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Moção sobre a Venezuela 
 
A Revolução Bolivariana da Venezuela, liderada pelo saudoso comandante Hugo Chávez Frias, 

começou sua história, em 2 de fevereiro de 1999, já cercada por ataques e ameaças, como 

costuma acontecer com todas as experiências políticas que buscam, na América Latina e no 

mundo, salvaguardar a soberania nacional. As mais recentes provocações atingiram o ápice em 

2019 e tinham como alvo derrubar o presidente legitimamente eleito, Nicolás Maduro Moros. 

 

Em janeiro de 2019, Juan Guaidó autoproclama-se presidente da Venezuela, sendo então 

reconhecido por Estados Unidos e União Europeia. Neste mesmo ano, Trump anuncia que, sobre a 

Venezuela, “todas as opções estão na mesa”, em uma clara ameaça de intervenção militar. 

 

Em fevereiro, a União Europeia, jogando água neste moinho, dá um ultimato: Maduro deve 

convocar em até oito dias novas eleições “conduzidas pela comunidade internacional”. Trump, em 

discurso no Congresso dos EUA, diz que “a tirania de Maduro será esmagada”. A tensão aumentou 

com o episódio da suposta entrega de ajuda humanitária pela fronteira entre Colômbia e 

Venezuela, no mesmo ano. Foi uma provocação atiçada pelo moribundo Grupo de Lima, que o 

Brasil de Temer e Bolsonaro integrou. Mas a Venezuela segue resistindo. 

 

O Cebrapaz orgulha-se de ter estado, durante todo o tempo, na linha de frente da solidariedade à 

Revolução Bolivariana. 

 

Recentemente, a oposição, incluindo o autoproclamado e desmoralizado Juan Guaidó, assinou 

acordos com o Governo da Venezuela, no México, visando a normalização política do país e o fim 

das sanções. As próximas eleições regionais, em 21 de novembro, contarão com a participação da 

oposição, inclusive de extrema-direita.  

 

No entanto, o país continua alvo de sanções e recursos venezuelanos seguem sendo sequestrados. 

Seria ilusão achar que a ameaça passou. 

 

Desta forma, conclamamos todos os militantes anti-imperialistas e defensores da paz mundial a 

manter ativa solidariedade à República Bolivariana da Venezuela, em torno do Comitê Brasileiro 

Pela Paz na Venezuela, que reúne, de forma ampla, representativas entidades nacionais da política 

e do movimento social brasileiro, bem como em torno das entidades congêneres de cada estado. 

A Venezuela chavista e bolivariana vencerá! 
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