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O Chanceler da República Bolivariana da Venezuela, Jor-
ge Arreaza, agradeceu aos governos da República Popu-
lar China e da Federação Russa, nesta quinta-feira, por 
apoiar à soberania e à paz da Venezuela, bem como pelo 
respeito ao direito internacional. 

Essas palavras foram comunicadas pelo Ministro do Poder 
Popular para as Relações Exteriores através da sua conta 
na rede social Twitter: @jaarreaza, após as declarações do 
seu homólogo do gigante asiático, Wang Yi, quem mani-
festou que “a situação venezuelana deve ser resolvida pelo 

seu governo e seu povo (…). Todos os países devem con-
duzir as suas relações bilaterais com base na igualdade, 
o respeito mútuo e a não ingerência nos assuntos inter-
nos do outro”, em clara referência às recentes declara-
ções do Presidente Trump, quem afirma considerar uma 
intervenção militar na Venezuela. 

Do mesmo modo, o chanceler da Federação Russa, Ser-
guéi Lavrov, afirmou que “as ameaças de intervenção 
militar são inaceitáveis e a crise na Venezuela deve ser 
resolvida por meios pacíficos e sem intervenção estran-
geira”.   

Estas expressões de apoio para a Venezuela surgiram 
durante as reuniões que tiveram ambos os diplomáticos 
com o Chanceler do Estado Plurinacional da Bolívia, 
Fernando Huanacuni Mamani, esta semana. 

Com estas declarações a Rússia e a China somam-se à 
grande maioria de Estados que condenaram energica-
mente as ameaças do presidente norte-americano Do-
nald Trump 
sobre uma 
opção mili-
tar contra a 
Venezuela. 
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Postularam-se 226 candidatos para as eleições re-
gionais 

A presidenta do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Ti-
bisay Lucena, informou que foram já recebidas todas as 
postulações para as eleições de governadores que serão 

realizadas nos 
23 estados do país o próximo mês de Outubro. 

Foram postulados 226 candidatos por 76 organizações polí-
ticas, com uma média geral de 10 candidatos por cada 
cargo a escolher.   

No que respeita as estatísticas de gênero, enfatizou que dos 
226 candidatos 86% são homens y 14% são mulheres, o que 
indica a necessidade de mais trabalho em matéria de pari-
dade de gênero nas organizações políticas, sendo esta bre-
cha maior do que nas eleições anteriores. 

A presidenta do CNE concluiu afirmando que “estamos 
muito satisfeitos porque sempre que se convoca um proces-
so eleitoral, participam muitas organizações políticas. Te-
mos uma oferta eleitoral variada e numerosa que em bre-
ve daremos a conhecer”. 

Aquele que precisa 

das armas é  

o imperialismo  

porque está órfão 

de ideias. 

Fidel Castro 



O jovem venezuelano e 
campeão Internacional 
do Grandmaster Chess, 
Eduardo Iturrizaga, 
ficou vencedor na 
ed ição  2017  do 
prestigiado torneio 
internacional de xadrez 
em Vlissingen, sul de Holanda. 

Iturrizaga, de 27 anos, derrotou a Rameshbadu 
Praggnanandhaa, jogador da Índia, no jogo final, realizado 
ontem à noite na Universidade de Ciências Aplicadas da 
cidade de  Vlissingenres, segum resenhou a Rádio do Sul em 
seu site. Assim, Iturrizaga campeão desta edição número 21, 
que teve a melhor participação de 250 jogadores de xadrez 
de 13 países foi coroado campeão do mundo. 

Iturrizaga ganhou todos os jogos e só conseguiu um empate 
contra o Internacional de Xadrez Grandmaster Vyacheslav 
Ikonnikov de Rússia. O campeão do ano passado do Torneio 
de Xadrez foi o jogador holandês Vlissingen Loek van Wely. 
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Venezuela ganha no xadrez 
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SUCESSOS DA REVOLUÇAO BOLIVARIANA  

Através de estudos especializados o governo bolivariano conseguiu quantificar mais de US $ 34 trilhões 

em reservas de petróleo e outros minerais estratégicos 

Trancazo internacional para Vene-
zuela 

Por Reinaldo Bolívar 
 

Ficou claro que a realização de eleições para a 
Constituinte foi o ultimato ao oposicionismo 
venezuelano para derrubar o governo legítimo de 
Nicolás Maduro. 

