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C uba é um país pequeno se anali-
sar mos,  por  exemplo,  suas  di-
mensões geográfica, populacio-
nal e econômica. Tem área de 111

mil km2 (um pouco maior do que Per-
nambuco), população de 12 milhões de
pessoas (inferior à da Bahia) e PIB de
US$ 46 bilhões (4,3% do PIB brasileiro,
metade do PIB do Paraná). No entanto,
na política internacional, Cuba é gigan-
tesca. Desde que o regime inaugurado
por Fidel Castro e Che Guevara se ali-
nhou à União Soviética no auge da Guer-
ra Fria, seu modelo tem sido capaz de
mobilizar forte debate entre socialistas,
liberais e social-democratas. Os princi-
pais aspectos do debate são: (a) a impos-
sibilidade prática de o Estado garantir a
todos os cidadãos graus plenos de liber-
dade político-econômica e de igualdade
de renda; e (b) o mix desejável entre es-
ses dois elementos na definição das re-
gras e das políticas governamentais.

Desde que caiu o Muro de Berlim (1989)
e foi extinta a União Soviética (1991), o
modelo socialista cubano perdeu as bases
de sua legitimidade política e viabilidade
econômica. Com o socialismo mundial
também morreu parte importante do
apelo exercido pelos ideais de Fidel e Che
sobre intelectuais e políticos latino-ame-
ricanos e brasileiros. Hoje, reconhece-se
facilmente que o regime cubano é ana-
crônico e perverso. Por isso, desde o iní-
cio da Revolução saíram de Cuba mais de
900 mil pessoas e não há registro de gran-
des fluxos de pobres, militantes, políticos

ou intelectuais comunistas demandando
vistos de entrada para desfrutar das ma-
ravilhas proclamadas pela retórica oficial.

Qual o destino de Cuba, agora que pa-
rece claro que Fidel não mais retornará ao
poder? Uma provável abertura econômi-
ca apresenta oportunidades reais para
empresas brasileiras que investirem em
Cuba? Que papel deve desempenhar o
nosso governo ao longo da dupla transi-
ção que se espera para os próximos meses
e anos (do socialismo para o capitalismo
e da ditadura para a democracia)?

O destino de Cuba será construído pe-
la interação entre: (a) movimentos so-
ciais internos espontâneos, formados
em torno de demandas por mudanças
políticas, econômicas, sociais e culturais
mais profundas e mais rápidas; (b) as
principais lideranças do novo governo
comandado por Raúl Castro e um grupo
de jovens conselheiros pragmáticos e re-
formistas escolhidos por Fidel e já insta-
lados em posições-chaves no Estado; (c)
as organizações anticastristas estabele-
cidas nos EUA, que se têm tornado mais
moderadas em razão da emergência de
novas lideranças nascida nos Estados
Unidos; e (d) o governo (e o Congresso)
dos Estados Unidos. 

Desse intrincado jogo de interesses e for-
ças, emergirá uma nova Cuba. Se mais pare-
cida com a República Tcheca e o Chile, ca-
sos exitosos de transição, ou com a Moldó-
via e a Nicarágua, fracassados, só o tempo
dirá. Esse é um processo definido pelo jogo
político, mas que não será controlado por
nenhum ator ou grupo em particular. Cabe-
nos, diante desse quadro, indagar sobre os
riscos e oportunidades para as empresas
brasileiras e sobre o papel mais aconselhá-
vel a ser desempenhado por nosso governo.

Em relação às empresas privadas, re-
comenda-se avaliação realista e sufi-
cientemente dinâmica do potencial eco-
nômico da nova Cuba. Quais são os seto-
res mais atraentes da pequena economia
cubana? Como seus principais concor-
rentes globais/regionais estão se posi-
cionando em relação à abertura econô-
mica do país? Quais são os riscos econô-
micos e políticos potenciais de investir
em Cuba? Para responder a essas ques-
tões, será preciso observar atentamente
o desenrolar dos acontecimentos políti-
cos que vão fundar o novo país. De todo
modo, é bom ter em mente que a econo-
mia cubana é demasiado pequena para
representar grande oportunidade de ne-
gócios para a maior parte das empresas
brasileiras, multinacionais ou meramen-
te exportadoras.

