
 
 
 

 

 
11 de abril de 2017 

 
Excelentíssimo Presidente 

Nicolás Maduro Moros  
República Bolivariana da Venezuela  

 

Presente 
 

A Aliança Internacional de Habitantes, rede global dos movimentos populares, comunitários, 
dos bairros, arrendatários e sociais, presente em 40 países do mundo, nos dirigimos a vossa 

excelência para expressar nossa solidariedade com a República Bolivariana da Venezuela, a seu 
governo legítimo e às organizações sociais. 

 
Por conseguinte, repudiamos os atos de violência ocorridos em Caracas e nas principais cidades 

venezuelanas, principalmente a violência dos grupos opositores realizada aos prédios da  Gran 

Misión Vivienda Venezuela, projeto luz para o mundo que concretiza a socialização e construção 
de habitações dignas para o povo com menos recursos, expulsos da cidade pelo sistema 

capitalista. A  Gran Misión Vivienda Venezuela é resultado da Revolução Bolivariana e da luta 
dos movimentos sociais, honrando assim os princípios fundamentais do Direito à Cidade. 

 
Temos seguido com preocupação os relatórios da Rede Metropolitana dos Inquilinos, que é 

parte relevante da Aliança Internacional de Habitantes. A Aliança Internacional de Habitantes 
repudia a violência, a intervenção estrangeira aos assuntos internos da Venezuela. Do mesmo 

modo rejeitamos os atos terroristas contra escolas, serviços de saúde, universidades, serviços 

públicos de transporte e das estradas e rodovias, pois violam os direitos dos cidadãos de 
transitar em paz e reafirmamos que o fato que a República Bolivariana da Venezuela é um País 

que garante os Direitos Humanos, como foi demonstrado perante a comunidade internacional 
recentemente com a apresentação de seu Exame Periódico Universal em matéria de Direitos 

Humanos.  
 

Além disso a Aliança Internacional de Habitantes reivindica o direito à autodeterminação dos 
povos, o Direito Humano à Moradia e à Cidade. E que todos e todas cidadãos da Venezuela 

merecem viver em paz e harmonia.  Nos pronunciamos em solidariedade com o povo 

Bolivariano e seu governo, que constrói uma alternativa de fazer um mundo diferente do 
modelo capitalista e em repúdio às ações violentas que causam terror, destruição dos bens 

comuns, destruição da natureza e contaminação.  
 

 
Comitê de coordenação Aliança Internacional de Habitantes 

 
 
  
 
 

 


