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Nenhum país do mundo permite que seus cidadãos 
participem de operações com funcionários ou agentes 

estrangeiros que tencionem derrubar o regime. 
Enganam-se aqueles que acreditam que a atitude 

do Governo de Cuba de aplicar a pena de morte foi 
precipitada ou impensada. Antes, foi determinada 
por um imperioso estado de necessidade frente a 

acontecimentos que poderiam desencadear 
uma grave crise de proporções imprevisíveis

D
urante mais de 40 anos, 
o povo cubano foi ví-
tima de uma intensa 
campanha terrorista, 
organizada, financiada 
e treinada a partir do 

território dos EUA, que até o ano 
de 2001, segundo dados oficiais, pro-
duziu a morte de 3.478 cidadãos e 
ferimentos graves em 2.099; além de 
637 tentativas de assassinato contra o 
presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz. 

Em 1961 a CIA organizou a frus-
trada tentativa de invasão de Cuba, 
por uma força mercenária recru-
tada entre contra-revolucionários 
cubanos. Para a organização desta 
força beligerante — a Brigada 2.506 
— inicialmente foram necessários 
US$ 13 milhões, em parte arreca-
dados em operações ilegais da CIA 
no “Triângulo de Ouro”1. A utili-
zação do tráfico de drogas para o 
financiamento desta operação veio 
estreitar, ainda mais, o vínculo en-
tre os organismos de segurança dos 
EUA, as organizações anti-cubanas 
e o “mundo do crime”. 

A organização desta operação 
demandou o estabelecimento de 
um dos maiores escritórios que a 
CIA já teve, com a missão de recru-
tar “cubanos” para a Brigada 2.506. 
Entre os “contratantes” havia “um 
jovem oficial da CIA, futuro pre-
sidente da Nação, George Bush”2, 
pai do atual presidente dos Estados 
Unidos, George W. Bush, e do atual 
governador do Estado da Flórida, 
Jeb Bush. Assim o vínculo entre a 
máfia de Miami e a família Bush 
remonta a muitas décadas. 

Libertados em 1962, após o fra-
casso da tentativa de desembarque 
em Playa Girón, aos sobreviventes 
da Brigada foi oferecida a oportu-
nidade de ingressarem como ofi-
ciais nas “Unidades Especiais” do 
Exército estadunidense. No Vietnã 
a principal “operação militar” em 
que estiveram envolvidos foi a de 
colaborar com a tribo Meo, do Laos, 
cuja principal “atividade econômica” 
consistia na produção do ópio.3

Nos anos 80, acrescentou-se a te-
mática dos “direitos humanos” como 

elemento ideológico desta “guerra” 
contra Cuba. A administração 
Reagan organizou uma campanha 
de “denúncias” em que fabricavam-
se “casos forjados, como simples ins-
trumentos da contra-revolução. 

Durante a década de 90 houve 
uma brutal escalada de atos terro-
ristas contra Cuba. A máfia anti-
cubana de Miami vivia um período 
de intensa euforia, embalada pelo 
desaparecimento da URSS e do 
bloco socialista. “Era, segundo seus 
critérios, a tão esperada hora para 
criar o caos final, aterrorizar o povo, 
desestabilizar a economia, prejudi-
car a indústria do turismo, fomentar 
a crise e dar o golpe de morte na 
Revolução Cubana.”4

Em novembro de 2.000, median-
te uma escandalosa fraude eleitoral, 
George W. Bush chega à Presidência 
dos EUA. Este coup d’état somente 
foi possível mediante a ativa cola-
boração da máfia anti-cubana, que 
politicamente controla o Estado da 
Flórida. Assim, Bush,  um “homem 
agradecido, não ocultou a sua obri-
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A máfia anti-cubana de 

Miami, que sempre sonhou em 

retornar a seus antigos domínios, busca 

pretextos para que Cuba seja submetida a 

uma intervenção militar dos EUA, similar 

à sofrida pelo Iraque

gação para com a máfia de Miami”5, 

nomeando mais de vinte cubanos 
ligados a estes grupos para ocupar 
postos- chave em sua Administração. 

