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 Nos dias 28 e 29 de março não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Arreaza denunciou campanha xenofóbica contra venezuelanos na Colômbia 

 

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

campanhas midiáticas contra venezuelanos que residem na Colômbia. Os comentários 

publicados acusavam roubos em algumas cidades do país (Correo del Orinoco – 

Chancillería – 26/03/2020).  

 

 

Arreaza criticou as acusações do governo estadunidense contra Venezuela 

 

No dia 26 de março, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, criticou 

acusações de narco-terrorismo, tráfico de armas e corrupção contra o presidente 

Nicolás Maduro e ministro venezuelanos, as quais foram formalizadas pelo procurador-

geral dos Estados Unidos, William Barr. Arreaza classificou tais acusações como 

vulgares e inundáveis. O chanceler ainda acusou o governo estadunidense de 

aproveitar o momento delicado que a política internacional enfrenta com a pandemia da 

Covid-19 para articular uma nova tentativa de golpe contra o governo de Maduro. A 

vice-presidente, Delcy Rodríguez, também criticou tais acusações e reiterou as 

declarações de Arreaza (Correo del Orinoco – Impacto – 27/03/2020).  

 

 

Delcy Rodríguez agradeceu a China por ajuda humanitária 

 

No dia 28 de março, a vice-presidente Delcy Rodríguez expressou, em nome do 

presidente Nicolás Maduro e da Venezuela, os agradecimentos à China pelo material 

hospitalar como ajuda humanitária perante a crise da Covid-19 (Correo del Orinoco – 

Impacto – 30/03/2020). 

 

 

Venezuela e Cuba condenaram ações do governo de Donald Trump 

 

No dia 29 de março, o Movimento Nacional de Amizade e Solidariedade Venezuela- 

Cuba condenou a ação judicial dos Estados Unidos contra o presidente Nicolás Maduro 
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e rechaçou a interferência de Donald Trump nos assuntos internos das nações latino-

americanas. Ademais, o comunicado do Movimento salientou que o governo 

estadunidense insiste nas sanções econômicas contra o país durante a pandemia 

mundial da Covid-19 (Correo del Orinoco – Chancillería – 30/03/2020). 

 

 

ALBA condenou acusações estadunidenses à Venezuela 

 

A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos 

Povos (ALBA-TCP) condenou a acusação dos Estados Unidos ao presidente Nicolás 

Maduro, e altos funcionários do governo, acerca da violação do Direito Internacional e 

da Carta das Nações Unidas (Correo del Orinoco – Chancillería – 30/03/2020). 

 

 

Maduro ressaltou desaprovação internacional às sanções dos EUA 

 

No dia 29 de março, por meio de mídias sociais, o presidente Nicolás Maduro destacou 

o descontentamento da comunidade internacional às sanções estadunidenses contra 

países como Cuba, Venezuela, Irã e Síria durante a pandemia da Covid-19 (Correo del 

Orinoco – Política – 30/03/2020). 

 

 

Arreaza agradeceu o presidente chinês pela ajuda no combate da Covid-19 

 

No dia 30 de março, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, recebeu uma 

equipe chinesa de especialistas em prevenção e controle da Covid-19, em conjunto com 

cargas de suprimentos médicos. Tal iniciativa visou concretizar os planos de 

cooperação e acompanhamento estabelecidos entre os dois países. Arreaza agradeceu 

ao presidente chinês, Xi Jinping, e a população chinesa pela solidariedade e pela 

prioridade em colocar a Venezuela como o primeiro país da América Latina e do Caribe 

a receber uma comissão de ajuda ao combate da Covid-19 (Correo del Orinoco – 

Impacto – 31/03/2020). 
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Arreaza rechaçou interferência do governo dos Estados Unidos através do plano 

‘’Marco para Transição Democrática’’ 

 

No dia 31 de março, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge 

Arreaza, rechaçou a interferência do governo dos Estados Unidos nos assuntos internos 

da Venezuela. Arreaza denunciou a pretensão dos EUA de impor uma proposta 

intervencionista de governo tutelado no país, denominada „‟Marco para Transição 

Democrática‟‟, em conjunto com a campanha midiática de difusão do plano, dirigida por 

Juan Guaidó com anuência do governo estadunidense. O chanceler ainda afirmou que a 

Venezuela é um país livre e soberano que jamais aceitará tutela de governos 

estrangeiros (Correo Del Orinoco – Impacto – 01/04/2020). 

 

 


