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VENEZUELA: Ameaça aberta de invasão dos EUA 

 
Transcrevemos de Informations ouvrières (Informações Operárias, semanário do Partido Operário 

Independente, de França) uma nota de um seu correspondente na Venezuela, Alberto Salcedo, sobre a 
ameaça que pesa sobre esse país, publicada no seu nº 491, de 22 de Fevereiro de 2018. 

 

 
 

O alvo principal do imperialismo é o petróleo (na foto, PDVSA significa Petróleos de Venezuela, S.A.). 
 

 

Porque é que a pressão do imperialismo sobre a nação venezuelana tomou esta forma? O objectivo 

desta viragem – tal como foi expresso pelos porta-vozes do imperialismo é conseguir destituir Nicolas 

Maduro e efectuar «uma mudança de regime com apoio externo». No interior da nação, é provável que os 

Serviços secretos dos EUA (CIA) tentem captar uma fracção das Forças Armadas. 

É daqui que decorrem as declarações do responsável da CIA, Mike Pompeo, citando o estudo por ela 

realizado sobre as diferentes componentes do Exército da Venezuela, antes das sanções que lhe foram 

impostas pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Tudo isto fez fracassar as negociações com a oposição 

venezuelana e impediu o estabelecimento de um acordo sobre a realização das eleições presidenciais. 

Por outro lado, Maduro sempre se tem mostrado disponível para negociar com os EUA. Foi neste 

quadro que a empresa Halliburton enviou representantes à Venezuela para explorar as possibilidades de 

acordos de cooperação energética. A Assembleia Nacional Constituinte adoptou uma lei para promover e 

garantir os investimentos estrangeiros. A Venezuela continua a enviar para os EUA, diariamente, 600 mil 

barris de petróleo. Mas isto não satisfaz as exigências do potentado do Norte: ele quer tudo. 

No interior do país, o Governo concedeu financiamento aos sectores económicos ligados à 

importação e distribuição de alimentos. Entre eles conta-se a Corporation Polar, de que é proprietário 

Lorenzo Mendoza (um dos mais ricos capitalistas do país - NdT). 
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Está em preparação a intervenção militar 

 

A ameaça de intervenção é clara. O Comando Sul (estrutura militar dos EUA para a América do Sul) 

activou as sete bases militares americanas na Colômbia, entre as quais a base de Palenquero. O Governo do 

Panamá autorizou a instalação de 415 novos soldados da Aviação militar dos EUA. A digressão do Secretário 

de Estado da Administração americana, Tillerson, por cinco países da América Latina – em particular o 

encontro com Santos, o Presidente da Colômbia, e o seu Ministro da Defesa – teve como objectivo discutir 

a possibilidade de uma intervenção directa na Venezuela, através de uma força multinacional dirigida pela 

Colômbia e apoiada pelo Comando Sul. 

A mobilização de tropas nas fronteiras da Venezuela com a Colômbia e o Brasil – cujo pretexto seria 

o controlo da imigração venezuelana – procura, na realidade cercar a Venezuela, ao mesmo tempo que 

promete à Guiana o apoio às suas reivindicações referentes aos litígios fronteiriços com Caracas. Outros 

movimentos do mesmo tipo estão em curso na Região. 

O imperialismo pressiona para que a «solução militar» se torne inevitável. 

Os EUA, a União Europeia e alguns governos da América Latina fazem pressão para impedir que as eleições 

para a Presidência de 22 de Abril (convocadas pelo Conselho eleitoral da Venezuela) possam ter lugar. 

Se estas eleições se realizarem, os planos de intervenção estrangeira organizada directamente pelo 

Presidente dos EUA (Trump) serão postos em cheque, mesmo se continua a existir a possibilidade de uma 

intervenção militar, após a eleição presidencial, com o pretexto de que – sendo estas eleições ilegítimas – o 

Presidente eleito também ilegítimo, como é defendido pelos governos aliados dos EUA. 

A situação criada permite concluir que o imperialismo já tomou a sua decisão. Mas, é necessário 

perguntar: Qual será a reacção do conjunto dos povos latino-americanos (e principalmente do Brasil) e 

mesmo de outros países do mundo? Qual será a atitude da China, após ter assinado com a Venezuela um 

Acordo de segurança e de defesa? Qual será a reacção russa? O que farão os Cubanos? O que farão os países 

da Aliança bolivariana (Bolívia, Equador, Nicarágua…) que acabaram de se reunir com urgência? Com todas 

estas interrogações, quem pode garantir o sucesso de uma invasão militar? 

Qualquer que seja a política que Trump implemente contra a Venezuela, nós temos uma única 

resposta: resistir, mobilizar o povo trabalhador para enfrentar essa agressão, de maneira bem organizada, 

estando conscientes que ela será apoiada por uma minoria existente no país. 

Perante esta grave e difícil situação, não pode haver dúvidas. É necessário manter a nossa unidade, 

concentrando-nos no objectivo de eleger Nicolas Maduro como Presidente. 

Porque devemos manter o poder político, porque no próximo período as medidas para manter a 

soberania devem ser aprofundadas – tal como as conquistas e os direitos sociais do povo trabalhador – e 

porque é preciso avançar para a ruptura com o imperialismo. 


