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Governo venezuelano repudiou postura dos Estados Unidos em relação a El 
Aissami 

 
Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, afirmou 
que o governo venezuelano repudia o caso de assédio dos Estados Unidos a 
instituições democráticas venezuelanas por meio de campanhas de descrédito contra a 
dignidade das autoridades do governo. A declaração ocorreu após o vice-presidente da 
Economia venezuelano, Tareck El Aissami, ser incluído em uma lista estadunidense de 
mais procurados (Correo del Orinoco – Impacto – 02/08/2019). 
 
 

Arreaza respondeu declarações de chanceler colombiano 
 

No dia 02 de agosto, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, respondeu as declarações do chanceler da Colômbia, Carlos Holmes 
Trujillo, que alegou que o governo da Venezuela abriga terroristas. Em resposta, 
Arreaza recordou seu homólogo que a Colômbia é um palco de guerras e violência 
(Correo del Orinoco – Impacto – 03/08/2019). 
 
 

Arreaza rechaçou novas ameaças dos EUA 
 
Durante entrevista, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, rechaçou as 
novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor um 
bloqueio naval ou quarentena através dos países vizinhos. Ademais, Arreaza insistiu 
que o Conselho de Direitos Humanos da ONU deve atuar diante das ameaças 
estadunidenses (Correo Del Orinoco – Impacto - 04/08/2019). 
 
 

Moncada rechaçou EUA em debate da ONU 
 
Durante debate aberto do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador permanente 
da Venezuela perante a Organização, Samuel Moncada, condenou as constantes 
ameaças dos Estados Unidos contra a Venezuela. Ademais, Moncada denunciou as 
ações estadunidenses que intentam roubar ativos da Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
(Correo Del Orinoco – Impacto - 04/08/2019). 
 
 
Arreaza pediu pronunciamento da ONU contra o bloqueio econômico dos Estados 

Unidos 
 
No dia 06 de agosto, durante coletiva de imprensa com a mídia internacional e nacional, 
o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, demandou um pronunciamento da 
ONU perante o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos à Venezuela. 
Arreaza afirmou que a Venezuela recorrerá a todas as instâncias do sistema 
internacional para que respeitem o país e compensem o dano causado ao povo 
venezuelano. O chanceler afirmou que o bloqueio constitui a maior violação de direitos 
humanos no continente (Correo del Orinoco – Impacto – 07/08/2019). 
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Moncada acusou EUA de invasão colonial 
 
Nos Estados Unidos, durante conferência de imprensa, o embaixador perante a ONU, 
Samuel Moncada, instou o Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, a condenar as 
sanções do governo estadunidense contra a Venezuela, logo após o presidente Donald 
Trump ter bloqueado todos os bens e interesses de propriedade do governo 
venezuelano. Moncada caracterizou as sanções como racistas e extremistas, afirmando 
que violam o Direito Internacional e a Carta da ONU. Ademais, o diplomata destacou 
que o Conselho de Segurança deve tomar medidas e denunciar as ameaças militares 
de bloqueio naval por parte dos EUA, as quais, segundo ele, evidenciam a intenção de 
uma invasão colonial (Correo Del Orinoco – Impacto - 07/08/2019). 
 
 

Venezuela questionou as medidas intervencionistas dos EUA 
 

Por meio de mídia social, a vice-presidente, Delcy Rodríguez, questionou a manutenção 
das políticas intervencionistas dos Estados Unidos contra o povo da Venezuela. 
Rodríguez denunciou a retenção de um barco que carregava soja no Canal do Panamá 
realizada devido ao bloqueio imposto pelo president dos EUA, Donald Trump. A vice-
presidente solicitou à ONU que intervenha nas ações ilegais da administração 
estadunidense, as quais violam os direitos humanos dos venezuelanos. Ademais, 
Rodríguez afirmou que tais ações criminosas são um atentado contra a soberania e 
integridade do povo da Venezuela (Correo del Orinoco – Impacto – 08/08/2019). 
 
 

Maduro denunciou o bloqueio estadunidense 
 
No dia 06 de agosto, durante entrevista, o presidente Nicolás Maduro alegou que o 
bloqueio realizado pelos Estados Unidos é uma medida criminosa para que o povo da 
Venezuela não possa adquirir alimentos. Segundo Maduro, a medida foi levada a cabo 
pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o Conselheiro de Segurança Nacional dos 
EUA, John Bolton, e o grupo extremista, Ku Klux Klan, governantes da Casa Branca 
[sic.] (Correo del Orinoco – Nacionales – 08/08/2019). 
 
 

Jorge Arreaza ressaltou apoio da ALBA à Venezuela 
 
Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, ressaltou o 
apoio da Aliança Bolivariana Para os Povos da Nossa América - Tratado de Comércio 
dos Povos (ALBA-TCP) ao governo venezuelano. Arreaza destacou que a organização 
internacional reconheceu a ilegalidade dos embargos econômicos promovidos pelos 
Estados Unidos à Venezuela e solicitou que o governo de Donald Trump respeite os 
direitos humanos e a Carta da ONU (Correo del Orinoco - Impacto - 09/08/2019). 
 
 

Arreaza rechaçou ações dos EUA 
 
Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, rechaçou 
as novas ações dos Estados Unidos, ao incluir a Venezuela na lista de principais países 
produtores e distribuidores de substâncias ilícitas. Arreaza afirmou que o narcotráfico 
venezuelano é impulsionado pelo consumo e venda desenfreados dentro dos EUA e 
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que a maior parte das apreensões em seu país ocorre na fronteira colombiana. 
Ademais, o chanceler destacou que a ONU confirmou que a Venezuela não tem um 
problema endêmico de tráfico de drogas (Correo del Orinoco – Impacto – 11/08/2019). 
 
