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O País 

A Venezuela é um país situado na região Norte da América do Sul, na 
fronteira com o Mar das Caraíbas e o Oceano Atlântico Norte, entre a 
Colômbia e a Guiana. Sua capital é a cidade de Caracas e a língua 
oficial do país é o espanhol. O país detém uma área total de 912.050 
km², com uma população etnicamente diversificada, assim como sua 
cultura. Tem uma população com cerca de 30.912.302 milhões de 
habitantes. Sua economia é altamente dependente das receitas do 
petróleo, que representam quase todos os rendimentos de 
exportação e quase a metade da receita do governo, possuindo um 
PIB, per capita, de US $ 15.100 e o IDH é de 0,767. A Venezuela é 
formalmente uma República Multipartidária, constitucional, mas por 
mais de uma década, o poder político concentrou-se em um único 
partido, cada vez mais executivo autoritário que exerce um controle 
significativo sobre o poder legislativo, judicial, civil e sobre os ramos 
eleitorais do governo. Em relação a religião, manifesta-se 
majoritariamente o catolicismo, cerca de 96%, mas existe também 
um pequeno grupo de protestantes, 2%. Além do Conselho de 
Direitos Humanos, a Venezuela participa de outras Organizações 
Internacionais como: Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 
A Mutilação Genital Feminina 

A violência contra as mulheres é um problema sério na Venezuela. 
Em 2007, o país promulgou a Lei Orgânica sobre o Direito das 
Mulheres a uma Vida Livre de Violência. A Lei busca salvaguardar os 
direitos humanos da mulher, à fim de sanar também quaisquer tipos 
de violência contra a integridade física, psicológica e emocional da 
mesma, o que não ocorre como deveria. Quando se trata da MGF, 
não existem relatos sobre quaisquer tipos de práticas que possam ser 
classificadas como uma no país, entretanto, a violência contra o 
gênero feminino persiste das mais diversas maneiras. 

 

Direitos Humanos 

Sob a liderança do presidente Hugo Chávez e do 
presidente Nicolás Maduro, a acumulação de poder no 
poder executivo e a erosão das garantias de direitos 
humanos permitiram ao governo intimidar, censurar e 
punir seus críticos. A grave escassez de medicamentos, 
suprimentos médicos e alimentos se intensificou desde 
2014, e as fracas respostas governamentais minaram os 
direitos dos venezuelanos à saúde e aos alimentos. As 
forças de segurança arbitrariamente detiveram e 
torturaram os manifestantes, e ataques em comunidades 
de baixa renda levaram a alegações generalizadas de 
abuso. Outras preocupações persistentes incluem 
condições precárias de prisão e impunidade por abusos de 
direitos humanos. As principais violações dos direitos 
humanos incluem privação ilegal de vida, tortura e 
redução do governo da liberdade de expressão e da 
imprensa. 

 



 

 


