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 Nos dias 15 e 16 de agosto não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Maduro parabenizou Rússia pela vacina contra Covid-19 

 

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

parabenizou a Rússia por ter registrado a primeira vacina contra a Covid-19. Maduro 

afirmou que essa representa um grande marco para a ciência e medicina no mundo. 

Ademais, o mandatário expressou seu desejo pela massificação dessa droga para 

que a situação pandêmica possa ser superada (Correo del Orinoco – Cancillería - 

13/08/2020). 

 

 

Valero denunciou comportamento agressivo dos Estados Unidos frente à 

Conferência para o Desarmamento 

 

Na Suíça, durante reunião da Conferência para o Desarmamento da ONU, o 

representante da Venezuela nas Nações Unidas de Genebra, Jorge Valero, 

denunciou o comportamento agressivo dos Estados Unidos frente à Conferência. 

Assim, Valero afirmou que os EUA têm assumido um papel unilateral e perigoso no 

debate do desarmamento, e que a Venezuela está disposta a avançar nas 

negociações para a eliminação global dos armamentos nucleares (Correo del 

Orinoco – Cancillería - 14/08/2020).  

 

 

Arreaza comentou derrota dos EUA em votação no CSNU 

 

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

que o governo dos Estados Unidos não obteve apoio a seu projeto de embargo de 

armas contra o Irã no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Arreaza 

classificou a negação do Conselho aos EUA como um duro golpe contra o 

unilateralismo supremacista [sic] (Correo del Orinoco – Cancillería - 17/08/2020). 
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Arreaza solicitou que nações deixem suas diferenças de lado para combater a 

pandemia de Covid-19 

 

Em reunião virtual da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos  

(Celac), o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, solicitou aos  países que 

deixassem de lado qualquer diferença ideológica ou política para aumentar  a 

cooperação e lutar contra a Covid-19. Arreaza apontou que é necessário considerar 

as capacidades industriais e tecnológicas de cada nação da América Latina, assim 

como contemplar abordagens com outros países (Correo del Orinoco – Impacto – 

18/08/2020). 

  

Venezuela e Turquia firmaram acordos 

 

No dia 18 de agosto, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, e a vice-

presidente, Delcy Rodriguez, firmaram acordos de cooperação com o ministro de 

Assuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. Os acordos de cooperação 

contemplam as áreas da economia, cultura, educação universitária e saúde. Na 

reunião entre Rodriguez e Cavusoglu firmou-se um Memorando de Entendimento de 

Cooperação entre o Arquivo Geral da Venezuela e a Diretoria de Arquivos Estaduais 

da Presidência da Turquia. Ademais, estabeleceu-se um acordo universidades dos 

respectivos países e uma proposta para a construção de um hospital na Venezuela 

(Correo Del Orinoco – Cancillería – 19/08/2020). 

 

 

Governo venezuelano condecorou médicos cubanos 

 

No dia 18 de Agosto, a vice-presidente Delcy Rodriguez condecorou a delegação de 

médicos cubanos que estão no país apoiando na luta contra a Covid-19. Rodriguez 

agradeceu a abordagem e a colaboração amorosa com os pacientes venezuelanos, 

bem como afirmou que o governo cubano está dando uma lição de humanidade 

(Correo Del Orinoco – Política – 19/08/2020). 
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Maduro recebeu chanceler turco em Caracas 

 

No dia 18 de Agosto, em Caracas, o presidente Nicolás Maduro recebeu o ministro 

das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. No Palácio de Miraflores, Maduro 

deu as boas vindas à Cavusoglu, bem como conversou sobre a agenda de 

cooperação, apoios e ações coordenadas entre Turquia e Venezuela para garantir 

saúde e bem estar para ambos os povos (Correo Del Orinoco – Política – 

19/08/2020). 

  


