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Recordam aniversário 92 do nascimento de Fidel Castro

Havana, 14 de agosto (RHC).- O aniversário 92 do nascimento do líder histórico da Revolução
cubana, Fidel Castro, foi recordado ontem, 13 de agosto, em Cuba e noutras partes do mundo.
O presidente da Bolívia, Evo Morales, recordou que Fidel e o líder venezuelano Hugo Chávez
criaram a Missão Milagre, programa humanitário que facilitou atendimento oftalmológico
gratuito a pessoas de baixa renda em várias nações. Num ato na localidade de El Alto, Morales
o qualificou de grande guia da humanidade, e agradeceu o povo e governo de Cuba pela ajuda
dada à Bolívia.
Por sua vez, o secretário-geral da Associação de Amizade Angola-Cuba, Fernando Jaime,
apontou que o líder cubano cooperou para alcançar a independência e soberania do continente
africano.
Na Venezuela decorre o colóquio internacional “Contribuição de Fidel Castro e Hugo Chávez à
unidade e independência da América Latina e Caribe”. O evento é organizado pelo Movimento
de Amizade e Solidariedade Mútua entre os dois países para comemorar o aniversário do
nascimento de Fidel. Participam diplomatas credenciados em Caracas e líderes de movimentos
sociais, entre outros.
Ontem, o Centro Estatal de Controle de Medicamentos, em Havana, foi palco de um ato de
homenagem ao líder cubano. O diretor da entidade, Rafael Pérez, lembrou que Fidel se
interessou pelo desenvolvimento das ciências e o papel da mulher no seio da sociedade. Nesse
ponto, indicou que 70% dos trabalhadores desse centro são mulheres.
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No Panamá, o presidente do Comitê de Solidariedade a Cuba em Colón, Luis Power, ressaltou o
espírito solidário de Fidel, qualificando-o de exemplo de coragem para enfrentar os desafios e
formador de consciência na batalha pela emancipação dos humildes.
Na cidade cubana de Santa Clara realizou-se uma gala na Praça da Revolução “Ernesto Che
Guevara”. Durante a cerimônia, estudantes e trabalhadores receberam a carteira de militantes
da UJC – União de Jovens Comunistas e do Partido Comunista de Cuba.
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