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Os presidentes da República Bolivariana da 
Venezuela, Nicolás Maduro e da Federação Russa, 
Vladimir Putin, tiveram uma reunião bilateral quarta
-feira no Kremlin, a fim de consolidar a aliança 
estratégica entre as duas nações. 

O encontro, que ocorre em meio da turnê relâmpago 
que foi realizada pelo presidente venezuelano, foram 
tratados diferentes assuntos inerentes a questões de 

cooperação bilateral, abrangendo, entre outras áreas, 
energia, militar, financeira, tecnológica, comercial, agrícola e 
industrial. 

Antes desta reunião, o Presidente Maduro participou no 
Fórum Semana Rússia Energia 2017, onde reafirmou o 
compromisso do país sul-americano para alcançar a 
estabilidade e equilíbrio dos preços no mercado de petróleo. 

A República Bolivariana da Venezuela e a Federação Russa 
são parte da Comissão de Monitorização Ministerial que, 
juntamente com a Arábia Saudita, Argélia, Kuwait e Omã, é 
responsável por garantir a conformidade pelos recortes de 
hidrocarbonetos de acordo com o acordo assinado no final de 
2016 em Viena. 

A última reunião entre os presidentes Maduro e Putin, teve 
lugar no dia 10 de Outubro, 2016, no contexto do XXIII 
Congresso Mundial 
de Energia, 
realizado na 
Turquia. 
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Venezuela e Rússia reforçam a parceria estratégica 
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Retenidas 19 pessoas ligadas a corrupção no âmbito 
do petróleo 

As autoridades venezuelanas conseguiram prender 19 
pessoas - entre funcionários e empresários - 
supostamente ligados a desfalques em empresas 
petrolíferas mistas. O anúncio foi feito nesta quarta-
feira pelo procurador-geral da República, Tarek 
William Saab, em um contato telefônico com 
Venezolana de Televisão, na qual explicou que este 
resultado é devido às investigações realizadas pelo 
Ministério Público (MP) no percurso de dois meses. 

Do total, ele explicou que nove gerentes são privados 
de sua liberdade pelo caso da Empresa mista 
Petrozamora, localizada na província de Zulia. Entre 
as irregularidades na empresa incluem: violação de 
acordos, atos de sabotagem, irregularidades na 
segurança interna e a produção afetando roubo e 
atrasos premeditado na manutenção de equipas 
petrolíferos. 

Da mesma forma, sete membros dos processados são 
privados de sua liberdade, após as investigações que 

foram feitas no 
desmantelamento 
das máfias que lidavam com contratos de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) Monagas. 

Em relação ao caso da Faixa Petrolífera do Orinoco, 
William Saab explicou que existem dois empresários e um 
ex-gerente da zona com privativa de liberdade. 

Além disso, relatou a prisão do cidadão Manuel Sosa, por 
seu suposto envolvimento no desvio do FPO, precisamente 
no caso de 
PetroPiar. 

Da mesma forma, o 
Procurador Geral 
destacou que os 
tribunais emitiram 
mandados de prisão 
contra diferentes 
empregadores - ligados em corrupção - e que são 
protegidos pelo governo dos Estados Unidos. 

Leopold Sedar Senghor 

Pensar e agir por nós 

e para nós mesmos, 

como pretos ..., 

acesso à 

modernidade sem 

atropelar nossa 

autenticidade. 



Pelo menos 16 países poderiam aderir ao acordo entre a OPEP e 
outros 11 países exportadores de petróleo para reduzir as quotas glo-
bais de produção em 1,8 milhão de barris por dia para regular o pre-
ço internacional do petróleo. 

Estes dezesseis países incluirão o Egito, Congo, Uganda e Chade. O 
acordo, implementado em janeiro deste ano, estima continuar esta 
redução diária, pelo menos até março de 2018. Esta informação foi 
confirmada pelas autoridades petrolíferas russas e venezuelanas, 
que afirmam que esta iniciativa reforçará ainda mais o acordo, já 
que seria um total de 40 países, entre os membros da OPEP e não 
membros da OPEP, que o estariam implementando-o. 
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16 países discutem juntar-se ao plano da OPEP 
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OS SUCESSOS DA REVOLUÇAO BOLIVARIANA  

A revolução bolivariana construiu e entregou até agora, 1.800.000 casas para o povo venezuelano 

Eleições regionais 
Por Carlos Feo 

 

Este domingo, 15 de outubro, serão realizadas 
eleições regionais na República Bolivariana da 
Venezuela. 

Essas eleições ocorrem em um dos momentos 
mais difíceis da Revolução Bolivariana, onde a 
agressão liderada pelo imperialismo e o go-
verno dos EUA tomaram interferência direta 
não apenas com as sanções econômicas impos-
tas ao país, mas também com a ameaça de 
intervenção militar claramente e enfatica-
mente pronunciada pelo presidente Trump, 
de que muitos não duvidam, é a principal 
ameaça para o planeta, como afirmou o 
Chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, duran-
te a 72ª sessão da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, realizada recentemente em Nova 
York. Além disso, a guerra econômica contra a 
Venezuela se intensifica com o aumento per-
manente e contínuo dos preços dos alimentos 
pela empresa privada, que continua a contro-
lar grande parte da distribuição de alimentos 
no país. 

Este contexto de desestabilização econômica 
poderia reverter o impacto do triunfo esma-
gador alcançado pelo Chavismo durante as 
eleições da Assembleia Nacional Constituinte, 
realizada em 30 de julho, o que significou a 
derrota parcial do conflito de rua que, desde 
abril de 2017, a oposição promoveu , seguindo 
ao pé da letra o golpe suave descrito por Ge-
ne Sharp. E, embora a oposição tenha-se en-
fraquecido, ainda estamos em perigo. 

