
Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

 
 

– Informe de Política Externa Venezuelana – 

Nº 289 

31/10/2019 a 06/11/20191
 

 

 

 

O Observatório de Política Externa Venezuelana (OPEV) é um projeto de informação 
semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional 
(GEDES) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca. 

 

O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a política 
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1 No dia 31 Outubro e 03 de Novembro não houve notícias de política externa venezuelana 
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Delcy Rodríguez se reuniu com diretor da Aliança Solar Internacional 

 

Por meio de mídia social, a vice-presidente Delcy Rodríguez afirmou que se reuniu, na 

Índiacom o diretor da Aliança Solar Internacional (ASI), Upendra Tripathy. Rodríguez 

ressaltou a importância do encontro que, segundo ela, auxiliará no alinhamento das 

políticas energéticas da Venezuela com as recomendações da ASI e, dessa forma, 

contribuirá para intensificar o combate às mudanças climáticas, um dos principais 

objetivos do país (Correo del Orinoco - Impacto - 01/11/2019). 

 

 

Nicolás Maduro manifestou apoio à criação da Organização Mundial de Povos 

Originários 

 

O presidente Nicolás Maduro declarou apoio à criação da Organização Mundial de 

Povos Originários, cujos objetivos foram definidos na Venezuela, durante o I Congresso 

Internacional de Povos Indígenas. Ademais, Maduro manifestou solidariedade aos 

povos indígenas do Peru e do Chile que, de acordo com o presidente, sofrem com as 

políticas neoliberais aplicadas pelos governos de ambos os países (Correo del Orinoco - 

Impacto - 01/11/2019). 

 

 

Arreaza fez convite à União Europeia 

 

No dia 01 de novembro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, convidou a União Europeia e o Grupo de Contato Internacional (GCI) 

para conhecer os avanços políticos na Venezuela. O convite –acompanhado por 

comunicado oficial – objetiva a criação de canais de comunicação fidedignos e o apoio 

dos convidados ao processo de diálogo interno venezuelano (Correo del Orinoco - 

Impacto - 02/11/2019). 

 

 

Venezuela decidiu expulsar corpo diplomático de El Salvador 

 

No dia 3 de novembro, o governo da Venezuela decidiu expulsar o corpo diplomático de 

El Salvador credenciado no país e concedeu um prazo de 48 horas para que deixem o 
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território nacional. O ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, informou que o 

presidente salvadorenho, Nayib Bukele, assumiu oficialmente o papel de peão da 

política externa dos Estados Unidos, dando apoio à sua estratégia de agressão contra o 

povo venezuelano, ao reconhecer Juan Guaidó como presidente do país e também 

expulsar o corpo diplomático da Venezuela credenciado em El Salvador (Correo del 

Orinoco – Impacto – 04/11/2019).  

 

 

Venezuela rechaçou ataque terrorista no Mali 

 

O governo da Venezuela condenou o ataque terrorista perpetrado contra uma base das 

Forças Armadas do Mali, onde soldados e um civil morreram. O ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, reafirmou a rejeição da nação venezuelana ao terrorismo e 

enviou suas condolências ao povo e ao governo do país (Correo del Orinoco – Impacto 

– 04/11/2019).  

 

 

Venezuela participou da Onudi 

 

Nos Emirados Árabes Unidos (EAU), a Venezuela participou da XVIII sessão da 

Conferência Geral das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Onudi), na 

qual os representantes de alto nível da Onudi-Venezuela, Samir Al Attrach e Jesse 

Chacón, interviram para continuar fortalecendo os laços de cooperação para o 

desenvolvimento industrial (Correo del Orinoco – Impacto – 04/11/2019).  

 

 

Maduro participou do Encontro Anti-Imperialista de Solidariedade pela 

Democracia e contra o Neoliberalismo 

 

Em Cuba, durante participação na cerimônia de encerramento do Encontro Anti-

Imperialista de Solidariedade pela Democracia e contra o Neoliberalismo, o presidente 

Nicolás Maduro afirmou o povo o chileno iniciou uma revolução que aponta para o 

caminho da reconstituição social. Ademais, Maduro descreveu seu homólogo 

salvadorenho, Nayib Bukele, como covarde imperialista e interessado em separar os 

povos da Venezuela e El Salvador. Por fim, o presidente condenou, ante os 
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participantes do evento, os esforços da direita para desestabilizar países como Bolívia, 

Cuba e Nicarágua (Correo del Orinoco – Política – 04/11/2019).  

 

 

Venezuela firmou acordo de cooperação com o Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha 

Durante encontro, a Venezuela e a Cruz Vermelha firmaram acordo de cooperação, no 

qual incluem atividade conjuntas e não restritivas, que se realizarão de maneira 

periódica e coordenada. O acordo comtempla a criação de uma Comissão Técnica 

Coordenadora, formada por ambas as partes, com o intuito de avaliar a conformidade e 

o impacto (Correo del Orinoco – Impacto – 05/11/2019).  

  

Arreaza e Menéndez se reuniram com Escritório da ONU para Assuntos 

Humanitários 

Em Caracas, na Casa Amarela, o ministro do Planejamento, Ricardo Menéndez e o 

ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, se reuniram com o vice-secretário 

geral do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários 

(OCHA) e o coordenador da assistência de emergência, Marck Lowcock. Durante a 

reunião, houve uma revisão dos sistemas de informação para potencializar e fortalecer 

as capacidades da Venezuela nesta área, além da proposta de uma agenda de trabalho 

para os próximos meses, com a intenção de atingir tais objetivos (Correo del Orinoco – 

Impacto – 06/11/2019).   

 

 

 

 

 


