
Ediciones Amalivaca fortalecerá o pensamento ambiental 
e ecossocialista na Venezuela 

Nesta segunda-fei-
ra foi realizado o 

relançamento das Edi-
ciones Amalivaca em 
Caracas, com o objeti-
vo de fortalecer o fato 
pedagógico no pen-
samento ambiental e 
ecossocialista promo-
vido pelo comandante 
Hugo Chávez, destacou 
o ministro do Poder Po-
pular para o Ecossocia-
lismo, Josué Lorca. 

Indicou ainda que fo-
ram apresentados 21 
novos títulos nas áreas 
ambiental e eco-social, 
que poderão ser apre-
ciados pelos utilizadores 
na Feira Internacional 
do Livro (Filven-2021); 

“Estamos muito felizes, 
muito gratos pela pre-
sença de toda a equipe 
do Ministério do Poder 
Popular para a Cultura, 
fazendo uma aliança es-
tratégica para promover 
o pensamento ecosso-
cialista na Venezuela”.

Da mesma forma, 
anunciou a abertura do 
concurso fotográfico 
"Venezuela um Olhar 
Ecossocialista", que pro-
move a formação vene-
zuelana em questões 
ambientais. 

Ele explicou que o re-
gulamento do concur-
so estará disponível no 
site do MINEC; “Todas as 

instruções, todas as in-
dicações e premiações 
deste concurso para 
que todos e cada um 
dos venezuelanos pos-
sam participar de forma 
aberta”. 

A atividade contou 
com a presença do Mi-
nistro do Poder Popular 
para a Cultura, Ernesto 
Villegas, que juntamen-
te com o Ministro Lorca, 
estenderam o convite a 
todos os venezuelanos 
para participarem do 
Filven-2021 que acon-
tecerá de 4 a 14 de no-
vembro nas dependên-
cias do Palácio Federal 
Legislativo.

MINEC está presente na Filven-2021
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Em setembro, foram produzidas 141.129 plantas para 
reflorestamento em viveiros comunitários 
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Na passada quinta-fei-
ra, no âmbito da 

apresentação perante 
a Vice-Presidência da 
República e a Vice-Pre-
sidência de Obras e 
Serviços Públicos do ba-
lanço de gestão do MI-
NEC para setembro de 
2021, o Ministro do Po-
der Popular para o Ecos-
socialismo, Josué Lor-
ca, anunciou que foram 
produzidas 141.129 plan-
tas para reflorestamento 
como parte das alianças 
produtivas realizadas em 
conjunto com o Poder 
Popular Organizado; en-
tre outros avanços obti-
dos no referido mês. 

Da mesma forma, o res-
ponsável pela carteira do 
Ecossocialismo, explicou 
que, no mesmo período, 
foram inaugurados nove 
Viveiros Comunitários 
em todo o território na-
cional com uma capa-
cidade produtiva anual 
de 136.000 plantas, que 
beneficiarão 92.342 pes-
soas com plantas or-
namentais, florestais , 
frutas, medicinais e hor-
tícolas. O ministro Lor-
ca lembrou ainda que, 
durante o referido mês, 
foi lançado o programa 
Guardianes del Árbol 
(Guardiões da árvore), 
uma escola de formação 
para a defesa, conscien-
tização, proteção e res-
peito à Mãe Terra e à 
vida em todas as suas 
expressões, com a qual 
foram formados 1.663 vo-
luntários de todas as ida-
des, destacando a par-

ticipação de um grande 
grupo de meninas, meni-
nos e adolescentes. 

Todos os avanços na 
questão ambiental estão 
enquadrados no quinto 
objetivo do Plano pela 
Pátria, “a preservação da 
vida no planeta e a sal-
vação da espécie huma-
na”, reiterou o ministro 

Lorca. Quem acrescen-
tou ainda que, para for-
talecer o Motor Flores-
tal, foram estabelecidas 
alianças com 12 marcena-
rias de produção social. 
Da mesma forma, foi ini-
ciado o Registro de Ati-
vidades Capazes de De-
gradar o Meio Ambiente 
(Racda) para gerenciar a 
autorização de manuseio 
de substâncias, materiais 
e resíduos perigosos, que 
é concedido de acordo 

com o ordenamento jurí-
dico ambiental. 

Por fim, o ministro do 
Ecossocialismo declarou 
que foram realizadas 252 
fiscalizações para preve-
nir crimes ilícitos e am-
bientais e acrescentou 
que foram recebidas 248 
denúncias por meio da 
linha 0800-Ambiente.

