
Nesta quinta-feira, o Plano Nacional de Guardiões das Árvores teve início em
Ciudad Caribia, com o slogan “Salvar a Vida no Planeta”, projeto promovido
pela Fundação Missão Árvore, entidade vinculada ao Ministério do Poder
Popular para o Ecossocialismo (MINEC).
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A morte de mais de 1.400 golfinhos nas
Ilhas Faroe causa indignação 

Eles mataram mais de 1.400 golfinhos na noite de
domingo nas Ilhas Faroe dinamarquesas, no que
os caçadores disseram ser uma caça tradicional.

Ministro Arreaza anuncia avanços na
política integral do setor madeireiro
para fortalecer o Motor Florestal
Nacional 
O Ministro do Poder Popular para as Indústrias e
Produção Nacional, Jorge Arreaza, anunciou que seu
escritório está trabalhando para fazer avançar uma
política abrangente para o setor madeireiro e
fortalecer o motor florestal da Venezuela.

Presidente Maduro condecorou Yulimar Rojas com
a Ordem dos Libertadores e Libertadoras por sua
histórica vitória no triplo salto olímpico e mundial 

O Presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, celebrou em Miraflores junto ao povo
venezuelano, a histórica vitória da atleta Yulimar Rojas, rainha
olímpica e mundial do Triplo Salto.

Áreas abertas novamente do parque La
Llovizna que foram fechadas pelos
inundações de Orinoco e Caroní

Nesta sexta-feira, 17 de setembro, o diretor regional
do Ministério do Poder Popular para o Ecossocialismo
(MINEC) de Bolívar, Jessiel Gascón, anunciou que
foram abertas as áreas do parque La Llovizna que
foram fechadas devido às enchentes dos rios Orinoco
e Caroní.



O Plano Nacional dos Guardiões da Árvore começou 

A iniciativa visa formar e preparar crianças desde os três anos até aos idosos, no
que diz respeito ao cuidado e preservação das espécies vegetais, bem como
promover a necessária proteção da natureza.  

O plano será implantado em todo o país e os participantes serão agrupados em
brigadas de acordo com suas idades, com os nomes de Araguaney, Jacaranda,
Flamboyán, Bucare e Mango.  
No ato do lançamento estava o dono do MINEC, Josué Lorca; a Vice-Ministra da
Juventude e Desportos, Jesica Bello; o vice-ministro da Suprema Felicidade
Social, presidente da Missão Hipólita Negra e Autoridade Única do Distrito
Motor Ciudad Caribia, V/A Luis José Pestana Abreu, e a presidente da Missão
Nevado, Maigualida Vargas, entre outras autoridades. 

NÓS SOMOS O MINEC 

Comissão
Interinstitucional
fiscalizou grutta exposto
em Filo de San José Alto
de Mérida 

Uma comissão interinstitucional de
especialistas fez esta sexta-feira a
vistoria de uma caverna exposta por
desabamento, no setor Filo de San José
Alto, do município de Zea, no estado de
Mérida. 
A delegação foi composta por Franklin
Leal, do Instituto de Parques Nacionais
(INPARQUES); Cirmar Moreno, do
Ministério de Minas e Desenvolvimento
Ecológico; William Guillén, do Instituto
Nacional de Geologia e Mineração
(INGEOMIN); Simón Sulbarán,
Procurador de Minas do Serviço
Nacional de Inspeção e Fiscalização de
Minas (SENAFIM); Raúl Martínez, o
prefeito do município de Zea, e os
técnicos Jóvito Valbuena e Humberto
Calderón. 
Os especialistas determinaram que
houve um movimento de massa devido
a un derrumbe, devido ao colapso de
um setor, que causou a exposição de
rocha imperturbada em blocos, que vão
desde megaclássicos a pequenos
cristas rochosas espalhadas de forma
desordenada no solo. 

