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O passado domingo 15 de outubro foram realizadas as 
eleições regionais na República Bolivariana da Venezu-
ela, nas quais 18 milhões de eleitores escolheram 23 go-
vernadores.  

Segundo os resultados oferecidos pelo Conselho Nacional 
Eleitoral (CNE) essa mesma noite, o partido do governo 
tinha ganhado 18 governações, enquanto a oposição ga-
nhou cinco estados. O alto nível de participação, 61%, é um 
recorde histórico para este tipo de eleições regionais no pa-
ís.   

A quantidade de eleitores que votaram pelo partido do 
governo e pelos partidos políticos aliados no Grande Polo 
Patriótico, foi 54% da participação total, enquanto a dos 
candidatos da oposição foi de 46% 

O desenvolvimento da jornada eleitoral foi em paz e em 
tranquilidade, o que constitui um grande triunfo democrá-
tico para a Venezuela, que há só poucos meses tinha vivido 
um grave conflito político social, promovido y avivado pela 
oposição, a qual deixou uma quantidade de mais de 172 
mortos. 

As primeiras palavras do Presidente Nicolás Maduro quan-
do conheceu este grande triunfo foi dar uma mão aos go-
vernadores da oposição para trabalhar em conjunto pelo 
desenvolvimento do 
país.  
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Na Venezuela haverá paz e soberania,  
não mais guerras nem invasões 

O presidente da República Bolivariana da Venezue-
la, Nicolás Maduro, afirmou que na nação venezue-
lana não haverá invasão nem guerras, senão paz e 
soberania, e sempre construirá pontes para as rela-

ções de respeito entre 
os países da América do Norte e da América do Sul. 

“Temos a capacidade política, diplomática e militar para ga-
rantir a integridade e a paz na Venezuela”, afirmou o chefe 
de Estado e de Governo quando foi consultado sobre uma 
suposta legislação que esta sendo debatida no Congresso de 
Estados Unidos para legitimar uma invasão militar na Vene-
zuela.  

“O Congresso dos Estados Unidos poderá debater o que qui-
ser, quando quiser, mais na Venezuela, não haverá invasão 
nem guerra. Na Venezuela, o que haverá é soberania, tran-
quilidade, paz, integração com os povos”. 

O dignitário nacional expressou aos congressistas dos Estados 
Unidos que se quiserem vir para a Venezuela para falar com 
ele e conhecer a verdade do país, as portas estão abertas. 

Uma revolu-

ção social 

não é verda-

deira sem a 

emancipação 

da mulher.  
Thomas Sankara 



Jorge Arreaza Monserrat, Chanceler da Venezuela, reuniu-se na 
quinta-feira com o Chefe do Comando da Campanha Zamora 
200, Jorge Rodríguez e o Corpo Diplomático acreditado na 
República, para explicar detalhadamente o funcionamento do 
processo eleitoral nas recentes eleições regionais. 

Durante a reunião, realizada na Casa Amarela, Antonio José de 
Sucre, o Chanceler ressaltou que o sistema eleitoral venezuelano 
é reconhecido como um dos mais seguros do mundo e que 
apesar disso, o Poder Eleitoral continua a ser objeto de ataques 
permanentes contra sua segurança e sua capacidade, não 
apenas de fatores políticos internos, mas também de alguns 
governos: "Este sistema eleitoral é um sistema blindado para 
garantir a vontade do povo no voto ... é o mesmo que nesse 
momento o presidente Jimmy Carter avaliou como o melhor 
sistema eleitoral no mundo e tem sido objeto de inúmeras 
auditorias em cada um dos processos eleitorais ". 

Durante seu discurso, o ministro referiu-se à "ação desesperada" 
dos porta-vozes da oposição convidando os cidadãos 
venezuelanos a votar nas eleições regionais e reconhecendo a 
validade de todas as etapas anteriores das auditorias que 
foram feitas do sistema eleitoral. 