Já o governo brasileiro precisa olhar
com mais realismo para o que está acon-
tecendo em Cuba. A saúde de Fidel não
está “impecável”, como disse o presiden-
te Lula em sua recente visita ao país. Cu-
ba não é uma democracia, como ele nos
afirmou não muitos meses atrás. Não há
alternativa sustentável para o futuro de
Cuba fora do modelo capitalista-demo-
crático ocidental, por mais que isso ve-
nha a afrontar a visão idealizada dos
petistas e esquerdistas incrustrados em
todos os escalões do governo brasileiro.
E, por mais que isso pareça perverso do
ponto de vista humanitário, é preciso
avaliar as oportunidades de investimento
a serem feitos com recursos públicos bra-
sileiros – por exemplo, pela Petrobras e
pelo BNDES – levando em conta os riscos
e as incertezas do processo de transição
política e econômica que ocorrerá nos
próximos anos.
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U m amigo meu, médico e político,
está convicto de que a falecida
CPFM – o imposto sobre movi-
mentações financeiras – era ruim

para o Brasil. É possível que fosse, sim.
Entramos em 2008 sem ele e com o espec-
tro do aumento da alíquota de outro tri-
buto, o IOF. Discussão vai, discussão vem,
fica uma única certeza: a de que o atendi-
mento médico e hospitalar à população
carente está, no Brasil, condenado ao de-
sastre. A decisão do Senado em relação à
CPMF criou, no mínimo, uma enorme in-
segurança em relação ao financiamento
da saúde pública. E esse tem de ser o item
número 1 da agenda nacional.

Um dos argumentos que derrubaram a
taxa destinada à saúde é a de que ela se
destinava a tudo o mais, menos à saúde. À
luz do bom senso, ninguém pode afirmar
sinceramente isso. Pode ser que sim e po-
de ser que não. Minha opinião trilha ca-
minho diverso: tudo o que vier em socorro
da população carente que sofre e morre
na fila dos hospitais públicos é bem-vin-
do, independentemente das picuinhas

burocráticas dos percentuais orçamentá-
rios. Ainda que sejam uns míseros reais. A
atitude “não vai resolver” cabe apenas aos
derrotistas ou aos antipatriotas.

A urgência na área hospitalar é enor-
me. Na minha especialidade, por exem-
plo, não existe praticamente nenhuma
iniciativa pública para atender as famí-
lias que sofrem a pior das ausências: au-
sência do filho. Uma entre cinco famí-
lias padece do drama da infertilidade.
Para aqueles que acham que o problema
do Brasil é, ao contrário, a falta de um
efetivo controle da natalidade, também
digo que as conseqüências serão nefas-
tas. Infertilidade e controle de natalida-
de não têm nada a ver um com o outro.
Só porque um país vê sua população
crescer não faz o menor sentido impedir
uma mãe e um pai de sonharem com um
filho. E a ciência está aí para, com pro-
gressiva eficiência, ajudá-los.

O Senado, de quem se exige cabeça
fria, deixou-se levar, creio eu, por filigra-
nas político-partidárias, mas ainda dá
tempo de, num esforço de tolerância, re-
parar o engano cometido. A CPMF é pági-
na virada, mas que haja alguma garantia
constitucional para o atendimento clínico

e laboratorial às populações desassistidas.
Ninguém, que eu conheça, gosta de pagar
imposto. Mas distribuir ínfimas parcelas
do dinheiro movimentado em favor de
quem não tem nenhum é dever primário
da cidadania. E, de mais a mais, argumen-
tar que pobres são mais onerados do que
ricos não é coisa para levar a sério.

Reconheço que existe outro problema:
deixa a desejar a gestão dos recursos na
área da saúde pública. Não dá, porém, pa-
ra transformar a sorte dos desvalidos em
juízo final deste ou daquele governo. Não
há de ser a empresa privada que irá suprir
o déficit e a demanda dos deserdados ou
subsidiar um tratamento condizente para
a multidão carente. A responsabilidade em
relação ao sofrimento alheio é de todos –
do governo, em primeiro lugar. Ele precisa
ter, além de vontade política, recursos e
ferramentas para exercer seu papel. 

