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O Presidente da República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, recusou a onda de ações e manifesta-
ções injerencistas que se vêm dando a nível internacio-
nal por diferentes Governos que apoiam aos Estados 
Unidos em seus planos de intervencionismo imperial. 

“Recusemos o intervencionismo com todas as forças de 
nossa alma”, sentenciou o Primeiro Mandatário Nacio-
nal em seu programa de televisão “Nos Domingos Com 
Maduro” número 92, realizado desde o Parque Vinicio 
Adamés no estado Miranda. 

Do mesmo modo, assegurou que “Miami é a marca do 
assalto terrorista de hoje “, em relação ao ataque terro-
rista que sofreu a 41 Brigada Blindada do Exército, em 
Naguanagua, estado Carabobo, a madrugada do passa-
do domingo 06 de agosto: “Não serão uns terroristas que 
vêm de Miami e de Colômbia quem parem o ritmo da 
Pátria”, afirmou ao mesmo tempo em que informou que 
tem ordenado que se revisem, se elevem, aperfeiçoem e 
melhorem as medidas de segurança de entidades milita-
res. 

Em tal sentido, objetou a posição do senador do partido 
republicano estadunidense Marco Rubio, publicada em 
sua conta da rede social twitter onde defende aos execu-
tores de dito ataque. 

Assim mesmo, assinalou que enquanto “os terroristas ata-
cam por um lado, nós estamos vacinando, protegendo ao 
povo”; em vista da ativação do Plano Nacional de Vaci-
nação que procura garantir o acesso gratuito de vacinas à 
população. 

Maduro também indicou que os governos de Argentina, 
Brasil e Colômbia, carecem da autoridade suficiente para 
arremeter contra o povo venezuelano, já que estes aten-

tam contra seus cidadãos ao privatizar seus direitos so-
ciais. 

Recalcou  que apesar dos contínuos  ataques “não pu-
deram deter as eleições da Constituinte” e reiterou que 
a mesma é o caminho para a paz em Venezuela. “A 
Constituinte é mais legítima que todos os governos da 
direita que existem na região (…) A Constituinte sacou 
mais do duplo do que logro Juan Manuel Santos nas 
eleições presidenciais da Colômbia. 

“Agora com ataques terroristas pretendem danificar a 
Força Armada e a vida em paz para justificar quem 
sabe que coisa. ¡Foi aplastado o ataque terrorista! Ve-
nezuela tem estado em paz. Teve um incidente e aten-
demo-lo”, expressou durante a transmissão ao vivo, na 
que também entregou condecorações e outros prêmios 
ao delegação venezuelana que participou nos 23 Jogos 
Olímpicos de surdos 2017, realizados na Samsun, Tur-
quia. 

Nesta mesma ordem de ideias o Chanceler venezuelano 
Jorge Arreaza, expressou através de sua conta da rede 
social Twitter @jaarreaza: “Recusamos as irresponsáveis 
e criminosas expressões do @marcorubio incitando à 
violência e o derramamento de sangue em Venezuela”.  

Igualmente, denunciou que por trás das operações pa-
ramilitares e propagandísticas se encontra a mão do 
Imperialismo e exortou à Comunidade Internacional a 
considerar os nexos entre as tentativas de isolamento a 
nosso país e as ações terroristas da direita.  
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O processo constituinte é perma-
nente, é como a Revolução perma-
nente, é uma revolução dentro da 
Revolução e sempre há que revisar 
a Constituição para a desenvolver 
até suas últimas consequências por-
que ainda não a desenvolvemos 
completamente.  

Hugo Chávez 



Na Sexta-feira, 4 de Agosto estabeleceu-se em Caracas a As-
sembleia Nacional Constituinte, depois do processo eleitoral no 
domingo, 30 de julho, apesar do intento de sabotagem contí-
nuo da oposição venezuelana, foi completado o dia da eleição 
com sucesso e participação de mais de oito milhões de pessoas 
que votaram em todo o país. 

Os 545 constituintes eleitos marcharam até a sede do Palácio 
Federal Legislativo, acompanhados por um povo que carrega-
vam em suas mãos uma pintura de Simón Bolívar e Hugo 
Chávez, como um ato simbólico de retorno desses dois gigantes 
na sede da Assembleia Nacional, onde eles foram retirados em 
janeiro de 2016, em ocasião da primeira sessão de representan-
tes então recém-eleitos da direita venezuelana. 

