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QUEM SOMOS:
A Associação Cultural José Martí do Estado do Rio Grande do Norte / Casa de
Amizade Brasil-Cuba luta pela autonomia e pela autodeterminação de Cuba, pela
emancipação, libertação e dignidade dos trabalhadores e dos povos do mundo inteiro.

JUSTIFICATIVA:
Cuba, graças à solidariedade ativa e à determinação de construir uma sociedade
alternativa ao capitalismo, tem sido exemplo de resistência e motivo de reavivamento de
sonhos para os que lutam por um mundo justo e verdadeiramente humano.
Citamos o alto índice de desempenho alcançado nos esportes, a expectativa de
vida do povo cubano e números acerca da mortalidade infantil e materna, a educação
livre e gratuita, em todos os níveis, para todos, sem distinção de credo ou etnia, a
atenção à saúde de forma preventiva com o premiado mundialmente método de médico
de família, as formas de participação popular no poder, ressaltando o processo
democrático e único apresentado nas eleições em Cuba, a inexistência de qualquer caso
de desaparecidos políticos, a preocupação com os idosos, a igualdade de oportunidades
sem preconceito de gênero, os baixos níveis de violência urbana e consumo de drogas, a
solidariedade internacional através de programas ligados a saúde, luta contra o
analfabetismo e o envio de profissionais qualificados aos mais longínquos pontos do
globo, o acesso a cultura e lazer, o exemplar sistema prisional e jurídico, a adoção do
aborto como um direito individual, a liberdade de religião, a eficiente defesa civil tão
importante em um país que é normalmente assolado por intempéries, a prática de
políticas ambientais que fazem de Cuba o único país do mundo com desenvolvimento
comprovadamente auto-sustentável, a busca por justiça e defesa de seus compatriotas no
exterior sendo mais notório o caso dos cinco antiterroristas que, a mais de quatorze
anos, se encontram presos em solo dos EUA.
Ressaltamos que as afirmações acima são de nosso conhecimento através de
visitas periódicas a Ilha e, muitas delas, confirmadas pelo banco de dados da ONU, da
UNESCO e de outras entidades internacionais.

CONCLUSÃO:
Face o exposto, consideramos Cuba como um país defensor e promotor dos
Direitos Humanos, tanto em nível interno como externo e assim esperamos que entenda,
novamente, a análise e avaliação do Exame Periódico Universal (EPU).
Agradecendo vossa atenção, manifestamos a total confiança no atendimento de
nossa solicitação.
Atenciosamente

OLAVO PEREIRA DE QUEIROZ
PRESIDENTE
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