Três grandes jogadas foram feitas para evitar eleições 
cuja legitimidade foi mais do que confirmada. 
Primeiro, a violência com foco em municípios 
controlados, que continuaram até 30 julho; a segunda 
compra de vontades fracas politicamente como foi o 
do ex-procurador-geral da República, que termina 
abruptamente e vergonhosamente sua gestão, 
aparentemente, foi a principal causa do aumento da 
criminalidade na Venezuela e o terceiro um 
'consultazo" semelhante ao "firmazo" de 2003, o que 
foi colocado no congelador para "greve do golpe 
petroleiro". Desta vez, a média e bufo "consultazo" foi 
a mensagem de catarse para dizer "falhamos 
novamente". As três opções, longe de refecer o animo 
chavista, fortaleceu-se porque se tornou um "desafio", 
como o desafio que o diabo fez para florentino, no 
famoso poema venezuelano. O povo venezuelano é 
“Rondon” (corajoso) para lutar e Florentino 
(aguerrido) de responder. 

Estes conceitos são elementos que dão para alguns 
livros, cujo titulo poderia ser "o fracasso das receitas do 
golpe de Estado na Venezuela." 

De todos estos acontecimentos fica uma grande 
verdade "como a lua cheia", diz Alberto Arvelo 
Torrealba. Não havia nada de espontâneo em 
violência terrorista; nada a sugerir que "saiu do 
controle". 

Cada vez, de modo interdiario, a liderança dos 
partidos da MUD queria causar violência e morte, eles 
fizeram. Cada homem encapuzado saiu, veio porque 
ele recebeu um pagamento; cada dispositivo 
incendiário, cada litro de gasolina, fogos de artifício, 
materiais para armas caseiras, máscaras de gás, 
coletes foi pago por essas partes. 

O dinheiro veio do exterior, desde os governos que sob 
o endereço Yankee na OEA onde foi incentivou a 
violência, ou a partir da União Europeia. 

Já acabada a missão de náufragos e mercenários. 
Grandes cabeças estrangeiras vêm jogado o resto com 
uma barricada internacional. Portanto sanções, 
suspensões e declarações são feitas contra a Venezuela 
porque não vai cumprir seus caprichos imperiais. 

Venezuela subcampeão no voleibol 
A seleção de voleibol da Venezuela conseguiu ficar  
subcampeão na última sexta-feira no XXXIII Torneio Sul 
americano Masculino realizado na cidade de Santiago de 
Chile, depois de enfrentar o Brasil. O evento que começou no 
dia 7 de agosto, Venezuela participou no grupo B, 
enfrentando a Colômbia, Paraguai e Brasil. Na semifinal ele 
enfrentou a forte equipe de Argentina, a quem derrotou 3 
conjuntos de 2, conseguindo assim jogar a final novamente 
com o Brasil, com o qual perdeu 3 a 0 (25-21 / 25-6 / 25- 18), 
alcançando o segundo lugar no Campeonato Sul-americano. 

Brasil, a ser coroado campeão do torneio, ganhou a 
qualificação para participar no Mundial de Voleibol, a ser 
realizada no final do próximo ano na Itália e na Bulgária. 
Além disso, a Venezuela vai participar de um premundial a 
ser realizada no final de agosto na Argentina, com 
oportunidades para ser escolhida para a outra vaga do 
contingente sul-americano para a Copa do Mundo de 2018. 



O presidente da Sociedade Nuclear 
Venezuelana (SNV), Leancy 
Clemente, assegurou que a 
Venezuela está entre os primeiros 
lugares do mundo com maiores 
reservas de um mineral 
extremamente importante chamado 
Torio, que serve a indústria 
eletrônica, uma das pontas de 
lança do desenvolvimento do sistema 
econômico mundial e também como 
uma fonte de energia muito 
poderosa. 

