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Internacional

● O ESTADO EM CUBA

Boa vizinhança

N o Malecón de Hava-
na, o calçadão à beira-
mar no qual os cuba-

nos costumam beber, tocar e
dançar no fim de tarde, uma
ampla praça com 138 mas-
tros chama a atenção na altu-
ra do bairro Vedado.

Trata-se da Tribuna Anti-
imperialista José Martí, espa-

ço reservado a atividades cultu-
rais, sociais e cívicas – preferen-
cialmente ofensivas aos EUA. O
lugar foi construído diante da
Seção de Interesses America-
nos na ilha, um edifício marrom
sóbrio e cercado pelo policia-
mento típico de uma embaixa-
da do país.

Embora não se destaque pelo

apuro arquitetônico, o lugar
atrai turistas pelo tom provoca-
tivo. No meio da estrutura, há
uma estrela desenhada com
uma das pontas voltada para a
sede. Em ocasiões especiais, 138
bandeiras são erguidas e co-

brem a visão dos funcionários
americanos para Havana Vieja,
centro histórico da cidade.

O número é uma referência
“àsvítimas do terrorismo ameri-
cano”, especialmente as 73 mor-
tas em 1976 na derrubada de um

avião da empresa Cubana de
aviação. O principal acusado de
colocar uma bomba na aerona-
ve, Luis Posada Carriles, estava
sob custódia dos EUA quando
as bandeiras foram erguidas pe-
la primeira vez, em 2006.

O local foi inaugurado em
2000 com os protestos multitu-
dinários pela volta de Elián Gon-
zález, que aos 6 anos chegou aos
EUA sem a mãe, morta na tra-
vessia em um barco que naufra-
gou em novembro de 1999.
Após uma disputa judicial entre
o pai e a família da mãe em Mia-
mi, ele regressou à ilha em ju-
nho de 2000. Elián é líder da Ju-
ventude Comunista e tem priva-
cidade garantida pelo governo.

Os EUA esperam reabrir a
embaixada em até seis meses. O
prazo foi dado pelo embaixador
Jeffrey DeLaurentis a líderes da
dissidência cubana na quarta-

feira, neste mesmo prédio,
duas horas após o anúncio pe-
los presidentes. Não está cla-
ro se a praça manterá o nome
depois que os países decidi-
ram restabelecer relações di-
plomáticas. “Acho que agora
deveria se chamar Tribuna
Barack Obama, ou Tribuna
Capitalista”, sugeriu o mexi-
cano José Luis Preciado, de
25 anos, que visita a ilha com
dois amigos.

Cubanos se acostumaram
tanto ao nome que não veem
sentido em mudá-lo. “Tem
de seguir igual, ora”, disse
com firmeza a economista
Teresa Mena, de 49 anos, crí-
tica da política dos EUA, mas
favorável aos negócios com o
vizinho. A dona de casa Iris
González, de 32 anos, mos-
trou-se indiferente. “Não me
dá frio nem calor.” / R.C.

estadao.com.br/e/havana

Galeria. Imagens
de Havana após
anúncio de acordo

Plano para comunicações anima
‘cubanautas’ que enfrentam filas

Raúl Castro diz que regime não muda
e confirma ida à Cúpula das Américas

NA WEB

FOTOS RODRIGO CAVALHEIRO

TRIBUNA CONTRA
O IMPÉRIO OU
PRAÇA BARACK
Inaugurado em 2000, centro para manifestações
ao ar livre foi construído para provocar os EUA

Pressões. Após anúncio de acordos com os EUA para retomar diálogo e ampliar viagens e trocas comerciais, presidente de Cuba
afirma que trajetória até retomada plena da relação bilateral será uma luta “longa e difícil” e reafirma apoio ao chavismo na Venezuela

HAVANA

Alguém que chegue a Havana
em busca de hospedagem em
uma “casa de família”, forma
mais barata de dormir em
Cuba, deve ser discreto ao per-
guntar se o local tem internet.
“Ele quer um quarto com ‘aqui-
lo’”, grita uma cubana sem cone-
xão, Marta, à vizinha do tercei-
ro andar, Elisabeth, que tem
“aquilo”. A internet na ilha é tão
rara e ruim que usuários fazem
fila no mercado oficial e forne-
cedores criam um paralelo.

Tal cenário, em que pronun-
ciar internet é perigoso, pode
mudar em função de três frases
do discurso de 15 minutos de Ba-
rack Obama na quarta-feira.
“Creio no livre fluxo da informa-
ção. Infelizmente, nossas san-
ções a Cuba negaram ao país o
acesso à nova tecnologia que
deu novas habilidades aos indi-
víduos em todo o mundo. Por
isso, autorizei o aumento das co-
nexões de telecomunicaçõesen-
tre os EUA e Cuba”, disse Oba-
ma. “Recebemos com satisfa-
ção a decisão de Cuba de dar
maior acesso à internet a seus
cidadãos”, insistiu Obama.

No papel, o elogio do america-
no tem sentido. Um em cada
quatro cubanos tem acesso à re-
de, segundo o Escritório Nacio-
nal de Estatística (ONE). Na
conta estatal, entretanto, en-
tram centros que oferecem co-
nexão de baixo custo a uma in-

tranet, onde apenas estão dispo-
níveis e-mail, páginas oficiais e
educativas, uma espécie de Wi-
kipédia cubana e sites de na-
ções amigas. Quem quer acesso
à rede tradicional, com diversi-
dade de opiniões, tem duas op-
ções: telecentros estatais (US$
4,5 por hora) com longas filas
ou grandes hotéis (entre US$ 6
a US$ 8 por hora). Isso restrin-
ge o acesso a 5% dos cubanos.

Às 7h15 de sexta-feira, Elys Ló-
pez, de 29 anos, estava em uma
fila na unidade central da em-
presa estatal de comunicações,
a Etecsa, em Havana, na Rua
Obispo. Esperava para instalar
o acesso a e-mail no celular
cubano, serviço pelo qual o Esta-
do cobra US$ 1,50 por mês e
US$ 0,20 por mensagem. Não
há opção para ter internet no
aparelho. Moradora da Alema-
nha, onde estuda alemão e pre-
tende cursar um master em co-
municação, ela disse levar um
“choque tecnológico” a cada re-
gresso para visitar a mãe, Nora,
que esperava a seu lado a loja
abrir, às 8h30.

“Essa aproximação anuncia-
da por Obama e Raúl vai melho-
rar. Meu sonho seria colocar re-
de em casa para minha mãe fa-
lar comigo por Skype”, disse, na
fila de 70 pessoas. “É preciso es-
perar pra ver”, ponderava a
mãe, de 63 anos, que deve sair
pela primeira vez da ilha para
rever a filha em 2015.

Pelos planos de Obama, com-
panhias americanas não só po-
derão vender equipamentos e
programas, mas serão estimula-
das a investir em infraestrutura
em Cuba. À revista Time, o ana-
lista Larry Press, que acompa-
nha a tecnologia local, associou
a ilha a um “campo aberto”. Co-
mo quase não há estrutura, po-
deria ser instalada diretamente
uma rede de altíssima velocida-
de. Para isso, seria essencial a
permissão do regime a uma in-
ternet totalmente livre.

