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1 Nos dias 01, 03 e 05 de fevereiro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Maduro declarou que está disposto a retomar relações com a Colômbia 

 

O presidente Nicolás Maduro declarou que a Venezuela está disposta a restabelecer as 

relações diplomáticas e políticas com a Colômbia. Maduro afirmou que os dois países 

possuem uma forte ligação e defendeu a retomada de cooperação em segurança, além 

de ressaltar que o extremismo prejudica ambos os países (Correio del Orinoco – 

Cancillería – 30/01/2020). 

 

 

Arreaza respondeu críticas de Duque ao governo venezuelano 

 

No dia 29 de janeiro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, negou as declarações do presidente colombiano, Iván Duque, de que o 

presidente Nicolás Maduro rompeu as relações diplomáticas e políticas entre Venezuela 

e Colômbia para dificultar a extradição da ex-congressista colombiana Aída Merlano. 

Arreaza afirmou que, desde a posse de Duque, a Colômbia tem dificultado as relações 

diplomáticas com a Venezuela e ainda declarou que Maduro considerou jocosa [sic] a 

decisão colombiana de solicitar o pedido de extradição de Merlano ao autoproclamado 

presidente Juan Guiadó. Ademais, o ministro também acusou o governo colombiano de 

organizar ataques armados contra a Venezuela e proteger criminosos e conspiradores 

(Correio del Orinoco – Cancillería – 30/01/2020). 

 

  

Pimentel discursou no Fórum de Negócios Venezuela-África do Sul 2020 

 

No dia 29 de janeiro, em Caracas,  o vice-ministro para a África do Ministério de 

Relações Exteriores, Yuri Pimentel, discursou na abertura do Fórum de Negócios 

Venezuela-África do Sul 2020 acerca do desenvolvimento das relações diplomáticas 

entre os dois países que proporcionaram acordos de cooperações em diversas áreas e 

também lembrou a premissa do Fórum de criar oportunidades econômicas e comerciais 

para ambos. Pimentel também afirmou que o evento deve estabelecer as bases para as 

relações econômicas entre os dois países com o objetivo de alcançar uma aliança 

estratégica de benefício mútuo (Correio del Orinoco – Cancillería – 30/01/2020). 

 

  



Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

Maduro rechaçou declarações de Duque 

 

No dia 30 de janeiro, o presidente Nicolás Maduro rechaçou as declarações do 

presidente colombiano, Iván Duque, nas quais Duque acusou Maduro de se recusar a 

restabelecer as relações diplomáticas entre os dois países por não querer extraditar a 

ex-congressista colombiana Aída Merlano. Maduro afirmou que Duque quer que 

Merlano retorne a Colômbia pois a ex-congressista possui conhecimento das verdades 

da política colombiana. O mandatário venezuelano também declarou que Duque se 

recusa a aceitar a proposta de reabrir os consulados e lamentou que seu homólogo 

busque evitar as relações consulares bilaterais entre Venezuela e Colômbia (Correo del 

Orinoco – Político – 31/01/2020). 

 

 

Arreaza elogiou México por asilo a membros do governo de Morales 

 

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

consulado mexicano na Bolívia por conceder asilo a César Navarro e Pedro Damián, 

membros do governo de Evo Morales. Arreaza afirmou que Navarro e Damián são 

perseguidos pelo atual governo boliviano que usurpou o poder de Morales (Correo del 

Orinoco – Impacto – 02/02/2020).  

 

 

Venezuela firmou acordos com Cruz Vermelha e Crescente Vermelho 

 

Em Caracas, o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, declarou que a 

Venezuela firmou um acordo de cooperação com o Movimento Internacional da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho com o objetivo de atender as necessidades do povo 

venezuelano ante o bloqueio financeiro dos Estados Unidos. Arreaza afirmou que tal 

acordo está dentro dos parâmetros do direito internacional e abrange as áreas 

humanitária, de saúde e saneamento (Correo del Orinoco – Impacto – 02/02/2020).  

 

 

Venezuela expressou solidariedade a China diante do surto de coronavírus 

 

Por meio de comunicado oficial do Ministério de Relações Exteriores, a Venezuela 

manifestou solidariedade a China pelo surto de coronavírus que vem enfrentando em 
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seu território. No comunicado, o governo venezuelano elogiou o esforço do governo 

chinês para proteger seu povo com o desenvolvimento de uma infraestrutura de saúde 

para combater tal surto (Correo del Orinoco – Cancillería – 04/02/2020).  

 