Em Ciudad Caribia, os Guardiões da Árvore terão mais de 300 meninas e meninos organizados, fundadores do projeto que vão integrar as
diferentes brigadas. No país tem mais 1.673 crianças para participar do projeto.  
O Ministro Lorca expressou em seu discurso que com os Guardiões da Árvore se pretende abranger um total de 2.500 pessoas em território
nacional, integradas como brigadistas e assim cumprir o Quinto Objetivo Histórico do Plano da Pátria: “Preservar a vida no planeta e salvação da
espécie humana”. “É um movimento instruído pelo nosso presidente Nicolás Maduro Moros, para somar todas as vontades de crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos, para proteger a Pachamama, para proteger a natureza”, disse Lorca. Por sua vez, a Vice-Ministra Bello,
parabenizou todos aqueles que tornaram possível o plano e afirmou que devem trabalhar juntos “para fortalecer este tipo de atividades que
integram crianças e adolescentes, para exercer uma tarefa única e independente de cuidar da mãe natureza”. 
 A Autoridade Única do Distrito Motor de Desenvolvimento da Ciudad Caribia, V/A Luis José Pestana Abreu, destacou que esta formação teve um
processo de 15 dias, nos quais os valores humanísticos do ecossocialismo foram incutidos nos meninos e meninas que esperavam por isso cada
um com seu granito de areia e os saberes obtidos fortalecem a flora e a fauna que fazem a vida no complexo urbano de Ciudad Caribia.
“Convido os presentes a cuidarem e preservarem os espaços que aí existem para usufruto de toda a comunidade”, disse Pestana Abreu. Por fim,
Lorca agradeceu aos presentes e aos que fazem parte dos Guardiões da Árvore, por ratificarem o seu compromisso com natureza e seguir as
instruções do Presidente Nicolás Maduro, a fim de fortalecer todas as áreas relacionadas com a Mãe Terra. 

Áreas abertas do Parque La Llovizna que foram fechadas pelos inundações de
Orinoco e Caroní

No dia 18 de agosto, a autoridade do Ecossocialismo de Bolívar anunciou o fechamento de 30% das
áreas do parque no município de Caroní, devido ao aumento dos níveis do Orinoco e do Caroní,
causando inundações em algumas áreas do local, muito visitadas pelas famílias de Ciudad
Guayana. 
5K e vigias abertas. Gascón percorreu todas as áreas do Parque que estiveram fechadas e disse que
a área chamada 5K é uma das preferidas dos visitantes, agora está aberta. Ele afirmou que iniciarão
as obras de manutenção dos locais afetados. “Venha ao parque La Llovizna e desfrute de 100% de
suas áreas. Estamos trabalhando em equipe, o ponto de vista principal e os pontos de vista 1,2,3 e
4 estão prontos para receber toda a família ”, garantiu. 
O diretor regional do MINEC em Bolívar pediu à população que cumpra as medidas de
biossegurança, respeite as normas do Parque, cuide e proteja, além de aplicar todos os
mecanismos de prevenção para garantir uma feliz visita. “Nossas equipes de segurança: guarda-
parques, Guarda Nacional Bolivariana e Diretoria de Parques Regionais, acompanhados por
funcionários do MINEC Bolívar, trabalham juntos para que possam desfrutar plenamente desta
maravilha natural”, concluiu. 

Fonte: Prensa MINEC



A organização internacional de preservação marinha
"Sea Shepherd" disse em um comunicado que uma
superpopulação de 1.428 golfinhos-do-rosto-branco
do Atlântico foi encurralada na praia de Skálabotnur
nas Ilhas Faroe em 12 de setembro, onde todos
morreram. 
Imagens do massacre mostram caçadores no meio
do caminho para o mar, que ficou vermelho, com as
carcaças de golfinhos empilhadas na praia. 

A morte de mais de 1.400 golfinhos nas Ilhas Faroe causa indignação

INTERNACIONAL

Ameaça de erupção
coloca as Ilhas Canárias
em alerta 
Uma série de pequenos tremores
nas Ilhas Canárias, na Espanha,
colocaram as autoridades em alerta
para a possibilidade de uma
erupção vulcânica. 
As autoridades detectaram mais de
4.200 tremores desde sábado ao
redor da ilha de La Palma, que os
cientistas descreveram como um
enxame sísmico. 

Argentina obtém 82 milhões de dólares para proteger florestas nativas 

A Argentina recebeu uma doação de 82 milhões de dólares da ONU com o objetivo de proteger as
florestas nativas para reduzir a emissão de gases poluentes ao meio ambiente, informaram fontes
oficiais terça-feira, apontando que é a maior doação a  um país da América Latina para isso
propósito. 
O acordo foi firmado entre a Chancelaria Argentina e o Green Climate Fund, organismo criado pelas
Nações Unidas para o combate às mudanças climáticas, a partir dos resultados da promulgação da
lei de florestas nativas em 2007 que reduziu o desmatamento ilegal no país sul-americano. 
O representante regional para América Latina e Caribe na Organização das Nações Unidas para a
Alimentação (FAO), Julio Berdegué, participou do acordo. “Também o Projeto de Pagamentos por
Resultados de REDD + (Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal) que buscará
contribuir para a implementação do Plano de Ação Nacional para Florestas e Mudanças Climáticas”,
informaram em comunicado. 

