
 

 

Neste 11 de Julho de 2021, em Cuba, foram organizados alguns atos por pequenos grupos 
contrarrevolucionários para desestabilizar a Revolução Cubana. Tentativas de colocar o povo contra 
o seu governo. Também houve atos em frente às embaixadas de países latinos, mas foram 
rechaçadas pelos solidários com Cuba. 

A resposta não poderia ser outra: o povo cubano compareceu às ruas para defender a unidade do 
povo com o governo e a manutenção e o fortalecimento da sua revolução. 

A velha e prática histórica continua ativa: a ingerência do governo dos EUA com o mega 
financiamento de mercenários e recrutamento a peso de ouro de candidatos a gusanos para fomentar 
e estimular o surgimento de "oposicionistas" ao governo revolucionário de Cuba. Tentativa de 
incrementar a dita Guerra Híbrida através da internet, criando uma falsa intentona midiática por estes 
pequenos grupos sustentados pelo império estadunidense. Mas, o comandante da nação foi às ruas 
junto com os revolucionários cubanos e derrotou a intentona comandada pelos imperialistas e 
gusanos de Miami.  

De maneira covarde, sutil e oportunista, esses pequenos grupos se aproveitam desta situação atual 
para tentar desestabilizar a Ilha de Cuba. O comandante da Nação, Miguel Diaz-Canel, disse,” Se 
querem que se resolvam os problemas de Cuba, que acabem com o Bloqueio”. 

O Governo e o Partido Comunista de Cuba sempre demonstraram abertura e vontade ao diálogo e 
a busca de soluções, mas os contra devem reconhecer onde estão as verdadeiras causas dos 
problemas. O maior deles é o bloqueio assassino e genocida imposto pelo império estadunidense 
por mais de 60 anos. Bloqueio esse repudiado pela 29ª vez nas Assembleias Gerais da ONU, sendo 
que, na última, em junho deste ano, foi rechaçado por 184 países, obtendo apenas dois votos 
contrários, o dos EUA e o de Israel. 

Cuba vive um momento de alta complexidade com o fortalecimento do bloqueio estadunidense, com 
os projetos desestabilizadores do imperialismo e dos gusanos e a situação da pandemia. Isso tudo 
com uma sólida campanha para deslegitimar o Governo e provocar uma revolta social. Cuba tem 
enfrentado com muita dignidade e valentia o desabastecimento, as sanções estadunidenses, 
principalmente do Governo Trump, mas que permanecem no Governo Biden, problemas energéticos, 
a escassez de medicamentos e a chegada de novas cepas da Sars-Cov-2. Mas com todas as 
adversidades, Cuba desenvolve 5 vacinas contra a Covid 19, 2 delas, Abdala e Soberana, já 
comprovada eficácia 

Nós, do Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba vimos manifestar nosso irrestrito apoio de 
forma incondicional com o governo e o povo cubano e, exigimos que o Congresso e o Governo 
estadunidense cessem imediatamente com o Bloqueio e as sanções advindas do mesmo, assim 
como deixe de financiar atos terroristas e provoque ingerências contra Cuba. 

Conclamamos a todos brasileiros e brasileiras solidários com Cuba a somarem em um rotundo 
rechaço contra essa campanha midiática, planejada, financiada, organizada pelo império 
estadunidense contra Cuba e demais povos da nossa América Latina. 

Cuba não se renderá contra os ataques de mercenários. Cuba não é só um País, é uma Nação.  

#VivaCubaSocialista 
#ElimineElBloqueo 
#Cuba não está Só 
#Pelo fim imediato do Bloqueio  
#Yankes tirem as suas patas de Cuba 
#Deixem Cuba Em Paz 
#Solidariedade Sim. Bloqueio Não 
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