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AMÉRICA/REPÚBLICA DOMINICANA - "O país precisa de paz e de
reconciliação” - recorda aos políticos o Cardeal López Rodríguez
Santo Domingo (Agência Fides) - O Cardeal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arcebispo de Santo Domingo,
falou mais uma vez da situação em que vive o país e rezou pelo novo governo. “Pedimos a Deus que assista o
Presidente eleito neste momento difícil para organizar o novo governo” – disse o Arcebispo durante a celebração
da Missa na solenidade de Corpus Christi, seguida da procissão eucarística da qual participaram mais de 20 mil
pessoas reunidas no estádio Olímpico da capital. O Cardeal assinalou algumas prioridades que, segundo o parecer
de muitos, devem ser levadas em consideração pelo novo governo: a insegurança, a criação de empregos, a
equidade dos salários dos funcionários estatais, a instrução pública, a melhor formação e um salário mais
adequado para os professores das escolas.
Segundo informações enviadas à Agência Fides, o próprio Arcebispo de Santo Domingo, participando em 9 de
junho em dos eventos programados pelos 50 anos de fundação da Pontifícia Universidade Católica Madre y
Maestra (PUCMM), reiterou em seu pronunciamento que o país precisa de paz e de reconciliação. Logo depois,
ressaltou a necessidade e a conveniência de que o Partido Revolucionário Dominicano (PRD) se mantenha unido,
porque “as brigas não conduzem a nada de positivo” e pediu isto “pelo bem da democracia dominicana”. O PRD
vive uma crise interna desde as eleições de 20 de maio, quando seu candidato, Mejia, foi derrotado pelo candidato
do Partido da Libertação Dominicana, Danilo Medina.
O Cardeal López Rodríguez presidiu o ato de entrega dos títulos da PUCMM no campus de Santiago: é a terceira
cerimônia deste ano para celebrar meio século do mais importante Centro de Estudos da nação. Com os 984 novos
formados deste ano, 63.982 pessoas já obtiveram o titulo de instrução nesta Universidade, fundada em 1962. (CE)
(Agência Fides, 11/06/2012)
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