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1 Nos dias 18, 19, 22 e 23 de Outubro não houve notícias de política externa venezuelana 
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Venezuela manifestou preocupação com protestos no Chile 
 

Por meio de um comunicado oficial, o Ministério de Relações Exteriores demonstrou 
preocupação com a repressão policial aos protestos de estudantes no Chile contra o 
aumento das passagens de metrô. Ademais, o documento ressaltou a responsabilidade 
chilena enquanto membro ativo do Conselho de Direitos Humanos (Correo del Orinoco 
– Impacto – 20/10/2019). 
 
 

 Venezuela advertiu autoridades espanholas sobre situação da Catalunha 
 

No dia 18 de outubro, por meio de um comunicado oficial, o Ministério de Relações 
Exteriores manifestou preocupação com a escalada da violência na Catalunha e 
solicitou às autoridades da Espanha que não tomem atitudes que aumentem a tensão 
na região (Correo del Orinoco – Impacto – 20/10/2019). 
 
 

Rodríguez repudiou silêncio de Bachelet frente à repressão no Chile 
 
Por meio de mídia social, a vice-presidente Delcy Rodríguez repudiou o silêncio da Alta 
Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, frente à 
repressão contra manifestantes no Chile. Rodríguez classificou o governo de Sebastián 
Piñera como uma ditadura pinochetista, a qual desnaturaliza o espírito do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU e ofende a dignidade da América Latina. Pedindo o fim da 
repressão no chile, a vice-presidente descreveu como ensurdecedor o silêncio de 
Bachelet sobre o assunto (Correo del Orinoco – Impacto – 21/10/2019). 
 
 
Arreaza rechaçou declarações de Duke sobre inclusão da Venezuela no Conselho 

de Direitos Humanos 
 
Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, rechaçou 
as acusações feitas pelo presidente da Colômbia, Iván Duque, as quais catalogaram a 
inclusão da Venezuela no Conselho de Direitos Humanos da ONU como absurdo. 
Arreaza alegou que a oligarquia colombiana é o mais monstruoso mecanismo de 
violação de direitos humanos da história da América Latina e que Duque é o membro 
mais hipócrita e sem vergonha dessa elite assassina, a serviço do narcotráfico e 
subordinado a Washington [sic] (Correo del Orinoco – Impacto – 21/10/2019). 
 
 

Maduro denunciou conspiração da direita na Bolívia 
 

No dia 23 de outubro, através de comunicado oficial, o presidente Nicolás Maduro 
denunciou ao país e ao mundo que há uma conspiração da direita contra o presidente 
da Bolívia, Evo Morales. Ademais, Maduro ressaltou também que a violência e as 
tentativas de destruir a democracia na Bolívia não terão sucesso (Correo del Orinoco – 
Impacto – 24/10/2019). 
 