Um acesso assim pode alte-
rar a visão que os cubanos têm
do mundo e, por consequência,
de si. Esta era a intenção do go-
verno americano ao autorizar
em 1992 companhias a provi-
denciar serviços eficientes de
telecomunicação entre os EUA
e Cuba. Naquela época, come-
çou o chamado “período espe-
cial”, em que Cuba deixou de
ter subsídios com o fim da
URSS e entrou numa crise eco-
nômica amenizada por uma for-
te abertura ao turismo.

A justificativa do governo pa-
ra o acesso restrito à internet é a
conexão por satélite utilizada
antes da instalação de um cabo
submarino que liga o leste de
Cuba à Venezuela, entre 2010 e
2011. A ilha está impedida de se
conectar a cabos internacionais
que passam perto de sua costa,
em razão do embargo dos EUA,
iniciado em 1960. O governo
afirmava priorizar seu uso em
escolas, universidades e em ou-
tras instituições estatais.

O cabo de fibra ótica venezue-
lano começou a funcionar no
ano passado. Isso permitiu a
chegada de 52 mil internautas,
com a abertura de 118 salas de
navegação, mas não mudou a

qualidade. Muito menos levou
a internet às residências.

Em Cuba, as autorizações pa-
ra ter web em casa são raras. O
privilégio é reservado a especia-
listas, como médicos, jornalis-
tas e engenheiros ligados a uni-
versidades ou ativistas como a
blogueira Yoani Sánchez.

Vizinho de Elisabeth, o radia-
lista Javier também aluga quar-
tos em Havana Vieja, o centro

histórico da capital cubana. Ele
tem um conexão legal em casa
graças ao pai, um professor uni-
versitário que usa a rede à noite,
enquanto ele “navega” de ma-
nhã. Tem direito a 80 horas por
mês, a uma velocidade que va-
ria “entre 40 e 42 Kb/s, com sor-
te 45 Kb/s”. Isso equivale à de
uma rede discada de má qualida-
de. “Na prática, quem tem o pri-
vilégio e precisa de dinheiro sub-

loca a rede. Também é comum
alugar a linha de estudantes es-
trangeiros, que por lei têm direi-
to à rede”, explica com naturali-
dade. No mercado paralelo, um
estrangeiro cobra US$ 120 para
abrir um contrato e depois US$
5opormêsparaser ointermediá-
rio. Soma-se a isso pagamento
ao Estado, de US$ 30 por 60 ho-
ras. O salário médio de um cuba-
no é de US$ 20.

“É um lixo. Alguns sites sim-
plesmente estão bloqueados.
Outros são livres, mas evito na-
vegar para não ser pego pela cen-
sura e me incomodar. Me infor-
mo olhando os títulos, mas não
clico nas matérias”, diz Javier.

Com conexão ilegal “àquilo”
em sua sala, Elisabeth aluga
seus quartos com maior fre-
quência, embora cobre os mes-
mos US$ 25 que Marta pela diá-
ria – preço tabelado pelo Estado
para dar renda a quem tem até
duas habitações para turistas.
“Estou com todas lotadas esta
semana”, explica. Sobrenomes
foram omitidos a pedido de
Marta, Elisabeth e Javier. / R.C.

Contato.
Elys López
(de azul),
que vive na
Alemanha,
sonha com
conexão
mais
frequente
com a mãe

Desconectados. Interessados em navegar esperam numa fila diante de telecentro estatal

Turismo ideológico. José Luis (D) com amigos mexicanos

Cidadãos da ilha esperam
que abertura de telefonia
e internet prevista nos
acordos entre Havana e
Washington se cumpra

Tabuleiro alterado
Diálogo entre EUA e
Cuba deixa Maduro
em xeque. Pág. A18

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / HAVANA

O presidente de Cuba, Raúl
Castro, disse ontem que os
acordos anunciados com os
Estados Unidos na quarta-fei-
ra são “um importante pas-

so”, mas que ainda há um lon-
go caminho até que as rela-
ções entre Washington e Ha-
vana estejam normalizadas.
“O essencial ainda permane-
ce (sem solução): o fim do blo-
queio econômico, comercial
e financeiro contra Cuba.”

A retomada plena de laços exi-
girá uma luta “longa e difícil”,
afirmou o líder, após enfatizar
que os acordos com a Casa Bran-
ca não significarão uma mudan-
ça no regime político da ilha.

Raúl prometeu, ainda, man-

ter o apoio dado ao governo de
Nicolás Maduro, na Venezuela.
O governo cubano, de acordo
com seu presidente, continuará
“dando apoio frente às tentati-
vas de desestabilização do go-
verno legítimo conduzido pelo
companheiro presidente Nico-
lás Maduro Moros. Rechaça-
mos as pretensões de impor san-
ções a essa nação irmã”.

Na quinta-feira, o presidente
americano, Barack Obama, assi-
nou uma lei aprovada pelo Con-
gresso impondo restrições de

viagens e congelamento de
bens de autoridades venezuela-
nas envolvidas na repressão aos
protestos ocorridos no país nos
primeiros meses do ano.

Bloqueio. A cobrança do fim
do embargo feita por Raúl en-
frenta, pelo lado americano,
um obstáculo forte: a queda das
sanções deve ser aprovada pelo
Congresso em Washington.

Parlamentares republicanos,
que controlarão as duas Casas
legislativas do país a partir de

janeiro, já prometeram impedir
o fim do embargo.

Cúpula. Discursando durante
sessão da Assembleia Nacional,
na capital, o líder cubano tam-
bém confirmou que participará
da Cúpula das Américas de
2015, em abril, no Panamá. Será
a primeira vez desde a criação
do encontro, há 20 anos, em
que Cuba estará presente.

Durante a reunião, é espera-
do um encontro entre Raúl e
Obama. Os dois já apertaram as

mãos no ano passado, durante o
velório de Nelson Mandela, na
África do Sul.

Espiões. Na sessão de ontem
do Parlamento cubano, além do
discurso de Raúl, ocorreu uma
recepção oficial dos parlamen-
tares aos três espiões liberta-
dos na semana passada pelos Es-
tados Unidos como parte dos
acordos para retomar o diálogo.
Recebidos como heróis, os três
foram muito aplaudidos pelos
deputados. / COM AP
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Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL A HAVANA

O embaixador Cesário Melanto-
nio está há um ano em Cuba,
depois de passagens por Irã e
Egito. Na sexta-feira, na sede da
missão brasileira no bairro de
Miramar, ele defendeu o papel
brasileiro na aproximação en-
tre EUA e Cuba, admitiu que o
interesse do País pela ilha tem
componentes ideológicos e res-
saltou: “Há dois outros Portos
de Mariel por construir”. A par-
ticipação do BNDES no finan-
ciamento da obra de US$ 957
milhões é alvo de controvérsia.

● O senhor imaginava que a rea-
proximação entre EUA e Cuba
seria tão repentina?
Imaginar, ninguém poderia. Is-
so estava no horizonte, com ba-
se em informação do corpo di-
plomático em Cuba. Entre os
embaixadores estrangeiros
com quem converso muito,
não conheço um que achasse
que aconteceria este mês.

● O senhor foi pego de supresa?

De surpresa, não. Todos espe-
culavam com essa possibilida-
de para o ano que vem. Não se
sabia o mês.

