
Venezuela impõe derrota diplomática aos EUA 

Agora trata-se de neutralizar a oposição pró-imperialista 
 

 
 

Transcrevemos do Jornal “O Trabalho” (1), de 30 de Junho, uma notícia de um seu 

correspondente na Venezuela (Alberto Salcedo, de Maracaibo) sobre os últimos acontecimentos nesse 

país, em relação aos quais os órgãos da Comunicação Social – nomeadamente os portugueses – têm feito 

um silêncio que contrasta com a algazarra das semanas anteriores. Por que será?  

 

A 19 de Junho, em Cancun (México) – numa reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

– o governo dos EUA, o Secretário-geral da OEA (Luís Almagro) e a oposição venezuelana sofreram uma 

derrota na sua política de ingerência externa na crise da Venezuela.  

Apesar da ofensiva dos órgãos da Comunicação Social, das pressões de Almagro e do chanceler 

mexicano Luís Videgaray sobre vários países, em particular das Caraíbas, para actuarem contra Maduro, a 

Resolução – concebida pelos EUA e apresentada pelo México, Peru, Colômbia e outros países – não obteve 

os dois terços necessários para a aprovação.  

A Resolução exigia que o governo da Venezuela desistisse da convocação da Assembleia Constituinte, 

retomando a agenda da oposição pró-imperialista no país, explicitada pela porta-voz de Trump, Lydia Barraza: 

“Não podemos esperar mais, temos que chegar a um acordo na OEA para ajudar o povo venezuelano. As 

nossas condições são claras: Maduro deve respeitar a autonomia do Parlamento, libertar todos os presos 

políticos e estabelecer um calendário eleitoral para todos os níveis da governação.”  

 

Dupla derrota 
 

Numa acção combinada com a votação na OEA, a oposição venezuelana convocou “Todos a 

Caracas”, a 19 de Junho, confiando numa mobilização em massa que serviria, tanto para pressionar os 

chanceleres (reunidos no México), como para usar a Resolução que poderia nela ser aprovada, para activar 

um golpe de Estado contra Maduro com uma cobertura “democrática”.  

Mas sofreu uma dupla derrota, diplomática e nas ruas: a resistência de vários governos deixou suspensa 

a agenda para intervir na Venezuela, ao mesmo tempo que manifestações dos chavistas e a convocação de 

eleições para a Constituinte, a 30 de Julho, se impuseram face aos planos da oposição.  

A 24 de Junho, data da comemoração dos 196 anos da Batalha de Carabobo (quando Bolívar impôs 

uma derrota decisiva aos espanhóis), Maduro denunciou em detalhe os planos do golpe que a oposição tinha 

planeado para 19 de Junho.  



 

Ataque terrorista  
 

A 27 de Junho, funcionários com uniformes militares furtaram um helicóptero pertencente ao Corpo de 

Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC), atacando em seguida com granadas o Supremo 

Tribunal de Justiça e disparando contra o prédio do Ministério do Interior. Um dos ocupantes do helicóptero 

– que tinha trabalhado com Miguel Rodríguez Torres (ex-Chefe dos Serviços Secretos da Venezuela e 

Ministro do Poder Popular para as Relações Interiores, a Justiça y Paz, demitido em 2014) – declarou, nesse 

mesmo dia, que agora trabalha para a CIA. 

Maduro denunciou os ataques como “terroristas e golpistas”, em plena cerimónia do “Dia do 

jornalista”, mobilizando forças especiais para a captura do piloto e do grupo que sequestrou a aeronave. O que 

mostra que, mesmo golpeado, o plano golpista continua.  

O certo é que a oposição não tem força para impedir que o povo trabalhador vote para a Constituinte, 

a 30 de Julho. Três meses de aventura insurrecional não foram suficientes para tanto, ainda que ela possa 

continuar a tentar, pois perdeu na mobilização nas ruas, desacreditou-se ao ligar-se a grupos terroristas e carece 

de mensagem e de dirigentes confiáveis.  

Pelo seu lado, o regime chavista aproveitou esta situação para se reorganizar e mobilizar a sua base 

social e a instituição militar – que é uma peça-chave nas actuais condições. Neste contexto, trabalhadores e 

sectores populares estão a mobilizar-se para converter a Constituinte num ponto de apoio à reafirmação da 

soberania da nação e das conquistas sociais obtidas nos últimos 18 anos.  

 

------------------------------------- 

(1) Jornal cuja publicação é da responsabilidade da Secção brasileira da IVª Internacional (cujos militantes 

fazem parte da Corrente do Partido dos Trabalhadores com essa mesma designação). 


