Recuperação do sistema elétrico
afetado pelo furacão é prioridade
em Cuba

Havana, 14 de setembro (RHC).- O primeiro vice-presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou que a
recuperação do sistema elétrico é uma das prioridades depois da passagem do furacão Irma por quase
todo o litoral norte do país.
Díaz-Canel visitou a província de Matanzas e esteve na usina termelétrica “Antonio Guiteras”, que sofreu
danos pelos ventos, chuvas e a entrada do mar. Sublinhou a importância da central no quadro nacional
de geração de eletricidade e chamou a acelerar os trabalhos de recuperação.
Ontem, o diretor de Distribuição da União Elétrica, Jorge Armando Cepero, informou que mais de 70%
do sistema energético já está funcionando.
Em Havana, o Conselho de Igrejas de Cuba expressou sua disposição de convocar a seus membros e
amigos no mundo a contribuir à reabilitação dos danos. Comunicado emitido na quarta-feira garante que
a entidade participará ativamente das tarefas necessárias, como aconteceu em situações anteriores
semelhantes.

No Panamá, uma embarcação com arroz, óleo e outros alimentos partiu do porto de Colón com destino
a Havana. A remessa faz parte da ajuda solidária anunciada pelo governo panamenho. A companhia
aérea Copa aliou-se ao governo desse país para transportar doações de carga humanitária. Já foram
enviados três aviões com artigos de primeira necessidade.
Nesta quinta-feira, a União Nacional da Educação, Saúde a Trabalhadores Associados da África do Sul
expressou sua solidariedade a Cuba ante a devastação do furacão Irma. A central sindical lamentou a
perda de vidas humanas e os prejuízos na infraestrutura. Também denunciou a vigência do bloqueio
econômico, comercial e financeiro imposto pelos EUA há mais de cinco décadas, ainda vigente.
Na Colômbia está em andamento uma campanha de solidariedade ao povo cubano para contribuir a
reverter a situação gerada pelo desastre natural. Para isso foi habilitada uma conta no banco BBVA
dessa nação na qual serão realizados os depósitos de doação. Os fundos serão utilizados para ajudar
os danificados.
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