Em 11 de setembro de 2001, 
o Governo de Cuba, cujo povo é 
vítima do terrorismo há mais de 
40 anos, teve a grandeza de ser o 
primeiro país a solidarizar-se com 
o povo estadunidense. Não apenas 
transmitiu suas condolências e re-
chaçou o terrorismo, mas também 
ofereceu assistência médica, insta-
lações hospitalares, disponibilizou 
seus aeroportos e abriu o seu espaço 
aéreo para o atendimento às vítimas 
dos atentados. Posteriormente 
ofereceu 100 milhões de 
comprimidos para o tra-
tamento contra o antraz. 
Em dezembro de 2001, 
Cuba aprovou uma lei 
contra atos terroristas, 
estabelecendo severas 
penalidades contra quem 
utilizar o território cubano 
para organizar ou financiar 
atos contra outros países, 
incluindo os EUA. 

Contraditoriamente, o go-
verno Bush, atendendo aos anseios 
da máfia anti-cubana de Miami, 
incluiria Cuba entre os Estados 
acusados de “promover o terroris-
mo”, acusando-a de “desenvolver 
armas químicas e biológicas”, e 
ameaçando-a com um possível “ata-
que preventivo”. Assim esta máfia 
anti-cubana, que sempre sonhou em 
retornar a seus antigos domínios na 
esteira de uma possível intervenção 
militar dos EUA, busca pretextos 
para que Cuba seja submetida a um 
agressão similar à sofrida pela Ira-
que. É neste sentido que Jeb Bush, 

irmão do Presidente e governador 
da Flórida, advertiu que “a guerra 
contra o Iraque constitui uma men-
sagem contra Cuba”. 

Entre este grupo de pessoas de 
“origem cubana” que compõem 
o alto escalão do governo Bush 
encontra-se Otto Reich. Este indi-
víduo conta com uma grande “ex-
periência de trabalho” em diversos 
países latino-americanos, e desem-
penhou um “destacado” papel no 
Escândalo Irã-Contras. Em setem-
bro de 2002, foi provisoriamente 
nomeado como secretário-assis-
tente de Estado para o Hemisfério 

Ocidental e, a partir deste cargo, 
traçou as linhas gerais da atual po-
lítica do Departamento de Estado 
contra Cuba. Posteriormente foi 
nomeado representante especial do 
Presidente dos Estados Unidos pa-
ra a América Latina, no Conselho 
de Segurança Nacional.

Ainda em setembro de 2002, Otto 
Reich nomeou James Cason como 
chefe da Seção de Interesses do 
EUA em Cuba. Uma vez em Cuba, 
Cason passou a reunir-se quase que 
diariamente com membros dos assim 
chamados grupos de “dissidentes”, 

fornecendo não apenas a sede da 
Seção de Interesses como também a 
sua residência pessoal, para as ativi-
dades da “dissidência”. Uma signifi-
cativa parcela desta constituía-se de 
imigrantes ilegais que haviam sido 
repatriados pelos EUA e, pretenden-
do novamente emigrar, sabiam que 
na condição de “dissidentes” seriam 
privilegiadamente acolhidos naquele 
país. É desta forma que Cason recru-
tava “dissidentes”. 

Deve-se destacar ainda que não é 
o Governo cubano que proíbe a sa-
ída das pessoas, mas as embaixadas 
que não fornecem vistos. Segundo os 
Acordos Migratórios entre Cuba e 

os EUA, estes últimos fazem inú-
meras exigências para aque-

les que desejem emigrar 
legalmente. Exige-se, en-
tre muitas outras coisas, 
que não tenham antece-
dentes penais por delitos 
comuns e um elevado 
grau de escolaridade, o 

que limita grandemente 
a possibilidade daqueles 

que desejam emigrar para 
os EUA.