Na cerimônia de abertura, os constituientistas e o líder socialis-
ta Diosdado Cabello lembraram o fato histórico do povo vene-
zuelano em defesa da liberdade e soberania do país, contra as 
ameaças colonialistas. "O povo saiu para votar em procura da 
paz, a constituinte foi a proposta apresentada pelo presidente 
Nicolás Maduro", disse o líder socialista. 

A ex-ministra das Relações Exteriores Delcy Rodríguez foi eleita 
presidente da Assembleia Constituinte, enquanto como primei-
ro vice-presidente foi eleito o ex-vice-presidente Aristóbulo 
Istúriz, e o segundo vice-presidente Isaías Rodríguez, ambos 
também participaram da Assembléia Constituinte de 1999 con-
vocada pelo presidente Hugo Chávez. Diretiva jurou diante a 
constituição manter a luta pela independência em conformi-
dade com as resoluções disponíveis. 

Sendo a Assembleia Nacional Constituinte originária o mais 
alto órgão político no país, ele iniciou suas atividades com vá-
rios atos constitutivos, tais como a aprovação da Comissão de 
Direito da Verdade, Justiça e Paz, a suspensão da procuradora
-geral Luisa Ortega Diaz e a posterior nomeação de Tarek Wil-
liam Saab como novo procurador-geral. Também emitiu um 
acordo de solidariedade com a Força Armada Nacional Boli-
variana por sua lealdade aos ideais bolivarianos e repudiar o 
ataque feito em 6 de agosto contra o Quartel Paramacay. 
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CONQUISTAS DA REVOLUÇAO BOLIVARIANA  

O programa "Trabalho para a Juventude" conseguiu empregar 300 mil jovens em tais um mês e 

meio de seu lançamento.   

Inferno 
Por Carlos Feo 

 

Foi 72 anos atrás, quando os Estados Unidos de 
América lançaram duas bombas atômicas sobre 
Hiroshima e Nagasaki, matando 300.000 pessoas, 
a metade deles eram crianças. 

Tendo como contexto a 2ª Guerra Mundial, 06 de 
agosto de 1945 um avião B29 dos EUA lançou uma 
bomba atômica de 16 quilotons sobre a cidade ja-
ponesa de Hiroshima, matando 150 mil pessoas. 
Com a explosão, um incêndio devastador espalhou-
se com elementos radioativos sobre uma superfície 
de quatro quilômetros de diâmetro, aniquilando 
tudo no seu caminho, enquanto que 60 quilos de 
urânio foram espalhadas além. Aqueles que não 
foram queimados até a morte por impacto letal da 
bomba, morrem dias depois pelo efeito radioativo 
dela. Tão grande era esta bomba que ainda pode 
ser percebida como indeléveis sombras a perpétua 
testemunha do que aconteceu naquele dia. Foi um 
inferno na terra. 

Três dias depois, o presidente norteamericano Harry 
Truman, tal é como foi como planejado e sem le-
var  a consideração e conta a devastação de Hiros-
hima, deu a ordem para lançar outra bomba atô-
mica, desta vez sobre a cidade japonesa de Na-
gasaki, matando mais 150 mil pessoas. 

Para continuar o terror, dias após deste inferno, ou-
tra aeronave de US sobrevoou o Japão desta vez 
jogando panfletos que alertavam que outras cida-
des sofreriam o que Hiroshima e Nagasaki se o Ja-
pão não rendia-se . Mas devemos lembrar que, des-
de 03 de agosto, três dias antes do lançamento das 
bombas, os japoneses tinham feito diálogos com os 
Estados Unidos para negociar sua rendição. 

Este crime sobre Hiroshima e Nagasaki, que tem 
sido o único ataque nuclear que conhece a história 
da humanidade, posicionado pelos Estados Unidos 
como grande potência, não só a existência de um 
grande arsenal nuclear, se não, acima de tudo, a 
vontade de usá-lo. É, sem dúvida, a maior ameaça 
que temos hoje no planeta. 

Este crime contra a humanidade, que ocorreu há 72 
anos, não pode ficar impune. Além disso, sabendo 
que aqueles que lançou ontem bombas atômicas 
são os mesmos que hoje continuam fazendo guerra 
contra o mundo. Eles, o governo dos Estados Unidos, 
são os terroristas. Eles também são os que atacam 
hoje a revolução bolivariana. 



Nesta segunda-feira 07 de agosto, a 
subcampeona olímpica Yulimar Rojas 
ganhou a medalha de ouro na con-
corrência de salto triplo do Mundial 
de Atletismo 2017, que se realiza em 
Londres, Inglaterra, até o 13 de agosto. 

