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O MINISTRO JOSUÉ LORCA FOI INDICADO AUTORIDADE NACIONAL DO FUNDO VERDE
DO CLIMA 

O Presidente da República Bolivariana da Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, nomeou, por meio de decreto
com Grau, Valor e Força da Lei Orgânica da
Administração Pública, o Ministro do Poder Popular para
o Ecossocialismo, Josué Lorca, como Autoridade
Nacional designada antes do Fundo Verde do Clima. 

A nomeação constou do Gazeta Oficial nº 42.217, no
decreto nº 4.585, que também cria uma Comissão
Presidencial que terá a denominação de Comitê Nacional
do Fundo Verde para o Clima, como órgão consultivo do
Presidente da República, em caráter permanente base.
Da mesma forma, compete ao Ministro do
Ecossocialismo a execução do referido Decreto
Presidencial. 

Quanto à Comissão Presidencial, será presidida pelo
Vice-Presidente Setorial de Planejamento e será
composta pelos ministérios do Ecossocialismo, Relações
Exteriores, Economia, Finanças e Comércio Exterior,
Indústrias e Produção Nacional, Povos Indígenas, Habitat
e Habitação,Atenção à Água, Educação Universitária, e
outros organismos e entidades com poderes e
competências no domínio das alterações climáticas,
aprovados pela Comissão. 

Adicionalmente, o Ministério do Ecossocialismo exercerá a Secretaria Técnica, encarregada de manter a agenda das diferentes reuniões que
se realizem, da preparação das atas pertinentes e também de apresentar as propostas que serão submetidas à Comissão Presidencial. Entre
as atribuições da Comissão Presidencial estão: Assessorar o Presidente da República sobre a forma de aplicação dos recursos do Fundo
Verde para o Clima; Coordenar a aplicação dos recursos do Fundo Verde para o Clima, como Estratégia Nacional perante as Mudanças
Climáticas, bem como os Planos Nacionais de Adaptação e Mitigação; Apresentar os respectivos relatórios ao Presidente da República e
sugerir às autoridades competentes as medidas corretivas necessárias; Garantir a geração e gestão eficaz das informações técnicas,
administrativas e financeiras necessárias, para a adequada aplicação dos recursos do Fundo Verde para o Clima; Apresentar diretrizes para a
elaboração e execução do Plano ou Planos de Investimento, bem como monitorá-las e controlá-las; Promover o fortalecimento das
capacidades estaduais, regionais e municipais de forma a contribuir para o cumprimento do objetivo do decreto; Promover a implementação
de políticas de educação e extensão, para conscientizar a população sobre os efeitos adversos das mudanças climáticas; Promover a
realização de estudos e projetos de pesquisa que visem fornecer os instrumentos que permitam ao Estado cumprir os objetivos indicados; e
quaisquer outras atribuições que considerem pertinentes, bem como as que o Presidente da República atribuir no seu âmbito de ação.



INAUGURADO NA PARÓQUIA DE MACARAO O VIVEIRO COMUNITÁRIO NÚMERO 22 A NÍVEL NACIONAL
 

Para garantir a aliança produtiva com o Poder Popular, o Ministério do
Ecossocialismo inaugurou o Viveiro Comunitário nº 22 a nível nacional, atividade
que teve lugar no Conselho Comunitário LaFe Parcel, no setorTierra Santa, na
freguesia de Macarao de Caracas. 

A inauguração esteve a cargo do Vice-Ministro de Gestão de Resíduos e Resíduos
Sólidos do MINEC, LuisPalacios, na companhia dos porta-vozes do Poder Popular,
José Molina, Jesús Camacho e Pedro Páez, moradores da comunidade. 

O viveiro vai beneficiar cerca de 3.824 famílias da região e se chama LaTierra
Santa, com a qual se espera produzir pelo menos 12 mil plantas frutíferas,
ornamentais, florestais, medicinais e hortícolas.

NÓS SOMOS O MINEC

ENTREVISTA EM JORNAL IMPRESSO E DIGITAL (NOTITARDE)

Saudações Ecosocialista e profundamente chavista a todos. Nesta data foi publicada
uma entrevista que oferecemos aos Companheiros NOTITARDE, com o objetivo de
divulgar ainda mais o trabalho que o Ministério do Ecossocialismo vem realizando no
Estado de Carabobo, bem como em todo o país.