O importante triunfo político do estabeleci-
mento de uma Assembleia Nacional Consti-
tuinte é uma base vital para as forças revolu-
cionárias, estruturadas sob o Partido Socialista 
Unido da Venezuela e outros partidos do 
Grande Polo Patriótico, para ter uma grande 
vantagem de mobilização para este próximo 
encontro eleitoral de 15 de outubro, onde não 
apenas os 23 governadores serão eleitos, mas 
também os próximos passos a serem tomados 
no delicado jogo político, onde o governo dos 
Estados Unidos tem o gatilho pronto para ati-
rar, mas onde também o povo venezuelano é 
valente e corajoso, está se preparando para 
dar sua resposta mais enérgica: o aprofunda-
mento da revolução socialista. 

Venezuela colocará o terceiro satélite espacial 
em órbita neste domingo 

No domingo 8 de outubro à meia-noite, o satélite Antonio José de 
Sucre será lançado no espaço e entrará em órbita durante a manhã 
de segunda-feira, 9 de outubro, disse Rixio Morales, diretor de Pes-
quisa e Inovação da Agência Bolivariana de Atividades Espaciais 
(Abae). 

Ele também disse que o lançamento será feito sem problemas, desde 
que as condições climáticas o permitam, caso contrário, eles têm três 
dias para realizá-lo. 

Este é o terceiro 
satélite que a 
República da 
Venezuela vai 
lançar no espaço 
e será feito a 
partir do Centro 
de Satélite Jiu-
quan da China, 
para ser coloca-
do em uma órbi-
ta solar síncrona a uma distância de 650 quilômetros da Terra. 

A Revolução Bolivariana atinge esta terceira conquista graças ao 
acordo com a Irmã República da China, que permitirá o desenvolvi-
mento da saúde, mineração e petróleo, proteção civil contra desas-
tres, agricultura, meio ambiente e planejamento em áreas prioritá-
rias para a pátria. 



A criação de um capítulo animal que 
abre a discussão sobre a proteção e a 
vida digna de todos os animais faz 
parte da proposta que deu a Missão 
Nevado à Assembleia Nacional 
Constituinte (ANC), por ocasião da 
celebração do dia Mundial dos 
Animais. 

Maigualida Vargas, presidente da 
Missão, disse que este capítulo deveria 
contemplar discussões que incluam o 
uso de animais em práticas religiosas, 
bem como em touradas. 

Eles solicitarão que este programa de 
governo para a proteção dos animais, 
se junte à comissão onde ouçam-se as 

propostas das missões e 
missões principais, e também 
propõem a inclusão na 
Comissão de Legislação para 
estabelecer a penalidade 
contra abusos contra 
animais. 

Vargas disse que também 
que esperam ser integrados 
na Comissão que velará pelo 
meio ambiente e ecosocialismo, 
para discutir diferentes propostas 
relacionadas à fauna selvagem. 

Além disso ela explicou que é 
necessário rever a Lei sobre 
Proteção de Animais Domésticos 
Livres e em Cativeiro, porque a 

Burkina Faso para desenvolver um dos maiores projetos e 
de maior impacto do Governo Bolivariano em África, o 
Projeto “Apadrinha uma Escola em África”. 

Nessa ocasião, a escola selecionada foi o Centro de Estudos 
Zemes Taaba, em Ouagadougou, capital do Burkina 
Faso. Desta forma, este programa está presente em mais 
de 20 países africanos, beneficiando mais de 400 mil 
crianças. 

A visita do diplomata Óscar Romero a Burkina Faso, 
também foi favorável a uma reunião com a Diretora 
Geral de Assuntos Multilaterais da Burkina Faso, Sra. Elielé 
Traoré, bem como com o Movimento de Solidariedade 
com a América Latina no Burkina Faso, que expressou 
mais uma vez, seu apoio e solidariedade ao governo e ao 
povo da Venezuela. 

O Encarregado de Negócios da República Bolivariana 
da Venezuela no Mali, Óscar Romero, viajou ao vizinho 
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Missão Nevado apresentou propostas na Assembleia Nacional Constituinte 

Programa: “Apadrinha uma Escola em África” está presente em Burkina Faso 

atual não é completamente 
adequada ao quinto objetivo do 
Plano da Pátria (garantir a 
sustentabilidade da espécie humana), 
por isso deve ser reformulada à luz de 
uma nova realidade na defesa da 
vida no planeta. 

O presidente Nicolas Maduro começa gira internacional na Argélia 

O presidente da República Bolivariana da Venezuela, 
Nicolás Maduro, iniciou uma turnê relâmpago na 
Argélia nesta terça-feira, que também o levou à 
Rússia, Bielorrússia e Turquia, onde se encontrou com 
os presidentes desses países. 

"Nesta turnê relâmpago, a Venezuela abre novos 
caminhos para as vitórias que vêm, com a 
solidariedade e apoio dos povos do mundo", disse o 
presidente através da sua conta da rede social 
Instagram dentro do avião presidencial. 

O chefe de Estado venezuelano indicou que coordena 
os planos de trabalho relacionados com a agricultura, 
a energia, em torno da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), bem como aspetos 

diplomáticos e políticos relacionados à União Africana e à 
Aliança Bolivariana para os Povos de nossa América 
(ALBA). 

Nesta primeira parada, onde foi recebido com honras pelo 
Presidente do Conselho da Nação, o Sr. Abdelkader 
Bensalah, procurará fortalecer "os fortes laços de amizade e 
cooperação que 
estabelecemos 
durante esses anos 
e que são 
projetados para o 
futuro na 
consolidação de 
relações bilaterais ". 


