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Cuba, altiva e solidária, vencerá! 
 
A República de Cuba foi alvo de tentativas de desestabilização por parte do imperialismo 

estadunidense, em julho deste ano, através do emprego, em larga escala, de métodos da chamada 

Guerra Híbrida. No entanto, em 62 anos, a revolução cubana já acumula vasta experiência em 

enfrentar e derrotar as ininterruptas provocações imperialistas. 

 

A troca de comando na Casa Branca, de Trump para Biden, nada mudou.  Os EUA reforçam 

bloqueios, sabotagens e sanções, atos criminosos diante do direito internacional cuja violência fica 

ainda mais ressaltada durante a pandemia. Isto revela a extensão da crueldade do imperialismo, 

que não tem qualquer consideração de ordem humanitária, ou pelos “direitos humanos” que os 

EUA hipocritamente reivindicam, tendo como único e exclusivo objetivo o de derrocar a soberania 

cubana. 

 

O Cebrapaz expressa seu indeclinável apoio a Cuba, ao seu povo e a seu governo que, mesmo 

sofrendo as dificuldades de um cerco brutal, consegue o incrível feito de criar cinco vacinas 

próprias contra a COVID-19 e dá ao mundo exemplos cotidianos de solidariedade internacionalista. 

 

Neste sentido, apoiamos a indicação da Brigada Médica Cubana Henry Reeve para o Prêmio Nobel 

da Paz de 2021. 

 

O Cebrapaz conclama a um reforço na solidariedade militante a Cuba, através da divulgação da 

verdade do que ocorre na ilha, combatendo as mentiras e falsificações; da participação cada vez 

mais ativa em uma grande campanha de coleta de fundos para a compra de agulhas, seringas e 

outros insumos médicos cuja aquisição é bloqueada pelos EUA; e da promoção de outras ações 

que possam mitigar os cruéis efeitos do pérfido bloqueio estadunidense que, embora repudiado 

pela quase unanimidade das nações, segue causando graves danos ao povo cubano. 

Cuba, a heroica ilha, pátria da solidariedade internacionalista, vencerá! 
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