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Venezuela aumentou suas áreas protegidas 
de 22 para 30%

O ministro do 
Poder Popular 
para o Ecosso-

cialismo, Josué Lor-
ca, informou que a 
Venezuela aumentou 
suas áreas protegidas 
de 22 para 30%, cum-
prindo assim uma das 
metas aprovadas em 
2010 na X Reunião da 
Conferência das Par-
tes da Convenção so-
bre Diversidade Bio-
lógica.

O Ministro Lorca, 
que participou via vi-
deoconferência na 
XV edição do referido 
encontro realizado 
em Kunming (China), 
destacou que entre 
as áreas protegidas 

recém-criadas, de 
2010 até o momen-
to, está o Parque Na-
cional do Caura, além 
de outras sete., são de 
"grande importância 
para a conservação".

Durante seu discur-
so, o ministro Lorca 
explicou que entre os 
avanços do país nes-
sa área estão progra-
mas de conservação 
e manejo de espécies 
ameaçadas de ex-
tinção, como o Orino-
co Cayman e a Tarta-
ruga de Arrau.

Além disso, ele des-
tacou que o país está 
implementando pla-
nos para “erradicar 

espécies invasoras”, 
como o coral Xenia, 
“que afeta a diversida-
de marinha e a sub-
sistência das comuni-
dades”.

Da mesma forma, 
Lorca exortou os paí-
ses desenvolvidos a 
“conceder recursos 
e aumentar o finan-
ciamento para deter 
ou reverter a perda 
da diversidade e atin-
gir o objetivo máxi-
mo potencial de viver 
em harmonia com a 
natureza” e também 
denunciou os efeitos 
predatórios que o sis-
tema de produção ca-
pitalista para a vida 
sobre o planeta.
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“O Parque Nacional do Caura representa grande importância para a conservação"



Eles refinam estratégias para fortalecer os serviços 
públicos em Miranda
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Durante encontro 
entre a vice-pre-
sidência do se-

tor de Obras e Serviços 
Públicos em conjunto 
com o Governo do Es-
tado de Miranda, fo-
ram verificadas ações 
em benefício da popu-
lação, através do Plano 
de Fiscalização e Fisca-
lização nas matérias de 
água, meio ambiente, 
eletricidade, gás, sóli-
dos resíduos, estradas, 
transportes e teleco-
municações.

Em relação à água, 
55 estações elevató-
rias e de distribuição 
estão sendo repara-
das na região da capi-

tal, adaptando todos 
os sistemas para um 
ótimo atendimento no 
estado de Miranda, ex-
plicou o vice-presiden-
te da área, G / J Néstor 
Reverol.

O Reverol anunciou 
a criação de uma co-
missão de supervisão 
para a manutenção e 
estabilidade do Siste-
ma Tuy, bem como a 
ativação dos poços pro-
fundos e a verificação 
do Plano Complemen-
tar de Abastecimento 
de Água por Cisternas.

Por sua vez, o minis-
tro do Poder Popular 
para o Ecossocialismo, 

Josué Lorca, anunciou 
que serão colocados 10 
mil pinheiros nas ba-
cias dos principais rios 
da entidade, com o ob-
jetivo de os fortalecer e 
preservar a vitalidade 
da zona.

Além da implantação 
dos pinheiros, foi acor-
dado o conserto da es-
trada La Enea-El Dique, 
no município de El Jari-
llo, que leva ao reserva-
tório Agua Fría, um dos 
reservatórios de água 
da região de Mirandi-
na. Da mesma forma, 
foi acordado o plantio 
de 15 mil árvores no 
Parque Nacional Maca-
raão.

Com essas melhorias, 
será facilitado o aces-
so de técnicos do Mi-
nistério de Atenção às 
Águas, da Hidrologia 
da Capital (Hidrocapi-
tal) e das obras de fis-
calização e viveiro am-
biental da bacia alta do 
rio El Jarillo.

Do mesmo modo, 
foi acordada a recupe-
ração de 10 compac-
tadores, a limpeza do 
aterro sanitário “Marín 
I” no município de Ur-
daneta e a intervenção 
junto dos autarcas de 
vários municípios para 
trabalhos de limpeza.

Eles realizarão tarefas de limpeza em conjunto com as prefeituras

“10 mil pinheiros serão colocados nas bacias dos principais rios de Miranda”
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O Ministro do Po-
der Popular para 
o Ecossocialis-

mo, Josué Lorca, en-
tregou certificados de 
produção a 22 marce-
narias, adaptação a 3 
serrações e 1 fábrica 
de inovação no estado 
portuguesa, no âmbi-
to do reforço do Motor 
Florestal a cargo do 
Presidente Nicolás Ma-
duro.

O responsável pela 
carteira para o ecosso-
cialismo destacou que 
“importantes alianças 
têm sido feitas com os 
produtores para que 
a madeira alcance to-
dos os estados do país, 
as comunidades, os 
bairros, e assim cum-
pra o Quinto Objetivo 
do Plano do Pátria e 
continuem construin-
do a Venezuela Ecosso-
cialista ”.

As certificações têm 
por objetivo estabele-
cer cadeias produtivas, 
regularizações e atua-
lizações do setor, com 
as quais o Ministério do 
Poder Popular para o 
Ecossocialismo, simpli-
fica e agiliza procedi-
mentos administrativos 
para exportadores, pro-
dutores, fazendeiros, 
carpinteiros, serrarias, 
depósitos de madeira, 
empresas do carvão, 
celulose, papel e todos 
os do ramo.