Seguindo as instruções do nosso Companheiro Ministro, Josué Alejandro Lorca Vega,
companheiros dos Pilares Marinos e do MINEC CARABOBO, projetamos as
conquistas e o trabalho conjunto que temos desenvolvido para a erradicação do
invasor Coral Xenia SP da costa de Carabobeñas. Da mesma forma, no segmento
Café da Manhã na Redação do jornal NOTITARDE, levamos uma mensagem a todos
e cada um dos usuários deste meio de comunicação, para que se juntem à razão de
ser do nosso Ministério do Ecossocialismo, que não é outro senão para preservar a
vida no planeta e salvar as espécies humanas ...!

De referir que, na referida entrevista, fizemos menção notável às declarações do
nosso Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros, na Assembleia Geral da ONU:
“Uma resposta prática e verificável à ação contra os gases com efeito de estufa,
contra o aquecimento global dos mares, do meio ambiente, contra todos os
fenômenos de distorção e desastre climático.”  

Fonte: https://www.notitarde.com/epaper/

No ato, o MINEC deu à comunidade instrumentos como mangueira de 50 metros, facões, carrinho de mão, 10.000 sacos pretos, pás, andaimes, um
aspersor de 20 litros e um ancinho de metal. Além disso, foi firmada uma aliança produtiva entre o MINEC e o Conselho Comunitário de LaFe Parcel,
na qual se comprometeram a trabalhar juntos na produção de plantas em benefício da população local. O vice-ministro Palacios indicou que esses
viveiros comunitários serão inaugurados consecutivamente nos diferentes estados do país, pois a meta é chegar a 300 viveiros comunitários e, assim,
atingir a meta de produzir 24 mil mudas por viveiro. 
A atividade foi animada por um grupo de meninos e meninas que realizaram danças tradicionais venezuelanas e um grupo de avós que cantaram e
dançaram ao ritmo do gênero musical ocidental chamado "gaitas". Desta forma, fortalecem-se os espaços produtivos do país em busca da Pátria
Ecossocialista com que sonhou o Comandante Hugo Chávez, que ao mesmo tempo serve para cumprir o Quinto Objetivo do Plano Pátria.

Fonte: Prensa MINEC



O vulcão da ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias, entrou
numa fase ainda mais explosiva, para a qual as autoridades foram obrigadas a
realizar novas evacuações “Devido à intensificação do fenómeno explosivo e
ao aumento da instabilidade do construção vulcânica, Os materiais emitidos
podem atingir uma distância maior e ocorrer fenômenos como a chegada de
cinzas e material vulcânico de alta temperatura além da zona de exclusão”,
relatou o Plano de Emergência Vulcânica de La Palma (Pevolca). As
autoridades ordenaram a evacuação dos bairros de Tajuya, TacandedeAbajo e
Tacande de Arriba, os mais próximos do perímetro evacuado nos dias
anteriores, segundo a imprensa internacional 

Até o momento não há dados sobre quantas pessoas serão mobilizadas, mas
esse novo despejo sem dúvida aumentará o número de 6.000 desabrigados
que até agora haviam causado o vulcão. 

A intensificação do fenômeno explosivo ocasionou o aumento da queda de
piroclastos e cinzas, obrigando os bombeiros a se retirarem de Todoque, uma
das áreas já evacuadas, onde realizavam trabalhos de limpeza em telhados
para evitar desabamentos. 

O agravamento da situação foi confirmado pelo Instituto Geográfico Nacional
(IGN), que relatou que a amplitude do tremor (as vibrações vulcânicas
causadas pelo movimento do magma) é o dobro neste momento do que
quando ocorreu a erupção inicial no domingo.

A FASE MAIS EXPLOSIVA DO VULCÃO NA ILHA DE LA PALMA OBRIGA A NOVAS EVACUAÇÕES

INTERNACIONAL 

Colômbia apreende cerca de 3.500 barbatanas de tubarão com destino a Hong Kong

Os parques, que possuem torres de 120 metros de altura e estão
localizados no departamento de Santa Cruz, fazem parte de um projeto
para reduzir as emissões de dióxido de carbono e substituir o gás natural
que será industrializado.  
O presidente executivo da Corporação Nacional de Eletricidade (ENDE
Corporation), Marco Antonio Escobar, explicou que essas obras são
realizadas no marco da reativação de projetos de geração de energia
renovável e limpa, paralisados   durante o governo de fato de JeanineÁñez. 

