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Os membros das 60 delegações dos cinco continentes 
que participaram da jornada Todos Somos Venezuela, 
realizada na capital da Venezuela, Caracas, 
concordaram em realizar atividades de solidariedade 
em cada país em apoio à soberania e democracia dos 
países, especialmente da nação sul-americana que 
atualmente enfrenta a política intervencionista dos 
Estados Unidos.  

"Nosso compromisso com a paz, a soberania e a 
democracia bolivariana está intimamente ligado ao 
desenvolvimento de uma ampla e 
permanente jornada de solidariedade em cada país, 
impulsionada por todas as organizações políticas, 
sociais, religiosas e trabalhistas de caráter democrático 
para os que participem nesta jornada", é parte da 
Proclamação de Caracas assinada durante o evento 
internacional denominado Diálogo pela paz, soberania 
e democracia  bolivariana, realizado entre os dias 16 e 
19 de setembro.   

Essas ações foram tomadas após as sanções econômicas 
impostas pelos Estados Unidos a Venezuela, que foram 
formalizadas em 25 de agosto com o decreto executivo 
assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. 

Os mais de 200 representantes internacionais, incluindo 

o presidente da Bolívia, 
Evo Morales, ratificaram 
o documento que 
adverte que as agressões 
do império americano 
constituem uma 
violação dos princípios 
do direito internacional e da Proclamação da América 
Latina e do Caribe como uma Zona da Paz, aprovado em 
2014 pelos países que compõem a Comunidade dos Estados 
da América Latina e do Caribe (CELAC). 

Em resposta à interferência de Washington, o povo 
venezuelano, através da Assembléia Nacional Constituinte, 
eleito por mais de 8 milhões de cidadãos em 30 de julho, 
procura a constituição de uma nova ordem política e 
jurídica que proteja a paz frente os eventos violentos 
patrocinados pela extrema direita e o fortalecimento das 
bases do Estado social, democrático, jurídico e de justiça 
consagrado na Constituição de 1999, foi considerado. 

O resultado dos debates desta jornada da Solidariedade foi 
a formação de um plano de ação, publicado em conjunto 
com a Proclamação, para diminuir a campanha da mídia 
transnacional que aponta para a Venezuela como uma 
ditadura e fortalecer os laços entre os movimentos, 
organizações e entidades estatais, que em cada país estão 

lutando pela soberania dos povos. 

Entre as ações a serem implementadas 
em cada país estão: Disseminação dos 
resultados da jornada; Declarações de 
apoio de organizações e personalidades 
a meios de comunicação nacionais e 
internacionais; criar uma base de dados 
de todos os companheiros da Venezuela 
na luta pela sua soberania; implantar a 
"Campanha de informação global: a 
verdade da Venezuela; e criar um meio 
internacional que sirva de plataforma 
para a divulgação de todas as 
atividades do plano. 
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O Instituto de Pesquisa Estratégica sobre a África e sua 
Diáspora se juntou ao dia internacional de solidariedade 
com a Revolução Bolivariana chamado 
#TodosSomosVenezuela com a realização de uma 
palestra denominada: “dos mitos e das realidades das 
revoluções africanas”, que teve como palestrantes o 
queniano Wahu Kaara, fundador do Global Call to 
Action Against Poverty, e Frans Baleni, representante do 
Partido Comunista Sul-Africano. 

Kaara expressou sua alegria de estar na Venezuela 
participando neste dia e disse que reza constantemente 
pelo nosso país e para que os venezuelanos não sejam 
afetados por a media, propagandas ou outras 
manipulações que são implementadas para prejudicar a 
imagem do país e ao Governo. Ele considerou que, “como 
todos os seres humanos, os venezuelanos têm o direito de 
viver uma vida digna, sem ter que ser objeto de agressão 
imperial", tal como afirmou o presidente Hugo Chávez, os 
venezuelanos são responsáveis pelas rédeas de suas vidas 
e eles não devem aceitar dominações estrangeiras ". 

Por sua parte, Baleni disse que, na sua opinião, a 
solidariedade é a empatia, "isto é, sua dor é a minha dor, 
estou sentindo o que está sentindo, além dessa 
solidariedade torna-se efetiva quando faço algo para 

O CUMBE 

O Centro de Saberes Africanos juntou-se ao 
dia #TodosSomosVenezuela 
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O Centro de Saberes assina acordos de geminação com a Fundação Patricio 
Lumumba e o Centro de Reflexão para a Solidariedade Sul-Sul na Quênia 

No âmbito do Encontro Internacional de Solidariedade com a 
Revolução Bolivariana "#TodosSomosVenezuela", o Centro de 
Saberes Africanos, Americanos e do Caribe que desenvolve o seu 
trabalho na cidade de Caracas, assinou acordos de geminação 
com o Centro de Reflexão para a Solidariedade Sul-Sul, com sede 
no Quênia , que desta vez foi representado pelo ativista social 
Wahu Kaara; e também com a Fundação Patricio Lumumba, 
representada por Roland Lumumba, filho desse grande herói 
revolucionário congolês. 