Por sua vez, Jorge Rodríguez, que também é um especialista no 
sistema eleitoral venezuelano, explicou, em detalhes, o processo 
de votação pelo sistema automatizado, iniciado em 2004 e que 
até agora acompanhou 12 eleições. Ele reiterou que é o sistema 
mais seguro do mundo e que, dada a quantidade de ataques 
que a democracia venezuelana recebeu dos centros mundiais 
de mídia e impérios, tornou-se necessário que o sistema eleitoral 
venezuelano fosse forte o suficiente para mostrar ao mundo a 
realidade. 

"Na Venezuela, com um sistema automatizado como o que 
temos, há treze (13) auditorias do ato de votação mais os atos 
de certificação devidamente assinados pelas testemunhas, 
tanto a oposição quanto o Chavismo; certificando que os 
eventos foram conduzidos corretamente ". 

O CUMBE 

Não há desculpas no mundo para duvidar 
dos resultados eleitorais na Venezuela 
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SUCESSOS DA REVOLUÇAO BOLIVARIANA  

Em 18 anos de Revolução Bolivariana, houve 22 eleições de caráter nacional 

Comemore sem perder sua guarda 
Por Carlos Aznárez 

  

O Chavismo voltou a ganhar este 15 de outubro e 
ganhou por vários motivos incontestáveis. O 
primeiro porque as eleições foram realizadas em 
um quadro de paz absoluta, sem incidentes. Em 
segundo lugar, porque o voto foi maciço, as pessoas 
corajosas voltaram a votar com tudo, como o 
último 30 de julho para a Assembléia Constituinte. 
Em um país onde a votação não é obrigatória, 
61,4% dos eleitores cumpriram ao seu mandato 
democrático. Isso não é um milagre, mas é a melhor 
demonstração de consciência cívica e ideologia 
revolucionária possuída pelo povo de Chávez e 
Maduro, aquelas mulheres e homens que derrotou 
a violência com sua mobilização nas ruas e através 
das pesquisas. A democracia participativa é para o 
povo uma arma invencível, e eles conseguiram usá-
lo da mesma maneira que nos momentos mais 
difíceis, eles continuaram a construir a Revolução. 

A oposição novamente foi deixada sem discurso e 
não importa como eles caçam e ameaçam, a 
verdade é a única realidade. Não há nada que 
possa quebrar a dignidade e coragem do povo 
venezuelano que hoje, mais uma vez, superou o 
fascismo por trás do MUD e seus assessores 
internacionais. 

Derrotado novamente no nível local, agora a 
oposição só deve mentir na agressão internacional 
que continuará a ser feita, sem dúvida, com os 
Estados Unidos como um obstáculo fundamental. 
Por um lado, insistindo na ideia de intervenção 
direta, e para isso, eles poderiam estar pensando 
em desenvolver o que Almagro colocou em prática 
dias atrás com a ideia de "governo paralelo". Não é 
estranho que eles tentem o que eles tentaram fazer 
na chamada "lua crescente" boliviana e que Evo 
Morales sabia como derrotar. Nessa ocasião, não é 
surpreendente que o Império tente aproveitar a 
vitória da oposição nos estados fronteiriços para 
imaginar uma base de pouso intervencionista. 

Nesse contexto, a mídia hegemônica, que nos 
últimos dias tornaram as eleições invisíveis, agora 
está cantando "fraude" e certamente nos próximos 
dias aquecerá a atmosfera novamente com o 
argumento torcido de que "a ditadura de Maduro" 
foi "inventada" um triunfo que não é tal. Mas, em 
frente a cada uma dessas manobras, será 
levantada, sem dúvida, a parede inexpugnável do 
povo bolivariano. 



A Chancelaria da Federação Russa emi-
tiu uma declaração felicitando o povo e 
o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela pelas eleições regionais reali-

zadas no passado 15 de outubro 
de 2017 e rejeitou fortemente o 
comportamento antidemocrático 
da oposição venezuelana ao não 
reconhecer os resultados das vo-
tações. 