Fonte: + Verde.com
 

BOLÍVIA COLOCA EM OPERAÇÃO TRÊS PARQUES EÓLICOS

A apreensão foi realizada no aeroporto internacional El Dorado, na capital colombiana. Segundo as autoridades ambientais, o número de
barbatanas apreendidas significa que entre 900 e 1.000 tubarões com tamanhos entre 1 e 5 metros foram abatidos.

A remessa foi enviada inicialmente a Bogotá por meio de uma transportadora do município de Roldanillo, no departamento de Valle de
Cauca, no sudoeste do país, um produto da pesca ilegal, informou a Secretaria de Meio Ambiente de Bogotá. “A empresa de encomendas foi
quem inicialmente alertou a autoridade ambiental e a polícia”, disse a secretária de Meio Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. "A polícia
está levando os espécimes para descobrir exatamente de que espécie eram, mas já sabemos que existem mais de três espécies de
tubarões nos mares colombianos. A Polícia Nacional está a cargo da investigação e solicitou à transportadora informações do remetente e
do destinatário para iniciar o respetivo processo judicial”, disse Urrutia.

De acordo com pesquisas recentes, a cartilagem de tubarão é antiinflamatória e alivia a dor, estimula o sistema imunológico e também é um
potente inibidor de tumor.



Retorno vitorioso do presidente Nicolás Maduro após a VI Cúpula da CELAC no México
 

ASSIM DISSE MADURO
 

No retorno ao país, o Presidente da República Bolivariana da Venezuela,
Nicolás Maduro, destacou o notável sucesso da VI Cúpula da Comunidade de
Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada sábado, 17 de setembro,
na Cidade do México. 

Durante as declarações à imprensa do Aeroporto Internacional “Benito
Juárez”, o Chefe de Estado afirmou: “Conseguimos que os 32 países
membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos se
reunissem ao mais alto nível e foi um consenso importante. alcançados, novos
acordos em questões-chave como a pandemia.”

@NICOLASMADURO

Nesse sentido, o Presidente Nacional explicou que outros acordos alcançados são a criação do Fundo de
Desastres e questões relacionadas à preparação da América Latina sobre Mudanças Climáticas.  
Por outro lado, destacou que “criamos uma Agência Espacial para a América Latina e o Caribe, é um passo
gigantesco, realmente”, frisou. O presidente Maduro afirmou que as experiências de natureza extraterrestre, o
espaço, todas as conhecimento científico dos países da América Latina e Caribe para consolidar uma Agência
Espacial comum.Ele frisou que a proposta assinada na VI Cúpula da CELAC agora será levada à Assembleia
Nacional (AN) para se constituir em Lei. “Na Venezuela temos uma Agência Espacial criada pelo Comandante
Chávez.Temos dois satélites, o Miranda e o Sucre, tivemos o satélite Simón Bolívar ”.



LVBP dedica a campanha 2021-22 à memória do ex-presidente da Leones del Caracas,
Luis Ávila

A diretoria da Liga Venezuelana de Beisebol Profissional (LVBP), em acordo com os delegados
das oito equipes que a integram, concordou em dedicar a campanha 2021-22 à memória do
engenheiro Luis Ávila, presidente dos Leones del Caracas Clube, que morreu no cidade de
Miami, Estados Unidos, em 4 de agosto, aos 76 anos. 

Ligado ao Grupo Cisneros como executivo sênior desde 1985, ele fazia parte do conselho de
administração do time de beisebol capital desde 2001, quando através da empresa
AteneasSports Holding, a corporação presidida por Gustavo Cisneros negociou com a sucessão
dos Famílias Morales e Prieto, a aquisição do grupo cabeludo, fundador da Liga Venezuelana de
Beisebol Profissional em 1946.