● Por que a mediação do Vatica-
no e não de países mais próxi-
mos, incluindo o Brasil?
Se sabia tanto da participação
do Vaticano quanto do Cana-
dá. Mas esse tipo de operação
só funciona se houver segredo.

● Incomoda essa crítica à partici-
pação brasileira por não ter sido
protagonista no episódio?
Não, porque isso é totalmente
falso. Não vou entrar em deta-
lhes, mas o Brasil teve uma par-
ticipação importante nesse
processo, e não é de hoje. O
Brasil nunca participou como
moderador, como foram o Va-
ticano e o Canadá. Mas vem fa-
cilitando esse tipo de contato.
Não é verdade que o País não
usou seu peso.

● Essa discrição não fez o País
levar poucos méritos?
Às vezes não interessa ter méri-
to público, mas ser eficiente.

● Uma das maneiras de fortale-
cer essa aproximação foi a parti-
cipação no Porto de Mariel (finan-
ciado pelo BNDES e construído
pela Odebrecht)?
Não só, mas também. Depois
da China e da Venezuela, o Bra-

sil tem a terceira maior presen-
ça em Cuba. Mas é preciso es-
clarecer que não há investi-
mento de empresas estatais.
Tem financiamento de bancos
estatais. Todo investimento é
privado. E empresas só vêm se
acharem que vão ter lucro.

● O que isso significa em núme-
ros?
A China é o primeiro, por seu
tamanho. Seus negócios com
Cuba chegam a cerca de US$ 2
bilhões. O Brasil tem US$ 700
milhões. A Venezuela é rele-
vante pelo fornecimento do pe-
tróleo para Cuba.

● China em primeiro, Venezuela
em segundo. Não se presta a
uma leitura ideológica o Brasil
ser o terceiro?

Não vou excluir a leitura ideo-
lógica, nem negar. Isso seria ir
contra a realidade. A maioria
dos governos eleitos na Améri-
ca Latina tem governos pro-
gressistas, de centro-esquerda
ou de esquerda. Essa maioria
teve um peso no processo, não
só em Cuba como nos EUA.
Uma das acusações aos EUA é
que não dão atenção à América
Latina. Essa aproximação é si-
nal de que o governo Obama
resolveu dar maior atenção à
América Latina. Os EUA,
olhando para a conferência de
Cúpula das Américas de abril
no Panamá, estavam isolados
não só na América Latina, mas
na do Norte, com seu grande
parceiro, o Canadá, país que
mais manda turistas a Cuba
(um em cada três).

● Essa virada na imagem do Oba-
ma é natural?
Todo o presidente em final de
mandato, tendo oito anos de
governo e dois anos pela fren-
te, pensa na imagem que terá
na história. Obama teve cora-
gem política. E muito porque
em pouco tempo os republica-
nos consolidarão uma maioria
nas duas Casas do Congresso.

● A maioria republicana pode
complicar uma supressão do em-
bargo?
O fim do embargo é complica-
do, pois depende da Câmara e
do Senado. Mas Obama já ti-
nha liberado mais turistas ame-
ricanos, já são meio milhão
por ano, o segundo grupo.

● O mercado cubano tem só 11
milhões de habitantes. Por que a
imagem de que é tão lucrativo e
é importante entrar primeiro?
Realmente, o mercado cubano
não é o principal. São importan-
tes as possibilidades de usar o
Porto de Mariel, o primeiro de
três que serão zonas exclusi-
vas, com benefícios fiscais. Se-
rão construídos mais dois em
locais ainda não definidos. A
ideia é usar Cuba como trampo-
lim para reexportação. Essa é a
estratégia para atrair empresas.
Antes dessa aproximação com
os EUA, Mariel tinha dimensão
menor. As restrições que havia
de não poder atracar em porto
americano por 180 dias após
ter parado em porto cubano se-
rão derrogadas. O custo opera-
cional vai diminuir e isso valo-
rizará Mariel.

● Essa segunda etapa do porto
também terá empresas brasilei-
ras?
A administração do porto já es-
tá concedida a Cingapura des-
de o início do projeto. A autori-
dade de portos de Cingapura é
altamente eficiente. A zona de
atividade exclusiva ainda será
dividida em dez setores. Ainda
haverá uma licitação.

● É vantagem participar só da
primeira etapa? A exploração do
porto não seria mais benéfica?

Politicamente, é importante.
Se você se aproxima de um
país em um momento difícil,
em que outros não o fazem,
quando ele se abre você tem
uma credibilidade política
maior. Maior presença econô-
mica dá mais peso político.
Agora, as autoridades cubanas
decidirão quem vai investir
quando, como e em que setor.
Empresas brasileiras já conhe-
cem o mercado, as dificulda-
des, as regras, o quadro jurídi-
co e têm rede de contatos. Des-
de 1985, quando voltamos a ter
relações diplomáticas, a aproxi-
mação com Cuba nunca re-
cuou. Claro que com o presi-
dente Lula e a presidente Dil-
ma ela se acentuou.

● Essa simpatia pelos brasilei-
ros, o fato de cubanos menciona-
rem as novelas, ajuda o Brasil?
Esse soft power é inegável. O
interesse pela cultura brasilei-
ra vem das novelas, eles têm
uma grande identificação com
os personagens. A sociedade
brasileira e a cubana se pare-
cem muito. Mas também tem
uma afinidade muito grande
pela proximidade de ambos
com a África.

● Esse consumo de tecnologia
exibido nas novelas pode estimu-
lar uma mudança de mentalida-
de, caso se confirme essa melho-
ra no acesso à internet?
Isso vai acontecer. Uma das
áreas mais afetadas será a dos
bancos, com a utilização de car-
tões de créditos de america-
nos (cartões de cidadãos de ou-
tros países já são aceitos). A
melhora em internet, telefonia
celular e fixa vai ocorrer.

● O acesso à informação livre e
rápida pode mudar o regime?
A modernidade tecnológica é
inexorável e qualquer regime
tem de conviver com ela.

● Esse regime é compatível com
livre acesso à informação?
Não vou entrar nessa discus-
são porque não raciocino so-
bre hipóteses. Melhor esperar
que aconteça.

Opapa Francisco foi o grande interlo-
cutor que, por empenho pessoal e
capacidade de diálogo, ajudou Cuba

e Estados Unidos a reatar relações diplomá-
ticas, mas não se pode esquecer o papel que
seus predecessores João Paulo II e Bento
XVI desempenharam para se chegar a esse
“milagre”, após mais de meio século de rom-
pimento. O argentino Jorge Mário Bergo-
glio, que ganhou esse presente de aniversá-
rio no dia 17, quando completou 78 anos,
atribuiu à habilidade e à paciência dos diplo-
matas – incluindo os negociadores da Santa
Sé – o mérito da reaproximação entre Hava-
na e Washington.

Essa modéstia não lhe tira o mérito dos
telefonemas entre ele e os presidentes Raúl
Castro e Barack Obama, para costurar o
acordo anunciado na quarta-feira.

Quem abriu caminho para o entendimen-
to foi o polonês João Paulo II. Ele chegou ao
pontificado com uma demonstração de sim-
patia do então presidente Fidel Castro, que,
apesar das divergências ideológicas, lhe su-
geriu uma escala em Cuba, em sua viagem
ao México, para a assembleia dos bispos lati-
no-americanos e do Caribe, em Puebla, em
fevereiro de 1979.

