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AMÉRICA/CUBA – Projetos de cooperação numa Cuba transformada
Holguin (Agência Fides) – O Bispo da diocese estadunidense de Chicago, Dom John Manz, se encontra em Cuba
em visita para reforçar a cooperação. Ele disse que “a interação é o melhor modo para respeitar os direitos
humanos e fazer avançar as nossas relações com aquela nação, ao invés do isolamento". Na nota enviada a Fides,
são publicadas as declarações do Bispo, que é membro da Subcomissão para a Igreja na América Latina da
Conferência Episcopal dos Estados Unidos (USCCB), em visita às dioceses cubanas de Holguín e Santa Clara.
“É importante que a Igreja nos Estados Unidos apoie a Igreja em Cuba, especialmente neste tempo de mudanças”,
disse Dom Manz, referindo-se às políticas que permitem aos cubanos de abrir lojas, desempenhar mais livremente
atividades religiosas e viajar fora da ilha. "A Igreja em Cuba quer estar certa de que quando as pessoas abrem uma
atividade comercial, estejam formadas segundo o ensinamento da doutrina social católica e reconheçam a
prioridade dos seres humanos sobre a economia", disse o Bispo norte-americano.
Em menos de um ano, a Igreja em Cuba iniciou um novo projeto para a formação dos agentes do comércio, que se
acrescenta a outros dois projetos para os novos empresários, administrados pela Companhia de Jesus e pelos
Irmãos das Escolas Cristãs (La Salle), e a outro ainda, gerido diretamente pela própria Arquidiocese de Havana
(veja Fides 22/10/2013). Desde 2010, o presidente Raul Castro começou um processo de abertura econômica para
a gestão privada de pequenas empresas ou cooperativas, o que era impensável num país em que 80% dos
empregos são estatais. (CE) (Agência Fides, 17/01/2014)
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