 Em 2008, Ávila foi promovido de vice-presidente a presidente dos Leones de Caracas,
substituindo Ariel Prat. Como presidente do Leones, Ávila comemorou o último título da popular
franquia da capital na temporada 2009-10, quando os Leones fizeram um relato de Magallanes
(Magalhães) em uma dramática série final de sete jogos.

ESPORTES
 

CULTURA
 Ciclo de História e Memória de Carabobo: estratégias e movimentos em uma

geografia ondulante acontecerá dia 30 de setembro no Museu de Bellas Artes

 Na próxima quinta-feira, 30 de setembro, a Fundação de Museus Nacionais oferecerá o Ciclo de História e Memória de Carabobo:
estratégias e movimentos em uma geografia ondulante, no âmbito do seminário "Carabobo 2021. Consciência Nacional e Imaginário", na
Sala 1 do Museu de Bellas Artes.

 Foi possível saber que os palestrantes serão o General Frank Zurita (Chefe da Divisão de Treinamento Militar, Universidade Militar
Bolivariana da Venezuela) e RosannaÁlvarez (historiadora do Centro de Estudos Simón Bolívar), além disso haverá uma projeção do
fotográfico série Carabobo, um olhar contemporâneo, de Miguel Herrera, referente à Fundação Nacional de Museus nas redes sociais. 

Esta atividade é gratuita, organizada por pequenos grupos e sob estritas medidas de biossegurança, conforme as instruções do Presidente
da República, Nicolás Maduro Moros.

Vinotinto anuncia lista preliminar para a tripla data das eliminatórias sul-americanas
rumo ao Catar 2022 

The Venezuelan national team released the preliminary list for the triple date of the South American qualifiers to the Qatar 2022 World Cup,
which will be played in October.  
The list of coach Leonardo González includes 49 players, which highlights the return of the UD Las Palmas player from the second vision of
Spain, Adalberto Peñaranda, after several dates absent due to injury and lack of continuity.  
Likewise, Yangel Herrera and Yordan Osorio stand out, who have also been out due to physical problems in recent months.  
For his part, Salomón Rondón returns to the list with the hope that this time he can travel to the country to play the matches. 



Como salvar a Terra nesta década, segundo a ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defende que a sociedade está agora a colher as consequências de “ter declarado guerra” à Natureza,
um impulso suicida que acelerou a destruição do planeta e, por conseguinte, pôs em risco a própria existência humana. Para reverter essa
tendência, é imperativo falar, sem desculpas, em termos de urgência planetária e aceitar que a humanidade enfrenta dez anos cruciais para "fazer
as pazes" com a Terra. 

VAMOS SALVAR A PACHAMAMA

Esta década será crucial para deter a destruição do planeta e dar-lhe uma chance para o futuro, de acordo com um abrangente relatório
da ONU, que faz uma análise detalhada da situação atual e das medidas que devem ser tomadas imediatamente.

A recent study by the United Nations includes
a diagnosis of how things are, how they will
become, and includes precisely that scientific
plan that will have to be followed to face the
climate emergency, the bleeding loss of
biodiversity and the levels of pollution. that
undermine health, both of the environment
and of humans. The diagnosis that this report
makes about the health status of our home,
the Earth, is devastating, although not exactly
revealing, since the scientific community has
been warning it for decades.

Um estudo recente das Nações Unidas inclui um diagnóstico de como as coisas estão, como vão se tornar, e reflete justamente aquele plano
científico que terá de ser seguido para enfrentar a emergência climática, a perda sangrenta de biodiversidade e os níveis de poluição minam
a saúde, tanto do meio ambiente quanto dos humanos. O diagnóstico que este relatório faz sobre o estado de saúde do nosso lar, a Terra, é
devastador, embora não exatamente revelador, já que a comunidade científica o vem alertando há décadas.

