
Com uma população de cerca de 4
milhões de habitantes, Caracas é a capital
e a maior cidade da Venezuela.
Oficialmente conhecida como Santiago
de León de Caracas, é a capital federal da
República Bolivariana de Venezuela,
assim como seu centro administrativo,
financeiro, comercial e cultural, como
cidade capital da Nação e do Distrito
Capital. É sede dos poderes que formam
o Estado venezuelano, sendo importante
no Caribe e na América do Sul
O clima de Caracas é muito agradável.
Encontra-se na zona centro-norte do país,
a uns 15 km do mar do Caribe, separada
deste pelo Parque Nacional El Ávila.

O objetivo principal da 1ª Feira 
Internacional de Turismo, dos colégios 

Odete São Paio e Jean Piaget, é 
identificar e valorizar a riqueza cultural 

dos países envolvidos  no projeto e 
conhecer seus aportes em 

quanto à sustentabilidade, por ter sido 
o ano 2017 declarado pela ONU como o 

“Ano Internacional do Turismo 
Sustentável”.

Os Alunos das turmas :
2502 e 2602 (Colégio Odete São Paio)

2402 e 3201 (Colégio Jean Piaget)
Agradecemos sua participação em 

nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

www.cojep.com.br
Tel.2603-2527 - 2701-2496

Apoio:

FITUR 2017
FITUR 2017

VENEZUELA

Caracas 



Moeda:

Bolívar

Língua Oficial:

Espanhol

População
para 2016:

31.108.083
habitantes

Sustentabilidade na
VENEZUELA

É constituída por três listras 
horizontais de tamanho 
idêntico, com as cores 
amarela, azul e vermelha.

Na Venezuela a cidade de Paraguaná
se decreta “livre de sacolas plásticas”

A lei municipal proíbe a comercialização
e a utilização de sacos porque eles se
destinam a recolher resíduos e punirá
quem os jogar em espaços públicos ou
incinerar.

O Joropo nasceu da 
mescla cultural de nativos, 
europeus e africanos. 
Toda esta mistura criou a 
que é hoje a dança típica 
da Venezuela e também 
praticada em parte da 
Colômbia.

Pico Bolívar

Constitui o ponto 
mais alto da 
Venezuela. Situado 
na Cordilheira dos 
Andes, tem 4.981 
metros de altitude.
Recebe o seu nome 
como homenagem 
ao libertador Simón 
Bolívar.

Los Roques

O Parque Nacional 
Los Roques se 
encontra no Mar do 
Caribe a 176 km ao 
norte de Caracas. 
Com 42 ilhas de 
origem coralina, é 
considerado o 
maior parque 
marinho da América 
Latina. 

Canaíma

Lá se encontra o 
belíssimo monte 
Tepuy Kukenán, do 
alto do qual se projeta 
o Salto Ángel, uma 
cascata de mais de 
900 metros de altura.

Médanos de Coro

É um parque nacional 
localizado a noroeste 
do território, possui 
uma área de quase 
92.000 hectares. É um 
dos poucos desertos 
arenosos do mundo.

O território abrange uma 
área de 912.050 km²
Banhado ao norte pelo 
mar do Caribe e pelo 
oceano Atlântico; a leste 
pela Guiana; ao sul pelo 
Brasil e a sudeste e 
sudoeste pela Colômbia.

É uma federação de 23 
estados, Caracas DC, as 
Dependências Federais, 
os Territórios Federais e 
335 municípios. Cidades 
importantes: Maracaibo, 
Valência, Barquisemeto, 
Maracay, Coro e Bolívar.

O amarelo simboliza as riquezas, o azul o mar, 
o vermelho o sangue dos que lutaram pela 
independência; sobre o azul tem oito estrelas 
brancas representando as províncias iniciais.


