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 Nos dias 11, 14 e 15 de julho não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Venezuela criticou os Estados Unidos durante reunião da Cúpula Ibero-

Americana 

Durante a III Reunião Preparatória de Coordenadores Nacionais e Responsáveis 

pela Cooperação da XXVII Conferência Ibero-Americana, o vice-ministro dos Tópicos 

Multilaterais, Alexander Yánez, propôs que na declaração final da cúpula seja incluso 

um tópico sobre a rejeição de medidas coercivas e unilaterais dos Estados Unidos 

contra a Venezuela. Yánez afirmou que as medidas dos Estados Unidos contra 

Venezuela são igualmente prejudiciais ao coronavírus. Por fim, o ministro solicitou 

que fosse elaborado uma nova geopolítica pós-pandemia centralizada no 

multilateralismo e na criação de um novo pacto social baseado no ser humano e na 

economia (Correo del Orinoco – Impacto – 09 de julho 2020). 

 

 

Piñate anunciou propostas na OIT 

No dia 9 de julho, durante cúpula virtual da Organização Internacional do Trabalho, o 

ministro do Poder Popular para o Processo Social do Trabalho, Eduardo Piñate, 

anunciou medidas da Venezuela para combater a pandemia da Covid-19. Piñate 

informou que pretende abrir as fronteiras de seu país de forma coordenada, a fim de 

evitar maior proliferação do vírus. Além disso, o ministro também pediu para que a 

OIT tome providências quanto à xenofobia sofrida por imigrantes no mundo, que se 

intensificou com a crise sanitária (Correo Del Orinoco – Impacto - 10/07/2020). 

 

 

Arreaza rechaçou campanha presidencial de Donald Trump por ameaçar 

Venezuela 

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

rechaçou as intenções do presidente norte-americano, Donald Trump, de politizar 

relações com os Estados Unidos durante sua visita a uma instalação militar na 

Flórida, no dia 10 de julho, em campanha presidencial. Arreaza afirmou que sua 

campanha se baseia em trocar o sofrimento do povo venezuelano com sanções e 

bloqueio comercial por votos dos eleitores da Flórida (Correo del Orinoco – 

Cancillería – 12/07/2020). 
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Arreaza afirmou que sanções dos EUA são ilegais 

 

No dia 12 de Julho, o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, classificou 

como absurdas e criminosas as sanções econômicas impostas pelo governo dos 

Estados Unidos contra a Venezuela por meio de mídias sociais. Ademais, Arreaza 

afirmou que os EUA têm realizado constantes ataques ao país com o intuito de 

realizar uma intervenção militar contra o governo de Nicolás Maduro (Correo Del 

Orinoco – Cancillería – 13/07/2020). 

 


