
Cuba considera o anúncio dos EUA sobre a retomada total de vistos um passo positivo 
 

O membro do Secretariado Político e Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 

Parrilla, qualificou a decisão dos Estados Unidos como um "passo positivo" ao anunciar que, no iní-

cio de 2023, a sua Embaixada em Havana retomará o processamento completo de vistos de imigran-

te pela primeira vez desde 2017. 

 

Para ler a notícia completa, clica na imagem. 
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Membros da maior organização de massas condecorada em Cuba 
 

Havana, 21 de setembro (Prensa Latina) - O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presidiu hoje a 

cerimónia de homenagem a destacados membros e grupos dos Comités de Defesa da Revolução 

(CDR), a maior organização de massas do país. 
 

Para ler a notícia completa, clica na imagem. 

Um voto do coração e para o futuro 
 

 

Depois de destacar a importância da consulta popular e do referendo sobre o Código da Família, o 

presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, assegurou que o país está no caminho para continuar 

ampliando seu exercício democrático e participativo dentro da Constituição socialista. 

 

Para ler a notícia completa, clica na imagem. 

Destaque Semanal  

É um grande mérito defender a Pátria do bairro 
 

O Primeiro Secretário do Partido Comunista de Cuba e Presidente da República, Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, liderou ontem a cerimónia de celebração pelo 62º aniversário dos Comités para a Defe-

sa da Revolução (CDR), membros e grupos do CDR pelo seu notável desempenho de tarefas e pela 

sua comprovada fidelidade à Pátria. 
 

Para ler a notícia completa, clica na imagem. 

Cuba perante o NAM: é imperativo agir com unidade, coesão, 
criatividade e solidariedade 

 

 

Discurso do Ministro das Relações Exteriores da República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, na 

Reunião Ministerial da Coordenação do Movimento dos Não Alinhados. 
 

Para ler a notícia completa, clica na imagem. 
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