O debate parlamentar tem ignorado
até agora o único interessado pela ques-
tão. O Brasil, não importa quem o admi-
nistre, é um país grande demais para que
se converta numa paróquia de interesses
mesquinhos. O povo, mais uma vez, as-
sistiu bestializado ao espetáculo político
de sua exclusão.
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A abertura 
econômica cubana

Salvar a saúde: o desafio continua
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Fortaleza – Nossa Senhora das Candeias, cujo dia é cele-
brado em 2 de fevereiro, começa a movimentar as ruas de
Juazeiro do Padre Cícero. De muitos municípios os romeiros
estão chegando em paus-de-arara, carros de boi e a pé. A ci-
dade começa a sentir alteração em seus costumes. Manifes-
tações incluem novenas, procissões e missas solenes. Este
ano os festejos religiosos coincidem com o começo do car-
naval. Para tanto, haverá shows com artistas locais. As festas
começarão no dia 29. Como serão realizadas durante a tem-
porada do carnaval, o povo se prepara. É que se fundirão na
mesma tradição, ainda que sejam uma católica e a outra pro-
fana. Secretário Renato Dantas, da Cultura, viu a chegada on-
tem de oito ônibus com romeiros. E diz também que entram
nas comemorações dos 50 anos de chegada de monsenhor
Murilo de Sá Barreto às terras de Juazeiro do Norte. Ele dedi-
cou 48 anos da vida religiosa à recepção carinhosa dos ro-
meiros. O tema se prende “com as mães das Candeias e Padre
Cícero sou discípulo missionário de Jesus Cristo”. Assim Jua-
zeiro abre seus festejos de carnaval e religiosidade, manifes-
tando o fulgor de bem querer ao próximo e a Jesus Cristo co-
mo exemplo de religiosidade e alegria do carnaval. 

“Loucos e crianças são os únicos
que falam a verdade. 
Os primeiros são internados; 
os pequenos, educados.”
Maria das Dores, eleitora, pensando nas próximas eleições

Máscara negra
Corre a notícia de que os

organizadores e financiado-
res da Escola de Samba da
Mangueira contrataram
uma empresa de publicida-
de para cuidar da imagem.
As denúncias sobre acordos
com o tráfico de drogas po-
dem influenciar os jurados.
Este é o Brasil. Você nunca vê
o que acha que está vendo.

Despesas
Deputado Reguffe quer

melhorar aspectos da Câ-
mara Legislativa. Deseja
rever a verba de gabinete e
indenização. Seu trabalho
está configurado na lenda
do beija-flor apagando in-
cêndio na mata com a água
do bico. “Estou cumprindo
meu dever”, disse o beija
flor. “Se todos fizerem o
mesmo, o incêndio será
apagado.” 

Paraibanidade
Vereador Flávio Eduardo

Maroja Ribeiro, do PSB pa-
raibano, refuta nota da co-
luna sobre a troca de nome
da capital do seu estado.
Acusa de tendenciosa a fon-
te usada pela coluna e culpa
por falsidade o autor. A his-
tória terá continuidade com
os detalhes que são conhe-
cidos na cidade. 

Briga
A Academia de Letras

e Artes do Nordeste e o
Instituto Paraibano de

Genealogia e Heráldica da
Paraíba protestam contra
nota desta coluna, que não
traz assinatura de ninguém.
O e-mail é assinado por 
jalbar@bol.com.br. 

Energia
Todos os dias a Secreta-

ria Nacional de Defesa Ci-
vil, do Ministério da Inte-
gração Nacional, distribui
nota informando os esta-
dos onde há excesso de
chuvas e as providências a
serem tomadas pelos cida-
dãos. Enquanto isso, o no-
ticiário reclama de falta de
chuva nas represas que for-
necem energia elétrica.
Falta melhor esclareci-
mento sobre o fato. 

Trânsito
Tanto para dirigir quanto

para andar nas ruas em ou-
tros estados, atenção. Dese-
duque-se se você for de Bra-
sília. Se, ao guiar precisar
parar nas faixas, siga em
frente. Ou estará correndo o
risco de levar uma batida.
Se for atravessar as ruas a
pé, só quando não tiver car-
ros. As faixas existem, mas
não foram adotadas.

Natureza
Grupos de teatro de rua

cantam e batucam na orla
de Fortaleza. A saudável al-
gazarra é para lembrar os
turistas que manter a praia
limpa é importante. Uma
forma simples e divertida
que dá resultado. 

Na viagem presidencial a Goiânia, o Viscount
particular do sr. Juscelino levava jornalistas de Brasília,
inclusive o fotógrafo Cabral, do Estado de S. Paulo. Ao
atingir a altura de cruzeiro, o aparelhamento de
pressurização deixou sair leve vapor por baixo da
cadeira daquele fotógrafo que, apavorado, apanhou o
equipamento, saiu correndo entre as poltronas, atirou-
se contra a cabine de comando e disse que o avião estava
incendiando. O co-piloto veio à cabine de passageiros,
viu, riu, voltou e deu um cigarro ao repórter que, aflito,
desfrutava leve sensação de falsa tranqüilidade.
(Publicado em 20/12/1960)
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