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Porto de Flórida cancela assinatura de acordo com Cuba após
ameaça do governador

Havana, 28 de janeiro (RHC).- O Porto de Everglades, da cidade de Fort Lauderdale, no Estado
da Flórida, cancelou a assinatura de um acordo de negócios com Cuba, após o governador
republicano Rick Scott lter lançado a ameaça de cortar os fundos estatais aos terminais
marítimos que realizarem negócios com a nação caribenha.
A decisão se da a a conhecer, através da rede social Twitter, um dia após de ter recebido no
porto estadunidense o primeiro carregamento de carvão artesanal cubano, depois de mais de
50 anos de bloqueio econômico, comercial e financeiro.
Uma delegação de Cuba tencionava se reunir este fim de semana com autoridades do Porto de
Everglades para signar um memorandum de entendimento que se negocia desde maio de
2016, e -mais adiante- com diretores dos portos de Palm Beach e Tampa, também da Flórida,
e com o da cidade de Norflok, no Estado de Virginia.
Até agora só se permitiam exportações humanitárias sob exceções do bloqueio comercial de
Estados Unidos a Cuba, a maioria delas através dos portos da Flórida.
A empresa Crowley Maritime Corporation, que opera no Porto Everglades, e que levou a carga
de carvão artesanal cubano nesta semana, tem enviado mercadorias a Cuba sob essas
exceções humanitárias desde o 2001.
Até o momento não se sabe que impacto terá a declaração de Scott sobre as importações
cubanas que chegam à Flórida. O comércio com Cuba esteve proibido durante décadas, mas
recentemente abriu-se de maneira limitada devido a uma ordem executiva do ex-presidente
Barack Obama.
As ameaças de Scott não impedem que outro estado sim permitir a entrada de navios que
comerciem com Cuba.
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