
N° 57.  22 Novembro 2017 

Com uma marcha realizada na terça-feira 21 de 
novembro em Caracas, os estudantes universitários 
celebraram em seu día o direito a receber educação 
pública e gratuita o qual é um fato  garantido pelo 
Estado venezuelano. 

Os estudantes chegaram ao Palácio de Miraflores, 
onde realizaram uma reunião com o presidente 
Nicolás Maduro, quem entre vários anúncios 
informou a criação de uma Universidad 

Experimental para Caracas, como o aumento economico da  
bolsa de estudos e a incorporação de 50 mil novas bolsas. 

Yonaiker García, estudante da Universidade das Ciências da 
Saúde, e assistente da movilização, mostrou seu orgulho de 
contar com o direito que a juventude de muitos países do 
mundo não tem: "É maravilhoso ter esta possibilidade de 
estudo e de poder formar-nos como os excelentes profissionais 
que a Venezuela precisa", expressou este jovem que está rece-
bendo formação como Médico Integral Comunitário (MIC). 
“Sublinhou que em esta casa de estudo, uma das mais de 30 
criadas pelo governo Bolivariano, não só as disciplinas de uma 
carreira como a medicina são ensinadas, mas são incentivados 
a ter constância e o sentido de humanidade”. 

Nesse ambiente de alegría os jovens comemoraram os 60 
anos da greve geral, que foi protagonizado pelo movimento 
estudiantil o dia 21 de novembro de 1957  em contra da 
ditadura de Marcos Pérez Jiménez; causano meses depois, o 
dia 23 de janeiro de 1958, 
o seu derrotamento. 
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Trabalhadores celebram o centenário da Revolução Bol-
chevique com marcha de apoio ao Presidente Operário 

Nicolás Maduro 

Dezenas de milhares de trabalhadores marcharam 
em Caracas, em ocasião de celebrar o centenário da 
Grande Revolução Socialista de Outubro, quando o 
povo russo levantou-se contra a opressão e fez com 
sucesso o primeiro governo dos soviets, conselhos de 

operários, camponeses e soldados, que teriam em suas mãos o 
destino da sua pátria e mudaram a história da humanidade.  

A melhor homenagem que os venezuelanos podemos fazer à 
revolução socialista é celebrar estes 100 anos tendo como líder 
do país um Presidente Operário, como é Nicolás Maduro, ex-
pressou um dos trabalhadores que participaram na marcha. 

Por seu lado, Maduro assegurou que a Venezuela está pro-
movendo a união para estabelecer um bloco de forças socia-
listas na América Latina e no Caribe: ”Um socialismo libertá-
rio, independentista, um socialismo que reivindique a dignida-
de dos povos como valor, por isso dizemos que somos o socia-
lismo bolivariano, independentista, que procura a união dos 
povos do Sul, um socialismo que procure a união da América 
Latina e do Caribe para nos transformar num grande bloco 
de forças que procure o balanço do mundo”. 

Não deixaremos 

que fechem a 

linda porta que 

sempre tem es-

tado aberta à 

vida. 

Alí Primera 



Depois de ter realizado as eleições para governadores em 15 de 
outubro, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a realiza-
ção de eleições municipais, que se realizarão no dia 10 de de-
zembro em todo o país. 

Nesta eleição, serão eleitos 333 prefeitos, para os quais mais de 
7 mil candidatos de uma série de partidos políticos foram regis-
trados. Nesta eleição, 19.740.846 cidadãos são convocados para 
votar. 

A campanha eleitoral começará no día 23 de novembro e ter-
mina em 7 de dezembro. O Conselho Nacional Eleitoral infor-
mou que as auditorias pré-eleitorais já começaram, a fim de 
garantir a transparência do processo eleitoral, considerado in-
ternacionalmente como um dos melhores sistemas eleitorais do 
mundo. As auditorias, como de costume, são validadas por to-
dos os partidos 
políticos partici-
pantes das elei-
ções e transmiti-
das ao vivo pelo 
canal CNE. 