O Vaticano descartou o roteiro, com o ar-
gumento de que uma visita a Havana teria
de ser preparada com mais tempo, sobretu-
do porque a Igreja não tinha total liberdade
para exercer sua ação religiosa em Cuba. A
situação melhorou nos anos seguintes, per-
mitindo a João Paulo II realizar uma visita
a Havana e mais três cidades cubanas em
janeiro de 1998.

Era uma peregrinação pastoral para levar
força e solidariedade aos católicos, mas
também uma visita de Estado. Fidel Castro
recebeu João Paulo II com cortesia e emo-
ção. O papa defendeu os direitos humanos e
liberdade de culto religioso, mas também
condenou o embargo econômico imposto à
ilha pelos Estados Unidos – e o governo
cubano lhe ficou grato por essa postura polí-
tica e humanitária. Na missa celebrada na
Praça da Revolução, em Havana, o papa con-
denou os “sistemas ateístas” e o “neolibera-
lismo capitalista”.

Bento XVI retomou os mesmos temas, ao
visitar Santiago de Cuba e Havana, em mar-
ço de 2012, um ano antes de renunciar ao
pontificado. Não usou a palavra embargo,
mas reiterou o que o governo de Cuba, já,
na época, conduzido por Raúl Castro, espe-
rava (e receava) ouvir. Suas palavras: “Que
ninguém se veja impedido de tomar parte
nessa tarefa apaixonante (a busca de uma

sociedade de largos horizontes, renovada e
reconciliada) pela limitação das suas liber-
dades fundamentais, nem eximido dela por
negligência ou carência de recursos mate-
riais; situação esta, que fica agravada quan-
do medidas econômicas restritivas impos-
tas de fora ao País pesam negativamente
sobre a população.”

João Paulo II e Bento XVI atuaram nos
bastidores, em encontros e troca de corres-
pondência, com os governantes de Cuba e
dos Estados Unidos, mas foi Francisco
quem marcou o tento final. Ele enviou uma
carta aos dois presidentes, americano e
cubano, “convidando-os a superar os obstá-
culos existentes entre os seus países e che-
gar a um acordo”, conforme revelou o secre-
tário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro
Parolin, em entrevista à Rádio Vaticano.
“Tudo isso, certamente, é devido ao fato de
o papa Francisco vir daquela região”, obser-
vou o cardeal.

✽

CENÁRIO: José Maria Mayrink

ENTREVISTA

C om sua economia em passo
lento e o comércio travado,
os governantes da América

do Sul pouco têm a comemorar. No
lugar de conquistas, sobram discur-
sos ufanistas e brados contra o ad-
versário de rotina.

Não foi diferente na abertura da
47.ª Cúpula do Mercosul que, na se-
mana passada, reuniu líderes sul-
americanos, na Argentina. Já no fi-
nal, o libreto mudou.

A presidente brasileira, Dilma
Rousseff, mal terminara seu longo
discurso quando seu par argentino,
Cristina Kirchner, anfitriã do even-
to, empunhou o microfone e rou-
bou a cena. Disse que, naquele mo-
mento, o presidente americano, Ba-
rack Obama, e o líder cubano, Raúl

Castro, acabaram de decretar o início
do fim da Guerra Fria.

Após 53 anos de inimizade visceral,
intrigas e conflitos abertos e terceiriza-
dos, os dois protagonistas do último
capítulo do mais arrastado contencio-
so das Américas ensaiaram a paz. “Pa-
ra nós, com cabelos brancos, que pinta-
mos, mas os temos”, disse a presidente
argentina, “é um momento histórico”.

Ainda mais histórico, talvez, pelo fa-
to de que a mais dramática guinada na
diplomacia latino-americana do últi-
mo meio século parece ter flagrado os
líderes latinos dormindo no ponto.
Sim, quase todos os governantes da re-
gião já aconselharam os EUA a desisti-
rem do embargo inútil.

No entanto, nenhum deles teria par-
ticipado da reaproximação, além do

próprio Raúl Castro e do papa Francis-
co. Foram 18meses de cortejo e conver-
sa, iniciadas no Canadá e finalizadas
no Vaticano, aparentemente sem que
nenhum outro mandachuva soubesse,
muito menos fizesse parte. “Pensa-
mos que esse dia jamais viria”, admitiu
a presidente brasileira.

Tamanho distanciamento convida a
reflexão. No último meio século, Cuba
serviu à região menos como aliado que
porrete, útil para brandir contra o im-
pério gringo. Esqueça o fato de que qua-
se todos os vizinhos latinos já desisti-

ram há anos da censura e repressão mi-
litar à cubana.

Só que os irmãos Raúl e Fidel Castro
ainda vestem o figurino de heróis, pri-
meiro por deflagrar a revolução pelas
costas de Washington e, depois, por
ter sobrevivido às maiores conspira-
ções do Tio Sam, de complôs de assassi-
nato ao embargo econômico.

E agora, companheiros? Como será
o antro sem o ogro? Ou, nas palavras da
blogueira cubana dissidente e colunis-
ta do Estado Yoani Sánchez: “Davi não
pode sobreviver sem Golias”.

O embargo gringo à ilha ainda não
terminou. Essa decisão é exclusiva do
poder legislativo americano. Lá, a
Guerra Fria ainda segue, graças à ban-
cada cubano-americana, que pensa a
política com o fígado. Sabe, afinal, que
a abertura para Cuba não é uma abertu-
ra cubana. Pior para o eventual envia-
do americano à Havana, que será saba-
tinado pelos congressistas.

E os presos políticos, a censura e a
espionagem doméstica, tão familiares
à vida e obra cubanas quanto os Che-
vrolets dos anos 50? “Ainda não é o
nosso Dia D”, escreveu Yoani.

Já na Venezuela, o impacto deve ser
bem maior. A julgar pelo seu espanto, o
presidente Nicolás Maduro nada sabia
das articulações de Cuba e EUA. Há

poucos dias, Maduro repreendia o
país de Obama pela imposição de
sanções “imperialistas” a diversas
autoridades venezuelanas. Já no
Mercosul, ele rasgava elogios ao
“gesto de valentia” do americano.

É um sinal dos tempos. No tempo
de Hugo Chávez, Cuba era o aliado
carnal. Foi em Havana que Chávez
lutou contra seu câncer durante 18
meses. Falava-se em fundir os dois
países: Cubazuela, os ironistas de
plantão o batizaram.

A ilha dos Castro enviou milhares
de arapongas para ajudar o governo
a bisbilhotar a vida alheia venezuela-
na. Chávez agradeceu com navios
de petróleo a preços camaradas.
Agora, com a economia venezuela-
na na berlinda, Castro sabe que a
mamata bolivariana está com os
dias contados. Pelo jeito, já arranja-
ra um outro padrinho.

“Há dois dias, Maduro pediu aos
venezuelanos para queimar seus vis-
tos americanos”, escreveu a oposito-
ra Maria Corina Machado, no Twit-
ter. “Entretanto, Raúl Castro arru-
mava o seu.” Adíos Cubazuela. Hola
Tio Sam.

