
Educar para fortalecer o controle interno e a prevenção do 
crime 

 
De acordo com o relatório de balanço, 89% do plano anual de ações de controle 
do Sistema Nacional de Auditoria foi cumprido, enquanto 111 verificações especi-
ais foram realizadas, 126 supostos atos criminosos foram detetados e 2.655 medi-
das disciplinares foram aplicadas. 
 

Notícia completa, aqui: Educar para fortalecer o controle interno e a prevenção 
do crime › Cuba › Granma - Organo ufficiale del PCC  
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Boas perspetivas para as relações económicas entre 
Cuba e Vietname 

A reunião, da qual também participou Tran Thanh Tu, presidente da empresa Thai 

Binh, que está envolvida em vários investimentos na Zona Especial de Desenvolvi-

mento de Mariel, analisou o progresso das relações entre os dois países.  

Notícia completa, aqui: Boas perspectivas para as relações econômicas entre Cuba e 

Vietnã › Cuba › Granma - Organo ufficiale del PCC  

A Venezuela demonstrou aos EUA que os golpes de Estado não 
vencerão quando a Revolução pertencer ao povo 

«Cuba celebra, junto com o povo venezuelano, aquele memorável e heroico evento popular 

que há 20 anos devolveu o Comandante Chávez à presidência», disse o primeiro-secretário 

do Comitê Central do Partido e presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Ber-

múdez, em sua conta no Twitter  

Notícia completa, aqui: A Venezuela demonstrou aos EUA que os golpes de Estado não ven-

cerão quando a Revolução pertencer ao povo › Cuba › Granma - Organo ufficiale del PCC  

Destaque Semanal  

Mais uma vez a mentira para acusar Cuba 
 

O ministro das Relações Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla escreveu no seu Twitter que a 

administração norte-americana «mente para justificar as medidas criminosas de bloqueio que 

violam os direitos humanos do povo cubano» 
 

Notícia completa, aqui: 

Mais uma vez a mentira para acusar Cuba › Mundo › Granma - Organo ufficiale del PCC  

Díaz-Canel recebeu a vice-presidenta executiva da República 
Bolivariana da Venezuela 

 

Da mesma forma, o Presidente da Republica ratificou à visitante «a vontade de apoio incon-

dicional à Revolução Bolivariana», e «o apoio, nas nossas modestas possibilidades, à colabora-

ção cubana», enquanto «continua a trabalhar nos programas de colaboração». 

Notícia completa, aqui: Díaz-Canel recebeu a vice-presidenta executiva da República Bolivari-

ana da Venezuela › Cuba › Granma - Organo ufficiale del PCC  
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