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1 Nos dias 07 e 10 de fevereiro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Venezuela rechaçou discurso de Donald Trump 

 

No dia 04 de fevereiro, após o discurso anual perante o Congresso dos Estados Unidos 

dado pelo presidente estadunidense Donald Trump, a Venezuela rechaçou a 

interferência do mandatário nos assuntos internos de seu país. Em entrevista coletiva, o 

ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, declarou que o Executivo Nacional 

denuncia o esforço do governo estadunidense em reviver a estratégia de mudança do 

governo da Venezuela através da força e que Trump desrespeitou o povo venezuelano 

fazendo ameaças contra sua integridade e contra o governo do presidente venezuelano 

Nicolás Maduro (Correo del Orinoco – Cancilleria – 06/02/2020). 

 

 

Venezuela e Turquia assinaram acordo para indústria avícola 

 

O embaixador venezuelano na Turquia, José Bracho, participou de um café da manhã 

com o ministro turco da Agricultura, Bekir Pakdemirli, no qual planejaram impulsionar a 

indústria avícola nacional. Segundo a Agência Venezuelana de Notícias, a aliança entre 

Venezuela e Turquia fazem parte da construção de um mundo multicêntrico e pluripolar 

fundamentado em respeito mútuo a soberania e não intervenção estrangeira (Correo del 

Orinoco – Cancilleria – 06/02/2020). 

 

 

Maduro reuniu-se com ex-presidente espanhol 

 

O presidente venezuelano Nicolás Maduro se reuniu com o ex-presidente da Espanha, 

José Luis Rodriguez Zapatero, para discutir sobre ações a serem tomadas no ano de 

2020 para alcançar um consenso entre o poder vigente e a oposição, através do diálogo 

e compreensão. Zapatero irá se reunir com a Mesa do Diálogo Nacional e com a 

oposição venezuelana, a fim de de intermediar o processo de paz entre os lados 

(Correo del Orinoco – Política – 08/02/2020). 

 

 

Rússia e Venezuela estreitaram laços e progridem com cooperação bilateral 
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Em Caracas, durante encontro, o presidente Nicolás Maduro e o ministro de Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, reuniram-se com o ministro de Relações Exteriores da 

Rússia, Serguéi Lavrov, a fim de revisar os acordos de cooperação bilateral e criar de 

novos projetos em conjunto com o intuito de fortalecer relações estratégicas. Ambas 

nações acordaram promover um movimento de países para defesa das disposições da 

Carta da ONU (Correo del Orinoco – Tema del Día – 08/02/2020). 

 

 

Venezuela rechaçou medida coercitiva imposta pelos Estados Unidos 

 

Por meio de comunicado emitido pela vice-presidência da Economia, a Venezuela 

rechaçou a medida coerciva do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contra a 

linha aérea venezuelana Conviasa. O vice-ministro da Economia, Tareck El Aissami, 

definiu como inaceitável e grosseira, a nova agressão do governo de Donald Trump 

contra a empresa venezuela e destacou que essas medidas buscam restringir o direito 

de mobilidade nacional e internacional da população venezuelana (Correo del Orinoco – 

Impacto – 09/02/2020). 

 

 

Venezuela participou de sessão da Comissão de Desenvolvimento Social da ONU 

 

Durante a 58° sessão da Comissão de Desenvolvimento Social da ONU, o ministro de 

Habitação, Ildemaro Villaroel, ratificou os compromissos da Venezuela com o 

desenvolvimento sustentável ao implanta-lo como parte das políticas públicas da nação 

e destacou que, apesar da guerra econômica e o assédio financeiro dos Estados 

Unidos, a Venezuela pretende reduzir a pobreza e a desigualdade e proteger o meio 

ambiente ( Correo del Orinoco – Impacto – 11/02/2020). 

 

 

Venezuela anunciou que processará EUA por sanções contra Conviasa 

 

Em Caracas, o presidente Nicolás Maduro anunciou que processará o governo dos 

Estados Unidos perante a justiça internacional pelas sanções impostas contra o 

Consórcio Venezuelano de Indústrias Aeronáuticas e Serviços Aéreos (Conviasa), uma 

vez que essas afetam diretamente o povo venezuelano. Maduro pediu a vice-presidente 

Delcy Rodriguez, ao ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, e ao procurador-
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geral, Reinaldo Muñoz, para tomar as medidas cabíveis contra os Estados Unidos pelo 

dano causado a Conviasa e as outras empresas venezuelanas (Correo del Orinoco – 

Política – 11/02/2020). 

 

 

Assembleia Nacional aprovou acordo em rechaço as sanções impostas pelos EUA 

contra Conviasa 

 

No dia 11 de fevereiro, a Assembléia Nacional (AN) aprovou um acordo que visa rejeitar 

as medidas promovidas pelos Estados Unidos ao Consórcio Venezuelano de Indústrias 

Aeronáuticas e Serviços Aéreos (Conviasa) (Correo del Orinoco – Nacionales – 

12/02/2020). 

 


