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 Nos dias 21, 23 e 24 de maio não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Venezuela acusou Colômbia de inação contra Covid-19 na fronteira 

 
Durante reunião com representantes da ONU e da Organização Panamericana da 
Saúde (OPS), a vice-presidente Delcy Rodríguez, que também lidera a Comissão 
Presidencial para o Controle e a Prevenção da Covid-19, acusou as autoridades 
colombianas de inação ao combate à Covid-19 na zona fronteiriça e de promover o 
retorno ilegal de venezuelanos. Ademais, Rodríguez afirmou que essa medida 
impede o trabalho epidemiológico realizado pelo governo e destacou o número 
preocupante de novos casos no país vizinho (Correo del Orinoco – Cancillería – 
22/05/2020). 
 
 

Venezuela e Nicarágua estreitaram laços de cooperação 
 

No dia 21 de maio, em Caracas, o ministro do Turismo e Comércio Exterior, Félix 
Plasencia, reuniu-se com a embaixadora da Nicarágua na Venezuela, Yaosca 
Calderón, para avaliar as relações entre ambos os países, especialmente no que diz 
respeito ao controle da Covid-19, objetivando o desenvolvimento de estratégias e 
protocolos a serem aplicados nos dois territórios (Correo del Orinoco – Cancillería – 
22/05/2020). 
 
 

Arreaza acusou Estados Unidos de bloqueio comunicacional e agradeceu 
Rússia pelo apoio 

 
No dia 21 de maio, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, denunciou que o bloqueio imposto pelos Estados Unidos à Venezuela 
alcançou o âmbito comunicacional. Ademais, Arreaza agradeceu à Rússia pela 
solidariedade diante essas medidas estadunidenses, destacando que aliados, como 
o país parceiro, desmascaram os planos dos EUA em fóruns e meios internacionais 
em defesa da Carta da ONU (Correo del Orinoco – Cancillería – 22/05/2020). 
 
 

Arreaza acusou ACNUR de utilizar a migração venezuelana para conseguir 
recursos 

 
No dia 24 de maio, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, acusou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) de expor a situação migratória venezuelana para obter recursos, mesma 
estratégia de distração adotada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. 
Arreaza ressaltou que mais recursos deveriam ser direcionados à repatriação de 
migrantes venezuelanos, os quais estão retornando ao país devido à pandemia de 
Covid-19 e casos de xenofobia (Correo del Orinoco – Impacto – 25/05/2020).  
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Venezuela fortaleceu relações com Irã e agradeceu auxílio do parceiro no setor 
energético 

 
No dia 25 de maio, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, ratificou o fortalecimento das relações de paz e cooperação com o 
Irã, que enviou um navio de combustível para a Venezuela para auxiliar na crise 
interna, medida a qual é resultado dos convênios de cooperação entre as nações. 
Ademais, o presidente Nicolás Maduro agradeceu a solidariedade e valentia do país 
parceiro (Correo del Orinoco – Impacto/Política – 25/05/2020). 
 
 
Venezuela denunciou apreensão ilegal de bens de estatal nos Estados Unidos 

 
Por meio de comunicado oficial, o governo denunciou a ilegalidade relativa à decisão 
do Tribunal do Distrito de Delaware, nos Estados Unidos, de confiscar bens da 
estatal venezuelana Citgo Petroleum no país. O comunicado alega que a decisão foi 
acordada entre os Estados Unidos e a delegação do autoproclamado presidente 
Juan Guaidó, na tentativa de sabotar a administração do presidente Nicolás Maduro. 
Por fim, o governo venezuelano afirmou que continuará com a defesa do patrimônio 
de todos os cidadãos, em qualquer parte do mundo, através de seus representantes 
legítimos (Correo del Orinoco – Impacto/Política – 25/05/2020). 
 
 

Maduro culpou países vizinhos por casos de Covid-19 
 

Em Caracas, durante reunião da Comissão Presidencial para o Controle e a 
Prevenção da Covid-19, o presidente Nicolás Maduro advertiu que grande parcela 
dos casos de Covid-19 provém de outros países sul-americanos como Brasil, 
Colômbia, Equador e Peru, destacando que a má gestão da crise por vizinhos 
afetam a Venezuela direta e propositalmente. O mandatário ainda expôs que os 
venezuelanos repatriados da Colômbia foram contaminados antes de retornarem ao 
país sob ordens do presidente Iván Duque (Correo del Orinoco – Política – 
25/05/2020). 
 
 
 

Venezuela e África do Sul concordaram com intercâmbio de abordagem 
conjunta à Covid-19  

 
No dia 25 de maio, por meio de videoconferência, o ministro da Saúde, Carlos 
Alvarado, e seu homólogo da África do Sul, Zweli Mkhize, concordaram em trocar 
especialistas, médicos e cientistas para uma abordagem conjunta no combate à 
Covid-19. Alvarado ainda destacou a criação de uma comissão presidencial para o 
manuseamento da pandemia nos dois países (Correo del Orinoco – Impacto – 
26/05/2020).  
 
 
 
 
 



Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

 
Arreaza recomendou que países da América Latina foquem no combate à 

Covid-19 e não em assuntos internos da Venezuela  
 
No dia 26 de maio, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, recomendou que os países da América Latina que participaram da 
conferência de doadores, organizada pelo governo espanhol e pela União Europeia, 
não se intrometam nos assuntos internos da Venezuela e foquem em evitar a 
expansão da pandemia da Covid-19 na região. Tal observação foi em resposta à 
decisão, na conferência aludida, de aprovar uma verba supostamente em favor dos 
países ibero-americanos que acolheram refugiados e emigrantes venezuelanos 
(Correo del Orinoco - Cancillería - 27/05/2020).  
 


