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Dossier de vacina Abdala pronto para revisão pela OMS
O intercâmbio formal do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB) com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para iniciar o processo de avaliação da vacina anti-Covid19, Abdala, começou em Março, disse no Twitter o Grupo Empresarial Cubano de Biotecnologia e Indústrias Farmacêuticas (BioCubaFarma).

O Poder Popular é o elo mais alto da democracia socialista
A presente seca, a actualização da Estratégia Económica e Social para este ano, e os resultados do controle realizado à prestação de contas dos presidentes dos Conselhos Populares,
concentraram a agenda da nova reunião das lideranças do país com os presidentes das Assembleias Municipais (governos) do Poder Popular, que foi presidida por Esteban Lazo Hernández, membro da Assembleia Nacional do Poder Popular.

Algumas verdades sobre a migração ilegal de cubanos
Diante do direito das pessoas de migrar, o nosso país tem gradualmente conseguido trazer
ordem à legislação em vigor. Os cubanos podem viajar para qualquer lugar do mundo, se
cumprirem, logicamente, com as regulamentações estabelecidas por outras nações.

Com tudo e todos, o país superará obstáculos
Apesar das dificuldades, carências e limitações derivadas de um bloqueio intensificado, do
efeito da pandemia e da crise global, o chefe de Estado partilhou com um povo em crescimento, imerso em tarefas díspares, com resultados em diversos frentes, unido e com infinita
fé na Revolução.

Homenagem a Vilma, que renasce
92 anos após o nascimento da heroína da Serra e da planície, o líder da Revolução, general-deexército Raúl Castro Ruz, dedicou um ramo de flores à sua companheira de vida e na luta revolucionária, colocado aos pés do monólito que guarda as cinzas da guerrilheira
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