O CUMBE 

A Venezuela realizará eleições municipais 
em dezembro de 2017  
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SUCESSOS DA REVOLUÇAO BOLIVARIANA  

Durante o governo de Hugo Chávez, a Venezuela conseguiu certificar suas reservas de petróleo, tornan-

do-se o primeiro reservatório mundial de petróleo, com mais de 350 bilhões de barris comprovados.    

De Lênin a Chávez 
Carlos Feo 

 

No dia 7 de novembro, foi celebrado o 100º aniver-
sário da Revolução Socialista de Grande Outubro, a 
primeira vez que as pessoas comuns, trabalhadores, 
camponeses e soldados tomaram seu próprio desti-
no e, sob a liderança de Lênin, fundaram os seus 
próprios uma sociedade socialista, baseada nos so-
viéticos, que eram conselhos operários que toma-
ram as decisões e a liderança do poder. 

Naquela ocasião, dez dias que abalaram o mundo, 
foram também dez dias que transformaram o 
mundo, porque da União Soviética recém-formada 
seria erguido um modelo político e social para cons-
truir uma nova sociedade de forma mais justa e 
igual. 

Foi a União Soviética que desempenhou o papel 
principal na derrota do fascismo europeu, com a 
vitória sobre o exército nazista. Também teve um 
papel de liderança na luta pela libertação dos po-
vos africanos, que nos anos 50, 60 e 70 conseguiram 
sua independência dos colonizadores europeus, en-
contrando precisamente na União Soviética, uma 
mão solidária que foi oferecida para acompanhá-
los em o desenvolvimento de novas nações. 

Da mesma forma em nossa América, a influência 
exercida pela União Soviética foi vital no surgimen-
to dos diferentes movimentos revolucionários que, 
da parte mais profunda do continente, pediam um 
mundo mais justo. E também das revoluções ameri-
canas surgiram, como no caso triunfante de Cuba, 
em 1959 e na Nicarágua, em 1979. 

Mas o legado socialista durou mesmo após o colap-
so da União Soviética, e foi precisamente da Vene-
zuela, com a chegada de Hugo Chávez ao poder, 
que o socialismo ganhou nova vida e também co-
meçou a gerar as primeiras sementes com o triunfo 
dos governos revolucionários e progressistas na Ar-
gentina, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai ou no 
Equador. A agressão imperialista restringiu tempo-
rariamente esse progresso progressivo, mas da Ve-
nezuela continua a resistir à insurreição imperialista 
impulsionada pelo governo dos Estados Unidos e a 
revolução bolivariana está firme, comemorando 
hoje, os 100 anos da Grande Revolução Socialista, 
com a Melhor tributo que pode ser feito: a presença 
de um presidente operário na liderança do país: 
Nicolás Maduro Moros.  

Governo venezuelano inicia o processo de 
certificação de reservas de gás  

César Triana, vice-presidente da Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) Gas, disse que a Venezuela iniciará o processo de certi-
ficação das suas reservas de gás, o que lhe permitirá mudar 
para o quarto lugar em todo o mundo nesta fonte de energia, 
de acordo com um comunicado de imprensa da PDVSA, na 
quinta-feira. 

Além disso, Triana 
disse que a PDVSA 
está trabalhando no 
projeto de exporta-
ção de gás para 
países vizinhos, in-
cluindo: Aruba, Co-
lômbia e Trinidad e Tobago, através da construção de gasodu-
tos e gás natural liquefeito flutuante (GNL flutuante). 

Finalmente, ele explicou que a empresa planeja exportar pelo 
menos 1.600 milhões de pés cúbicos por dia para países como El 
Salvador, Panamá, Haiti, República Dominicana, Colômbia, 
Aruba, Curaçao e Trinidad e Tobago no médio e longo prazo. 

Note-se que, em 2015, a Venezuela registrou 201,349 bilhões de 
pés cúbicos de reservas comprovadas de gás natural, entre re-
cursos associados e não associados. 



Com a realização da conferência 
"Década Internacional dos Afrodescen-
dentes: lutas e desafios dos povos afro-
venezuelanos e afro-equatorianos", o 

Instituto de Pesquisa Estratégi-
ca sobre África e sua Diáspora 
lançou suas atividades acadê-
micas para o período 2017-
2018. 