✽

É COLUNISTA

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADAO

O adeus à ‘Cubazuela’

Aproximação de Cuba
com Vaticano marca
história de 3 papados

‘Há mais
dois Portos
de Mariel
previstos’

Cesário Melantonio Neto, embaixador do Brasil em Cuba

Quase todos os governantes
da região já aconselharam os
EUA a desistirem do embargo

Acordos. Diplomata diz que Brasil teve papel fundamental

●✽ macmargolis@terra.com.br

Representante do Brasil
admite matiz ideológico
no interesse pela ilha, mas
destaca peso político que
presença econômica traz

MAC
MARGOLIS
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Vídeo. Veja vídeo
sobre escassez de
internet na ilha

Internacional

● O ESTADO EM CUBA

www.estadao.com.br/e/faltarede

● O presidente dos EUA, Barack
Obama, disse ontem em entrevis-
ta à emissora de TV à cabo CNN
que fará “tudo o que puder” para
fechar a prisão de Guantánamo,
em Cuba. “É contrário aos nos-
sos valores e é muito cara. Esta-
mos gastando milhões para cada
preso. E reduzimos a população
significativamente”, disse ele.
Durante a campanha para reelei-
ção e durante a segunda posse,
há quase seis anos, Obama pro-
meteu fechar o local, dizendo que
a instituição prejudicava a ima-
gem dos EUA no mundo. Na últi-
ma etapa dos esforços para fe-
char a prisão, quatro afegãos deti-
dos há mais de uma década fo-
ram enviados para casa, o gover-
no anunciou no sábado. /REUTERS

NA WEB

Cubanos temem que abertura na
economia aumente criminalidade

FOTOS: RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

Informe Publicitário

RUA PAMPLONA, 1200 - TEL (PABX): (11) 3886-4900 - SP

No dia 16 de dezembro, o 
presidente da Corregedoria Geral 
da Administração do Estado de São 
Paulo e do Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), Gustavo 
Ungaro, esteve no CRECISP e falou 
sobre a questão da transparência nos 
órgãos públicos, e das medidas de 
fortalecimento para que se possa 
prevenir situações irregulares.

“O Brasil está entre as 10 
maiores potências econômicas do 
Planeta, mas em termos de corrup-
ção, estamos entre a sexagésima e 
a septuagésima posições. Há muito 
que se avançar em termos éticos. Os 
mecanismos de controle interno, de 
prevenção, precisam ser reforçados, 
para evitar que algumas situações 
possam se repetir em menor escala.”

“Em 1988, com a Nova Cons-
tituição, o nosso sistema de Justiça 
começou a agir de maneira diferen-
te, com algumas dificuldades estru-
turais em termos de morosidade, 
de falta da eficiência almejada. No
entanto, houve uma certa evolução 
das instituições no campo do con-

trole interno.” Segundo Ungaro, o 
funcionamento da corregedoria, de 
auditorias, ouvidorias, controlado-
rias procura justamente acompanhar
os procedimentos, verificar a lega-
lidade a regularidade das situações 
na gestão pública, ouvir os usuários 
dos serviços, ter canais para receber 
denúncias e fazer, então, auditoria de 
verificações por amostragem.

“No caso do Estado de São 
Paulo, temos o sistema estadual de 
controladoria, onde existem diversas 
auditorias funcionando, e todos os 
órgãos do Estado são auditados por 
auditores da Secretaria da Fazenda, 
que fiscalizam todos os anos por 
amostragem, em todos os órgãos.  
Existem ouvidorias, que são canais 
permanentes para receber reclama-
ções, sugestões, para ouvir o usuário 
do serviço público e o cidadão. São 
mais de 250 ouvidorias em funcio-
namento.”

Ungaro explicou também que 
no âmbito do estado há comissões 
de ética para incentivar as condutas 
moralmente adequadas, para se 

manifestar, em casos concretos, 
para orientar os agentes públicos. E 
existem, ainda, diversas Corregedo-
rias, não apenas a Geral, mas as da 
Polícia Militar, e da Polícia Civil. 
Assim, a corregedoria geral faz um 
papel concorrente, pois tem uma 
atribuição para conhecer qualquer 
situação, mesmo que as apurações 
possam ser feitas também pelas 
outras corregedorias.”

“A Corregedoria Geral, que 
tem a retaguarda da Casa Civil e se 
vincula ao gabinete do Governador, 
recebe as informações de todas as 
ouvidorias. O planejamento verifica
o cumprimento da lei orçamentária, 
o plano anual e o atingimento das 
metas. Os processos punitivos 
contra agentes públicos são todos 
feitos no âmbito da Procuradoria 
Geral do Estado.” Ungaro lembrou 
que o site da Corregedoria (www.
corregedoria.sp.gov.br)  é uma fer-
ramenta para essa interação, para 
que qualquer pessoa possa obter 
informações e eventualmente fazer 
uma denúncia.

CRECISP recebe presidente da Corregedoria 
Geral da Administração de São Paulo

À esq., José Augusto Viana Neto (pres. CRECISP), Gustavo Ungaro (pres. da 
Corregedoria Geral) e Alberto Tomita (diretor tesoureiro do CRECISP)

Os Corretores de Imóveis, Conselheiros, 
Delegados e Funcionários do 

CRECISP desejam um Feliz Natal a 
todas as famílias brasileiras!

O CRECISP informa que todos os seus cursos e palestras são totalmente gratuitos a todos os correto-
res de imóveis do Estado de S. Paulo. O Conselho, bem como todos os seus representantes, não patro-
cinam ou apoiam nenhuma iniciativa que envolva custos aos profissionais inscritos nesta autarquia.

Cortiços.
Venda ilegal
de charutos
cubanos
acontece
em lojas
clandestinas

Obama promete
‘fazer tudo’ para
fechar Guantánamo

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / HAVANA

Aos 65 anos, a professora de
matemática Lizette Sobrino,
moradora de Havana, não co-
nhece uma só pessoa que te-
nha sido assaltada, muito me-
nos assassinada. Se precisa
sair de casa de madrugada,
não toma precaução. Desde o
anúncio de que EUA e Cuba re-
tomarão relações diplomáti-
cas, na quarta-feira, ela e mi-
lhões de cubanos estão preo-
cupados em perder o que ci-
tam com orgulho entre inúme-
ras privações, a segurança.

“Em 48 anos de magistério,
nunca vi droga. Não sei a que se
parece”, diz Lizette. Ontem, ela
demonstrava espanto com o ca-
so de um policial que matou um
menino que tinha uma arma de
brinquedo “em um país qual-
quer”. “Não entendemos como
isso ocorre em outros lugares.
As pessoas perderam o cérebro.

Tenho muito medo que acabe a
nossa tranquilidade e comece
aqui o que só conhecemos na
TV”, diz.

Dados gerais sobre criminali-
dade urbana em Cuba são segre-
do de Estado. Mas o indicador
mais usado, o de homicídios, é
um exemplo de que o país é se-
guro. Segundo relatório do Es-
critório da ONU sobre Drogas e
Crimes de 2013. Cuba tem 4,2
homicídios por 100 mil habitan-
tes. É o segundo mais seguro da
América Latina depois do Chile
(3,1) e antes da Argentina (5,5).
O Brasil tem 25,2.

