Presidente cubano chama a
fortalecer a agroindústria e
manufatura

Havana, 12 de julho (RHC).- O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, chamou a fortalecer a
agroindústria e o setor manufatureiro como elementos vitais para o crescimento do PIB – Produto
Interno Bruto.
Falando na quarta jornada de trabalho da Assembleia Nacional do Poder Popular, em Havana, reiterou
que é preciso reduzir as importações e reaquecer a produção nacional para cobrir as necessidades do
país. Exortou a potenciar o turismo não só pelo desfrute de suas opções mas também pelo que contribui
para o desenvolvimento econômico e social. Também, pela preservação da cultura, identidade, valores e
idiossincrasia dos cubanos.
O chefe de Estado considerou transcendental e histórico o trabalho do Parlamento prévio ao período
ordinário de sessões de sua nona legislatura.
Por sua vez, o ministro de Indústrias, Alfredo López, explicou o que está sendo feito no país para
desenvolver o setor apesar da incidência do bloqueio norte-americano. Disse que os grupos
empresariais tratam de substituir importações e potenciar a exportação. Ao prestar contas do trabalho

nessa pasta, López explicou aos deputados que o propósito é transformar a indústria cubana de maneira
gradual.
Também falou no Parlamento o chefe da Comissão Permanente para a Implementação e
Desenvolvimento, Marino Murillo. Sublinhou que as novas estratégias facilitam a elaboração de
propostas segundo o que foi planificado até 2021.
Quanto ao turismo, o ministro Manuel Marrero informou que até o final do ano serão inauguradas mais
de 3.000 acomodações no país, e mais de 2.000 serão reabilitadas, principalmente em Havana, a
capital, onde serão abertas 13 novas instalações hoteleiras, entre elas o Paseo del Prado, o Palácio de
Cueto, o Portales de Paseo, e Vedado 500 e o Vedado Azul.
Hoje, os deputados estão examinando os projetos de lei que serão submetidos a votação no plenário
neste fim de semana. Os documentos tem a ver com as novas normas eleitorais, os símbolos nacionais
e a pesca.
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