Clemente explicou que um 
quilograma desse elemento é 

equivalente a cerca de 3 mil 
toneladas de petróleo, e as 
reservas desse mineral no país 
podem ser usadas em reatores 
nucleares pelo menos por 300 
anos. 

Este mineral é 90% mais poderoso 
que toda a energia que produz o 
urânio em uma explosão nuclear e 
pode ser uma matéria-prima para 
a indústria global de armas. "A 
Venezuela poderia estar no quinto 
lugar no mundo com maiores 
reservas de tório", disse Clemente. 

A questão é se a presença deste 

Venezuela contra a vontade do povo, para que um 
governo fantoche, violento e opressivo, possa chegar ao 
poder ". 

A União Nacional de Estudantes (UNE) da República de 
Moçambique recomendou ao Governo dos Estados 
Unidos que usasse o caminho pacífico para alcançar a 
paz na Venezuela e não a intervenção militar. "Porque a 

perda de  vida e uma herança 
causada pela guerra, é repugnante".  

Por sua parte, Hakim Nasser, filho 
do ex-presidente da República 
Árabe do Egito, promotor do pan-
arabismo e do socialismo árabe, 
Gamal Abdel Nasser, enviou de sua 
nação uma mensagem de 
solidariedade ao povo de Bolívar e 
Chávez sob a liderança do 
presidente Maduro e Considerado 
que "a vitória da Venezuela contra o 
imperialismo é a vitória dos povos 
árabes". 

O Movimento Sudaneses dos Amigos da Venezuela se 
juntou ao repúdio expresso pelos países africanos às 
pretensões do presidente dos Estados Unidos expressando 
sua preocupação e rejeição à opção de intervenção 
militar " no país irmão da Venezuela, em violação dos 
princípios internacionais de solidariedade, coexistência 
pacífica e autodeterminação dos povos ". 

A Associação de Amizade Congolesa entre os povos e o 
Partido Comunista Congolês, a União dos Jovens Árabes, 
as associações de amizade e estudantes no Benim, 
Gambia e Moçambique também manifestaram sua 
solidariedade com a revolução bolivariana e rejeitam as 
recentes ameaças dopresidente dos EUA, Donald Trump. 

Diferentes países africanos expressaram sua rejeição 
enérgica à ameaça do presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, de considerar uma opção militar na 
Venezuela. 

O Congresso Nacional Árabe, a Conferência Geral sobre o 
Islã e a Conferência Geral dos Países Árabes da República 
da Tunísia emitiram um comunicado conjunto 
denunciando "interferência nos 
assuntos internos da Venezuela pelo 
governo dos Estados Unidos e as 
últimas declarações hostis de Trump 
ameaçando a ação militar ". 

Da mesma forma, na Tunísia, a 
Frente Popular emitiu um 
comunicado condenando "qualquer 
interferência de outros países nos 
assuntos da República Bolivariana da 
Venezuela". Ao expressar sua mais 
profunda rejeição da ameaça militar 
feita pelo presidente dos EUA. 

Em um comunicado emitido pela 
Juventude da Liga Socialista do Partido Social 
Democrata da República do Quênia, as declarações do 
presidente Trump são reprovadas e o desejo de aderir à 
"luta contra a dominação estrangeira e o imperialismo 
norte-americano" . A luta pela paz do povo venezuelano 
que só conheceu como trabalhar para o bem-estar dos 
povos do Sul do Mundo ". 

Também no Quênia, o Centro de Reflexão sobre 
Solidariedade Sul-Sul emitiu sua opinião em uma 
declaração afirmando que "Devemos lutar contra as 
calúnias e as campanhas de difamação propagadas pelo 
Direita Internacional e seus agentes da mídia que tentam 
lançar as bases para a intervenção estrangeira na 
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Grandes descobertas de Torio, mineral estratégico, na Venezuela 

África rejeita ameaça militar do presidente Trump contra a Venezuela 

mineral no território nacional faz 
parte dos interesses dos Estados 
Unidos em nosso país, onde não só as 
reservas de petróleo mais 
importantes, mas também elementos 
como o coltão e agora o tório foram 
testados. 