Balanço gerencial setembro de 2021
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Por meio de um dis-
positivo especial 

executado pela Divisão 
de Espaços Aquáticos da 
Polícia Nacional Boliva-
riana (PNB), foi possível 
localizar e resgatar um 
exemplar de cação suína 
(Oxinotus Caribaeaus), 
capturado por pescado-
res de Chichiriviche no 
estado de Falcón. 

Graças às infor-
mações pres-
tadas pelos 
m o r a d o r e s 
da região, foi 
possível uma apro-
ximação direta com os 
cidadãos que pescavam 
o animal para que doas-
sem a espécie ao Museu 
da Estação Biológica do 
Rancho Grande (EBRG), 
vinculado à Direção-Ge-
ral da Diversidade Bioló-
gica do MINEC. 

O primeiro e único re-
lato desse espécime, até 
o momento, foi feito em 
Margarita em 1961 e foi 

MINEC protegerá um espécime de Cazón Chancho resgatado em 
Falcón 

descrito pelo professor 
Fernando Cervigon (ic-
tiologista e biólogo ma-
rinho), cujo holótipo des-
apareceu. O cação suína 
(Oxinotus Caribaeaus), é 
uma espécie endêmica 
da Venezuela e não con-
hecida em outras partes 
do mundo.
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Kiss the Ground: uma visão nova e renovada para combater a 
mudança climática

Em nossa recomen-
dação desta sema-

na, trazemos para vocês 
o documentário “Kiss 
the Ground”(Beije o 
chão), narrado pelo ator 
Woody Harrelson e diri-
gido por Joshua Tickell, 
uma peça que oferece 
uma visão nova e reno-
vada do que poderia ser 
uma das formas mais 
eficazes de combater o 
mudança do clima: recu-
pere a capacidade natu-
ral da terra de armaze-
nar carbono e sustentar 
a vida. 

Também nos fala sobre 
a importância dos mi-
crociclos da água, que 
são realizados por gran-
des mantas vegetais por 
meio da transpiração, 
que aumenta a umidade 
do ambiente e produz 
40% das chuvas do con-
tinente. Danificar o solo 
interrompe esses ciclos, 
pois não permite mais 
o crescimento de vege-
tação e reduz as chuvas. 

Kiss the Ground é 
também um pro-

jeto social e multimídia 

A. 50% dos resíduos que você 
gera são orgânicos. Isso signi-
fica que, com esse processo, 
você pode reduzir cerca de 
30% dos resíduos que joga 
fora diariamente. 

B. A compostagem é um 
processo natural de transfor-
mação de resíduos orgânicos 
por meio de um processo 
de oxidação biológica que 
o transforma em composto 
rico em nutrientes e serve 
para fertilizar a terra. 

C. A cada 100 kg de lixo or-
gânico são obtidos 30 kg de 
composto. Ou seja, desses 
50%, 30% é material compos-
tável.

abrangente, que apoia os 
agricultores na transição 
para a agricultura rege-
nerativa e treina “defen-
sores do chão” para pro-
mover esta iniciativa em 
todo o mundo. O site de-
les é um verdadeiro cen-
tro educacional online, 
onde você pode encon-
trar desde textos de trei-
namento até recursos 
para o ensino na escola. 
Tudo o que há para saber 
para recuperar a ecolo-
gia dos solos e contribuir 

para esta tarefa global. 
Você também pode en-
contrar conversas com 
os protagonistas dessas 
histórias e materiais de 
interesse em seu canal 
no YouTube.

Recomendação
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Atualizado com Maduro  
@NicolasMaduro

10/07/2021

Com a Grande Missão Chamba Juvenil (Trabalho jovem) 
criamos a Escola de Empresários e Empresários, para 

o assessoramento, promoção e formação da juventude 
venezuelana. O 0800-JUVENIL (0800 5883645), está dis-
ponível para conectar os jovens ao empreendedorismo e 

à economia real.

@NicolasMaduro
10/05/2021

Só a Revolução Bolivariana é capaz de organizar uma di-
reção coletiva e poderosa que nos permita, com a vitória 
de # 21Nov, iniciar o ano de 2022 em uma ofensiva social, 
econômica, política e de crescimento pelo bem-estar e fe-

licidade social. Vamos nos unir para Vencer!
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SÍGUENOS EN REDES SOCIALES 

@MINECOFICIALVE @MIECOSOCIALISMO @MIECOSOCIALISMO

@NicolasMaduro
10/06/2021

A Correção Monetária tem sido um sucesso notável, 
necessário para o comércio e a atividade econômica. É 
fundamental unir forças para avançar na construção 
de uma economia diversificada e pós-petróleo. Com 

nosso próprio trabalho, avançaremos na independência 
econômica.
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