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ESTÚDIOS REVOLUCIÓN

Raúl recebeu
alto dirigente do
Partido Comunista
do Vietnã
• O primeiro secretário do Comitê Central
do Partido Comunista de Cuba, generalde-exército Raúl Castro Ruz, recebeu na
tarde da segunda-feira, 6 de novembro, o
companheiro Vo Van Thoung, membro do
Bureau Político e do secretariado do Comitê Central do Partido Comunista do
Vietnã e presidente da sua Comissão de
Propaganda e Educação, quem fez uma
visita oficial e de amizade ao nosso país.
Durante o encontro trocaram opiniões
acerca do excelente estado das relações
que unem ambos os povos, partidos e governos e ratificaram a vontade mútua de
continuá-las aprofundando.

Pela parte vietnamita participaram os
companheiros Nguyen Trung Thanh, embaixador em Havana; Nguyen Tuan
Phong, vice-presidente do departamento
das Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã; e
Phan Hai, diretor geral do Oriente Médio,
África e a América Latina do próprio departamento.
Também marcaram presença José
Ramón Machado Ventura, segundo secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, e Jorge Arias, segundo
chefe do departamento das Relações Internacionais. •

Eleições no auge de nossos tempos
Jesús Jank Curbelo
• «EM 26 de novembro próximo, as eleições
terão uma forte resposta por parte do nosso
povo, especialmente porque terão lugar um
dia depois, 25 de novembro, que marca o primeiro aniversário do desaparecimento físico
do Comandante-em-chefe Fidel Castro Ruz,
quem foi o arquiteto do sistema eleitoral cubano».
Assim afirmou na segunda-feira, 6 de novembro, a presidenta da Comissão Eleitoral
Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, quando
informou à imprensa os dados atualizados
dos passos eleitorais que estão sendo desenvolvidos e serão desenvolvidos no processo de eleições gerais que o nosso país
está realizando, uma vez que sejam conhecidos os resultados do processo de indicação dos candidatos para delegados (vereadores) das Assembleias Municipais do Poder
Popular (AMPPs).
Nesse sentido, a presidenta destacou que
desde 1º de novembro passado, as fotos e
as biografias dos candidatos estão expostas
publicamente em cada um dos municípios e
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que até 17 de novembro se faz um processo
de treinamento sobre esses assuntos.
«Após concluir o primeiro turno da eleição
dos vereadores, no dia 26; uma segunda rodada de eleições terá lugar no dia 3 de dezembro e 21 dias após a eleição de todos os
candidatos, as AMPPs serão constituídas»,
ressaltou.
No que se refere ao processo de indicação,
já concluído, a presidenta destacou o entusiasmo e compromisso com que as pessoas
participaram das assembleias, mesmo apesar dos estragos do furacão Irma, ao mesmo
tempo em que descreveu os resultados obtidos como favoráveis, satisfatórios e à altura
dos nossos padrões eleitorais.
Por outro lado, Balseiro Gutiérrez enfatizou
uma série de pontos que os eleitores devem
ter em consideração para o dia da votação,
entre os quais a necessidade de descobrir
onde está localizada a mesa de votação do
eleitor para exercer seu direito de votar, bem
como a verificação do seu registro na lista de
eleitores, que serão exibidas em lugares visíveis e com muita concorrência, em cada comunidade. •
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