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 Nos dias 17 e 18 de outubro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Governo assinalou que Colômbia passa por uma catástrofe nos Direitos 

Humanos devido a massacres e narcotráfico 

 

No dia 13 de agosto, por meio de mídia social, o ministro de Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, afirmou que espera que o Grupo de Lima tenha discutido, com muita 

dedicação, os massacres, repressões e expansão do narcotráfico na Colômbia. 

Arreaza apontou que os colombianos estão vivendo uma catástrofe no que tange os 

Direitos Humanos. O ministro salientou tudo isso em resposta à reunião ministerial 

do Grupo de Lima, liderada pela chanceler colombiana, Claudia Blum, na qual se 

debateu as eleições parlamentares que acontecerão na Venezuela (Correo del 

Orinoco - Cancillería - 15/10/2020).  

 

 

Arreaza recebeu o novo representante da OPS  

 

No dia 14 de agosto, em Caracas, o ministro das Relações Exteriores, Jorge 

Arreaza, recebeu o novo representante da Organização Panamericana de Saúde 

(OPS). Durante a reunião, ambos dialogaram sobre os acordos de cooperação 

estabelecidos entre a organização internacional e o país, a fim de garantir a saúde e 

a vida da população em meio à pandemia. O tema principal da reunião foi o 

planejamento da administração da vacina contra a Covid-19 para reduzir os 

contágios (Correo de Orinoco - Cancillería - 15/10/2020).  

 

 

Arreaza rechaçou postura do governo colombiano contra Venezuela 

 

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

rechaçou pedido da ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Claudia Blum, ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI) para a suspensão das eleições parlamentares na 

Venezuela. Arreaza questionou os conhecimentos do Ministério das Relações 

Exteriores colombiano sobre direito internacional e afirmou que tal pedido é 

preocupante, além de desperdiçar o tempo do TPI (sic) (Correo del Orinoco – 

Cancillería – 16/10/2020).  
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Maduro convidou o Foro de São Paulo a observar eleições venezuelanas 

 

No dia 15 de outubro, o presidente Nicolás Maduro enviou uma mensagem aos 

países membros do Foro de São Paulo (FSP) convidando-os a participarem como 

observadores nas eleições parlamentares do país. Maduro estendeu o convite a 

todos os movimentos sociais e políticos, intelectuais, partidos e instituições 

científicas ligadas ao FSP. Ademais, o presidente destacou a importância do 

movimento para política latino-americana (Correo del Orinoco – Política – 

16/10/2020).  

 

Rodríguez afirmou que lei antibloqueio trará benefícios a Venezuela 

 

No dia 18 de outubro, durante entrevista em programa televisivo, a vice-presidente 

Delcy Rodríguez afirmou que a lei antibloqueio garantirá o desenvolvimento nacional 

e os direitos humanos na Venezuela, por meio de maiores ações em defesa da 

economia do país. Nesse sentido, Rodríguez apontou que as medidas vão assegurar 

renda ao país e proteger os investimentos internacionais, abrangendo, assim, todos 

os setores econômicos da Venezuela. Ademais, alegou que tais políticas permitirão 

um resultado vitorioso diante de um bloqueio estadunidense violento e criminoso [sic] 

(Correo del Orinoco – Impacto – 19/10/2020). 

 

 

Moncada rechaçou OEA em mídia social 

 

No dia 18 de outubro, por meio de mídia social, o embaixador da Venezuela perante 

a ONU, Samuel Moncada, afirmou que a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) fere a soberania dos Estados e promove golpes regionais. Além disso, em 

segunda mensagem, Moncada rechaçou o Secretário da OEA, Luis Almagro, e se 

referiu a organização como serviente aos governos mais criminosos do continente 

(Correo del Orinoco – Cancillería – 19/10/2020).  
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Arreaza reivindicou esforços para impedimento de violências na Colômbia 

 

No dia 18 de outubro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, reivindicou que a comunidade internacional se esforce para impedir a 

atual onda de violência na Colômbia (Correo del Orinoco – Cancillería – 19/10/2020).  

 

Arreaza reivindicou união de países latino-americanos 

 

No dia 18 de outubro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, reivindicou que países latino-americanos se unam contra o domínio 

de países imperialistas. Em sua mensagem, Arreaza parabenizou o povo argentino 

pelo Dia da Lealdade Peronista, e nesse contexto, afirmou que a América Latina 

deve se unir a fim de evitar dominação (Correo del Orinoco – Cancillería – 

19/10/2020). 

 

Maduro parabenizou vitória de Luís Arce na Bolívia 

 

No dia 19 de outubro, por meio de comunicado oficial, o presidente Nicolás Maduro 

parabenizou a Bolívia pela vitória de Luís Arce e de seu partido, o Movimento ao 

Socialismo (MAS), nas eleições presidenciais do país. Maduro afirmou que o triunfo 

nas urnas renova a esperança do povo boliviano em voltar para o caminho 

democrático, especialmente depois dos acontecimentos do último ano (Correo del 

Orinoco – Cancillería – 20/10/2020).  

 

 

Arreaza propôs em reunião da FAO se reunir com países que sofrem sanções 

dos EUA 

 

No dia 19 de outubro, durante a 36º Conferência Regional da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) para a América Latina e 

Caribe, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, propôs se reunir com 

países que sofrem de medidas unilaterais coercitivas dos Estados Unidos e que por 

isso passam dificuldades que deveriam ser atendidas pelo sistema multilateral. 

Arreaza afirmou que a Venezuela realiza esforços para cumprir com todos os 
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e enalteceu as iniciativas da FAO 

em promover encontros presenciais para organizar mais recursos a serem aplicados 

em regiões mais necessitadas (Correo del Orinoco – Cancillería – 20/10/2020).  

 

Moncada rechaçou manobra de Trump através da OEA 

 

No dia 20 de outubro, por meio de mídia social, o embaixador da Venezuela perante 

a Organização das Nações Unidas (ONU), Samuel Moncada, condenou o que 

classificou como intenção dos Estados Unidos de desestabilizar a paz na Venezuela 

por meio da Organização do Estados Americanos (OEA). Segundo Moncada, após 

seu fracasso na Bolívia, o presidente norte-americano, Donald Trump, planeja 

executar, através da OEA, pedido para que países próximos à Venezuela não 

aceitem os resultados das eleições parlamentares da Assembleia Nacional, que 

ocorrerão em dezembro (Correo del Orinoco – Cancillería – 21/10/2020).  

 

Arreaza rechaçou declaração de seu homólogo lituano  

 

No dia 20 de outubro, por meio de mídia social, o ministro das Relações Exteriores 

da Venezuela, Jorge Arreaza, questionou a posição de seu homólogo da Lituânia, 

Linas Linkevicius, que havia declarado que seu país não reconheceria como 

legítimas as eleições parlamentares venezuelanas. Arreaza afirmou que o país 

bolivariano poderia tomar medidas similares para as próximas eleições lituanas, 

porém não o fará, pois seria uma violação da Carta da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e dos princípios do Direito Internacional (Correo del Orinoco – 

Cancillería – 21/10/2020). 