Praticamente sem crimes
contra a vida para combater, a
polícia se ocupa de reprimir pe-
quenos furtos e o assédio a turis-
tas dos chamados “jineteros”,
que aplicam pequenos golpes.
Um dos mais comuns é levar
quem busca charutos a lojas
clandestinas em cortiços. Em
uma promoção que invariavel-
mente está “no último dia”,
uma caixa da marca Cohiba
com 50 unidades é vendida por
US$ 40, enquanto nas lojas esta-
tais chega a custar US$ 300. O
governo alega que são falsos e
os vendedores dizem que são
desviados das fábricas com aval

dos administradores.
O jinetero Esteban Rodrí-

guez, de 38 anos, está animado
com o provável aumento de tu-
ristas americanos – um dos
itens anunciados pelo presiden-
te Barack Obama. Embora a Fló-

rida fique a 250 quilômetros de
Cuba, os americanos se acostu-
maram a fazer triangulações em
outros países para visitar a ilha,
sob ameaça de multa na volta.
“Ou faço isso para trazer algum
dinheiro para casa, ou não co-
mo”, justifica-se Rodríguez. Pa-
ra cada caixa vendida, ele ganha
uma cesta básica de comissão.
Mesmo quem trabalha à mar-
gem da lei, como ele, celebra a
baixa criminalidade. “Nunca fui
assaltado e não conheço quem
tenha sido. Minha mulher anda
à noite por qualquer lugar e não
me preocupo”, afirma.

Para a dissidência, o aumento
da criminalidade é uma tendên-
cia, mas não pela abertura em
curso. “A pobreza está aumen-

tando e isso eleva a criminalida-
de.A causa é o fracasso do mode-
lo totalitário de governo. A po-
breza não vai diminuir com a en-
trada de mais capital no país,
pois esse dinheiro vai para o re-
gime. A tendência, pelo contrá-
rio, é que aumente a desigualda-
de e isso agrave a violência”, opi-
na Elizardo Sánchez, presiden-
te da Comissão Cubana de Direi-
tos Humanos e Reconciliação
Nacional e favorável à reaproxi-
mação com os EUA.

Além de policiais uniformiza-
dos, as ruas de Havana têm segu-
rança invisível. Em cada quadra
háumComitêdeDefesadaRevo-
lução (CDR), ondeos problemas
daregião sãodebatidose levados
ao regime. Nos anos 90, quando
o narcotráfico tentou entrar na
ilha, informantes dos CDR o ini-
biram. Hoje, eles são uma versão
das câmeras de segurança.

Miguel Doris, de 63 anos, ins-
talou uma em frente à casa em
que nasceu e na qual aluga quar-
tos em Havana Vieja, centro his-
tórico. Comprou o equipamen-

to na única viagem ao exterior,
feita ao Equador em agosto.
“Ninguém vai roubar minha ca-
sa, mas dá uma tranquilidade
maior aos turistas”, explica.

A aposentada María Gutiér-
rez, de 61 anos, vizinha de Lizet-
te, fala de outras razões para a
baixa criminalidade. “É difícil
haver um roubo porque o porte
de arma é proibido. Além disso,
o crime é limitado pelo fato geo-
gráfico, estamos numa ilha. Se
alguém rouba algo em Havana e
foge para Santiago, sabe que cai-
rá no mar se seguir fugindo.”

Efeito colateral. Moradores de um dos países mais seguros da América Latina, com 4 homicídios por 100 mil habitantes, creem que
mudança na relação com EUA afetará sua tranquilidade; dissidência diz que violência tende a crescer por falhas na economia socialista

PLANTÕES/HORÁRIOS:

COMUNICADO
ÀS AGÊNCIAS E ANUNCIANTES

VEÍCULO

Estado e Classificados
Divirta-se
Paladar
Cad 2 e Classificados
Cad 2 e Classificados
Cad 2 e Classificados
Casa
Estado e Classificados
Divirta-se
Paladar
Cad 2 e Classificados
Cad 2 e Classificados
Cad 2 e Classificados
Casa

EDIÇÃO

25 e 26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014
25/12/2014
26/12/2014

27 e 28/12/2014
28/12/2014

01 e 02/01/2015
02/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
02/01/2015

03 e 04/01/2015
04/01/2015

FECHAMENTO

CLASSIFONE
TEL.: 3855-2001

24/12 - das 08h às 12h
25/12 - Sem expediente
31/12 - das 08h às 12h  
01/01 - Sem expediente

PUBLICIDADE • 24/12 e 31/12 - das 09h às 12h / 25/12 e 01/01/15 - Sem expediente

TEL.: 3856-2531

24/12 - Sem expediente
25/12 - Sem expediente
31/12 - Sem expediente  
01/01 - Sem expediente

BALCÃO:
SEDE - AV. ENGº C. ÁLVARES, 55 
TELS.: 3856-2139 • 3857-4611

24/12 - Sem expediente
25/12 - Sem expediente
31/12 - Sem expediente  
01/01 - Sem expediente

EXPEDIENTE -  FERIADO DE NATAL E ANO NOVO.
VEJA ABAIXO OS  HORÁRIOS DE FECHAMENTO
PARA ANÚNCIAR NESSE PERÍODO:

BALCÃO:
SHOPPING IGUATEMI 1A 04
TELS.: 3815-3855 • 3815-3523
24/12 - das 10h às 16h
25/12 - Sem expediente
31/12 - das 10h às 16h
01/01 - Sem expediente

SEDE - AV. PROF. CELESTINO BOURROUL, 100 • 2º ANDAR • Tel: 3856-2069 • 3856-4503

A.P. MATERIAL

24/12 até as 12h
22/12 até as 18h
23/12 até as 18h
23/12 até as 18h
24/12 até as 12h
26/12 até as 12h
23/12 até as 18h
31/12 até as 12h
29/12 até as 18h
30/12 até as 18h
31/12 até as 12h
31/12 até as 12h

normal
30/12 até as 18h

11h
19h
17h
12h
11h
11h
18h
11h
19h
17h
12h
11h
11h
18h

24/12 (4ª f)
19/12 (6ª f)
23/12 (3ª f)
23/12 (3ª f)
24/12 (4ª f)
24/12 (4ª f)
19/12 (6ª f)
31/12 (4ª f)
26/12 (6ª f)
30/12 (3ª f)
30/12 (3ª f)
31/12 (4ª f)
31/12 (4ª f)
26/12 (6ª f)

CIA

acesse

130
VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

Turismo. Morador instalou
câmeras de segurança
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Maior envio de remessas
é trunfo contra escassez
Cubanos que sofrem com falta de artigos subsidiados pelo Estado esperam
que ampliação de limite para dinheiro remetido dos EUA atenue problema

S emana passada ocorreu a
mais profunda transformação
nas relações entre os Estados

Unidos e Cuba em mais de meio sé-
culo. Por que agora? A resposta sur-
preendenteé que a biologia e a tecno-
logiacriaram ascondições que torna-
ram possível esse acordo.

A biologia determina tanto o enve-
lhecimento dos irmãos Castro e de
outros líderes cubanos de sua gera-
ção, como o de seus adversários no
exílio, que estão localizados predo-
minantemente nos EUA, no Estado
da Flórida. Estas mudanças geracio-
nais alteraram os antigos equilíbrios
políticos dentro do regime cubano e
napolítica eleitoralamericana. A bio-
logia interveio também na forma do
câncer que vitimou o presidente Hu-

go Chávez. O desaparecimento do lí-
der venezuelano contribuiu para au-
mentar o caos institucional que tornou
este país petrolífero um benfeitor me-
nos seguro para Cuba.

