
Chile e Peru tentam se aproximar de países asiáticos 

Bachelet e García iniciam viagem pela região para estreitar laços econômicos e políticos. 

Os presidentes do Chile, Michelle Bachelet, e do Peru, Alan García, viajaram nesta segunda-
feira para a Ásia a fim de estreitar laços econômicos e políticos com países da região.  

Em sua penúltima viagem como chefe de Estado, já que seu mandato termina em março de 
2010, Bachelet fará o giro pela Ásia com o objetivo de transmitir tranquilidade e passar a ideia 
de que a mudança de administração não interferirá na projeção do Chile em nível 
internacional. "Esta é, sem dúvida, uma das viagens mais importantes do ano para a 
presidente Michelle Bachelet. É um giro que, sobretudo, ressalta nossa participação na Apec 
(Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico), o fórum global mais significativo que o Chile 
participa", comentou o subsecretário chileno de Relações Exteriores, Alberto van Klaveren, em 
entrevista ao jornal La Nación.  

Bachelet iniciará sua viagem pela Coreia do Sul, onde ficará entre amanhã e quarta-feira. No 
país, a presidente participará do encerramento do II Fórum Coreia-América Latina. Em 
seguida, a mandatária passará dois dias em Xangai e se encontrará com o presidente da 
China, Hu Jintao, para abordar questões como investimentos e vínculos comerciais entre os 
dois países.  

Ainda na China, Bachelet inaugurará o portal. www.estoeschile.cl na versão em mandarim. O 
site terá 1.600 artigos sobre negócios, estudos e turismo do Chile. O giro de García pela Ásia 
será iniciado amanhã pelo Japão. Acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, José 
Antonio García Belaunde, o mandatário terá reuniões com o primeiro-ministro japonês, Yukio 
Hatoyama, e com o imperador Akihito.  

Em Tóquio, o mandatário também participará de um encontro com membros do Comitê 
Empresarial Peruano-Japonês. Na quarta-feira, viajará a Seul para se reunir com o presidente 
sul-coreano Lee Myung-bak. Para o dia 12, está programada uma reunião com o presidente da 
Agência Sul- Coreana de Cooperação Internacional (Koika), Park Dae Won.  

Entre os dias 13 e 15, Michelle Bachelet e Alan García participarão da Cúpula de Cooperação 
Econômica Ásia Pacífico (Apec) em Cingapura, onde pretendem reforçar a ideia do Arco do 
Pacífico Latino-Americano. "Estivemos na vanguarda na relação entre a América Latina e o 
Pacífico e obviamente nos interessa que outros países latino-americanos possam ter uma 
relação mais intensa com a costa do Pacífico. Nesse sentido, se inscreve esta iniciativa de 
convocar a uma reunião entre os países latino-americanos que são parte da Apec", disse Van 
Klaveren.  

O Arco do Pacífico Latino-Americano é uma iniciativa promovida pela Colômbia em 2006 e 
apoiada por Chile, México e Peru. Tem o objetivo de ampliar a cooperação econômica e o 
diálogo político entre os países da América Latina localizados na costa no Oceano Pacífico. 
Atualmente o grupo é formado por México, Chile, Peru, Equador, Panamá, Costa Rica, 
Colômbia, Honduras, Guatemala, El Salvador e Nicarágua. Ainda em Cingapura, García irá se 
reunir com Hu Jintao e com o primeiro-ministro da Tailândia, Abhisit Vejjajiva.  

Criada em 1989, a Apec tem como membros Austrália, Brunei, Canadá, Indonésia, Japão, 
Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Coréia do Sul, Tailândia, Estados Unidos, China, 
Hong Kong, Taiwan, México, Papua, Nova Guiné e Chile. 
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