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 Nos dias 06, 07 e 09 de junho não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Arreaza acusou Canadá de imperialismo 

 

No dia 03 de junho, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, rechaçou as tentativas de interferência do Canadá na política interna 

venezuelana. Arreaza criticou o pronunciamento de seu homólogo canadense, 

François-Philippe Champagne, que demonstrou apoio à Assembleia Nacional e se 

declarou contra supostos ataques do governo de Nicolás Maduro à sua oposição. O 

chanceler afirmou que a política internacional canadense segue o exemplo dos 

Estados Unidos em sua postura imperialista [sic] e que especialistas da ONU 

classificam tais atitudes e sanções como crimes de guerra, terrorismo e genocídio. 

Ademais, o representante da Venezuela perante a ONU, Samuel Moncada, alegou 

que as medidas coercitivas são um obstáculo ilegal para o combate da pandemia do 

coronavírus (Correo del Orinoco – Impacto – 04/06/2020). 

 

 

Venezuela e Cuba fortaleceram relações bilaterais 

 

No dia 02 de junho, a vice-presidente Delcy Rodríguez se encontrou com o 

embaixador de Cuba com o objetivo de fortalecer os laços de cooperação dos dois 

países e reforçar estratégias de prevenção e contenção da Covid-19 (Correo del 

Orinoco – Impacto – 04/06/2020). 

 

 

Maduro denunciou persistência de Iván Duque em conspiração 

 

Em Caracas, no dia 03 de junho, o presidente Nicolás Maduro reiterou a denúncia 

contra o presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmando que o governo colombiano 

continua treinando mercenários para atacar a Venezuela. Ademais, Maduro 

confirmou que os prisioneiros que tentaram invadir o país estão revelando 

informações que provam a conspiração envolvendo os Estados Unidos, a Colômbia 

e Juan Guaidó (Correo del Orinoco – Política – 04/06/2020). 
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Arreaza comentou liberação de recursos venezuelanos pelo Banco da Espanha 

 

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

que o Banco da Espanha liberou os bens venezuelanos que haviam sido congelados 

e os entregou à Organização de Saúde Pan-americana, após negociações com o 

Banco Central Venezuelano. Arreaza afirmou que a articulação entre os Ministérios 

de Relações Exteriores venezuelano e espanhol garantiu com que esses recursos 

sejam usados para o combate da Covid-19 no país (Correo del Orinoco – Cancillerría 

– 05/06/2020).  

 

Arreaza acusou Estados Unidos de crimes contra a humanidade no Iraque 

 

No dia 07 de junho, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, afirmou que as confissões de Donald Trump sobre a participação dos 

Estados Unidos na guerra no Iraque demonstraram os crimes contra a humanidade 

cometidos pelo governo estadunidense. Arreaza ainda acusou os EUA de matar 

milhões de pessoas e destruir o país durante a sua intervenção (Correo del Orinoco 

– Impacto – 08/06/2020). 

 

 

Venezuela recebeu agentes da ONU para fortalecer combate à Covid-19 na 

fronteira 

 

Entre os dias 06 e 07 de junho, representantes do ministério de Relações Exteriores 

receberam funcionários da ONU na fronteira da Venezuela com a Colômbia para 

fortalecer a cooperação humanitária e o combate da Covid-19 (Correo del Orinoco – 

Impacto – 08/06/2020). 

 

 

Maduro parabenizou São Cristóvão e Névis por eleições 

 

O presidente Nicolás Maduro parabenizou, em nome do governo e do povo 

venezuelano, a Federação de São Cristóvão e Névis pela reeleição da coalizão 
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Unidade da Equipe, liderada pelo primeiro-ministro Timothy Harris em suas eleições 

em meio à pandemia do novo coronavírus (Correo del Orinoco – Impacto – 

08/06/2020). 

 

 

China e OPEP enviaram auxílios no setor energético e sanitário 

 

Durante reunião acerca da reabertura da economia, o presidente Nicolás Maduro 

informou que a Venezuela recebeu apoio da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) e da China para superar a crise econômica no setor energético e 

sanitário devido à pandemia da Covid-19. Maduro agradeceu pelo auxílio de gasolina 

e insumos médicos dos países parceiros (Correo del Orinoco – Política – 

08/06/2020). 

 

Arreaza denunciou crise sanitária nos países vizinhos 

 

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

denunciou a má gestão da saúde e a sub-notificação de casos de Covid-19 nos 

países vizinhos. Arreaza expôs que 8 de cada 10 casos do novo coronavírus no país 

são provenientes de venezuelanos que fugiram da Colômbia, do Equador e do Perú 

(Correo del Orinoco - Impacto - 10/06/2020).  

 

 

Maduro expressou condolências ao povo de Burundi  

 

No dia 09 de junho, por meio de mídia social, o presidente Nicolás Maduro 

expressou suas condolências ao povo da República de Burundi pelo recente 

falecimento de seu homólogo, Pierre Nkurunziza. Maduro reiterou o respeito e a 

solidariedade com os parceiros da África (Correo del Orinoco - Política - 10/06/2020).  

 

 


