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1 No dia 28 Outubro não houve notícias de política externa venezuelana 
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Arreaza parabenizou Morales por reeleição 

 

Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, 

parabenizou o presidente da Bolívia, Evo Morales, por sua reeleição. Arreaza também 

afirmou que Morales é uma inspiração para as lutas dos povos latino-americanos contra 

a opressão e pediu a comunidade internacional que não interfira nos assuntos que 

dizem respeito apenas ao povo boliviano (Correo del Orinoco – Impacto – 25/10/2019). 

 

 

Maduro discursou durante cúpula da MNA 

 

No dia 25 de outubro, no Azerbaijão, durante XVIII Cúpula do Movimento de Países 

Não-Alinhados (MNA), o presidente Nicolás Maduro afirmou, frente plenária, a posição 

da Venezuela de defesa da sua soberania diante atos de interferência. Maduro também 

ratificou a vocação de paz que acompanha a nação e honrou a capacidade de 

resistência do povo venezuelano perante imposição de medidas coercitivas e 

unilaterais, bem como as ameaças de intervenção militar do governo dos EUA. 

Ademais, o mandatário declarou que durante os três anos de gestão da Venezuela 

frente a MNA, o país trabalhou pelo fortalecimento do bloco a fim de otimizar a 

solidariedade, respeito mútuo e a paz entre os Estados sob a visão do multilateralismo 

(Correo del Orinoco – Impacto – 26/10/2019). 

 

 

Venezuela demonstrou solidariedade a Bolívia 

 

No dia 25 de outubro, no Azerbaijão, durante XVIII Cúpula do Movimento de Países 

Não-Alinhados (MNA), o presidente Nicolás Maduro, em nome da MNA, demonstrou 

solidariedade ao presidente da Bolívia, Evo Morales, e sua população, diante do não 

reconhecimento por parte de alguns países da comunidade internacional. Maduro 

reforçou que a Bolívia sofre as mesmas manobras imperialistas que aplicam contra a 

Venezuela que ignoraram a soberania e a legitimidade de seu governo com a 

campanha de desestabilização e promoção do golpe de estado (Correo del Orinoco – 

Impacto – 26/10/19). 

 

 



Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

 

Maduro se reuniu com presidente da Assembleia da ONU 

 

No dia 25 de outubro, em Azerbaijão, como parte da agenda da XVIII Cúpula do 

Movimento de Países Não-Alinhados (MNA), o presidente Nicolás Maduro se reuniu 

com o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), Tijjani Muhammad-

Bande, com quem ratificou o compromisso da Venezuela com os objetivos da Agenda 

2030 (Correo del Orinoco – Impacto – 26/10/2019). 

 

 

Venezuela e Comitê Internacional da Cruz Vermelha ratificaram compromisso 

 

No dia 26 de outubro, como parte da agenda da XVIII Cúpula do Movimento de Países 

Não-Alinhados (MNA), o presidente Nicolás Maduro se encontrou com o presidente do 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR), Peter Maurer, para ratificar um 

compromisso de continuação do trabalho a favor dos princípios humanitários universais 

da Venezuela (Correo del Orinoco – Impacto – 26/10/2019). 

 

 

Venezuela consolidou relações com países do MNA 

 

No Azerbaijão, durante a XVIII Cúpula do Movimento dos Países Não Alinhados (MNA), 

o presidente Nicolás Maduro realizou reuniões paralelas com representantes da Coreia 

do Norte, Índia, Palestina e Vietnã. Maduro reiterou seu apoio à causa de uma Palestina 

livre, independente, soberana e pacífica, e a vontade da Venezuela de fortalecer os 

laços diplomáticos com o país. No que tange ao encontro com o representante da 

Coreia do Norte, buscou-se formular novas estratégias para o desenvolvimento 

multilateral e focar o diálogo na batalha contra as medidas coercitivas impostas pelo 

Estados Unidos. Por fim, o mandatário retomou os laços de amizade e fraternidade com 

a Índia e enfatizou a manutenção dos acordos cooperativos com o Vietnã em eixos 

estratégicos para o desenvolvimento conjunto (Correo del Orinoco - Impacto - 

27/10/2019).  

 

 

Maduro parabenizou povo argentino por resultado nas urnas 
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No dia 27 de outubro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, divulgou comunicado do presidente Nicolás Maduro no qual este 

parabenizava o povo argentino pela escolha de Alberto Fernández nas eleições 

presidenciais Madur declarou que o resultado nas urnas expressa a esperança do povo 

argentino na recuperação da justiça social, independência econômica e soberania 

política de seu país. Ademais, o presidente disse querer retomar as relações com a 

Argentina na base do respeito mútuo, cooperação integral e trabalho conjunto (Correo 

del Orinoco – Impacto – 29/10/2019).  

 

 

ALBA-TCP celebrou resistência argentina a políticas neoliberais  

 

No dia 28 de outubro, por meio de comunicado oficial, os países-membros da Aliança 

Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA-TCP) felicitaram o povo argentino 

pela jornada eleitoral e o presidente eleito, Alberto Fernández, pela vitória. Os países 

afirmaram que a Argentina optou por uma virada histórica que permitirá a continuidade 

do processo de transformação econômica, política e social iniciada na gestão Kirchner. 

Ademais, segundo o comunicado, os argentinos abririam caminho para a construção de 

um modelo de desenvolvimento nacional próprio e pela continuação do fortalecimento 

da unidade regional (Correo del Orinoco – Impacto – 29/10/2019). 

 

ANC aprovou protocolo que modifica convênio entre Venezuela e Rússia 

 

No dia 29 de outubro, durante sessão ordinária, a Assembleia Nacional Constituinte 

aprovou o protocolo que modifica o convênio de projetos estratégicos conjuntos entre 

Venezuela e Rússia. A medida visa aprofundar a articulação com a Rosneft, empresa 

petroleira estatal russa, incorporando estímulos como a exoneração do pagamento de 

impostos a valor agregado e importações da Rosneft. Ademais, a modificação no 

acordo também pretende aprofundar a cooperação para a exploração de gás através de 

investimentos da Rosneft na Venezuela (Correo del Orinoco – Política – 30/10/19). 

 

 

Arreaza pediu reação da comunidade internacional diante da violação dos direitos 

humanos na Colômbia 

 

Por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, incitou a 
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comunidade internacional a condenar as violações dos direitos humanos realizadas na 

Colômbia através da morte de integrantes da comunidade indígena do país. Arreaza 

também prestou solidariedade aos povos indígenas colombianos (Correo del Orinoco – 

Impacto – 31/10/2019). 

 

 

Maduro criticou o modelo neoliberal do FMI no Chile 

 

No dia 30 de outubro, o presidente Nicolás Maduro declarou que o modelo neoliberal 

em vigor no Chile já havia sido imposto pela direita através do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) na América Latina e no mundo. Maduro ressaltou que os modelos 

produtivos humanistas estão surgindo com sua diversidade e diferença, de acordo com 

a realidade de cada povo (Correo del Orinoco – Impacto – 31/10/2019). 

 

 

Maduro celebrou o resultado das eleições colombianas 

 

No dia 30 de outubro, o presidente Nicolás Maduro celebrou o surgimento de novas 

lideranças políticas na Colômbia após as eleições realizadas no país. Maduro desejou 

boa sorte aos eleitos e afirmou esperar que Colômbia e Venezuela tenham uma 

liderança de respeito, cooperação e irmandade (Correo del Orinoco – Impacto – 

31/10/2019). 

 


