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1 Nos dias 27 de fevereiro e, 1 e 3 de março não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Arreaza repudiou declarações de chanceler peruano 

 

No dia 27 de fevereiro, por meio de mídia social, o ministro de Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, rechaçou as declarações de seu homólogo peruano, Gustavo Meza 

Cuadra, criticando o governo de Maduro e afirmando que a normalização da situação 

política venezuelana é perigosa. Arreaza afirmou que tais declarações são anti-

diplomáticas e inconsistente, o ministro ainda acusou o governo peruano de ser 

subordinado ao governo estadunidense (Correo del Orinoco – Impacto – 28/02/2020). 

 

 

Venezuela e Catar reafirmaram aliança de cooperação 

 

No dia 27 de fevereiro, a vice-presidente, Delcy Rodríguez, reuniu-se com o ministro de 

Relações Exteriores do Catar, Rashid Mohsin Al Fetais, para reafirmar os laços de 

amizade e cooperação além de discutirem questões bilaterais. Por meio de mídia social, 

Rodríguez afirmou que Venezuela e Catar mantêm uma ampla relação de cooperação 

que envolve diversas áreas e há um importante intercâmbio de conhecimento entre 

ambas as nações (Correo del Orinoco – Impacto – 28/02/2020).  

 

 

Venezuela criticou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos 

 

Na Suíça, durante o debate geral sobre o relatório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos, o secretário executivo do Conselho Nacional de 

Direitos Humanos da Venezuela, Larry Devoe, acusou a organização de utilizar os 

direitos humanos como uma maneira de demonizar (sic) alguns países. Devoe afirmou 

que o Alto Comissariado cede mais espaço a declarações negativas acerca da situação 

dos direitos humanos em determinados países e acaba diminuindo o espaço para 

destacar a cooperação e os avanços positivos no campo dos direitos humanos 

produzidos em essas nações. Por fim, Devoe exigiu tratamento objetivo no conteúdo e 

na apresentação dos relatórios do gabinete do Alto Comissariado (Correo del Orinoco – 

Impacto – 28/02/2020). 
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Venezuela participou de evento na Índia 

 

Na índia, uma equipe liderada pela embaixadora Coromoto Godoy apresentou e assistiu 

ao Curso para Experts em Energia Solar promovido pela Aliança Solar Internacional 

(ISA). O evento buscou promover formas alternativas de produção de energia e 

apresentar avanços nas nações participantes (Correo del Orinoco – Impacto – 

29/02/2020).  

 

Valero rechaçou países da União Europeia 

 

Na Suíça, o representante permanente da Venezuela frente a ONU, Jorge Valero, 

rechaçou declarações feitas por alguns países da União Europeia afirmando serem 

distorções da realidade venezuelana em especial no que diz respeito aos Direitos 

Humanos (Correo del Orinoco – Impacto – 29/02/2020). 

 

 

Delcy Rodriguez se reuniu com emir do Catar 

 

A vice-presidente Delcy Rodriguez se reuniu no final de semana com o emir do Catar, 

Tamim Bin Hamad Al-Thani, para revisar a agenda e estreitar os laços de cooperação 

entre os dois governos (Correo del Orinoco – Impacto – 02/03/2020). 

 

 

Maduro ressaltou seu apoio a Evo Morales diante relatório do MIT 

 

Por meio de mídia social, o presidente Nicolás Maduro afirmou que o relatório do 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) comprova a legalidade da reeleição de 

Evo Morales para a presidência da Bolívia e ressaltou seu apoio ao ex-presidente 

boliviano. Ademais, o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, atribuiu ao 

secretário geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a 

responsabilidade pela crise política que se desenrolou após o golpe contra Morales 

(Correo del Orinoco – Impacto – 02/03/2020). 

 

 

Venezuela denunciou na OMC agressões imperiais do governo Trump 
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Durante preparação da Décima Segunda Conferência Ministerial da OMC, o 

representante permanente da Venezuela perante a ONU e a OMC, Jorge Valero, 

denunciou as agressões por parte do governo Trump contra a Venezuela. Valero 

afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabota o funcionamento 

da OMC e contraria os esforços da maioria dos países que integram o foro. Ademais, o 

embaixador demonstrou perplexidade perante a impossibilidade de se obter uma 

solução diante do Órgão de Apelação do Sistema de Soluções e Diferenças (Correo Del 

Orinoco – Impacto – 04/03/2020). 

 

 

Venezuela reafirmou posição em defesa da estabilidade do mercado petroleiro 

mundial perante a Opep 

 

Em Viena, durante reunião, a delegação da Venezuela reafirmou na Organização de 

Países Exportadores de Petróleo (Opep) a posição do governo de Nicolás Maduro em 

defesa da estabilidade do mercado petroleiro mundial (Correo Del Orinoco – Nacionales 

– 04/03/2020). 

 


