Bureau Político do Partido
Comunista de Cuba examinou
processo pós-pandemia em Cuba

Havana, 10 de junho (RHC).- Sob a presidência de Raúl Castro, primeiro-secretário do Partido
Comunista de Cuba, o Bureau Político da organização se reuniu para examinar o processo a dar início
em Cuba após vencer a pandemia.
Foram debatidas as propostas para a recuperação e normalização nos diversos setores da economia e
da sociedade. O leque de medidas abrange três fases, a serem estabelecidas de maneira gradual. Hoje,
o assunto é debatido no Conselho de Ministros.
O Bureau Político reconheceu o papel da população no enfrentamento ao novo coronavírus, que
permitiu vencer os desafios da enfermidade no país. Sublinhou-se que apesar do bom resultado, é
preciso manter a disciplina e o cumprimento das orientações das autoridades da saúde pública para
evitar a propagação do Sars-Cov2.

Ontem, na reunião diária sobre a situação epidemiológica em Cuba, encabeçada pelo presidente Miguel
Díaz-Canel e o primeiro-ministro Manuel Marrero, indicou-se que Havana e Matanzas são as províncias
que ainda incidem na chamada “cauda” da pandemia, principalmente a capital.
No Twitter, o presidente cubano ressaltou o trabalho dos profissionais da saúde que enfrentam a Covid19 em Cuba e no exterior, e expressou sua admiração e carinho por eles. Indicou que seu esforço tem
sido decisivo nessa tarefa.
“Quando o mundo for um lugar mais justo e nobre, com certeza se premiará o sistema de saúde cubano
por adotar a prédica martiana de que pátria é humanidade, à qual consagraram sua vida Fidel e Raúl
Castro”, apontou o mandatário.
Nesta quarta-feira, o doutor Francisco Durán, diretor nacional de Epidemiologia do ministério da Saúde
Pública, informou de seis novos casos positivos, para um total de 2.211 desde o início da pandemia em
Cuba. Deles, 1.886 já receberam alta hospitalar. Há 11 dias não se registram óbitos pela doença,
portanto, são 83 os falecidos até agora.
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