais, o ministro 
declarou que será necessário invadir a Venezuela para obrigarem-no a aceitar 
uma decisão que ataque a República venezuelana (Correo del Orinoco – 
Impacto – 11/05/2013; El Universal – Nacional y Política – 11/05/2013; Últimas 
Noticias – El País – 11/05/2013). 
 
 

Vice-presidente venezuelano recebeu representante chinês 
 

No dia 13 de maio, em Caracas, o vice-presidente da Venezuela, Jorge 
Arreaza, encontrou-se com seu homólogo chinês, Li Yuanchao. Na ocasião, os 
dirigentes discutiram as relações bilaterais entres ambos os países e 
expressaram a intenção de fortalecê-las (Correo del Orinoco – Política – 
14/05/2013; Últimas Noticias – El País – 14/05/2013). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


