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 Nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Arreaza agradeceu o Vietnam por solidariedade 

 

No dia 12 de abril, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, agradeceu a solidariedade do Partido Comunista do Vietnam diante o 

enfrentamento da pandemia da Covid-19. Arreaza ainda reiterou a intenção de 

manter as relações de amizade e cooperação entre os países (Correo del Orinoco – 

Impacto – 13/04/2020). 

 

Arreaza reiterou fala do Papa Francisco contra sanções 

 

No dia 12 de abril, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, reiterou o pedido do Papa Francisco para que sejam suspensas as 

sanções econômicas contra a Venezuela devido à crise causada pela pandemia da 

Covid-19 (Correo del Orinoco – Impacto – 13/04/2020). 

 

Rodríguez agradeceu a China por ajuda humanitária 

 

No dia 11 de abril, em Maiquetía, a vice-presidente Delcy Rodríguez recebeu 

novamente um carregamento de ajuda humanitária enviado pela China. Rodríguez 

agradeceu a solidariedade e a cooperação do governo chinês no combate à Covid-

19 (Correo del Orinoco – Impacto – 13/04/2020). 

 

Venezuela e Irã ratificaram vínculos de cooperação em combate à Covid-19 

 

No dia 13 de abril, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, informou que o 

presidente Nicolás Maduro e seu homólogo iraniano, Hasán Rohaní, acordaram 

mecanismos para avançar em projetos conjuntos e reiteraram suas denúncias 

acerca das sanções impostas pelos Estados Unidos em um momento em que a 

prioridade máxima é o combate à Covid-19. Ademais, Maduro e Rohaní abordaram a 

importância de fortalecer a Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) e comemoraram as medidas recentes em prol de estabilizar esse mercado. 

Por fim, os mandatários afirmaram que a união dos dois países se consolida diante 

de qualquer ataque imperialista e que, juntos, superarão as dificuldades e alcançarão 
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o desenvolvimento integral de seus povos (Correo del Orinoco – Impacto – 

14/04/2020). 

 

Arreaza denunciou Trump por utilizar a Venezuela como distração da crise 

interna estadunidense 

 

No dia 14 de abril, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, denunciou que os representante do governo dos Estados Unidos 

utilizam ou falam da Venezuela para desviar a atenção dos meios de comunicação a 

respeito da crise humanitária que o país enfrenta, devido à pandemia da Covid-19 e 

a falta de políticas públicas de auxílio à população. Ademais, Arreaza rechaçou as 

declarações do secretário de Estado, Mike Pompeo, sobre uma suposta negociação 

do presidente Nicolás Maduro e a administração Trump (Correo del Orinoco - 

Impacto - 15/04/2020).  

 