Da mesma forma, 
no estado de Barinas, 

Eles entregam adaptações da indústria florestal em 
Barinas e Portuguesa

Para o manejo sustentável de florestas

foram entregues 36 
Adaptações de Indús-
trias Florestais a repre-
sentantes de organi-
zações madeireiras, ato 
que foi liderado pelo 
Diretor Geral de Pa-
trimônio Florestal do 
Minec, Walter Chacón, 
que destacou que a in-
tenção é fortalecer o 
Motor Florestal na en-
tidade, para ter acesso 
a melhores condições 

para a gestão sustentá-
vel do recurso.

No mesmo ato, na re-
ferida entidade, foram 
cedidas três mil 500 
plantas de café e cacau 
a pequenos produtores 
do município de Cruz 
Paredes, para serem 
utilizadas na recupe-
ração das áreas do rio 
Masparro.

“Um total de 62 produtores de madeira receberam seus certificados”
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A Venezuela nos 
surpreende a 
cada dia, pela 

diversidade de suas 
terras, podemos en-
contrar majestosas 
montanhas, lagoas 
e desertos, todos no 
mesmo país, prepa-
re-se para conhecer o 
Parque Nacional Cura, 
localizado no estado 
de Bolívar, um passeio 
pelo planalto típico da 
região da Guiana, com 
contrafortes e mon-
tanhas.

Em 2017, o Governo 
Bolivariano decretou 
o Parque Nacional Po-
pular Indígena Caura, 
por isso é considerado 
uma das maiores con-
quistas eco-socialistas 
do país, pois possui 
uma área de 7,5 mil-
hões de hectares des-
tinada à proteção da 
diversidade biológica.

Desde sua criação, é 
reconhecida pelo Pro-
grama das Nações Uni-
das para o Meio Am-
biente (Pnuma) como 

Uma das maiores conquistas ecossocialistas na Venezuela
Parque Nacional Caura

a maior área de selva 
protegida do mundo.

O espaço, sob a ad-
ministração do Insti-
tuto Nacional de Par-
ques (Inparques), foi 
criado para “fortalecer 
uma política integrada 
de gestão ambiental, 
e ampliar a garantia 
de proteção e recupe-
ração de suas caracte-
rísticas ecológicas, nas-
centes de importantes 
cursos d'água, reserva-
tório de biodiversidade 
, ecossistemas frágeis, 
a presença de povos 
e comunidades indí-
genas e o exercício da 
soberania nacional ”, 
afirma o decreto pre-
sidencial nº 2.767, no 
Diário Oficial 41.118, de 
21 de março de 2017.

O Parque Nacional do 
Caura abrange os mu-
nicípios de Sucre, Ce-
deño e Angostura do 
estado de Bolívar, além 
de Manapiare, do esta-
do do Amazonas, onde 
vivem sete etnias indí-
genas: Yekwana, Sane-
ma Hoti, Pemón, Hivi 

(Guajibo), Eñepa e Ka-
riñas. Embora também 
existam comunidades 
não indígenas consti-
tuídas principalmente 
por populações mi-
grantes de outros es-
tados, como Sucre, An-
zoátegui e Monagas.

Cobre aproximada-
mente 20% do territó-
rio do estado de Bolívar 
e representa 8,2% do 
território nacional, os 
quais se caracterizam 
geoestrategicamente 
por ser uma área de 
fronteira internacional 
próxima ao Eixo Orino-
co-Apure.

O rio Caura represen-
ta sua principal bacia 
hidrográfica, que se 
estende por uma área 
de aproximadamen-
te 4.533.600 hectares, 
tornando-se o terceiro 
rio mais importante do 
país, devido ao seu cur-
so após o Orinoco e o 
Caroní. É o lar de uma 
grande biodiversidade, 
o lar de mais de 475 
espécies de pássaros, 
168 espécies de mamí-
feros, 46 espécies de 
répteis e 16 de anfíbios.

Morfologicamente, 
apresenta uma diver-
sidade de paisagens 
encontradas na região 
do rio Caura, típicas do 
Escudo das Guianas, 
como reflexo dos múl-
tiplos processos geo-
lógico-geomorfológi-
cos ocorridos desde o 
Pré-cambriano até o 
presente. Em El Caura, 
são modeladas paisa-
gens de planalto, con-
trafortes, montanhas, 
planaltos, colinas, pe-
niplances, planícies e 
vales.

“O Parque Nacional do Caura tem 7,5 milhões de hectares
de extensão "
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Em dia com o Maduro 
@NicolasMaduro

13/10/2021

Estamos articulando esforços para que as indústrias 
venezuelanas, por meio do Motor Farmacêutico, alcan-

cem de forma sustentada o desenvolvimento de sua 
capacidade produtiva. Temos que ir desde a importação 
até a produção de todos os medicamentos de que o país 

precisa.

@NicolasMaduro
12/10/2021

Há quatro anos ativei o "Plano Chamba Juvenil Indí-
gena" para garantir a incorporação de nossos jovens ao 
trabalho sócio-produtivo. Convido os jovens originais a se 

unirem para construir o futuro da Pátria.
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@NicolasMaduro
13/10/2021

Nosso agradecimento a Lilibeth por ter repartido co-
nosco e com toda a Venezuela este troféu, que sem 

dúvida, é um símbolo da grandeza, coragem e empenho 
determinado do povo venezuelano para triunfar diante 

das adversidades.  ¡Parabéns!

@MIECOSOCIALISMO@MINECOFICIALVE


