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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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Vice-presidente da Venezuela recebeu autoridade chinesa 

 
No dia 16 de maio, na Venezuela, o vice-presidente venezuelano, Jorge 
Arreaza, encontrou-se com seu homólogo chinês, Li Yuanchao. De acordo com 
Arreaza, a parceria com a China é estratégica, e a reunião permitiu a revisão 
dos projetos bilaterais, o aprofundamento das relações e o intercâmbio de 
experiências. O vice-presidente bolivariano afirmou ainda que os dois países 
tem sido úteis para satisfazerem as necessidades de seus povos, apesar das 
divergências do socialismo adotado por ambos (Correo del Orinoco – Impacto – 
17/05/2013; El Universal – Nacional y Política – 17/05/2013). 
 
 

Maduro anunciou chegada de alimentos 
 
No dia 17 de maio, em Táchira, durante encontro com empresários e 
empreendedores, o presidente Nicolás Maduro afirmou que embarcações 
transportando alimentos saíram de Argentina, Brasil, China e Uruguai com o 
objetivo de fortalecer a reserva alimentícia venezuelana por três meses. 
Maduro ressaltou que esses países são aliados estratégicos da Venezuela (El 
Universal – Economía – 19/05/2013). 
 
 

Jaua recebeu chanceler português 
 
No dia 20 de maio, em Caracas, durante reunião da Comissão Mista Bilateral 
Portugal-Venezuela, o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Elias 
Jaua, recebeu seu homólogo português, Paulo Portas. Na ocasião, os ministros 
comprometeram-se a intensificar a cooperação nas áreas de turismo e 
infraestrutura. Ademais, Jaua afirmou que as relações bilaterais entre os países 
são históricas e chegaram aos mais altos níveis de cooperação em diversas 
áreas, como a tecnológica e a energética (Correo del Orinoco – Política – 
21/05/2103; El Universal – Economía – 21/05/2013; El Universal – Nacional y 
Política – 22/05/2013). 
 
 

Jaua reuniu-se com representante polonês para assuntos climáticos 
 

No dia 22 de maio, na Venezuela, o ministro das Relações Exteriores, Elías 
Jaua, reuniu-se com o enviado especial para Assuntos Climáticos da Polônia, 
Tomas Chruszczow. Na ocasião, ambos debateram as expectativas que o país 
bolivariano possui em relação à próxima Conferência das Nações Unidas para 
a Mudança Climática. Ademais, a negociadora-chefe da Venezuela, Claudia 
Salerno, afirmou que o tema é prioridade na política exterior do Estado 
venezuelano e que o país apoia um novo acordo que preserve a espécie 
humana. Tal acordo substituiria o Protocolo de Kyoto, que estabelece uma  
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série de compromissos para a redução de gases poluentes emitidos pelos 
países (Correo del Orinoco – Nacionales – 23/05/2013). 
 
 

Jaua reuniu-se com representantes russos 
 

No dia 22 de maio, em Caracas, o ministro das Relações Exteriores, Elías 
Jaua, reuniu-se com os responsáveis russos pela cooperação técnico-militar 
com a Venezuela. Na ocasião, as autoridades discutiram a logística e os 
equipamentos que o governo bolivariano tem adquirido para a defesa de suas 
riquezas e manutenção da paz em seu território, além de reafirmarem laços de 
cooperação bilateral e a expansão de trabalhos conjuntos. Jaua afirmou que a 
aliança estratégica com a Rússia é uma prioridade da política exterior 
venezuelana. Ademais, o ministro reuniu-se com o presidente da empresa 
petrolífera russa Rosneft, Igor Sechin, e anunciou a criação da empresa 
bilateral de extração de petróleo Petrovictoria, que se encarregará de explorar 
uma das faixas petrolíferas do Orinoco (Correo del Orinoco – Nacionales – 
23/05/2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 