A caça tradicional, chamada de "grindadrap", geralmente envolve a caça de baleias-piloto de nadadeira longa e tem sido defendida pelos
moradores, que a consideram uma fonte importante e sustentável de alimento, dadas as grandes populações de baleias-piloto. Mas a Sea
Shepherd diz que a carne de golfinho não era mais popular para comer e provavelmente estava contaminada. O que eles fazem com golfinhos
mortos? “Normalmente, a carne de um grindadrap é dividida entre os participantes e o resto entre os moradores do bairro onde a caça ocorre.
No entanto, há mais carne de golfinho nesta caça do que qualquer um gostaria de levar, sendo oferecido a outros distritos na esperança de
não ter que jogá-los fora” disse a Sea Shepherd em seu comunicado.

Antes da erupção de um vulcão, há um aumento gradual na atividade
sísmica que pode se acumular por um período prolongado. 
O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (INVOLCAN) disse que o
Cumbre Vieja tinha no seu interior um reservatório de 11 milhões de
metros cúbicos (388 milhões de pés cúbicos) de magma. O Cumbre
Vieja é um vulcão adormecido do estrato, e sua erupção anterior
ocorreu em 1971. O terremoto de maior potência registrado até agora
foi de 3,4 de magnitude, segundo o Instituto. 
La Palma tem cerca de 85.000 habitantes. O Instituto instruiu sua
equipe na ilha a acompanhar todas as mudanças, incluindo testes de
água dos poços.  
As Ilhas Canárias são um arquipélago vulcânico formado por oito ilhas.
Sua extremidade mais próxima da África está localizada a 100
quilômetros (60 milhas) de Marrocos. 

Fonte: +Verde.com 



Presidente Nicolás Maduro garante que setores bancários financeiros pretendem
sabotar o desenvolvimento da economia 100% digital no país

ASSIM DISSE MADURO

“O desenvolvimento da economia 100% digital está sendo dificultado pelos setores bancários financeiros do país, há uma campanha
clandestina em que alguns banqueiros tentam sabotar meu objetivo, de impedir que as pessoas tenham pagamento direto entre seus
instrumentos de pagamento”, denunciou o Chefe de Estado, no programa Aqui com Ernesto, neste domingo, transmitido pela VTV. 
Ele explicou que a manobra de sabotagem visa obrigar a população a pagar em moeda estrangeira à vista "e não na fórmula que temos
que pagar com cartão". 
Explicou que o Governo Nacional avança na definição de estratégias para recuperar o poder de compra dos venezuelanos, ação que se
fortaleceria com o levantamento das sanções ilegais contra a economia. 
Também destacou que a força e a consciência do povo venezuelano se manifestam na criatividade para gerar novos empreendimentos
em tempos de guerra econômica e poder neutralizar todos os danos que os inimigos internos e externos causam para desestabilizar
ainda mais a condição alimentar do venezuelano. 
Maduro, com grande otimismo, assegurou que “neste ano de 2021 viveremos tempos de milagre econômico, produto do trabalho e do
esforço e da resolução de um povo de lutar pela pátria”. “Mais cedo ou mais tarde, vamos conseguir um mercado justo, preços justos e
controlar a distorção criada com a guerra econômica”. E continuou dizendo que “buscamos construir um país que produza riquezas e as
distribua para a felicidade econômica, social e cultural de todos os povos, de um país unido pela paz.” 