O comunicado afirmou que "as 
eleições realizadas neste país, das 
quais foram ativamente envolvi-
dos políticos venezuelanos e es-
trangeiros, incluindo opositores do 
governo do presidente Nicolás 
Maduro, estão destinados a mar-

adequados para mostrar "o que desenvolvemos 
venezuelanos no campo das telecomunicações, já que 
somos um país que atualmente possui três satélites no 
setor aeroespacial, somos um país que avança em a 
consolidação desta área ". 

O ministro considerou a feira como uma oportunidade 
para romper com o modelo econômico que foi 
imposto."Devemos romper com o modelo petrolero, o 
estado dependente das receitas do petróleo e avançar 
e mostrar toda a potencialidade que mostramos até 
agora. Não podemos deixar de lembrar que não só a 
independência política é suficiente, temos que 
consolidar a independência econômica e a 
independência tecnológica e é por isso que queremos 
mostrar tudo o que venezuelanos somos capazes de 
fazer (...) 

Finalmente, enfatizou que é esperado, fazer trocas de 
avanços em matéria tecnológica e científica.  

O ministro do 
P o d e r 
P o p u l a r 
p a r a 
E d u c a ç ã o , 
Ciência e 
Tecno log ia 
Universitária, 

Hugbel Roa, realizou uma reunião com o corpo 
diplomático acreditado na Venezuela, com o objetivo de 
divulgar a Feira Internacional Científica Jacinto Convit, 
que se realizará no país a seguir mês de dezembro. 

Na sala Simón Bolívar do Ministério do Poder Popular 
para os Negócios Estrangeiros, foi feita uma apresentação 
explicativa ao corpo diplomático credenciado sobre o 
potencial do terceiro satélite venezuelano, Antonio José de 
Sucre. 

Assim, o ministro Hugbel Roa disse que esses espaços eram 
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Rússia felicita ao povo venezuelano pelas eleições regionais 

Feira científica internacional Jacinto Convit 
apresentará avanços em tecnologia no país  

car um novo passo para a consoli-
dação da sociedade". 

“Isso é necessário para resolver as 
questões econômicas e sociais impe-
rativas para o país”. A votação foi, 
de maneira geral, realizada em um 
ambiente calmo, a participação foi 
de 61,4%. A adesão da população 
às formas civilizadas foi demonstra-
da, principalmente eleitoral, como 
uma resolução das discordâncias 
políticas. 

Visita do ministro venezuelano da Produção Agrícola e das Terras à Argélia 

O Ministro da Produção Agrícola e Terras da Repú-
blica Bolivariana da Venezuela, Wilmer Castro Sotel-
do, esteve em visita de trabalho na República De-
mocrática Popular da Argélia, onde se encontrou 
com o seu homólogo argelino, Ministro da Agricultu-
ra, Desenvolvimento Local e Pescas, Sr. Abdelkader 
Bouazghi. 

À chegada a Argel, eles se mudaram para El Oued El 
Souf, sudeste da Argélia, uma cidade chamada "a 
das mil cúpulas", onde ocorrem muitos desenvolvi-
mentos agroindustriais argelinos, como o cultivo in-
dustrial de tâmaras e amendoim. 

A visita foi favorável à consolidação das relações de 
cooperação entre os dois países em matéria agrícola, 

concordando com o intercâmbio de informações sobre semen-
tes de milho, batata, cevada e trigo, bem como sobre a re-
produção animal, uma vez que a Argélia tem 49 laboratórios 
genéticos para a melhoria da produção de leite. Do mesmo 
modo, foram re-
vistos os acordos 
de cooperação no 
campo da prote-
ção dos vegetais, 
o projeto de acor-
do sobre saúde 
animal e o Me-
morando de En-
tendimento sobre 
Agricultura. 