Com um salto de 14.91 metros, a vene-

zuelana converte-se na nova im-
peratriz desta categoria depois 
de superar à representante de 
Colombia, Caterine Ibar-
güen, quem ficou com a medalha 
prateada ao não poder superar 
os 14.89. 

Nos Jogos Olímpicos de Rio 2016, 
Rojas e Ibargüen ocuparam o 
mais alto do pódio, ainda que em 
dita ocasião, foi a venezuelana a 
que teve que se conformar com o 
segundo posto. 

Para Venezuela, esta é a segun-

contabilizados, ato do que também foram testemunhas 
conjuntamente com outros convidados internacionais. 

Nos dias posteriores, acompanharam o festejo da popu-
lação e tiveram a oportunidade de conhecer de perto 
alguns sucessos da revolução bolivariana, visitando a sede 
de Telesur, onde participaram no programa Conexão 
Global. Visitaram também a Grande Base de Missões Hu-
go Chávez, localizada no El Valle, Caracas; e o Centro de 
Saberes Africanos, Americanos y do Caribe, onde com-
partilharam com os docentes e pesquisadores. Igualmen-
te sustentaram reuniões com autoridades, como a Vice-
ministra para a Mulher, Ásia Villegas; o comissionado in-
ternacional do Partido Comunista de Venezuela Carolus 
Wimmer, e o Vice-ministro para África Reinaldo Bolívar, 
com quem compartilharam sua experiência da jornada 

eleitoral e reiteraram o apoio do povo congolês à As-
sembleia Nacional Constituinte e a revolução bolivaria-
na. Assim mesmo, advogaram pelo estreitamento das 
relações entre os povos da República Bolivariana de 
Venezuela e a República Democrática do Congo. 

O Vice-ministro Reinaldo Bolívar agradeceu o respaldo 
da delegação congolesa e reiterou o interesse de Vene-
zuela em estreitar laços com a RDC, como uma maneira 
de fortalecer a cooperação Sud-Sud e a necessária coo-
peração entre os povos, razão pela qual nossa embaixa-
da acreditada em Brazzaville tem fortalecido os víncu-
los e a cooperação através do desenvolvimento de ativi-
dades nas áreas culturais, esportivas, educativas, entre 
outras. 

ram recentemente a Associação de Amizade entre Ve-
nezuela y a República Democrática do Congo  

No domingo 30 de Julio, Bowsa e Mulanga foram teste-
munhas da grande mobilização do povo venezuelano e 
estiveram a fazer um percurso por vários centros eleito-
rais, como o centro de contingencia localizado no Polie-
dro de Caracas, onde votariam milhares de eleitores, e o 
Colégio Miguel Antonio Caro, onde em horas da manhã 
votou o Presidente Nicolás Maduro. Em ambos evidenci-
aram o alto nível de organização eleitoral bem como a 
alta participação e motivação da população, que fica-
ria em evidência horas mais tarde, quando a Comissão 
Nacional Eleitoral anunciaria o primeiro boletim infor-
mando que mais de 8 milhões de votos tinham sido já 

Os representantes da Associação de Amizade entre os 
povos da República Democrática do Congo (RDC), Sylve-
re Bowsa e Irena Mulanga, respectivamente Presidente e 
Vice-presidente da mesma, estiveram de visita na Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, convidados pelo Partido 
Socialista Unido de Venezuela, para acompanhar o pro-
cesso eleitoral que permitiam escolher 545 personas que 
conformariam a  Assembleia Nacional Constituinte. 

Sylvere Bowsa é ademais Secretário Geral do Partido 
Comunista da RDC e Coordenador Regional por África 
Central do Conselho Mundial da Paz. Irena Mulanga, 
também é Presidenta do Movimento pela Liberdade e a 
Democracia da RDC e Coordenadora da Rede de mulhe-
res congolesas líderes de partidos políticos. Ambos funda-
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Yulimar Rojas obtém ouro no Mundial de Atletismo realizado em Londres 

Visita de delegação congolesa em apoio à Assembleia Nacional Constituinte 

da medalha atingida nesta concor-
rência internacional, depois do bronze 
de Rosbeilys Peinado em salto com 
vara. E também é esta a primeira 
medalha dourada conseguida por 
Venezuela num Mundial de Atletis-
mo. 

"Ao fim um ouro, um ouro neste 
campeonato que o trabalhamos 
muito. Desde os Jogos Olímpicos esta-
va a procurá-lo e conseguimo-lo ago-
ra. Feliz e orgulhosa de entregar-lhe 
esta medalha a meu país, a primeira 
de ouro na história", declarou Yuli-
mar à imprensa. 


