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Analistas cubanos desmantelam campanha de desinformação no Twitter
Uma equipa de analistas do Sindicato dos Jornalistas Cubanos detetou que um dos rótulos que incitavam pela desobediência civil no país, estava centrado em contas localizadas principalmente no exterior.
Notícia completa: Analistas cubanos desarticulan campaña de desinformación en Twitter › Cuba › Granma - Órgano oficial del PCC

O bloqueio nem sequer acredita nos produtores norte-americanos
A administração de Joe Biden mantém barreiras comerciais e falta às promessas de campanha.
Notícia completa: https://pt.granma.cu/mundo/2022-07-22/o-bloqueio-nem-sequer-acredita-nosprodutores-norte-americanos

Cuba implementará um novo mercado de câmbio para a venda de moeda estrangeira para a população
Embora a economia tenha humildemente mostrado sinais de recuperação, um mercado de câmbio ilegal
tem proliferando no país.
Notícia completa: Cuba implementará un nuevo mercado cambiario para la compraventa de divisas a la
población - Juventud Rebelde - Diario de la juventud cubana

Mandela
Ao celebrarmos em 18 de julho, o Dia Internacional de Nelson Mandela, uma data estabelecida pelas
Nações Unidas em 2010, coincidindo com o aniversário do líder revolucionário sul-africano, vale a
pena lembrar, na exata medida, o valor do legado que ele nos deixou.

Notícia completa: Mandela › Cuba › Granma - Organo ufficiale del PCC

Pastores pela Paz expressam o seu apoio incondicional a Cuba
Estou honrada em visitar a pátria que tem sido capaz de resistir a todas as adversidades no seu caminho
para a construção de um projeto político e social de justiça popular, disse Claudia Álvarez, uma das 90
integrantes da XXXII Caravana dos Pastores pela Paz, que visita Cuba desde 18 de julho.
Notícia completa: Expresan Pastores por la Paz su apoyo incondicional a Cuba • Trabajadores
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