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Estimado (a) amigo (a): 

O Instituto Cubano de Amizade com os Povos - ICAP - e agência de viagens - 

Amistur Cuba S.A-, como faz todo ano, convocam as amigas e amigos de Cuba 

para participar da "XIV Brigada Internacional Primeiro de Maio de Trabalho 

Voluntário e Solidariedade com Cuba".  

Em 2019 a brigada ocorrerá entre 22 de abril e 5 de maio. Além de celebrar junto 

ao povo cubano as conquistas de seus trabalhadores, será o momento ideal para 

atualizarmos sobre os feitos da Central de Trabalhadores de Cuba - CTC - que no 

seu 80º aniversário realizará seu XXI congresso. 

O programa em seu conjunto será uma homenagem aos heróis e mártires do 

processo libertador e emancipador cubano nos seus 60 anos de Revolução. A 

brigada terá atividades em 4 províncias cubanas (Havana, Artemisa, Villa Clara e 

Sancti Spiritus) onde os participantes realizarão jornadas de trabalho voluntários; 

visitarão lugares de interesse histórico, econômico, social e cultural; receberão 

conferências sobre temas da atualidade nacional e farão intercâmbio com 

organizações da sociedade cubana. 

A estadia com 14 noites terá um custo de 551 CUC (Pesos Cubanos 

Conversíveis) por brigadista, sendo que 10 delas serão no Acampamento 

Internacional “Julio Antonio Mella”- CIJAM, localizado em Guayabal, município de 

Caimito, província de Artemisa, a 40 km da cidade de Havana, e 4 noites em um 

centro turístico da província de Sancti Spiritus. O programa inclui alojamentos 

compartilhados (até 8 pessoas no CIJAM e quartos duplos ou triplos nos hotéis), 

alimentação diária e transporte dentro de Cuba (chegada e saída do aeroporto e 

das atividades previstas no roteiro da brigada).  

As noites adicionais (15 CUC), assim como atividades fora do programa oficial, 

serão cobradas por fora pelo CIJAM, sendo que o mínimo de estadias para a 

brigada é de 10 noites. Também é necessário ter seguro médico com cobertura em 

Cuba.   
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As inscrições e confirmações de participação poderão ser feitas: 

e-mail: director.alatina@icap.cu, com cópia do email para alatina.csur@icap.cu 

As inscrições estarão abertas até o dia 29 de março de 2019. A presença será 

confirmada quando for recebida as seguintes informações: nome e sobrenome, 

país de origem, datas, horários e números da chegada e saída dos voos em 

Cuba.  

Nas últimas edições a participação tem aumentando. Caso ultrapassar a 

capacidade máxima do alojamento - 220 pessoas -, serão oferecidas acomodações 

alternativas com condições similares e mesmo custo.  

O brigadista deve se comprometer a cumprir com o programa traçado e manter os 

padrões de conduta adequados, disciplina e convivência social.  

Será um prazer recebê-lo em nosso país para continuar a construir esse outro 

mundo melhor, que sim: é possível!  

Fraternalmente, 

Instituto Cubano de Amizade com os Povos - ICAP  

As inscrições e confirmações de participação poderão ser feitas: 

- Direção para América Latina e Caribe do ICAP  
 
e-mail: director.alatina@icap.cu, com cópia do email para alatina.csur@icap.cu  
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Programação | XIV Brigada Internacional 1º de Maio | 2019 
 
                       De 22 de abril a 5 de maio de 2019 
 
Domingo, 21 de abril 
 
-  Chegada das delegações de brigadistas; 
17:00 h: Saída do ICAP para o CIJAM e para o Centro Integral Niceto Pérez da 
Associação Nacional de Pequenos Agricultores em Güira de Melena. 
 
Segunda-feira, 22 de abril 
 
06:45 De pé; 
07:00 Café da manhã; 
09:30 Atividade oficial de boas-vindas da brigada; 
10:30 Oferenda floral diante do Monumento de Julio Antonio Mella; 
11:00 Reunião de informação e orientação; 
11:30 Almoço; 
14:30 Painel - Desafios da sociedade cubana em 60 anos de revolução; 
17:30 Reunião de coordenação com líderes dos países;   
20:00 Noite cubana. 
 
Terça-feira, 23 de abril 
 
05:45 De pé; 
06:45 Café da manhã; 
07:00 Trabalhos agrícolas; 
11:30 Almoço; 
13.00 Conferência: 

- Democracia e direitos humanos; 
- Resultados do referendo sobre a constituição cubana; 

17:30 Reunião do comitê coordenador;  
18:30 Jantar; 
20:30 Aulas de dança, projeção de filme cubano.   
 
