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 Nos dias 11, 12 e 13 de setembro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Arreaza acusou governo de Cabo Verde de violar direitos humanos de 
representante venezuelano 

 
No dia 09 de setembro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, acusou o governo de Cabo Verde de torturar e violar os direitos 
humanos de um enviado especial da Venezuela, Alex Saab, durante detenção 
arbitrária. Arreza denunciou o caso à União Africana e ao governo de Cabo Verde e 
solicitou a visita imediata de um médico forense e do embaixador venezuelano em 
Cabo Verde (Correo del Orinoco – Cancillería – 10/09/2020). 
 
 

Venezuela fortaleceu relações com Palestina 
 

No dia 10 de setembro, durante a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o vice-
ministro das Relações Exteriores, Alexander Yánez, e o embaixador da Palestina na 
Venezuela, Fadi Alzaben, discutiram o bloqueio dos Estados Unidos contra ambas 
as nações. Ademais, Yánez e Alzaben mencionaram possíveis iniciativas 
multilaterais para os próximos meses, com base nos princípios de amizade, 
irmandade e solidariedade (Correo del Orinoco - Cancillería - 10/09/2020). 
 
 

Venezuela fortaleceu relações com Angola 
 

Em Angola, o embaixador da Venezuela no país, Marlon Peña Labrador, e a 
governadora de Luanda, Joana Lina Ramos, reuniram-se e firmaram acordos de 
cooperação entre ambas as nações e trabalharam para a aproximação dos dois 
países. Na reunião, Ramos e Labrador destacaram as similaridades existentes entre 
Venezuela e Angola e ressaltaram os papéis históricos destas nações nos processos 
de luta pela independência (Correo del Orinoco - Cancillería - 10/09/2020). 
 
 

Moncada acusou Estados Unidos e Colômbia de instigarem a guerra 
 
Por meio de mídia social, o embaixador da Venezuela perante a ONU, Samuel 
Moncada, acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-
presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, de instigarem a guerra na Venezuela. 
Moncada abordou Uribe como mentor político do atual presidente colombiano, Iván 
Duque, e alegou que esses visam desestabilizar os países sul-americanos e o 
governo de Nicolás Maduro. O embaixador ainda destacou que Duque inventa 
conspirações internacionais para justificar o assassinato de seu próprio povo, como 
os massacres de civis em Bogotá, liderado pelo ministro da Defesa colombiano, 
Carlos Trujillo (Correo del Orinoco – Cancillería – 14/09/2020). 
 

 
Venezuela redigiu parágrafo contra sanções econômicas em resolução da ONU 
 
Durante Assembleia Geral da ONU, a delegação da Venezuela redigiu um parágrafo 
que exige o fim de medidas econômicas coercitivas unilaterais à resolução de 
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Resposta Integral e Coordenada a Pandemia de Covid-19. Tal parágrafo, a pedido 
da delegação da Alemanha - representando a União Europeia, foi para votação e 
resultou na aprovação por maioria ampla. Os representantes venezuelanos 
afirmaram que o documento visa fortalecer o esforço mundial no combate à 
pandemia e que a derrota dos países contrários à inclusão do parágrafo representa 
uma vitória do multilateralismo e do Direito Internacional (Correo del Orinoco – 
Cancillería – 14/09/2020).  

 
 

Plasencia firmou acordos com África do Sul e OMT 
 
Por meio de mídia social, o ministro do Turismo e Comércio Exterior, Félix Plasencia, 
comunicou que se encontrou, em videoconferência, com sua homóloga da África do 
Sul para desenvolver estratégias de cooperação no âmbito do turismo entre as 
nações. Os ministros reconheceram a necessidade de trabalharem junto à 
Organização Mundial do Turismo (OMT) para que, no âmbito multilateral, os acordos 
beneficiem ambas as indústrias turísticas. Ademais, foi acordada a expansão dos 
vínculos bilaterais entre os países (Correo del Orinoco – Cancillería – 15/09/2020). 
 
 

Maduro enfatizou sucesso e importância da OPEP 
 
No dia 14 de setembro, no 60º Aniversário da Organização de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), o presidente Nicolás Maduro enfatizou o sucesso da 
organização. Segundo Maduro, a OPEP tem demonstrado sua vigência histórica 
para traçar caminhos para a estabilidade dos mercados petroleiros. Ademais, o 
mandatário ratificou o documento que confirma o apoio da Venezuela à OPEP e à 
OPEP Plus para estabilização do mercado. Por fim, o ministro do Petróleo, Tareck el 
Aissami, declarou que a cooperação da OPEP Plus consolidará as bases do novo 
começo econômico mundial no pós-pandemia (Correo del Orinoco – Tema del Día – 
15/09/2020). 
 
 

Valero reafirmou interesse em cooperação com Acnudh  
 

O representante da Venezuela perante a ONU, Jorge Valero, condecorou a 
representante do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, por valorizar os avanços na 
cooperação para com a Venezuela. Valero expôs, durante sessão do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, que as sanções impostas à Venezuela resultaram em 
uma perda substancial de recursos indispensáveis para compra de insumos médicos 
e alimentos. Por fim, o embaixador ressaltou a importância da cooperação com 
Bachelet (Correo del Orinoco – Cancillería -16/09/2020). 
 
 

Izaguirre promoveu reunião com embaixadores de Cuba e Rússia 
 
A presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Indira Alfonza Izaguirre, reuniu-se com 
o embaixador de Cuba na Venezuela, Dagoberto Rodríguez, e o embaixador da 
Rússia na Venezuela, Sergey Melik-Bagdasarov. O encontro visou compartilhar 
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informações sobre as atividades aprovadas pelo Conselho Nacional Eleitoral com 
relação às eleições da Assembleia Nacional para promover espaços de intercâmbio 
interinstitucional (Correo del Orinoco – Nacionales – 16/09/2020). 
 


