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Arreaza formalizou condolências a morte de Soleimani 
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No dia 08 de janeiro, em Caracas, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, 

assinou o livro de condolências pela morte do general Qasem Soleimani e expressou ao 

embaixador iraniano na Venezuela, Hojjatolla Soltani, o desejo de que haja paz no 

Oriente Médio. Ademais, Arreaza reconheceu a relevância de Soleimani e declarou que 

o general foi assassinado sem piedade por forças imperialistas para iniciar uma guerra 

(Correo del Orinoco - Impacto - 09/01/2020). 

 

 

Venezuela e Cuba fortaleceram laços de amizade  

 

No dia 08 de janeiro, no México, durante instalação pró tempore da Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), o vice-presidente do setor de 

Comunicação, Cultura e Turismo, Jorge Rodríguez, realizou uma reunião com o 

chanceler cubano, Bruno Rodríguez. Após o encontro, por meio de mídia social, 

Rodríguez ressaltou estar comprometido com a integração latino-americana e a paz na 

região (Correo del Orinoco - Impacto - 09/01/2020). 

 

 

Rodríguez reuniu-se com chanceler da Nicarágua  

 

No dia 07 de janeiro, no México, durante instalação pró tempore da Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), o vice-presidente do setor de 

Comunicação, Cultura e Turismo, Jorge Rodríguez, realizou reunião bilateral com o 

chanceler da Nicarágua, Denis Moncada (Correo del Orinoco - Impacto - 09/01/2020). 

 

 

Maduro afirmou se preparar para intervenção militar estrangeira 

 

No dia 08 de janeiro, em Caracas, o presidente Nicolás Maduro anunciou os primeiros 

exercícios militares especiais em defesa das cidades da Venezuela. Ademais, Maduro 

também salientou que visa se preparar para uma intervenção militar estrangeira (Correo 

del Orinoco - Política - 09/01/2020). 

 

 

Arreaza rechaçou ação do governo dos Estados Unidos 
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No dia 09 de janeiro, em Caracas, o Ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, 

acusou o governo dos Estados Unidos de emitir nota diplomática a várias chancelarias 

com o objetivo de buscar apoio internacional para intervir nas eleições parlamentares na 

Venezuela. Arreaza repudiou a ação dos EUA e ratificou o compromisso e disposição 

do governo venezuelano em promover o diálogo político com todos os setores da 

oposição em favor da paz (Correo del Orinoco - Impacto - 10/01/2020). 

 

 

Venezuela manifestou condolências a Porto Rico  

 

Em Caracas, por meio de comunicado oficial, o governo da Venezuela manifestou 

solidariedade para com o povo porto-riquenho devido aos danos causados pelo 

terremoto e seus tremores. O comunicado defendeu a independência de Porto Rico, 

salientando uma resposta mais eficiente e soberana frente a esses desastres naturais 

(Correo del Orinoco - Impacto - 11/01/2020). 

 

 

Arreaza expressou solidariedade com vítimas de incêndios na Austrália 

 

No dia 10 de janeiro, em Caracas, por meio de mídia social, o Ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, se solidarizou com as vítimas humanas e com a perda das 

florestas, ecossistemas e animais ocasionados pelos incêndios na Austrália (Correo del 

Orinoco - Impacto - 11/01/2020) 

 

 

Moncada reafirmou compromisso com carta da ONU  

 

Em Caracas, o representante da Venezuela na Organização das Nações Unidas (ONU), 

Samuel Moncada, reafirmou o compromisso do país com a Carta das Nações Unidas e 

com as normas do Direito Internacional. Ademais, ressaltou que os Estados membros 

da ONU e do Conselho de Segurança devem evitar uma próxima guerra, defendendo a 

Carta da organização multilateral (Correo del Orinoco - Impacto - 12/01/2020). 

  

 

Venezuela lamentou morte do sultão Qaboos Bin Said 
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Em Caracas, o presidente Nicolás Maduro manifestou suas condolências pela morte do 

sultão de Omã, Qaboos bin Said Al Said, a família real de Al Said e a seu povo (Correo 

del Orinoco - Impacto - 12/01/2020).  

 

 

Arreaza rechaçou ação do governo francês 

 

Em Caracas, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge 

Arreaza, rechaçou o modo como o governo francês está agindo para com seu povo 

perante as manifestações por renovação das políticas sociais e econômicas. Ademais, 

Arreaza também se solidarizou com as lutas dos trabalhadores franceses (Correo del 

Orinoco - Impacto - 12/01/2020). 

  

 

 

Arreaza denunciou restrições impostas pelos EUA 

 

Em Caracas, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge 

Arreaza, denunciou, perante a Organização das Nações Unidas (ONU), as restrições 

impostas pelo governo dos Estados Unidos. Arreaza afirmou que tais restrições violam o 

direito internacional e limitam a capacidade do Estado venezuelano de cumprir com os 

compromissos internacionais (Correo del Orinoco - Impacto - 13/01/2020).  

 

 

Arreaza denunciou EUA por violação da carta da ONU 

 

No dia 13 de janeiro, em Caracas, por meio de mídia social, o Ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza denunciou o governo dos Estados Unidos e seus aliados de 

violarem os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) através de 

suas medidas coercitivas impostas aos povos livres. Ademais, reiterou a necessidade 

de impulsionar com maior força o Grupo de Países em Defesa da Carta da ONU para 

proteger a soberania dos povos (Correo del Orinoco - Impacto - 14/01/2020).  

 

 

Venezuela rechaçou ação dos Estados Unidos  
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Em Caracas, o governo da Venezuela denunciou os Estados Unidos perante a 

comunidade internacional por tentar aplicar medidas coercitivas unilaterais contra 

funcionários públicos venezuelanos. Ademais, o governo reafirmou que nenhuma 

pressão estrangeira desviaria a Venezuela do caminho da independência e da vontade 

soberana democrática dos cidadãos (Correo del Orinoco - Nacionales - 14/01/2020).  

 

 

Arreaza recebeu chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações 

 

Em Caracas, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, se reuniu com o chefe 

de missão, Jorge António Vallés Ramos, designado pela Organização Internacional para 

as Migrações (OIM). O encontro permitiu avaliar possíveis mecanismos entre a 

Venezuela e a OIM (Correo del Orinoco - Impacto - 15/01/2020). 

 

Arreaza reuniu-se com chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha  

 

Em Caracas, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, se reuniu com o chefe 

da delegação regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Arnaud de 

Baecque, para dar continuidade aos acordos de cooperação empreendidos 

conjuntamente entre ambos com o objetivo de fornecer assistência aos venezuelanos 

afetados pelo bloqueio econômico (Correo del Orinoco - Impacto - 15/01/2020). 

 

Maduro rechaçou investidas dos Estados Unidos e declarou vitória 

 

No dia 14 de janeiro, durante discurso, o presidente Nicolás Maduro afirmou que 

governo venezuelano conseguiu derrotar todos as investidas estadunidenses e 

alcançou vitórias nas áreas política, social e econômica. Maduro também destacou a 

participação do povo e da Força Armada Nacional da República Bolivariana na defesa 

da nação contra os ataques americanos (Correo del Orinoco - Política - 15/01/2020). 

 