@NICOLASMADURO



O presidente Maduro condecorou Yulimar Rojas com a Ordem dos Libertadores e
Libertadoras por sua histórica vitória no triplo salto Olímpico e Mundial

O Chefe de Estado condecorou Yulimar Rojas com a Ordem Libertadores e Libertadoras, em
sua Segunda Turma Lanzas de Libertad, em reconhecimento ao seu compromisso e trajetória
internacional. 
O Presidente Nacional também compartilhou com vários campeões paraolímpicos que
também fizeram uma história sem precedentes para o esporte venezuelano nos Jogos de
Tóquio 2020 + 1. 
“Este belo feito que será lembrado por este belo povo e pelo mundo, que sonhos podem ser
realizados neste esporte”, disse a rainha Rojas, em suas primeiras palavras de
agradecimento. Ele cumprimentou seus colegas atletas, que garantiu que deixaram tudo
para levantar Venezuela e mostrou sua alegria pelos resultados e medalhas que demonstram
uma vitória sem precedentes na história do esporte venezuelano. “Agradeço a Deus, porque
sem ele nada disso estaria acontecendo, agradeço ao povo que fizeram parte da minha vida,
minha família, a todos aqueles que contribuíram com um grão de areia para Yulimar para
comemorar esta medalha junto com a Venezuela, a primeira medalha para um atleta mulher
em uma Olimpíada, acho incrível e estou fascinada. Ainda não acredito, estou meio que
flutuando” disse ela com a espontaneidade que a caracteriza. Ele considerou maravilhoso ver
o amor que tem recebido diariamente, e reiterou que é incrível relembrar esse momento ao
longo de sua carreira. E haverá muitos momentos felizes e medalhas para o nosso país. Sei
que isso não para por aqui, o esporte vai continuar crescendo, vamos continuar apostando
na geração de reposição na parte esportiva, temos que continuar apoiando os atletas que
demos exemplo e isso se reflete no que fizemos em Tóquio e em cada competição.” 
Yulimar disse que as boas vibrações fizeram com que a delegação venezuelana nos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos obtivesse essas conquistas históricas. “Estou muito feliz e espero
que continue valorizando todo o trabalho que fazemos e a Venezuela continua a brilhar em
todos os momentos e este tricolor das 8 estrelas e o hino nacional é ouvido em todas as
partes do mundo. Para que a Venezuela é reconhecida por sua cultura, paisagens e outras
coisas e também pelo esporte, que é uma peça fundamental em nosso país” resumiu. 
Ela concluiu seu discurso garantindo que a Venezuela continuará contando com ela, pois
agora está de olho nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, onde almeja competir em dois
grandes eventos: salto em distância e salto triplo, nos quais espera competir ganhar as
medalhas de ouro olímpicas. 

ESPORTES

CULTURA
A Terceira Convenção do Centro Internacional de Estudos de Descolonização será

de 12 a 16 de outubro

De 12 a 16 de outubro, será realizada a III Convenção do Centro Internacional de Estudos de Descolonização, evento previsto presencial e
online, por ocasião do mês da Resistência Indígena. 
A informação foi divulgada por seu presidente, Humberto González, após reunião preparatória no Centro de Estudos dos Povos e Culturas
Indígenas da Universidade Bolivariana da Venezuela (UBV), informa o site da Agência Venezuelana de Notícias (AVN). 
A Convenção tratará de várias questões como interculturalidade, línguas indígenas, impacto das mudanças climáticas nas populações
indígenas e a pandemia COVID-19; Bem Viver e a migração de povos indígenas como consequência de múltiplos fatores. 
González destacou que é necessário consolidar o que está relacionado com a defesa da educação indígena, “os métodos pedagógicos e a ação
cotidiana nas diferentes instituições de ensino, em relação aos valores, patriotismo e ideias libertárias da República”. 
A criação do Centro Internacional de Estudos de Descolonização foi anunciada em novembro de 2018 pelo Presidente da República, Nicolás
Maduro. 



Uma espécie invasora ameaça recifes da costa leste do país

Os recifes de coral estão entre as estruturas mais antigas da Terra construídas por organismos vivos. A maioria dos recifes são conjuntos
fortes de corais rochosos ou escleractíneos. No entanto, existem regiões como o Indo-Pacífico ocidental onde corais moles ou octocorais
dominam os recifes (Benayahu e Loya 1977, 1981; Nishihira e Dinesen 1983), especialmente aqueles pertencentes à ordem Alcyonacea, um
grupo diverso de invertebrados bentônicos coloniais. No Caribe, uma estrutura de codominância pode ocorrer entre escleractíneos e
octocorais, mas em nossa região, a ordem Gorgonacea é a mais representativa dos octocorais, onde estão incluídos os leques e os chicotes
do mar, caracterizados por serem altamente flexíveis e muitas vezes com vários ramos ( Bayer 1957; Wells 1957).

