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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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Maduro firmou acordo de cooperação com a Bolívia 

 
No dia 25 de maio, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e seu homólogo 
boliviano, Evo Morales, estabeleceram um pacto de cooperação para o 
desenvolvimento dos setores econômico, de comunicação, comércio, defesa, 
informação e o combate às drogas (El Universal – Nacional y Política – 
26/05/2013). 
 
 

Bolívia e Venezuela acordaram construção de empresa conjunta  
 
Ao término da II Reunião de Integração Conjunta entre Bolívia e Venezuela, os 
Estados concordaram em construir uma empresa para a produção de 
alimentos. O encontro promoveu mesas de discussão em diversas áreas, como 
indústria, ciência e tecnologia, energia, comunicação e educação. Na ocasião, 
o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ressaltou a cooperação bilateral e 
saldou o mandatário equatoriano, Rafael Correa, como um grande colaborador 
no continente (Correo Del Orinoco – Multipolaridad – 26/05/2013). 
 
 

Maduro parabenizou Colômbia por acordo com as Farc 
 

No dia 26 de maio, em telefonema, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, 
cumprimentou seu homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, pelo acordo 
realizado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Maduro 
declarou que o governo venezuelano auxiliou no estabelecimento do acordo e 
continuará ajudando no que for necessário (Correo Del Orinoco – Impacto – 
28/05/2013; El Universal – Internacional – 28/05/2013). 
 
 

Maduro afirmou que busca aumentar comércio com Colômbia 
 

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou que pretende aumentar 
as relações comerciais com a Colômbia. O mandatário afirmou que no dia 27 
de maio a vice-ministra de Cooperação Internacional, Zohair Hernández, e os 
ministros do Comércio, Alejandro Fleming, da Alimentação, Felix Osorio e da 
Agricultura, Iván Gil, reuniram-se com autoridades colombianas para tratar 
sobre projetos de cooperação econômica (Correo Del Orinoco – Impacto – 
28/05/2013; El Universal – Economía – 28/05/2013).  
 
 

Venezuela declarou ter removido minas antipessoas em seu território  
 

Em comunicado, o presidente do Comitê de Remoção de Minas das Forças 
Armadas venezuelanas, general Gilberto Antonio Barrios Contreras, informou 
ao Comitê Permanente de Remoção de Minas do Tratado de Ottawa que o  
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país está livre de minas antipessoas. A Venezuela estabelecera este 
compromisso através do tratado (Correo Del Orinoco – Multipolaridad – 
28/05/2013).    
 
 

Jaua rechaçou atitude de presidente colombiano 
 
No dia 29 de maio, o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Elías 
Jaua, rechaçou o fato de o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ter 
recebido o ex-candidato à presidência venezuelana, Henrique Capriles. O 
ministro afirmou que a atitude de Santos é um passo para o descarrilamento 
das boas relações entre ambas as nações. Além disso, Jaua declarou que a 
Venezuela revisará sua participação nos diálogos de paz entre as Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o governo deste país (Correo 
Del Orinoco – Impacto – 30/05/2013; El Universal – Nacional y Política – 
30/05/2013). 
 
 

 


