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 Nos dias 12, 13, 14 e 16 de junho não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Arreaza acusou Pompeo de interferir em assuntos internos da Venezuela 

 

No dia 10 de junho, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, acusou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, de 

interferir em assuntos internos venezuelanos para desviar a atenção midiática das 

crises de racismo e da pandemia do novo coronavírus. Arreaza afirmou que o 

governo estadunidense continua atacando a economia da Venezuela, recentemente 

com sanções aos navios que iam até o país comprar petróleo. Ademais, o chanceler 

declarou que esses eventos representam crimes contra a humanidade, que são 

exacerbados em meio à pandemia de Covid-19 (Correo del Orinoco – Impacto – 

11/06/2020). 

 

 

Venezuela propôs à ALBA criação de uma vacina contra o novo coronavírus 

 

No dia 10 de junho, durante Conferência Telemática de Alto Nível em Economia Pós-

pandemia da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), o 

presidente Nicolás Maduro discursou acerca do caráter humanista em favor dos 

povos da ALBA e convocou os países da organização para cooperarem no 

desenvolvimento de uma vacina e tratamentos para a Covid-19. Maduro expôs a 

importância de trabalhar em conjunto com China, Rússia e universidades que 

pesquisem fármacos, e defendeu, também, a distribuição por todo o Caribe em prol 

da união entre as nações (Correo del Orinoco – Tema del Día – 11/06/2020). 

 

 

Maduro propôs medidas pós-pandemia na ALBA 

 

No dia 10 de junho, durante Conferência Telemática de Alto Nível em Economia Pós-

pandemia da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), o 

presidente Nicolás Maduro criou um conselho político-econômico da ALBA para 

debater as propostas relativas ao plano de aliviar os efeitos econômicos e sociais da 

pandemia de Covid-19 (Correo del Orinoco – Tema del Día – 11/06/2020). 
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Venezuela denunciou detenção de Alex Saab no Cabo Verde 

 

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

divulgou um comunicado oficial do governo denunciando a detenção do cidadão 

venezuelano Alex Nain Saab pela Polícia Internacional (Interpol) no Cabo Verde. 

Arreaza afirmou que a detenção foi arbitrária, ilegal e parte dos ataques dos Estados 

Unidos à Venezuela, rompendo com o direito e as normas internacionais (Correo del 

Orinoco – Impacto – 15/06/2020). 

 

Arreaza afirmou que negligência de Jair Bolsonaro ameaça a saúde de toda a 

América do Sul  

 

No dia 16 de junho, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, evidenciou a negligência do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, na 

gerência da pandemia, como uma ameaça para todos os países da América do Sul. 

Ademais, Arreaza informou que o governo venezuelano emitiu um comunicado ao 

secretário geral da ONU, Antônio Guterres, solicitando maior atenção para com as 

autoridades do Brasil e destacando que o vizinho está se transformando em um 

agente regressivo e destrutivo; uma verdadeira bomba humanitária que coloca em 

perigo a saúde, o bem-estar e a vida dos povos da região (sic) (Correo del Orinoco - 

Impacto - 17/06/2020).  

 

Maduro expressou condolências à Nicarágua 

 

Por meio de comunicado oficial, o presidente Nicolás Maduro expressou suas 

condolências ao povo e ao governo da Nicarágua pelo falecimento do comandante 

Edén Pastora Gómez - símbolo do anti-imperialismo, da lealdade, da reconciliação e 

do sacrifício supremo pela defesa da pátria e da revolução. Ademais, Maduro saudou 

o compromisso de seu homólogo nicaraguense, Daniel Ortega, e a vice-presidente 

Rosario Murillo, para continuar materializando esse legado revolucionário e construir 

uma pátria de paz, digna, justa e humana (Correo del Orinoco - Impacto - 

17/06/2020).  
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Venezuela rechaçou intromissão da União Europeia em assuntos internos 

 

Por meio de comunicado oficial, o governo venezuelano rechaçou a declaração do 

alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança, Josep Borrell, assim como os termos de um comunicado do Grupo de 

Contato Internacional (CGI), relacionados com os últimos acontecimentos políticos e 

institucionais no país. O documento rechaçou a tentativa europeia de impor uma 

supervisão ao funcionamento das instituições democráticas venezuelanas e 

reafirmou a Venezuela como um país livre e independente, que não aceitará a 

interferência de nenhum governo ou organização internacional. Por fim, a Venezuela 

pediu novamente que a União Europeia respeite a lei internacional e a soberania do 

povo venezuelano e busque estabelecer relações construtivas de cooperação 

(Correo del Orinoco - Política - 17/06/2020).  

 

 

 


