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 Nos dias 07 e 08 de novembro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Rodriguez reafirmou alianças comerciais com a China 

 

No dia 04 de novembro, durante a III Exposição Internacional de Importações da 

China, a vice-presidente Delcy Rodrigues reiterou a disposição da Venezuela para 

continuar a fortalecer as alianças comerciais estratégicas entre ambos os países. Na 

reunião, Rodriguez expôs as políticas do governo venezuelano para concretizar um 

mundo polar, com a ajuda chinesa (Correo del Orinoco – Cancillería – 05/11/2020).   

 

 

Arreaza reuniu-se com seu homólogo iraniano 

 

Em Caracas, o presidente Nicolás Maduro e o ministro das Relações Exteriores, 

Jorge Arreaza, reuniram-se com o chanceler iraniano, Mohammad Javad Zarif, para 

revisar a agenda de cooperação em setores estratégicos. Arreaza comentou que 

analisaram os planos de coordenação multilateral em questões políticas, 

econômicas, comerciais, energéticas, financeiras e militares. Ademais, o ministro 

afirmou que a relação com o Irã transcende alianças pois é uma irmandade que 

compartilha da visão anti-imperialista (Correo del Orinoco – Cancillería – 

06/11/2020).  

 

 

Maduro retomou embaixada da Venezuela na Bolívia 

  

No dia 08 de setembro, em Caracas, por meio de entrevista televisiva, o presidente 

Nicolás Maduro relatou que a Venezuela retomará imediatamente a embaixada na 

Bolívia. Ademais, o presidente declarou que o novo embaixador será Alexander 

Yánez, e relembrou que a sede diplomática da Venezuela na Bolívia foi atacada por 

apoiadores de Juan Guaidó durante o governo de Jeanine Áñez (Correo del Orinoco 

- Cancillería - 09/11/2020).  
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Venezuela ratificou na CPI compromisso contra violações dos direitos 

humanos 

 

No dia 04 de novembro, o fiscal geral da República, Tarek William Saab, realizou 

uma visita oficial à sede da Corte Penal Internacional (CPI), na cidade de Haia, na 

Holanda, visando fortalecer os laços entre a organização e a Venezuela. Nessa 

visita, Saab explicou como a justiça venezuelana progrediu em relação às sanções 

das violações dos direitos humanos e reiterou que o Estado firmou o compromisso 

nessa área (Correo Del Orinoco - 10/11/2020 – Impacto). 

 

 

Arreaza auxiliou na retomada da embaixada na Bolívia 

 

O ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, liderou a retomada da 

embaixada venezuelana na Bolívia, que foi atacada após o golpe contra o presidente 

Evo Morales. Arreaza declarou que o ocorrido é resultado do apoio do povo boliviano 

aos movimentos sociais, a David Choquehuanca, a Luis Arce e a Evo Morales e que, 

a partir desse momento, as relações entre a Bolívia e a Venezuela serão retomadas 

e levadas em nível de cooperação (Correo Del Orinoco - 10/11/2020 - Cancillería).  

 

 

Arreaza enalteceu liderança de Evo Morales na Bolívia 

 

No dia 09 de novembro, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, 

enalteceu Evo Morales pelo processo de recuperação da democracia na Bolívia com 

a vitória de Luis Arce e David Choquehuanca para o governo do país. Ademais, 

Arreza evidenciou que Evo Morales foi um líder histórico para a nação boliviana 

(Correo Del Orinoco - 10/11/2020 - Cancillería).  
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Arreaza reuniu-se com seu homólogo boliviano  

 

No dia 09 de novembro, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, e seu 

homólogo boliviano, Rogelio Mayta, reuniram-se para iniciar uma nova etapa da 

aliança bilateral de cooperação e respeito mútuo entre os dois países. Durante a 

reunião, foram discutidos temas geopolíticos e de integração regional, bem como a 

agenda para reativação dos projetos de cooperação. Arreaza afirmou ser uma honra 

ser o primeiro chanceler a receber Mayta e solicitou a aprovação da nomeação de 

Alexander Yánez como embaixador acreditado na Bolívia (Correo Del Orinoco - 

11/11/2020 - Cancillería).  

 

 

Venezuela reafirmou compromisso com a OIT 

 

Na 340° Reunião do Conselho Administrativo da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), o ministro do Trabalho, Eduardo Piñate, reafirmou a intenção do país 

em continuar cooperando com os mecanismos de controle do órgão, contanto que 

sejam objetivos, imparciais, transparentes e livres de interesses políticos. Piñate 

pontuou que a Covid-19 impacta gravemente a população mundial e que a 

Venezuela está tomando as medidas necessárias para conter os reflexos negativos 

em seu território, ainda mais críticos diante das medidas coercitivas, unilaterais e 

criminosas dos Estados Unidos contra o país. Ademais, o ministro reiterou estar 

aberto às sugestões construtivas dos órgãos de supervisão da OIT (Correo Del 

Orinoco - 11/11/2020 - Cancillería). 