A tecnologia – em especial as inova-
ções na extração de gás e petróleo –
permitiu que os EUA revolucionassem
o mapa energético do mundo. Entreou-
tras coisas, forçou a queda dos preços
do petróleo. Essa queda (impulsionada
também pela redução do consumo
mundial do petróleo bruto) debilitou
ainda mais a já devastada economia ve-
nezuelana reduzindo assim sua capaci-
dade de continuar mantendo Cuba. O
regime de Havana viu-se então na ne-
cessidade de buscar uma alternativa
econômica e, surpreendentemente, a
encontrou em seu arqui-inimigo, os

EUA. Diz muito do prognóstico que
têm os bem informados cubanos do
que vai se passar na Venezuela quando
decidem abandonar seu generoso e in-
condicional país títere para se abrir aos
investimentos, ao comércio e ao turis-
mo americanos.

Nos EUA também ocorreram mu-
danças políticas queaplainaram ocami-
nho do acordo entre Obama e Castro. A
paralisia no Congresso e os resultados
das eleições intermediárias que deram
a maioria aos republicanos colocaram
Obama diante da possibilidade de pas-
sar os dois anos que lhe restam na Casa
Branca sem poder fazer muita coisa.
Por isso, ele prometeu que se o Poder
Legislativo não agisse, então “onde e
quando eu puder tomar medidas sem o
Congresso... eu o farei”. Obama cum-

priu a promessa e empreendeu refor-
mas importantes. Ele agiu unilateral-
mente no campo da imigração, da mu-
dança climática, dos empréstimos a es-
tudantes e de outros temas sensíveis
que até agora não puderam ser atendi-
dos por outros presidentes. E agora de-
cidiu agir sobre o fracassado, mas até
agora politicamente intocável, embar-
go a Cuba. A idade avançada do exílio
cubano nos EUA sem dúvida facilitou
esta decisão. A geração de exilados
cubanos que se opunha ferozmente a
qualquer liberalização da política com
respeito a Cuba tinha um grande peso
eleitoral na Flórida. Mas essa geração
está sendoprogressivamente substituí-
dapor um novo grupo de eleitorescuba-
no-americanos mais jovens e mais dis-
postos a explorar novas opções.

Por sua parte, o regime de Castro há
muito vem adiando algumas reformas
que, embora fortalecedoras de sua eco-
nomia, significariam admitir o fracasso
da revolução. Retardar a hora da verda-
de só foi possível graças ao enorme sub-
sídio que a Venezuela vem concedendo
a Cuba há mais de uma década. Mas
este salva-vidas está ameaçado. Não há
dúvidas de que o colapso econômico e
o caos institucional da Venezuela fo-
ram fatores importantes para motivar
o regime cubano a procurar alternati-

vas para quando Caracas não puder
prosseguir com o apoio de que de-
pende a precária economia da ilha.

O que vai ocorrer agora? As conse-
quências da nova relação entre EUA
e Cuba são muitas e ninguém tem
clareza sobre suas repercussões.

Mas é óbvio que esse acordoajuda-
rá a economia cubana e, portanto,
dará um respiro ao regime dos Cas-
tros. Mas também é óbvio que man-
ter um brutal Estado policial e re-
pressivonum país mais aberto e inte-
grado ao mundo é mais difícil do que
fazê-lo numa sociedade fechada, fa-
minta, e cada vez mais pobre. Isso
não quer dizer que a transição para a
democracia em Cuba começou. Mas
o acordo assinado sugere que o regi-
me de Havana está condenado a
abandonar muitas das até agora sa-
gradaspremissas que guiaram suare-
volução. E, mais importante ainda, o
acordo com os EUA sugere também
que, se necessário, os líderes cuba-
nos estão dispostos a esquecer a re-
volução para se manter no poder. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

✽

É EX-DIRETOR EXECUTIVO DO BANCO

MUNDIAL E MEMBRO DO CARNEGIE

ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

Reaproximação tardia
●✽ MNaim@ceip.org

MOISÉS
NAÍM

Em falta. Dona de casa exibe caderneta para mostrar que alimentos são insuficientes

Prezado cliente: preços por pessoa, somente passagem aérea em classe econômica saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. Condições de pagamento com parcelamento 0+10 vezes 
sem juros no cartão de crédito ou 1+9 no boleto bancário. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Preços calculados ao câmbio 
especial CVC em 19/12/14 US$ 1,00 = R$ 2,38. Oferta limitada de lugares e reservas sujeitas a confirmação. Passagem aéreas: não é possível alterar datas de ida ou volta. Bases em dólar referentes aos preços publicados para primeiro passageiro: Réveillon – Nova York 28/12  
US$ 1.968; Miami 30/12 US$ 1.318. Férias De Janeiro - Miami 2/1 US$ 1.608; Miami 4/12 US$ 1.608; Nova York 3/12 US$ 1.818; Punta Cana 4/1 US$ 1.258; Punta Cana 11/1 US$ 1.328; Orlando 8/1 US$ 1.678; Orlando 10/1 US$ 1.678;. *Segundo passageiro grátis. Consulte condições.

Vá até a CVC mais próxima ou fale com seu agente de viagens.

PARAÍSO ............................................................. 2146-7011
ABC ATRIUM SHOPPING .................................. 3135-4555
BOULEVARD CASA VERDE ..............................3586-4858
BRAZ LEME ....................................................... 3586-7888
CONSOLAÇÃO ....................................................2103-1222
EMBU PLAZA SHOPPING ................................ 4704-3536
EXTRA MOOCA ...................................................2062-3711

EXTRA SEZEFREDO ......................................... 3683-3479
GOLDEN SQUARE SHOPPING .......................... 3135-4111
GRAND PLAZA SHOPPING .............................. 4979-5006
HEITOR PENTEADO ...........................................2361-5852
HIPER CARREFOUR ARICANDUVA ................. 2269-5380
HIPER CARREFOUR LIMÃO .............................3858-6405
HIPER CARREFOUR TABOÃO - PAULICEIA .....4178-4377

HIPER CARREFOUR VERGUEIRO ..................... 4121-9877
HIPER D ÁVÓ TABOÃO .......................................4138-9393
HIPER EXTRA GAMELINHA ITAQUERA ...........2746-9100
HIPER EXTRA GUAIANASES ...........................2553-6385
HIPER EXTRA TIETÊ .......................................... 2289-1101
HIPER EXTRA TIQUATIRA ................................ 2684-5325

Verdadeiros presentes para o 2° passageiro viajando  
em dezembro, janeiro e fevereiro em até 10x sem juros.

