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1
 Nos dias 10, 12 e 13 de dezembro não houve notícias de política externa venezuelana.  
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Arreaza recebeu credenciais do representante permanente da FAO 

  

No dia 10 de dezembro, em cerimônia formal feita na Casa Amarela, o Ministro das 

Relações Exteriores, Jorge Arreaza, recebeu as credenciais do representante 

permanente da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) na Venezuela, Alexis Bonte. Ademais, o chanceler afirmou que a FAO pode, 

como fez durante muitos anos, ajudar a Venezuela a produzir eficientemente e com 

melhor desempenho para atender as populações mais vulneráveis e melhorar as 

práticas agrícolas em todo o sistema de produção de alimentos (Correo del Orinoco - 

Impacto - 11/12/2020).  

 

 

Governo rechaçou medidas coercitivas do Reino Unido contra funcionários 

venezuelanos 

  

No dia 10 de dezembro, por meio de comunicado oficial, o governo rechaçou a 

decisão do governo Britânico de impor medidas coercitivas e unilaterais a três 

funcionários venezuelanos. Ademais, o Ministro das Relações Exteriores, Jorge 

Arreaza, também declarou que antes do anúncio das medidas arbitrárias do Reino 

Unido contra as autoridades venezuelanas, surgiu uma dúvida razoável sobre a 

relação entre estas decisões e o sequestro de toneladas de ouro do povo 

venezuelano no Reino Unido, graças à atitude irresponsável de instituições britânicas 

[sic]. Por fim, o governo denunciou para a comunidade internacional essas ações 

com sequelas criminais por parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda Norte, 

bem como exigiu respeito pela sua independência, sistema legal e antes tudo, pelo o 

bem-estar de seu povo livre [sic] (Correo del Orinoco - Cancílleria - 11/12/2020).  

 

Embaixador na França acusou EUA e seus aliados no Senado francês 

 

Durante a última sessão de 2020 da Comissão de Assuntos Exteriores, de Defesa e 

das Forças Armadas do Senado francês, o Embaixador na França, Michel Mujica, 

rechaçou as medidas unilaterais e sanções estadunidenses contra a Venezuela que 

vem afetando a população do país. A convite do presidente da Comissão, Christian 
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Cambon, Mujica criticou a mídia internacional, acusando-a de seguir uma campanha 

de difamação contra a nação venezuelana dirigida pelos Estados Unidos. Ademais, o 

embaixador apresentou os feitos eleitorais e no combate da pandemia de Covid-19, 

afirmando que, independentemente da posição política, todos os partidos devem 

respeitar a soberania da Venezuela (Correo del Orinoco - Cancílleria - 14/12/2020).  

 

 

Arreaza denunciou indiferença da comunidade internacional diante de diversos 

massacres na Colômbia 

 

No dia 14 de dezembro, por meio de mídia social, o ministro das Relações 

Exteriores, Jorge Arreaza, denunciou a indiferença da comunidade internacional para 

com os massacres de líderes sociais, indígenas e defensores de direitos humanos 

ocorridos na Colômbia. Ademais, Arreaza enfatizou que sua preocupação não se 

deve às diferenças ideológicas que os dois governos mantém, mas pela situação que 

atravessa a população colombiana propriamente dita (Correo del Orinoco - 

Cancillería - 15/12/2020).  

 

Maduro solicitou financiamento de vacinas contra a Covid-19 ao Banco da 

ALBA 

 

No dia 14 de dezembro, em Caracas, por meio de reunião oficial da Aliança 

Bolivariana para os Povos da Nossa América - Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA-TCP), o presidente Nicolás Maduro afirmou que é necessária a garantia da 

vacinação geral dos países membros do bloco regional e, para isso, concluiu que 

deve-se fortalecer o Banco da Alba para o financiamento de tal evento. Ademais, 

Maduro demonstrou também a intenção de recuperação econômica venezuelana 

através da ampliação produtiva da Petrocaribe e o desprezo pelas medidas 

coercitivas dos Estados Unidos (Correo del Orinoco - Política - 15/12/2020). 

 

 

Venezuela fortaleceu relações com FAO 
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Durante reunião, governo venezuelano objetivou fortalecer alianças na área 

alimentar e agrícola com o representante da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), Alexis Bonte. No decorrer do encontro, ministros 

de áreas como agricultura urbana e alimentação apresentaram à Bonte projetos para 

desenvolver a relação do país com a FAO (Correo del Orinoco - Cancillería - 

16/12/2020).  

 

Governo estipulou roteiro de reabertura comercial com os Países Baixos  

 

Durante reunião, o vice-ministro das Relações Exteriores, Yván Gil, estabeleceu 

roteiro para retomar relações comerciais com ilhas dos Países Baixos, junto ao 

embaixador do país europeu na Venezuela, Robert Shuddeboom. O roteiro visa 

reabrir comércio com Curaçao, Aruba e Bonaire, que foi fechado devido a parceria 

dos Países Baixos com os EUA. Deste modo, acordou-se que a documentação 

atualizada dos portos e das exportações das ilhas deveriam ser enviados para o 

governo venezuelano para análise (Correo del Orinoco - Cancillería - 16/12/2020). 


