
 

Trump ameaça a nação venezuelana 

com uma intervenção militar 
 

 
Trump ameaça intervir militarmente na Venezuela, um aviso a todos os povos 

Defesa do povo e da nação venezuelana! 

 

Reproduzimos um artigo da autoria de Angel Tubau (publicado no semanário 

Informations Ouvrières do Partido Operário Independente, de França, nº 466, de 17 de 

Agosto de 2017) sobre a Venezuela e as ameaças que pesam sobre esta nação. 
 

A 11 de Agosto, Donald Trump, Presidente dos EUA, declarou publicamente: «Nós temos 

muitas opções no que respeita à Venezuela, incluindo a opção militar, se for necessário.» Esta 

declaração provocou uma vaga de indignação em todo o continente. Nicolás Maduro tentou, 

imediatamente, encontrar-se com Donald Trump, o que este recusou. O porta-voz do Pentágono 
declarou que, mesmo não havendo um plano preciso, a possibilidade de intervir a qualquer momento 

estava na ordem do dia. 

«Trump inquieta o planeta», é o título do Le Monde de 13 de Agosto, e o Le Figaro de 14 de 
Agosto pergunta «Até onde é que Trump está disposto a ir?». Numerosos dirigentes da União Europeia 

apelaram a uma desescalada, inquietos com os riscos de derrapagens mundiais. Estabelecendo uma falsa 

simetria entre a Coreia do Norte e a Venezuela, Trump – apesar da crise de fundo em que está 
mergulhada a sua Administração – procura reafirmar a proeminência dos EUA, à escala mundial. Mas, 

nesta via, ele leva ao exacerbar de todas as contradições. 

Foi assim que todos os governos da América Latina, inclusive os mais fiéis lacaios dos EUA – 

tais como o de Santos (da Colômbia), de Peña Nieto (do México), de Macri (da Argentina) e de 
Kuczynski (do Perú) – foram obrigados a reconhecer que a opção militar não era adaptada. São os 

mesmos governos que tinham decidido suspender a Venezuela do Mercosur e condená-la. Quarenta e 



oito horas depois, a chamada oposição democrática (MUD) foi obrigada a demarcar-se das declarações 

de Trump. É evidente que todas estas boas almas temem que uma intervenção militar dos EUA provoque 
uma explosão social em todo o continente, cujas consequências seriam incontroláveis. 

 

A resistência estende-se a todo o continente 
 

Uma vez instalada, a 8 de Agosto, a Assembleia Constituinte decidiu nomear uma Comissão 

encarregue de identificar os responsáveis pelas violências e pelos ataques terroristas que fizeram mais 
de 100 mortos nestes últimos meses, após a chamada oposição democrática (MUD) ter lançado uma 

campanha para derrubar o Governo. Esta campanha foi até à mascarada do assalto ao quartel Paramacay, 

a 5 de Agosto, por um grupo de «civis» disfarçados de militares. 
A 12 de Agosto, a Constituinte ordenou ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que convocasse 

as Eleições regionais no mês de Outubro. Paralelamente, Nicolás Maduro lançou um apelo a todos os 

governos latino-americanos para que se pronunciem contra a ameaça de intervenção militar e propôs 

uma reunião urgente de todos os governos do continente (Conselho dos países da América Latina e das 
Caraíbas). 

 

Apelos de apoio à Venezuela em todo o continente e à escala internacional 
 

Bem antes das declarações belicosas de Trump, diversos apelos à mobilização contra a 

ingerência dos EUA e em defesa da Venezuela foram lançados em toda a América Latina. 
A 1 de Agosto, por iniciativa da CUT do Brasil, mais de uma trintena de organizações operárias e 

democráticas constituíram um Comité brasileiro para a paz na Venezuela, contra a ingerência 

imperialista, e denunciando o usurpador e golpista Temer que ousa participar no processo de ingerência, 
tratando Maduro como um ditador. 

A 8 de Agosto, o governo peruano de Pablo Kuczynski organizou um Encontro juntando quinze 

países da América Latina para condenar o governo de Maduro e não reconhecer a Assembleia 
Constituinte. Mas três deles – o Equador, a Bolívia e El Salvador – recusaram apoiar esta actuação. Um 

apelo assinado por um largo leque de organizações sindicais e de militantes peruanos denunciou essa 

reunião, organizada por um Governo que recusa satisfazer a mínima reivindicação dos trabalhadores 

peruanos. Ver artigo no link abaixo: 
https://pous4.wordpress.com/2017/08/13/movimento-sindical-do-peru-defende-a-venezuela/ 

 

O impacto das eleições à Constituinte de 30 de Julho 

 
A CNE confirmou a realização das Eleições regionais para vinte e três Governadores (a 

Venezuela é um Estado Federal), antecipando-as para o mês de Outubro. A chamada oposição 

democrática está dividida, tendo a maior parte dos partidos que a compõem decidido participar nelas. É 

evidente que o impacto da eleição para a Constituinte obrigou uma parte da chamada oposição a aceitar 

o quadro fixado por Maduro e, ao mesmo tempo, agudiza as ameaças de Trump. Tal como o dizem os 
camaradas do Colectivo Trabalho e Juventude (note-se que alguns dos principais dirigentes deste CTJ 

são subscritores do Apelo à 9ª Conferência mundial aberta): «A situação no país, a seguir ao acto 

eleitoral, é relativamente calma. A quase-totalidade dos focos de violência extinguiu-se, pois os seus 
autores ficaram desmoralizados pelo resultado das eleições de 30 de Julho e pela reacção da maioria 

da população que está farta desta violência desencadeada pelos grupos da oposição. É por isso que 

esta está a organizar uma intensa guerra económica, tendo como único objectivo desencorajar a 
população que é vítima dessa penúria.» 

Esta Declaração do CTJ de 7 de Agosto termina assim: «Na Venezuela, o que sabemos é que 

temos agora uma Assembleia Nacional Constituinte para reforçar os direitos que já conquistámos. O 

Governo está perante um desafio: ele deve tomar medidas eficazes contra a especulação e a penúria, e 
impedir o contrabando. E para conseguir isso, é necessário organizar o poder da classe operária, dos 

camponeses, dos jovens e dos aposentados que, a 30 de Julho disseram: “A Venezuela é uma pátria 

livre e soberana.”» 
Mais do que nunca, o combate contra a ingerência e as ameaças militares é um dever de todas 

as organizações que se reclamam da defesa da classe operária, nas Américas e no resto do mundo. 



Porque não se trata somente da Venezuela, nem mesmo apenas da América Latina: todos os povos do 

nosso planeta estão ameaçados pela barbárie imperialista. A Venezuela concentra, neste momento, todos 
os traços contraditórios desta situação mundial.  

 

 
Brasil: Delegação à Embaixada da Venezuela 

 

A 4 de Agosto de 2017, foi efectuada uma delegação à Embaixada da Venezuela no Brasil 

para comunicar às autoridades desse país «o Manifesto para a paz na Venezuela», que agrupa 33 
organizações operárias, populares e de jovens do Brasil, e foi lançado por iniciativa da CUT. 

 

 
 

Este apelo apoia o combate e a resistência do povo venezuelano, denuncia «as violências e a 

sabotagem contra o Governo legítimo de Maduro» e, por outro lado, põe em causa o presidente golpista 

Temer do Brasil afirmando: «Como é que um usurpador como Michel Temer pode falar de democracia, 
ele que viola a Constituição do nosso país, ao tomar posição contra a independência da Venezuela!». 

 