Desde a era pré-industrial, a temperatura média do planeta aumentou
mais de 1ºC.Estima-se que se o ritmo não abrandar, em 2040 estaremos
em torno de uma subida de 1,5ºC e em 2100 será de pelo menos 3ºC.Os
efeitos vêm se manifestando há anos: derretimento de geleiras, elevação
do nível do mar, incêndios florestais, estresse hídrico, maior intensidade e
frequência de eventos climáticos extremos.Este aumento da temperatura
tem (e terá) um grande impacto no meio marinho, visto que se prevê,
entre outras consequências, uma perda de até 30% dos recifes de coral e
entre 20% e 90% dos pântanos costeiros, até o final do século.É um
problema agravado pelas emissões de gases de efeito estufa, que
continuam retendo calor na atmosfera e que, junto com outros poluentes,
são a causa de nove milhões de mortes prematuras por ano, segundo a
ONU. 
A população mundial, que dobrou nos últimos 50 anos, ocupa cada vez
mais espaço no planeta com o intuito de explorá-lo e atender à crescente
demanda por bens e serviços. Isso inclui pastagens para gado, florestas
dedicadas à obtenção de madeira ou extração e desvio de sistemas de
água doce para consumo humano. 

Fonte: Verde y Azul DiarioInformación
 

“Mudanças climáticas, degradação do solo e poluição do solo, água e oceanos podem degradar os ecossistemas de tal forma que a poluição do ar e da
água dispara, a disponibilidade de água é reduzida e a capacidade da natureza de absorver dióxido de carbono, o que por sua vez pode aumentar
ainda mais o clima mudança ”, observa o relatório Making Peace With Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution
Emergencies”.  A ONU insiste que esse conglomerado de emergências derivadas dos maus-tratos ao planeta representam um entrave para a
eliminação da pobreza, aumentam o risco de desnutrição, deslocamento devido à degradação ambiental (consideradas como “migrações climáticas”) e,
além disso, acentuam a desigualdade e conflitos por falta de recursos e perda de oportunidades.
A humanidade tem muito a perder, por isso é fundamental que transforme sua relação com a natureza como única forma de alcançar um futuro
sustentável.Na verdade, deve ser uma transformação abrangente, que “abarque todo o sistema”, desde os hábitos de consumo da população até os
próprios sistemas econômicos vigentes. “Embora seus benefícios não sejam percebidos por vários anos devido ao caráter duradouro dos efeitos
ambientais ou à inércia do sistema socioeconômico, essas medidas devem ser adotadas agora”, alerta a ONU.

Entre as medidas destacadas no relatório para tornar real esta reconversão, destaca-se a exigência de vontade política para o cumprimento dos
Acordos de Paris, pois para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC é necessário reduzir as emissões líquidas de dióxido de carbono 45%. em 2030.



EFEMERIDAS
 

RECOMENDAÇÕES

O Ecossocialismo "é uma corrente de pensamento e ação ecológica que torna seu o
conhecimento fundamental do marxismo, enquanto se livra de seus resíduos
produtivistas. Para os ecossocialistas, a lógica do mercado e do lucro - bem como a
do autoritarismo burocrático dos extintos "Socialismo real" - é incompatível com as
demandas de proteção do meio ambiente natural. Ao criticar a ideologia da corrente
dominante do movimento operário, os socialistas sabem que os trabalhadores e suas
organizações são uma força essencial para qualquer transformação radical do
sistema e para o estabelecimento de uma nova sociedade, socialista e ecológica. "
(Trecho do primeiro capítulo do livro, versão em espanhol).

27 de setembro 
• Dia Mundial do Turismo e Dia Mundial do Rio 

28 de setembro 
• Morre Rómulo Betancourt (1981) |Jornalista e político venezuelano. 
• É fundado o Instituto Nacional de Aviação Civil, hoje Instituto Nacional de Aviação Civil INAC (2001). 

29 de setembro 
• Inauguração do Teleférico de Caracas (1955). 
• Dia da Aviação Civil da Venezuela. 
• Dia Mundial do Mar 

30 de setembro 
• Fundação da paróquia de San José de Chacao (1769). 

1 de outubro 
• Dia Internacional da Música. 
• Dia Nacional do Cacau Venezuelano. 
• Dia Internacional do Café. 
• Dia Internacional do Vegetarianismo. 
• Dia Mundial do Morcego 

2 de outubro 
• Dia Internacional da Não-violência. 
• Dia Interamericano da Água 

3 de outubro 
• Batalha das Trincheiras (1813). 
• É criado o Instituto Nacional de Parques da Venezuela INPARQUES (1973). 
• Dia Internacional do Mosqueteiro.


