Rússia e América Latina vão se
encontrar em Havana

Por Maria Josefina Arce
Em 29 de outubro acontecerá em Havana um encontro empresarial entre Rússia e América Latina.
Nesse âmbito, vão prosseguir as negociações que começaram em maio passado, durante o Fórum
Econômico na cidade russa de São Petersburgo.
Naquela reunião, os russos manifestaram que a cooperação com todos os países da América Latina e
da região do Caribe está prosperando aos poucos no esquema de as parcerias abrangerem todos os
ramos da economia.
O evento de Havana manifesta o interesse das autoridades de Moscou em continuar propulsando
parcerias com as nações da América Latina e o Caribe, uma região de notável importância para os
russos, com um grande potencial para o comércio.
O fórum empresarial Rússia- América Latina contará com a presença dos diretores das maiores
empresas russas e latino-americanas, chefes das firmas exportadoras, representantes dos órgãos do
poder executivo, e funcionários políticos dos países da América Latina e a bacia do Caribe.
Para os economistas, a Rússia e o continente latino-americano inauguraram uma nova fase de
cooperação econômica, de parceira estratégica, na busca de maior influência no atual sistema de

relações internacionais.
A Rússia mantém importantes vínculos com várias nações da região. Aliás, as relações se ampliaram e
se consolidaram após a viagem do presidente Vladimir Putin pela América Latina em 2014.
Daquela feita, Putin visitou Argentina, Brasil, Paraguai e Chile. O périplo tinha começado em Cuba, um
país com o qual Moscou sustenta estreitas relações há muitíssimos anos.
O evento do próximo dia 29 de outubro coincidirá com a 16a reunião da comissão intergovernamental
Rússia – Cuba sobre a cooperação comercial, econômica, científica e técnica.
As relações entre Havana e Moscou registraram nos últimos tempos uma subida constante. Em
inúmeras áreas se observa cooperação positiva que se traduz em projetos conjuntos nos setores
industrial, siderúrgico e do transporte.
Hoje em dia, as duas partes estão trabalhando na modernização da estrutura ferroviária de Cuba, uma
iniciativa de enorme importância para o desenvolvimento econômico da nação caribenha.
A complementaridade da economia russa e a da maioria dos países latino-americanos, e a inexistência
de controvérsias em temas importantes de política internacional abrem importantes horizontes de
cooperação, que as duas partes estão interessadas em potenciar.
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