Cason distribuía seu tempo entre 
Havana e Miami. Em Miami, fre-
qüentemente reunia-se com as lide-
ranças da máfia anti-cubana, inclusive 
com o Conselho para a Liberdade de 
Cuba, que, recentemente, organizou 
a tentativa de introduzir 40 quilos de 
explosivo C-4, durante a realização da 
Cúpula Ibero-Americana no Panamá, 
com o intuito de assassinar Fidel 
Castro. Em Havana Cason havia 
transformado a Seção de Interesses 
num posto de comando e incubadora 
de contra-revolucionários, utilizando-
se, inclusive, do malote diplomático 
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para abastecer de materiais os grupos 
criados e financiados pelo Governo 
dos EUA.

Entre agosto de 2002 e feve-
reiro de 2003 ocorreram quatro 
seqüestros (três embarcações e uma 
aeronave). E em 19 de março de 
2003 ocorre mais um seqüestro, de 
uma aeronave tipo DC-3 com 46 
passageiros a bordo. Como nos se-
qüestros anteriores, as autoridades 
dos EUA recusaram-se a devolver os 
seqüestradores, embargaram a aero-
nave, maltrataram os reféns e ainda 
ameaçaram não devolver parte da 
tripulação seqüestrada. Em 31 de 
março de 2003, a imprensa estadu-
nidense divulgou que as autoridades 
dos EUA outorgaram residência aos 
seqüestradores do DC-3, colocando-
os em liberdade sob pagamento de 
fiança. Na mesma noite foi seqües-
trada uma aeronave Antonov AN-24 
com 46 pessoas a bordo.  

Antes que se completassem 24 
horas do seqüestro do AN-24, a 
balsa Baraguá foi seqüestrada com 

29 passageiros. A Baraguá, projetada 
para navegar em águas interiores, es-
gotou o seu combustível a 30 milhas 
da costa, ficando à deriva. Às 2:42 
do dia 3 de abril, a Guarda Costeira 
cubana conseguiu rebocar a embar-
cação, levando-a ao porto de Mariel, 
salvando-a assim do naufrágio. 

Os seqüestradores, armados com 
uma pistola e várias armas brancas, 
exigiam outra embarcação ou com-
bustível, ameaçando executar em 
primeiro lugar — cientes do dano 
que causariam à economia do país 
— as quatro turistas estrangeiras 
que estavam a bordo (duas francesas 
e duas nórdicas). Apontada junto à 
cabeça de uma delas, era mantida a 
pistola, convenientemente destrava-
da e com o “cão” armado. Somente 
depois de 40 horas resolveu-se o 
impasse, com a cooperação dos pró-
prios reféns, que se lançaram ao mar 
e foram resgatados, todos ilesos. 

Em 10 de abril ocorreu um ataque 
contra um sentinela em uma unidade 
do Exército cubano, com o intuito de 

arrebatar-lhe o fuzil e, com este e ou-
tras três armas brancas, abordar uma 
aeronave de passageiros no momento 
que aterrizasse no aeroporto da Isla 
de la Juventud. Assim, em apenas 
duas semanas produziram-se os se-
qüestros de duas aeronaves e uma 
balsa de passageiros, um ataque a 
uma unidade militar e a tentativa de 
seqüestro de outra aeronave. O fato 
de que os seqüestradores do DC-3 te-
nham sido recebidos como heróis nos 
EUA resultou num encorajamento à  
utilização destes métodos. Ao estimu-
larem estas ações, a máfia terrorista 
de Miami e a extrema-direita dos 
EUA procuravam criar um incidente 
que possibilitasse a intervenção arma-
da dos Estados Unidos em Cuba.

Diante desta situação, não restou 
outra opção ao Governo de Cuba, 
senão deter aqueles que em ato de 
traição ao país atuavam como mer-
cenários a serviço de uma potência 
estrangeira. Quase sem exceção, 
todos os participantes dos seqüestros 
tinham antecedentes criminais por 
delitos comuns. Dos três sanciona-
dos à pena capital, o principal chefe 
do seqüestro da embarcação de 
passageiros fora 15 vezes processado 
por delitos comuns, sendo diversas 
vezes sancionado à pena de cárcere, 
28 vezes oficialmente advertido por 
assédio a turistas e 119 vezes con-
duzido a delegacias de polícia por 
diferentes motivos. Um segundo foi 
processado cinco vezes por delitos 
comuns e condenado em quatro 
deles. O terceiro foi processado 
sete vezes (um por homicídio). É 
pois, sobre esta “base social” que o 
Governo dos EUA intenta construir 
uma “oposição interna” em Cuba.

