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Carta a Obama: “Support Civil Society in Cuba”
Em maio, mais de quarenta personalidades dos Estados Unidos intercederam junto ao
Presidente Barack Obama, por meio da carta aberta intitulada “Support Civil Society
in Cuba”, em favor da flexibilização da política com relação a Cuba. Entre os signatários, estão ex-autoridades do Executivo e do Legislativo, como John Negroponte,
Strobe Talbott, Jeff Davidow, Alexander Watson, Arturo Valenzuela e James Stavridis, e personalidades cubano-americanas, como Jorge Pérez, Paul Cejas, Andrés Fanjul, Gustavo Cisneros e Carlos Saladrigas.
Reconhecendo a dificuldade de avanços no Congresso, a carta apresenta medidas que
Obama poderia adotar dentro dos limites de sua autoridade executiva para favorecer a
aproximação entre pessoas dos dois países e o fortalecimento da sociedade civil e do
setor privado em Cuba, tais como: expandir as autorizações de viagens para incluir
profissionais de Direito, serviços financeiros, setor imobiliário e hotelaria; autorizar
viajantes norte-americanos a usar em Cuba cartões pré-pagos emitidos nos EUA,
seguro de viagem e outros serviços financeiros; permitir que ONGs norte-americanas
possam fazer empréstimos diretamente a cooperativas, autônomos e pequenas empresas cubanas; e autorizar a venda de equipamentos de telecomunicações.

Presidente da Câmara de Comércio dos EUA visita Cuba
O Presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas Donohue, realizou visita a Cuba entre os dias 27 e 30 de maio, acompanhado de delegação empresarial que incluiu Steve Van Andel, Presidente da Alticor Corporation, e Marcel Smits,
Diretor Financeiro da Cargill. Donohue foi pessoalmente recebido pelo Presidente
Raúl Castro e encontrou-se também com os Ministros Bruno Rodríguez, de Relações
Exteriores, e Rodrigo Malmierca, de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro.
Em conferência na Universidade de Havana, o Presidente da U.S. Chamber reiterou
seu apoio ao fim do embargo; manifestou expectativas positivas quanto aos empreendedores cubanos não-estatais e à Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel; e
defendeu política de aproximação entre os dois países.

Cuba e União Europeia iniciam negociação de acordo bilateral
Representantes de Cuba e da União Europeia mantiveram em Havana, nos dias 29 e
30 de abril, a primeira rodada de negociações com vistas à assinatura de acordo bilateral sobre diálogo político e cooperação. As delegações foram chefiadas pelo Diretor
-Geral para as Américas do Serviço Europeu de Ação Exterior (SEAE), Christian
Leffler, e pelo Vice-Ministro de Relações Exteriores Abelardo Moreno.
Ambas as partes avaliaram como positivo o encontro, que foi dedicado à definição
dos aspectos organizacionais do processo. Houve consenso em conduzir as negociações em torno de três pilares: diálogo político e governança; cooperação e políticas
setoriais; e economia e comércio. A próxima rodada deverá ser realizada em Bruxelas, em data a ser definida.
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Condições de trabalho na Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel
O Governo cubano estabeleceu regras para as relações de trabalho na Zona Especial
de Desenvolvimento de Mariel (ZEDM). Assim como no restante do país, vale o
princípio geral de que as empresas estrangeiras não podem contratar os trabalhadores
diretamente e dependem da intermediação de agências empregadoras estatais. No
início de maio, foi divulgada lista de agências autorizadas a operar na ZEDM: Agencia Almacenes Universales S.A., Grupo BioCubaFarma, Empresa Empleadora de la
Construcción, Tecnosime, Empresa de Servicios de Ingeniería Eléctrica Cubana S.A.
(Siecsa), Petroempleo, Cubatabaco, Empresa de Servicios Especializados de las Comunicaciones (Delta), Turempleo, Empresa Empleadora del Transporte (Agemport),
Corporación Cubaron S.A., e Inversiones Gamma S.A.
O cálculo da remuneração dos trabalhadores, não obstante, obedecerá metodologia
específica para a ZEDM. Uma vez definido o salário em moeda conversível, a agência empregadora deduzirá 20% e fará a conversão dos 80% restantes para peso cubano de acordo com câmbio distinto, a ser revisado no primeiro trimestre de cada ano.
O Ministério de Trabalho e Seguridade Social (MTSS) determinou para 2014 coeficiente de conversão de 1:10, ou seja, 10 pesos cubanos para cada peso conversível
(Res. MTSS 14/2014). Contudo, a taxa de conversão vigente nas casas de câmbio
governamentais é de 1:24. Nessas condições, após a retenção de 20% do salário nominal, os trabalhadores receberão apenas cerca de 2/5 dos 80% restantes. Além disso,
o Ministério de Finanças e Preços (MFP) estabeleceu imposto de renda de 5% do
salário a ser recebido pelos trabalhadores da ZEDM (Res. MFP 139/2014).

Mais de um milhão de turistas visitam a Ilha no primeiro trimestre
Cuba recebeu 1,2 milhões de turistas de janeiro a março deste ano, o que indica crescimento de 5% em comparação com o mesmo período de 2013. Durante ato para
celebrar o 20º aniversário de criação do Ministério de Turismo de Cuba (MINTUR),
o Vice-Ministro Alexis Trujillo destacou o bom momento em que se encontra o setor
e citou o crescimento do número de turistas vindos da Alemanha (16%), Canadá
(4%), França, Itália e Espanha.
O MINTUR acredita que Cuba poderá atingir a marca de 3 milhões de turistas em
2014, superando os 2,85 milhões de visitantes em 2013. De acordo com Trujillo, o
turismo é o segundo setor de ingressos de divisa do país, atrás somente da exportação
de serviços médicos.

Associação Brasileira de Agentes de Viagens realiza reunião em Cuba
No marco da 34ª edição da Feira Internacional de Turismo de Cuba, a FitCuba 2014,
em Havana, no início de maio, foi realizada igualmente Reunião Internacional da
Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV). A delegação da ABAV foi
constituída por presidentes e diretores de escritórios estaduais da Associação, os
quais foram recebidos pelo Ministério do Turismo de Cuba (MINTUR).
O encontro teve sua inauguração no Hotel Nacional, em Havana, e continuidade no
complexo da rede hoteleira Meliá, em Varadero. A ABAV e o MINTUR seguem em
tratativas para um programa de capacitação do produto turístico cubano, para incenti3
var o turismo local, que, em 2013, recebeu apenas 17 mil brasileiros.