Quarta-feira, 24 de abril 
 
05:45 De pé; 
06:15 Café da manhã; 
07:00 Trabalhos agrícolas; 
11:30 Almoço; 
14:00 Saída para o mausoléu dos mártires de Artemisa; 
15:00 Recebimento pelas autoridades da província; 
14:30 Apresentação de projeto cultural em parque de Artemisa; 
18:30 Saída para CIJAM;  
21:30 Reunião por regiões. 
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Quinta-feira, 25 de abril 
 
04:00 De pé; 
05:30 Saída para Santa Clara (visita ao complexo de esculturas Che 

Guevara/monumento de ação ao trem blindado); 
12:30 Almoço em Santa Clara; 
15:00 Saída para Sancti Spirítus;  
17:00 Recebimento das autoridades locais e visita a monumento de mártires da 

província. Logo depois alojamento em hotéis: “Los Laureles” e “Rancho 
Hatuey”. 

19:00 Jantar nos hotéis; 
20:00 Reunião do comitê coordenador;   
21:00 Atividades culturais nos hotéis. 
 
Sexta-feira, 26 de abril 
 
07:00 Café da manhã; 
08:30 Saída para o município de Yaguajay; 
09:30 Recebimento no Memorial Camilo Cienfuegos; Oferenda floral; 

- Visita ao Museu Nacional Camilo Cienfuegos; 
- Intercâmbio com combatentes da Revolução Cubana;  

12:30 Almoço no hotel São José del Lago; 
17:00 Regresso a Sancti Spiritus; 
19:00 Jantar nos hotéis; 
21:00 Atividade cultural. 
 
Sábado, 27 de abril 
 
07:30 Café da manhã; 
08:30 Visita em duas cooperativas para desenvolver trabalho 

voluntário/agricultura sustentável; 
13:00 Almoço nos hotéis; 
15:00 Encontros com dirigentes da CTC/visita a organismos representativos de 

diferentes sindicatos; 
19:00 Jantar nos hotéis. 
20:30 Encontro com o CDR - Comitê em Defesa da Revolução.  
 
Domingo, 28 de abril 
 
07:30 Café da manhã; 
08:30 Saída para cidade de Trinidad, patrimônio da humanidade; 
10:00 Encontro com autoridades locais e caminhada pelo centro histórico da 

cidade; 
12:30 Saída para Península de Ancón e almoço/ tarde livre;  
17:30 Voltar a Sancti Spíritus: 
19:00 Jantar nos hotéis;  
20:30 Atividade cultural de despedida no hotel “Los Laureles”.  
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Segunda-feira, 29 de maio 
 
08:00 Café da manhã; 
09:00 Passeio pela cidade;  
12:00 Almoço nos hotéis; 
14:00 Saída para o CIJAM: 
20:00 Jantar. 
 
Terça-feira, 30 de abril 
 
05:45 De pé; 
06:15 Café da manhã; 
07:00 Saída para os trabalhos produtivos; 
11:30 Almoço;  
15:00 Conferência - Economia cubana: atualizações e desafios; 
17:30 Reunião do comitê coordenador; 
18:30 Jantar e descanso.  
 
Quarta-feira, 1 de maio 
 
03:00 Café da manhã; 
04:00 Saída para a Praça da Revolução: 
07:00 Participação do desfile pelo Primeiro de Maio - dia do trabalhador; 

- Regresso ao CIJAM ou tempo livre em Havana; 
16:00 Regresso ao CIJAM para aqueles que ficaram na cidade/a partir da Casa da 

Amizade. 
 
Quinta-feira, 2 de maio 
 
05:30 De pé; 
05:45 Café da manhã; 
07:00 Saída para o Palácio de Convenções: 

- Participação no encontro de solidariedade a Cuba; 
- Almoço no local; 

15:00 Visita ao Memorial da denúncia e ao Museu da Revolução; 
18:30 Atividade no Parque 13 de Março; 
19:00 Jantar e atividade cultural na Casa da Amizade. 
 
Sexta-feira, 3 de maio 
 
07:00 Café da manhã; 
10:00 Encontro final da brigada; 
12:00 Almoço; 

- Tarde livre para organizar a noite internacional; 
20:00 Noite internacional. 
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Sábado, 4 de maio 
 
07:00 Café da manhã;  
08:30 Saída para Havana Velha; 
10:00 Participar de um projeto de comemoração aos 500 anos de Havana; 
13:00 Almoço na Casa da Amizade; 

- Tempo livre na cidade; 
19:00 Saída para o CIJAM desde Casa da Amizade; 
20:30 Jantar.  
 
Domingo, 5 de maio 
 
- Regressos dos brigadistas aos seus países. 
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