
Conferência pela paz, a soberania e a democracia na 
Venezuela em Caracas, 16 a 19 de Setembro 

 

O facto significativo é que oito milhões de Venezuelanos participaram na eleição para a Assembleia 
Constituinte, ou seja um milhão a mais do que Maduro tinha obtido quando foi eleito Presidente. 

Duzentos delegados de mais de cinquenta países estiveram reunidos em conferência, 
durante quatro dias, na capital da Venezuela. Na Declaração final adoptada é dito em particular: 
«O governo de Donald Trump exerce uma agressão política, diplomática, económica e mediática – 
incluindo a possibilidade de uma intervenção militar – para desestabilizar a democracia 
venezuelana e fazer cair o governo de Maduro, para instaurar um governo que se submeta aos 
interesses de Washington.» 

«O acto mais recente deste complô de ingerência é a contestação da legitimidade da eleição 
realizada a 30 de Julho, onde votaram oito milhões de Venezuelanos. A eleição da Constituinte é uma 
vitória conseguida sobre a violência que grassava nas ruas e para obter a paz. Trump ameaçou utilizar a 
força militar. A seguir, foi efectuado um bloqueio financeiro contra a Venezuela, tendo como objectivo 
asfixiar a economia do país. 

Nós rejeitamos a perigosa escalada de agressão contra a Venezuela por parte da Administração 
dos EUA. 

Para todos quantos desejam a paz e para todos os povos do mundo, o combate que a Venezuela 
trava é um sinal de esperança (…). 

Nós lançamos um grito de alerta a toda a gente sobre a grave ameaça que pesa sobre a paz 
mundial, decorrente da obsessão guerreira de Trump. 

O mundo deve parar a loucura homicida de Trump. Em nome da humanidade, é urgente que ele 
retire as suas ameaças de agressões militares, que anule as sanções económicas e o bloqueio financeiro 
contra o povo venezuelano. 

A Venezuela não está sozinha! Viva o povo venezuelano comprometido no seu combate pela paz, a 
dignidade e a soberania nacional!» 



No decurso do debate destes quatro dias, o presidente Maduro (acompanhado por Evo Morales, 
presidente da Bolívia) veio informar que tinha sido obtida uma primeira vitória: a oposição (1) aceitou 
o quadro institucional para as próximas eleições dos governadores dos 23 Estados, dos presidentes de 
Câmara e para a Presidência da República, proposto pelo Governo; bem como a constituição de uma 
mesa de negociações, com a participação de mediadores internacionais, nomeadamente o ex-Primeiro 
ministro espanhol José Luis Zapatero. 

É evidente que isto é uma espada de dois gumes: como o imperialismo não conseguiu levar por 
diante as suas ameaças militares, é obrigado a entabular negociações. 

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

 (1) Na realidade, esta decisão foi tomada pelos principais partidos tradicionais da oposição – nomeadamente a Acção 
Democrática – afastando os bandos paramilitares de Leopoldo López e outros golpistas saudados pelos governos europeus 
(NdT). 

 
 

Uma delegação do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos 
Povos (AIT) participou na Conferência de Caracas 

 

Júlio Turra entrevistado pela televisão venezuelana, no decurso da Conferência em Caracas: «Todos 
somos Venezuela – diálogo mundial pela paz, a soberania e a democracia bolivariana». 

A reunião da Coordenadora do AIT – que se realizou a 9 e 10 de Setembro, em Paris - adoptou uma 
moção de apoio à Conferência de Caracas, e decidiu enviar lá uma delegação. Participou nessa delegação o 
camarada Júlio Turra, membro da Coordenadora e também portador do mandato do Congresso da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) do Brasil, igualmente apoiante desta Conferência. 

Júlio Turra e o camarado Raul Ordoñez – deputado à Constituinte na Venezuela e subscritor do Apelo 
à 9a Conferência mundial aberta (CMA), contra a guerra e a exploração (que terá lugar em Argel, entre 8 e 
10 do próximo mês de Dezembro – Ler apelo) tomaram a palavra e convidaram os presentes a participar 
nessa CMA. 

No final da Conferência de Caracas, a 19 de Setembro, foi organizada uma marcha contra o 
imperialismo, que percorreu várias ruas da capital da Venezuela. Nessa manifestação foi lido o Apelo (de 
que publicámos acima alguns extratos), aos povos de todo o mundo, para a defesa da soberania da Venezuela 
contra a ingerência de Trump e dos governos que a ele se subordinam. 

 

https://pous4.files.wordpress.com/2017/09/apelo_cma_argel_11_9_2017.pdf

