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 Nos dias 14 e 15 de novembro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Venezuela e Bolívia aceleraram a restituição de relações bilaterais 

  

Na Bolívia, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, e o novo presidente 

da Bolívia, Luis Arce, oficializaram a primeira reunião, como forma de 

restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. A agenda 

diplomática incluiu a entrega de uma carta enviada por Nicolas Maduro a Arce, 

exaltando sua vitória eleitoral (Correo del Orinoco - Cancillería - 12/11/2020).  

   

Arreaza defendeu a existência da Unasul 

  

Durante videoconferência do Fórum Internacional: Os Povos da América do Sul 

Retomam o Caminho da Unasul, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, 

declarou que a Unasul é uma organização avançada a qual propõe respostas aos 

verdadeiros problemas das povos sul-americanos. Arreaza reiterou que a Unasul não 

está morta [sic] e convidou os governos da região criar uma agenda para a transição 

(Correo del Orinoco – Cancillería – 13/11/2020).  

  

Arreaza criticou UE pela manutenção das sanções à Venezuela 

  

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

a manutenção das sanções a funcionários venezuelanos por parte da União 

Europeia (UE). Arreaza afirmou que tais sanções são fruto de uma política cruel e 

mal-sucedida relacionadas ao colonialismo.(Correo del Orinoco – Cancillería – 

13/11/2020).  
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Rodríguez afirmou que papel da Rússia na busca da vacina é determinante 

  

Na Rússia, durante reunião com empresários do país, a vice-presidente Delcy 

Rodríguez declarou que os esforços exercidos pela Rússia na busca pela vacina 

contra o Covid-19 são determinantes. Nesse sentido, Rodríguez se referiu a Rússia 

como uma potência científica e tecnológica e recordou a participação da Venezuela 

na terceira fase das pesquisas dessa vacina. (Correo del Orinoco – Cancillería – 

16/11/2020).  

  

Arreaza convidou peritos internacionais para acompanhar a eleição 

venezuelana 

  

No dia 15 de novembro, por meio de mídia social, o ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, convidou peritos e instituições eleitorais do mundo para 

monitorar o processo eleitoral venezuelano. Arreaza afirmou que dessa forma seria 

demonstrado que  a Venezuela é um exemplo de paz e democracia (Correo del 

Orinoco – Cancillería – 16/11/2020).  

 

  

Arreaza declarou que a eleição na Bolívia foi fundamental para unidade latino-

americana 

  

No dia 16 de novembro, em uma videoconferência, o ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, declarou que o mundo vive um momento determinante e 

que a Bolívia, com a eleição de Luis Arce, deu um importante passo para a união na 

região. Arreaza acrescentou que este fato, somado às resistências de Venezuela e 

Cuba, criam as condições para que os governos não apenas se pareçam com seus 
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povos, mas que sejam o povo que estão representando, garantindo o caminho para 

a liberdade real e a independência verdadeira [sic] (Correo del Orinoco – Cancillería 

– 17/11/2020). 

  

Arreaza  recebeu cartas credenciais de chefes diplomáticos da Espanha, 

Bielorrússia e Indonésia 

  

Em Caracas, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, juntamente com seu 

vice-ministro, Yvan Gil, receberam as cartas credenciais do diplomata da Espanha, 

Juan Fernández Trigo, do diplomata bielorrusso Andrei Leonidovich Molchan e seu 

homólogo indonésio Imam Edy Mulyono. Arreaza conversou com os diplomatas 

sobre as relações de cooperação entre a Venezuela e os países presentes e 

geopolítica internacional (Correo del Orinoco – Cancillería – 18/11/2020).   

 

Venezuela ratificou compromisso de integração entre povos da América Latina 

e Caribe 

 

Em participação da 46ª Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano do 

Sistema Econômico Latino-Americano e Caribenho (SELA), a vice-ministra para 

assuntos multilaterais das Relações Exteriores, Daniela Rodríguez, ratificou o 

compromisso da Venezuela com a integração dos povos da América Latina e Caribe. 

Segundo a vice-ministra, a Venezuela está liderando a criação de um comitê de 

Assuntos Migratórios, para tratar o tema de forma integral, sem polarização e 

considerando primordialmente os direitos fundamentais. Rodríguez condenou as 

medidas coercitivas unilaterais impostas pelos Estados Unidos, afirmando que 

representam o principal obstáculo ao cumprimento dos objetivos sustentáveis. 

(Correo del Orinoco – Cancillería – 18/11/2020).  

 