O evento foi enquadrado na 
celebração da Década da Afro 
descendência e do Dia do Afro
-Equatorianidad, as aulas ma-
gistra i s  foram ditadas 

pela Encarregada de Negócios 
da República do Equador, Eliza-
beth Méndez, pelo Professor Ge-
rónimo Sánchez e Norma Com-

o que permitiu a perpetuação da sujeição de nossas popula-
ções e o saque de nossos recursos naturais. O professor Grosfo-
guel acrescentou que essas iniciativas de descolonização eram 
necessárias para desmantelar esses sistemas de opressão e res-
saltava a necessidade de nos unir ainda mais entre os povos 
do Sul, especialmente 
com a África e com o que 
foi feito ali. 

Os professores Lushaba e 
Grosfoguel também com-
partilharam com os alu-
nos dos diplomados do 
Saberes Africanos e Luta 
Anti-imperialista de Nos-
sa América, os quais co-
meçaram nesse dia o pe-
ríodo 2017-2018.  

O Centro de Saberes Africanos, Americanos e do Ca-
ribe recebeu a visita do Prof. Sul-africano da Uni-
versidade da Cidade do Cabo, Lwazi Lushaba e do 
prof. Porto-riquenho Ramón Grosfoguel, da Univer-
sidade de Berkeley, que estão no país para partici-
par na segunda edição da Escola de Pensamento 
Decolonial, organizada pela Rede Venezuelana de 
Pesquisa em Ciências Sociais e Humanidades. 

O encontro foi propício para compartilhar experiên-
cias e estabelecer vínculos para consolidar o trabalho 
da descolonização do conhecimento e da vida coti-
diana. O diretor do Centro de Saberes, o professor 
Reinaldo Bolívar, disse que, além dos holocaustos 
sofridos como resultado do genocídio de nossos povos 
nativos e da escravidão, ambos propiciados pela 
colonização europeia, o maior holocausto foi o que 
eles causaram em nossas mentes. Nessa mesma li-
nha, Lushaba afirmou que a colonização mental foi 
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O Centro de Saberes Africanos, Americanos e do Caribe para o período 2017-2018 
começou com a casa cheia 

Encontro De-colonial no Centro de Saberes Africanos, Americanos e do Caribe 

panion Romero, presidente da Co-
missão Nacional para o Desenvolvi-
mento das Comunidades Afrodes-
cendente (CONADECAFRO). 

Finalmente, o Diretor do Instituto, o 
Prof. Reinaldo Bolívar, saudou os 
novos alunos dos diplomados e exor-
tou-os a adquirir conhecimento para 
não colecionar títulos, mas para pes-
quisa para "ativar-se, militar e de 
ação e para a batalha das ideias". 
“Convido-os a investigar os holocaus-
tos contra os povos da África, Améri-
ca Latina e Caribe“.  

Venezuela fortalece relações com a África 

O passado 3 de novembro, o Governo Bolivariano, por meio do 
Vice-ministro para a África, Reinaldo Bolívar, realizou uma reuni-
ão de trabalho com Chefes de Missão e representantes de treze 
países africanos com presença diplomática no Brasil, uma iniciati-
va que busca aprofundar os laços com os povos irmãos do conti-
nente. 

A reunião foi realizada na embaixada da Venezuela em Brasília e 
contou com a presença de Benin, Burkina Faso, Burundi, Costa do 
Marfim, República Gabonesa, Gana, Quênia, Mali, Moçambique, 
Tanzânia, Zimbábue, Senegal e Camarões. 

Durante o dia, o Decano dos Embaixadores Africanos no Brasil, 
Embaixador do Zimbabwe, Thomas Sukutai, em representação 
dos 26 países com representação no país latino-americano, ratifi-
cou uma mensagem de apoio ao povo venezuelano e ao Governo 

Bolivariano no âmbito do cerco de fatores da 
direita internacional. 

A jornada do trabalho faz parte de uma agen-
da de encontros periódicos que são realizadas 
para monitorar programas de cooperação, arti-
culação em instâncias multilaterais e revisão do 
status dos acordos bilaterais. 