Além destes, outros 75 “dissiden-

Entrada da Baía de Havana
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A liderança de Cuba estava 

plenamente consciente das medidas que 

se viu obrigada a adotar. A razão de Estado 

levou o Governo cubano a romper com anos 

de moratória de execuções 

tes” foram condenados a penas que 
variam de 6 a 28 anos de privação 
de liberdade. Dos 37 acusados que 
se declararam “jornalistas indepen-
dentes”, apenas quatro haviam re-
almente sido jornalistas alguma vez 
na vida. As principais publicações 
da assim chamada “imprensa inde-
pendente” eram o El Disidente, que 
recebera US$ 60 mil do Governo 
dos EUA para sua publicação em 
Porto Rico, para depois ser intro-
duzida em Cuba através do malote 
diplomático da Seção de Interesses. 
O mesmo ocorria com o La Carta de 
Cuba. Já a Revista de Cuba era im-
pressa na própria Seção de Interesses 
dos EUA. 

Em poder dos “dis-
sidentes” foram en-
contrados dezenas de 
milhares de dólares, 
mas, curiosamente, 
apenas 1.200 pesos 
cubanos. Quase a 
totalidade deles 
não trabalhava 
há anos, viviam de 
“lutar pela liberda-
de e pela democracia”. 
Como podemos perceber, “a conta-
bilidade da luta pela democracia 
em Cuba’ é em dólares”6. Foram 
sancionadas por leis previamente 
estabelecidas. Não foram julgados 
por tribunais especiais, mas por tri-
bunais provinciais como prescreve a 
lei cubana. 

O principal instrumento jurídico 
utilizado foi o artigo 91 do Código 
Penal cubano, Lei nº 62, de 1987, 
que sanciona “Atos contra a inde-
pendência ou a integridade territo-
rial do Estado. Aquele que, no in-
teresse de um Estado estrangeiro, 

execute um ato com o objetivo de 
que sofra detrimento a indepen-
dência do Estado cubano, ou a in-
tegridade de seu território, incorre 
na sanção de privação de liberdade 
de 10 a 20 anos, ou morte.” 

Este artigo está em perfeita con-
sonância com a tradição jurídica 
cubana, pois assim já estava disposto 
no Código de Defesa Social de 1936. 
Cabe ressaltar ainda que não foram 
sancionadas as idéias, mas as ações. 
Em nenhum país do mundo permi-
te-se que seus cidadãos participem 
de operações com funcionários ou 
agentes estrangeiros que tencionem 

derrubar o regime constituído.
Incluo-me no grupo daqueles que 

por diversos motivos opõem-se à pe-
na de morte. O próprio Fidel Castro 
em várias ocasiões manifestou-se a 
este respeito, externando a sua opi-
nião pessoal contrária à pena capital. 
Entretanto enganam-se aqueles que 
acreditam que a atitude do Governo 
de Cuba partiu de algum gesto pre-
cipitado ou impensado. A liderança 
revolucionária de Cuba estava plena-
mente consciente das medidas que se 
viu obrigada a adotar. A razão que le-
vou o Governo cubano a romper com 

uma moratória de execuções, que se 
estendia por muitos anos, não está 
circunscrita ao plano das convicções 
individuais, mas da razão de Estado. 
E foi determinada por um imperioso 
estado de necessidade frente a acon-
tecimentos que poderiam desenca-
dear uma grave crise de proporções 
imprevisíveis. 

Gostem ou não, Cuba é um país 
soberano e tem as suas próprias leis 
para defender-se. Não nos resta a 
menor dúvida que o povo de Cuba 
sofre cotidianamente a violação de 
seus direitos humanos. Mas isto 
não é obra do regime cubano, e 
sim do Governo dos EUA que, nas 

últimas décadas, notabilizou-se 
como “contumaz executor 

ou promotor de todas 
violações imagi-
náveis”.7 
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