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 Nos dias 03, 04 e 06 de outubro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Maduro reuniu-se com Bachelet para discutir sobre Direitos Humanos 

 

Por meio de reunião virtual, o presidente Nicolás Maduro e a alta comissionada dos 
Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, discutiram acerca do avanço do país 
no que diz respeito aos direitos humanos. Maduro reiterou, por meio de mídia social, 
ter sido uma reunião proveitosa, na qual explicou à Bachelet a importância do 
relatório, A Verdade da Venezuela, feito para contrapor os dados explicitados em 
parecer do Grupo de Lima que acusava o país de violação dos direitos humanos 
(Correo del Orinoco - Cancillería - 01/10/2020). 
 

 

Arreaza denunciou tendenciosidade em relatório sobre direitos humanos 
 

Por meio de mídia social, o Ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, 
denunciou o relatório apresentado perante a OEA em relação aos direitos humanos 
no país. Arreaza apontou tendenciosidade no relatório e disse que seus autores são 
mercenários dos direitos humanos que desejam guerras e sanções contra o povo 
[sic]. O chanceler ainda recordou o motivo da saída do Estado da OEA, afirmando 
que a instituição tinha intenções de promover intervenções militares com o respaldo 
do discurso dos direitos humanos (Correo del Orinoco - Cancillería - 01/10/2020).  
 

 

Arreaza reiterou o desejo de estreitar relações com a China 
 

Em Caracas, durante homenagem ao aniversário da República Popular da China, o 
ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, reiterou o anseio do povo em 
estreitar as relações com a China, através de laços de cooperação e irmandade, 
após a chegada de insumos médicos chineses no país (Correo del Orinoco - 
Cancillería - 01/10/2020).  
 
 

Venezuela criticou comunicado da UE referente às eleições parlamentares 
 
Por meio de comunicado oficial do Ministério de Relações Exteriores, o governo 
criticou comunicado oficial do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE) 
devido às restrições para aceitar o convite de acompanhamento das eleições. O 
governo rejeitou a insistência da UE para que garanta participantes da oposição nas 
eleições e afirmou que a posição europeia sobre as condições eleitorais é 
tendenciosa. Ademais, o governo afirmou que não irá admitir interferência de 
nenhuma natureza e espera que a UE mantenha uma atitude positiva e respeitosa 
(Correo del Orinoco – Cancillería – 02/10/2020).  
 
 

López criticou a presença de navio de guerra dos Estados Unidos próximo a 
Venezuela 

 
Durante entrevista televisiva, o ministro da Defesa, Vladimir López, criticou a 
presença do navio estadunidense USS William P. Lawrence (DDG-110) na costa 
venezuelana. Para López a presença de um navio de guerra próximo ao território do 
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país é uma provocação. O ministro ainda afirmou que a alegação dos Estados 
Unidos de que o navio combateria o tráfico de drogas é uma desculpa evidente. Por 
meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, reiterou a 
posição do país de denunciar essa ação do governo dos Estados Unidos e ratificou 
seu compromisso com a garantia e proteção da soberania (Correo del Orinoco – 
Cancillería – 02/10/2020).  
 
 

Venezuela denunciou falsificações de atividades consulares no Brasil  
 

Por meio de comunicado oficial, a chancelaria do governo venezuelano denunciou à 
comunidade internacional e à sua população fraudes e usurpações de atividades 
consulares por parte de autoridades que, segundo o governo, não possuem 
autorização para emitir ou alterar documentos legais. O comunicado fez referência a 
informações divulgadas pelo governo brasileiro nas quais informava alguns supostos 
dias de atenção consular por autoridades fictícias sem aval ou qualquer contato com 
as instituições do Estado venezuelano. Foi exposto também que os documentos 
emitidos por tais mecanismos em qualquer país não serão aceitos e acarretarão 
penalizações tanto para os que realizarem as falsificações quanto para os indivíduos 
que fizerem uso dos documentos ou selos falsificados (Correo Del Orinoco - 
Cancillería - 05/10/2020).  
 
 

CNE recebeu embaixador da Turquia  
 
No dia 02 de outubro, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Indira 
Alfonzo, recebeu o embaixador da Turquia Sevki Mutevellioglu, como marco da 
cooperação e reconhecimento do Poder Eleitoral venezuelano. Alfonzo afirmou que o 
encontro representa a abertura do Poder Eleitoral para que delegações 
internacionais conheçam as garantias e igualdade de condições do processo eleitoral 
venezuelano, assim como já realizado com embaixadores da China, Irã, África do 
Sul, Cuba e Rússia que declararam seu apoio ao CNE (Correo Del Orinoco - 
Nacionales - 05/10/2020).  
 
 

Arreaza declarou que Chefe do Comando Sul dos Estados Unidos admitiu 
interferência no governo Venezuelano 

 
No dia 5 de outubro, por meio de mídia social, o Ministro das Relações Exteriores, 
Jorge Arreaza, declarou que Chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Almirante 
Craig S. Faller, admitiu abertamente os planos do seu país para derrubar, através de 
meios violentos e sanções econômicas, o governo da Venezuela. Arreaza ressaltou 
ainda que essa confissão de Faller será incorporada à denúncia ante a Corte Penal 
Internacional (Correo del Orinico – Cancilleria – 07/10/2020).  
 
 

Maduro recebeu credenciais do novo embaixador da Suíça 
 

No dia 6 de outubro, o presidente Nicolás Maduro recebeu credenciais do novo 
embaixador da Confederação Suíça, Jürg Sprecher, fortalecendo assim a diplomacia 
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e as relações de cooperação política e econômica da Venezuela com os países da 
América e com aqueles países da África, Ásia, Europa e Oceania cujos governos 
estão dispostos a trabalhar baseados no respeito e cooperação mútua (Correo del 
Orinico – Politica – 07/10/2020).  
 
 

Cabello participou de reunião com embaixador da Turquia 
 

No dia 6 de outubro, em Caracas, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 
Diosdado Cabello, participou de reunião com o embaixador da República da Turquia 
na Venezuela, Sevki Mütevellioglu, a fim de aprofundar a cooperação bilateral. Os 
representantes conversaram sobre a situação da Venezuela em um mundo 
multipolar e os efeitos negativos dos bloqueios econômicos impostos pelos Estados 
Unidos (Correo del Orinico – Política – 07/10/2020).  
 