 

Moncada denunciou agentes estrangeiros a serviço da colonização 
 
No dia 12 de agosto, por meio de mídia social, o embaixador venezuelano perante a 
ONU, Samuel Moncada, afirmou que há um projeto estrangeiro de colonização 
ocorrendo na Venezuela. Moncada apresentou provas que confirmaram a existência de 
agentes internos de governos de países encarregados de executar o plano colonialista 
(Correo del Orinoco – Impacto – 13/08/2019). 
 
 

López se encontrou com ministro da Defesa russo 
 
No dia 15 de agosto, na Rússia, por meio de mídia social, o ministro da Defesa, Vladímir 
Padrino López, comunicou que foi ao país para o encerramento dos Jogos Militares 
Internacionais Rússia 2019 e também se encontrou com seu homólogo russo, o general 
Sergey Shoygu, para estreitarem os laços entre os dois países no âmbito da 
cooperação técnico-militar (Correo del Orinoco – Seguridad y justicia – 16/08/2019). 
 
 

Arreaza assegurou reações diplomáticas da Venezuela contra sanções dos EUA 
 
Em Caracas, durante entrevista, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, 
assegurou que a Venezuela se defenderá de forma legal aos ataques estadunidenses e 
que responderá por meio do uso da força apenas em casos de ataque armado (Correo 
Del Orinoco – Impacto – 18/08/2019). 
 
 

Venezuela e Rússia concretizam relação bilateral 
 
Na Rússia, a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez e o presidente da Comissão 
Intergovernamental de Alto Nível Rússia-Venezuela (CIAN), Yuri Ivánovich Borisov, 
participaram de reunião para fortalecer relações e consolidar novas estratégias para 
impulsionar programas e projetos sociais com base na Agenda Econômica Venezuelana 
(Correo del Orinoco – Impacto – 20/08/2019). 
 
 

Maduro confirmou diálogo entre o governo venezuelano e estadunidense 
 

No dia 21 de agosto, durante pronunciamento oficial, o presidente Nicolas Maduro 
confirmou que o governo mantém contatos com o governo dos Estados Unidos a fim de 
resolverem o conflito relativo às medidas coercitivas norte-americanas. Ademais, 
Maduro afirmou que há meses o governo tem buscado meios para que o presidente do 
EUA, Donald Trump, escute a Venezuela (Correo del Orinoco – Impacto - 21/08/2019). 
 

 
Venezuela firmou compromisso com Rússia 

 
No dia 21 de agosto, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, destacou o compromisso de respeitar o Direito Internacional ratificado 
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entre os governos da Venezuela e da Rússia na reunião ocorrida em Moscou entre a 
vice-presidente Delcy Rodríguez e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey 
Lavrov. Arreaza afirmou que as políticas intervencionistas dos Estados Unidos foram 
pautas do encontro. Ademais, o chanceler declarou que o compromisso quer fortalecer 
a agenda bilateral e a cooperação total entre os países (Correo del Orinoco – Impacto – 
22/08/2019). 
 
 

Governo inaugurou embaixada em Pionyang 
 
No dia 21 de agosto, na Coreia do Norte, o governo inaugurou embaixada com a visão 
de expandir os laços de amizade entre Caracas e Pionyang. O vice-ministro para Ásia, 
Oriente Médio e Oceania do Ministério das Relações Exteriores, Ruben Darío Molina, e 
o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Pak Myung Guk, estiveram 
presentes na cerimônia inaugural (Correo del Orinoco – Impacto – 22/08/2019). 
 
 

Embaixador encontrou-se com ministro das Relações Exteriores da Sérvia 
 

Durante encontro com o ministro das Relações Exteriores da Sérvia, o embaixador da 
Venezuela, Dimas Jesús Alvarenga Guerra, afirmou que a cooperação entre os dois 
países está fortalecida. Ao longo da reunião bilateral, o ministro sérvio afirmou que 
manterá sua posição de respeito ao governo venezuelano e que sempre respeitará as 
relações entre os dois países (Correo del Orinoco - Impacto - 23/08/2019). 
 
 

Venezuela propôs reunião extraordinária para lidar com a situação na Amazônia 
 
Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, anunciou 
que governo solicitou uma reunião extraordinária da Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA) para abordar e definir ações mediante os incêndios 
florestais no território brasileiro. Ademais, o país ofereceu seu auxílio para reduzir a 
devastação das comunidades indígenas locais (Correo del Orinoco – Impacto – 
25/08/2019). 
 
 

Venezuela denunciou conduta do Grupo de Lima 
 
No dia 23 de agosto, por meio de comunicado oficial, o governo denunciou a conduta 
dos países membros do Grupo Lima, a qual chamou de inconsciente e antiecológica. A 
declaração do Ministério das Relações Exteriores afirma que, por razões ideológicas, o 
Grupo se opõe à convocação de uma reunião de emergência da Organização do 
Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), com o objetivo de avaliar e coordenar 
decisões e medidas concretas em conjunto diante dos graves incêndios que afetam a 
Amazônia. Ademais, a Venezuela exortou os governantes do Grupo de Lima a cumprir 
os compromissos assumidos por seus Estados com a OTCA, ratificando sua disposição 
de agir sem demora e incorporar imediatamente ações coordenadas na luta para conter 
os incêndios e servir as populações e territórios afetados (Correo del Orinoco – Impacto 
– 26/08/2019). 