Ambos acordos de geminação visam promover o estudo e a 
compreensão de África, América Latina e Caribe e a diáspora 
africana, bem como o papel desempenhado pelas nossas regiões 
no contexto mundial; Promover os laços socioculturais da África 
com a sua diáspora; Aumentar, atualizar e trocar 
permanentemente o patrimônio bibliográfico na África, América 
Latina e Caribe; Desenvolver cooperação internacional com 
universidades e centros de pesquisa e estudo na África, América 
Latina e Caribe; e estimular o intercâmbio institucional, com a 
implementação de atividades ou programas como: exposições, 
conversas de pesquisadores e convidados internacionais, 
documentos escritos, audiovisuais e qualquer informação 
acadêmica, científica e cultural que contribua para a promoção 
de projetos relacionados com a África, América Latina e Caribe. 

contribuir. É por isso que viemos aqui desde tão longe 
para expressar a nossa solidariedade ". Disse também 
que sua presença em Caracas, foi preciso para deixar 
saber ao mundo que "estamos juntos", além de que 
permitirá a obtenção de experiências e aprendizagens 
de como os venezuelanos enfrentam as dificuldades. 

Posteriormente, outra palestra foi realizada, desta vez 
com Roland Lumumba, filho do revolucionário congolês 
Patricio Lumumba, e Gustavo Mavie, prestigioso 
jornalista moçambicano, que falou sobre os resultados 
do Encontro #TodosSomosVenezuela explicando 
claramente sobre as semelhanças entre o que acontece 
na Venezuela e o que aconteceu em parte da África, 
destacando a solidariedade ativa, como um dos pilares 
para preservar a Revolução Bolivariana. 



O Chanceler da República Bolivariana da Venezuela, 
Jorge Arreaza Montserrat, ofereceu na segunda-feira 
um equilíbrio da participação diplomática da Venezue-
la na 72ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU), onde apontou que eles realizaram mais de 30 
encontros bilaterais com os Estados membros das Na-
ções Unidas e 4 organizações internacionais. 

"Nunca nos cansaremos do que tem que ser feito para a 
pátria, para a independência, pelo respeito no mundo 
(...). Tivemos a oportunidade de compartilhar com os 
governos que nos últimos meses tiveram uma posição 
crítica sobre a Venezuela, abriram para a possibilidade 
de nos ajudar e respeitar nossos assuntos internos, a fim 
de estabelecer relações de cordialidade no âmbito do 

lismo é possível estabelecer ditaduras. "O socialismo é o sis-
tema de democracia do povo, para o povo e com o povo, 
no social, na moral, no cultural e no económico ". 

Ele reiterou que o que é procurado com tais declarações é a 
desestabilização do país, fazendo com que a Venezuela não 
alcance seu desenvolvimento. 

"Nossa maior vingança é continuar com um país em Revo-
lução, construir prosperidade econômica, trabalhar, produ-
zir, desenvolver a educação pública, desenvolver cultura, 
desenvolver missões e grandes missões". “Esta é a vingança 
anti-imperialista do povo venezuelano“, comentou Presi-
dente Nicolás Maduro. 

Como parte da criação do Consórcio AgroSur, que bus-
ca articular as empresas de cereais, café, açúcar, cacau, 
aves e carnes, o Presidente da República Bolivariana 
da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, criticou que na 
reunião entre os governantes de  Espanha e Estados 
Unidos, Mariano Rajoy e Donald Trump, falaram sobre 
os assuntos internos da Venezuela, quando em suas 
nações há problemas mais sérios. 

Além disso, ele disse que Trump e Rajoy estão obceca-
dos com a Venezuela, enquanto questionam que o 
Presidente americano não sabe onde é a nação caribe-
nha e ainda ousou falar duma "ditadura socialista" 
como um sistema do governo que ele preside, onde a 
realidade é que existem liberdades e 
democracia plena para todas as 
pessoas, como evidenciada as 22 
eleições realizadas em 18 anos. Além 
disso, o Presidente Maduro acrescen-
tou que "no socialismo uma ditadu-
ra é impossível". Somente no capita-
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Chanceler Arreaza: dissemos a verdade à ONU 

O presidente Maduro rejeita as expressões intervencionistas de Rajoy e Trump 

Direito Internacional", disse o Chanceler Arre-
aza. 

Do mesmo modo, o Ministro de Relações Ex-
teriores sublinhou a vontade dos Estados 
membros da ONU de corrigir a posturas obre 
Venezuela depois de conhecer a realidade do 
que está acontecendo no país. 

"Falamos com a verdade da Venezuela, disse-
mos o que o mundo não sabia, porque os 
meios de comunicação não acompanha a 
Venezuela na verdade, porque eles tentam 
impor a mentira". 

Ao mesmo tempo, o diplomata venezuelano 
rejeitou fortemente a posição do governo dos 
Estados Unidos na tentativa de impor o uni-
lateralismo no mundo "estamos ameaçados 

pelo poder militar mais forte que já existisse na história da 
humanidade, temos sanções económicas que procuram 
fazer sofrer o nosso povo para forçar uma mudança de 
governo ", disse ele. 

Do mesmo modo, o Chanceler ressaltou a necessidade de 
neutralizar totalmente a ditadura que os Estados Unidos 
mantêm na ONU: "eles tentam manipular outros países 
para entrar na mesma direcção que eles impõem, isso 
tem que desaparecer do mundo". 

Finalmente, o Ministro de Relações Exteriores fez um cha-
mado ao respeito pelo direito internacional e que impo-
nha-se o multilateralismo. "A Diplomacia da paz é com 
todos os países, o diálogo deve ser imposto", concluiu. 