VAMOS SALVAR A PACHAMAM

ESPÉCIES INVASIVAS TORNA-SE UMA NOVA PRAGA QUE AMEAÇA OS SISTEMAS MARINHOS DO NORDESTE DA
VENEZUELA E DO CARIBE 

O coral mole Xenia sp., também conhecido
como coral pulsante, é nativo do Oceano
Indo-Pacífico e tem sido observado desde
2007 no Parque Nacional de Mochima. Não
há informações sobre quando este octocoral
foi introduzido nas nossas costas, mas
atualmente, esta espécie invasora tem
causado a morte de extensas áreas de coral e
sua biota associada na área central de
Mochima.

A principal característica desta espécie séssil é sua alta competição por espaço, o que faz com que os corais locais da região cresçam
rapidamente, causando sua morte e usando os exoesqueletos dos corais mortos como substrato para fixação e expansão para outras áreas. 
Xenia sp. apresenta um complexo sistema químico baseado em terpenóides que podem causar necrose no tecido coral, bem como inibir seu
crescimento (Sammarco et al. 1983). A eficácia dos compostos alelopáticos responsáveis por essas respostas deletérias varia muito entre as
espécies e pode causar danos, tanto pelo contato direto quanto pela presença de toxinas liberadas na coluna d'água. 

Uma avaliação do impacto de Xenia sp. na comunidade de corais autóctones na Ilha de
Mono, indica que em 2008, a espécie invasora estava restrita à praia arenosa no leste da
ilha, cobrindo uma área de aproximadamente 10 m². Até então, a comunidade consistia em
42 espécies: 15 corais pedregosos, 4 corais moles, 1 coral de fogo, 8 esponjas, 3 anêmonas,
2 zoantídeos, 1 hidroid e 8 equinodermos (pepinos e ouriços-do-mar). Em 2016, Xenia sp.
invadiu a comunidade de corais da ilha, crescendo e causando a perda de cobertura de
mais de 80% do total. Da mesma forma, foi observada uma diminuição na riqueza de
espécies bentônicas, relatando um total de 16 espécies: 7 corais pétreos, 2 moles corais, 1
coral de fogo, 2 esponjas, 2 anêmonas, 1 zoantídeo e 1 equinoderme.

Avaliações completas e um plano de extração
seguro para Xenia sp são essenciais no
Parque Nacional Mochima e arredores, já que
devido às correntes marinhas provavelmente
haverá uma propagação para o oeste do
parque, e em um curto prazo poderá se
espalhar para o resto da costa venezuelana e
ilhas oceânicas. 

Fonte: Rio Verde



EFEMERIDAS

 20 de setembro  
• Dia Internacional da Liberdade. 
21 de setembro  
• Nasce a Negra Matea (1773) | Escrava venezuelana, encarregada de cuidar de Simón Bolívar.  
• O cientista venezuelano Jacinto Convit recebe o Prêmio Abraham Horwitz (1989) em Washington.  
• Dia Mundial contra Alzheimer.  
•Dia Internacional da Paz. 
23 de setembro  
• Nasce Lino de Clemente (1767) | Militar e político venezuelano.  
• A Catedral de Caracas é declarada Monumento Histórico Nacional (1957). 
24 de setembro  
• Nasce José Félix Blanco (1782) | Sacerdote e militar venezuelano.
• Nasce Juan Beroes (1914) | Poeta e diplomata venezuelano. 
25 de setembro  
• Nasce Luisa Cáceres de Arismendi (1799) | Heroína venezuelana.  
• Conspiração de setembro (1828). Foi um atentado contra a vida de Simón Bolívar. 
26 de setembro  
• Inaugurada a Catedral da Divina Pastora em Tucupita (1982). 

RECOMENDAÇÕES

 "Chaising Coral" atende à vontade e sabedoria de um publicitário, um
autoproclamado nerd de coral, designers de câmeras de última geração e biólogos
marinhos famosos enquanto inventam a primeira câmera sequencial para registrar o
branqueamento de corais. Infelizmente, é uma tarefa difícil, e a equipe luta
incansavelmente contra problemas técnicos e até mesmo contra a força da natureza
para atingir seu objetivo desejado: documentar a transformação inquestionável e
trágica que acontece sob as ondas. No Chaising Coral, com sua fotografia
excepcional, grande suspense e emoção surpreendente, é uma revelação dramática
que leva o público a agir.

Chaising Coral