FEIRÃO DE NATAL CVC
GOL E AVIANCA

PASSAGEM AÉREA GRÁTIS OU 50% DE DESCONTO 
PARA O SEGUNDO PASSAGEIRO*

Destino Ida Volta  1º Passageiro 10x 2º Passageiro

Super Ofertas de Réveillon     
NOVA YORK 28/dez 4/jan R$ 4.680 R$ 468  GRÁTIS
MIAMI 30/dez 13/jan R$ 3.140 R$ 314  GRÁTIS

Super Ofertas de Janeiro 
MIAMI 2/jan 13/jan R$ 3.830 R$ 383  GRÁTIS
MIAMI 4/jan 15/jan R$ 3.830 R$ 383  GRÁTIS

Destino Ida Volta  1º Passageiro 10x 2º Passageiro

Super Ofertas de Janeiro 
NOVA YORK 3/Jan 9/Jan R$ 4.330 R$ 433 GRÁTIS
PUNTA CANA 4/Jan 11 /Jan R$ 2.990 R$ 299 GRÁTIS
PUNTA CANA 11/Jan 18 /Jan R$ 3.160 R$ 316 GRÁTIS
ORLANDO 8/Jan 19/Jan R$ 3.990 R$ 399 GRÁTIS
ORLANDO 10/Jan 21/Jan R$ 3.990 R$ 399 GRÁTIS

 cvc.com.br

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / HAVANA

Ao quadruplicar o limite para
remessas em dinheiro dos
EUA para Cuba, o presidente
americano, Barack Obama,
tende a aliviar um dos princi-
pais problemas dos morado-
res da ilha, a compra dos
itens que faltam na cesta bási-
ca fornecida pelo regime co-
munista.

Em 2013, o envio de dinheiro
de americanos para Cuba repre-
sentou uma injeção de US$ 3,5
bilhões, segundo o Havana Con-
sulting Group. Deste montan-
te, 54% chegam com passagei-
ros que visitam a família em

Cuba. O restante vai por banco
ou pela internet.

Esperanza López, de 43 anos,
conta com o dinheiro de paren-
tes em Miami. Juntando a quan-
tia à que seu marido recebe de
um irmão que vive em Las Ve-
gas, o casal consegue cerca de
US$ 600 por ano.

A dona de casa exibe a cader-
neta em que os produtos distri-
buídos pelo governo são marca-
dos para argumentar que o va-
lor é insuficiente para sustentar
a família, composta ainda por
uma filha de dois anos. “Olha
aqui, sabão e detergente não fo-
ram distribuídos este ano. E es-
te mês só chegaram 2 quilos de
arroz”, afirma.

Para ela, a ampliação do limi-
te trimestral de US$ 500 para
US$ 2 mil enviados por família
dos EUA, anunciada pelo gover-
no americano na semana passa-
da, pode permitir um socorro
imediato. “Esperar que uma em-
presa se instale, empregue e isso
se reverta em benefícios para to-
domundo demora”,pondera, re-
ferindo-se à perspectiva de in-
vestimentosde empresas ameri-
canas, outra promessa de Oba-
ma feita no discurso que definiu
o restabelecimento de relações
diplomáticas, na quarta-feira.

A grande mudança para Espe-
ranza, entretanto, é a permis-
são para que pessoas que não
são parentes façam o envio, al-

go proibido até agora. “Temos
muitos amigos em Miami que
poderão ajudar”.

Mudanças. Cuba tem duas
moedas que o governo pretende
unificar no ano que vem. O peso
conversível (CUC), atrelado ao
dólar, é base para o turismo. O
peso cubano (CUP) é usado pe-
los cubanos para comprar arti-

gos subsidiados. Isso garante
queos habitantes não passemfo-
me, mas enfrentem filas para
comprar uma pizza por US$
0,50 ou uma fruta por US$ 0,01.

Desde que Raúl Castro assu-
miu o poder, em 2008, houve re-
formas econômicas que facilita-
ram a compra e venda de carros
e casas, assim como a abertura
de pequenas empresas, entre as

quaisestão os restaurantes fami-
liares.

Os efeitos, entretanto, não
atingiramamaioria. Veículosno-
vos entraram, por exemplo, com
preçosque oscolocarampratica-
mente nas mãos do Estado ou de
escolhidos por ele. Um carro po-
pular zero quilômetro custa
mais de US$ 100 mil, enquanto o
salário médio é de US$ 20.



Internacional

● O ESTADO EM CUBA

Cubanos esperam ampliar famílias se
acordo com EUA amenizar privações

Mudanças. Mulheres de Cuba são hoje as latino-americanas com menos filhos, o que faz ilha de 11 milhões de habitantes perder
população; crise econômica induz planejamento familiar ‘forçado’, feito com anticoncepcionais gratuitos e adesão de 40% ao aborto

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / HAVANA

Se os EUA tiveram papel cen-
tral na redução da população
cubana – cerca de 1 milhão
partiu para o território ameri-
cano –, a reaproximação en-
tre os países tende a ajudar a
repor pelo menos parte disso.
O investimento econômico
impulsionado por Barack
Obama amenizaria as priva-
ções materiais que são uma
das razões por que as cubanas
são as que têm menos filhos
na América Latina.

Nos anos 60, uma cubana ti-
nha 5 filhos em média. Desde
1978, o número passou a figurar
abaixo dos dois filhos por mu-
lher, considerados necessários
para repor a população. Segun-
do dados de 2012, é de 1,45. “Ti-
ve uma só e minha filha tam-
bém falou que só terá essa”, dis-
se a enfermeira Ydania Rivera,
de 53 anos, que ontem levava a
neta, Lauren, ao médico no cen-
tro de Havana. Para ela, a baixa
renda é o principal motivo para
a queda populacional que o go-
verno tenta reverter – recente-
mente, a licença-maternidade
foi ampliada para um ano no
ano passado houve 156 nasci-
mentos a mais que em 2012.

Ydania ganha o equivalente a
US$ 40 por mês. “Lauren preci-
sa de um tipo de leite que custa
US$ 1,45 por dia. O pacote de
fraldas com 12 unidades, com
sorte, custa US$ 3. Se for pagar
para alguém cuidá-la, são mais
US$ 15 por mês”, relata a enfer-
meira, que destaca também ou-
tras razões para o forte controle
familiar: o bom sistema de saú-
de, que distribui anticoncepcio-
nais com cobertura de 77%, e a
facilidade para fazer aborto.

A interrupção de gravidez pas-
sou a ser legal em 1965, desde
que feita até a décima semana. A
conjunção entre crise econômi-
ca e facilidade para abortar le-
vou a números que preocupam
o próprio regime: 40% das grávi-
das interrompem a gestação e,
para cada 100 partos, há 66 abor-
tos, também segundo dados ofi-
ciais de 2012. O governo reco-
nhece o “problema de saúde”,
mas pondera que sua contagem
é precisa, ao contrário da feita
onde a prática é proibida.

A doceira Carmen Flores, de
48 anos, recorreu à rede estatal
há 6 anos para interromper
uma gestação. “Achei que já não
era o momento, por ter outros
projetos e para a minha saúde.
Foi simples e seguro. O nível de
instrução é alto em Cuba, por
isso as famílias sabem quantos
filhos podem ter”, argumenta.

Como o número de óbitos su-
pera o de nascimentos e há emi-
gração forte, o país chega a per-
der 80 mil habitantes por ano.
Em 2025, um em cada quatro ha-
bitantes terá mais de 60 anos,
tendência que agrava a falta de
mão de obra e eleva os custos da
assistência social e médica.

Josué García, de 26 anos, é ci-
clotaxista no centro de Havana.
Na carteira, leva uma foto da fi-
lha de 3 anos, Salet, que prova-
velmente não terá irmãos. “Gos-
taria de ter cinco, um homem
pode ter até 20 na minha opi-
nião. Mas mal consigo alimen-
tar uma. Vivemos para comer
em Cuba, não para fazer planos.
Com turistas americanos e
mais empregos, espero que isso
mude.”

Confira na Capa  
do Caderno 2
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