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 Nos dias 24 e 25 de outubro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Venezuela propôs a FAO novas tecnologias para impulsionar agricultura 

familiar 

  

Durante a 36ª Conferência Regional para América Latina e Caribe, da Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a ministra para Ciência e 

Tecnologia, Gabriela Jiménez-Ramírez, propôs facilitar o acesso à novas tecnologias 

e à inovação para impulsionar a agricultura familiar e o resgate de sementes 

ancestrais. Ramírez explicou que, a partir da aliança entre a ciência e o campo, a 

Venezuela fortaleceu a produção de alimentos, apesar do bloqueio econômico e dos 

constantes ataques imperialistas. Ademais, a ministra colocou a disposição dos 

países latino-americanos e caribenhos o uso dos satélites Miranda e Sucre para 

auxiliar no desenvolvimento da agricultura regional (Correo del Orinoco - Cancillería - 

22/10/2020). 

  

Maduro solicitou que Almagro renuncie ao seu cargo 

  

No dia 22 de outubro, o presidente Nicolás Maduro solicitou que o secretário da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, renuncie à organização 

internacional, por ser cúmplice do golpe de Estado contra o ex-presidente da Bolívia, 

Evo Morales. Maduro explicou que Almagro acusou de fraudulenta a reeleição de 

Morales, após um relatório da organização questionar o resultado das eleições. O 

mandatário ainda afirmou que a vitória de Luis Arce nas eleições bolivianas é uma 

grande vitória do país contra o golpe, contra o presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump, e contra o Grupo de Lima (Correo del Orinoco – Política – 

23/10/2020).   

 

Venezuela e Namíbia participaram de reunião de cooperação 

  

No dia 22 de outubro, por meio de videoconferência, o ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, reuniu-se com seu homólogo da Namíbia, Netumbo 

Nandi-Ndaitwah, para discutir a agenda de cooperação bilateral e multilateral de 

ambos os países. Foi acordada a cooperação nas áreas de petróleo e mineração, 

além da importância de avançar na integração entre África e América do Sul (Correo 

del Orinoco – Cancillería – 23/10/2020).   



Observatório de Política Exterior Venezuelana 

 

  

Venezuela acusou Espanha de violar leis internacionais 

  

Por meio de comunicado oficial, a Venezuela denunciou a violação das leis 

internacionais, estabelecidas na Convenção de Viena, por parte da Espanha devido 

a sua cumplicidade na fuga do líder opositor venezuelano, Leopoldo López, 

condenado pela justiça. O governo também classificou as ações do embaixador 

espanhol, Jesús Silva, como intervencionistas ao organizar o escape de López. 

Ainda no mesmo comunicado, destacou-se o papel da embaixada espanhola ao 

abrigar o condenado, infringindo as leis supracitadas e de outros tratados bilaterais, 

abalando as relações históricas entre os dois países com atitudes anti diplomáticas e 

hostis (Correo del Orinoco – Cancillería – 26/10/2020).  

 

Venezuela anunciou medicamento contra Covid-19 na OMS 

  

No dia 26 de outubro, a vice-presidente Delcy Rodríguez declarou que a Venezuela 

formalizou, diante à Organização Mundial da Saúde (OMS), um medicamento efetivo 

no tratamento contra a Covid-19. Em reunião com países da Organização 

Panamericana de Saúde (OPS), Rodríguez informou que trata-se da molécula DR10, 

a qual se mostrou eficaz em estudos realizados com células in vitro infectadas pelo 

vírus Sars-CoV-2 (Correo del Orinoco - Impacto - 27/10/2020).   

 

Arreaza mostrou solidariedade às vítimas de violência na Espanha 

  

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

declarou solidariedade às vítimas de violência motivadas politicamente por setores 

da extrema direita espanhola. Arreaza indicou que o líder de tais ações é Leopoldo 

López e questionou se quem responde pelas dores e perdas das vítimas é o Reino 

da Espanha (Correo del Orinoco - Impacto - 27/10/2020).  
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Arreaza reiterou a chamada para empreender mudanças profundas no modelo 

econômico Venezuelano 

  

Durante a 38ª sessão da Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(Cepal), o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, solicitou que os Estados 

respeitem a diversidade e façam cooperações inteligentes entre si como forma de 

compartilhar conquistas. Segundo Arreaza, deve-se realizar uma mudança no 

modelo econômico a nível global, pois o modelo do século XX afeta o 

desenvolvimento dos povos. Ademais, o chanceler pontuou que políticas econômicas 

do mundo pós-pandêmico devem proteger os direitos sociais e garantir o 

desenvolvimento básico individual e global para todos (Correo del Orinoco - 

Cancillería - 27/10/2020).   

  

PSUV emitiu comunicado parabenizando o êxito do plebiscito chileno 

  

No dia 27 de outubro, por meio de um comunicado oficial, o Partido Socialista Unido 

da Venezuela (PSUV) felicitou o povo chileno pela aprovação da redação sua nova 

constituição, realizada no dia 25 de outubro de 2020 por meio de plebiscito.  

Ademais, o PSUV reiterou que oferece toda sua solidariedade ao Chile e à sua 

população (Correo del Orinoco – Cancillería - 28/10/2020).  

  

  

Venezuela e Vietnã reafirmaram boas relações 

  

No dia 27 de outubro, em Caracas, por meio de reunião oficial, o presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC), Diosdado Cabello, reuniu-se com o 

embaixador do Vietnã, Le Viet Duyen, para reafirmar as relações amistosas entre 

ambos os países, estabelecendo novas ações para a manutenção das mesmas. 

Ademais, Cabello expôs a Duyen a Lei Anti Bloqueio, alegando que o impedimento 

das ações unilaterais dos Estados Unidos facilitaria a manutenção de sua aliança 

(Correo del Orinoco - Cancillería  - 28/10/2020).  
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Venezuela recebeu cartas credenciais dos Países Baixos 

  

No dia 27 de outubro, em Caracas, por meio de reunião oficial, o ministro das 

Relações Exteriores, Jorge Arreaza, informou o recebimento de cartas credenciais 

do novo chefe de missão da embaixada dos Países Baixos, Robert Schuddeboom. 

Durante o encontro, discutiram a recém aprovada Lei Anti Bloqueio, os problemas de 

fluxo migratório e o turismo binacional, além de concordarem em empenhar os mais 

altos esforços no combate contra o narcotráfico nas Antilhas neerlandesas. Por fim, 

Schuddeboom reafirmou a importância de fortalecer as relações entre as duas 

nações, uma vez que possuem intensos e variados interesses em comum (Correo 

del Orinoco – Política - 28/10/2020). 


