
Os presidentes da Argentina,
Cristina Kirchner, e da Colôm-
bia, Juan Manuel Santos, convo-
caram ontem, em Buenos Ai-
res, os países da América Lati-
na a enfrentar de maneira con-
junta a crise financeira interna-
cional. “Separados somos vul-
neráveis, mas unidos seremos
uma verdadeira potência”, dis-
se Santos durante um almoço
com Cristina Kirchner no Mu-
seu do Bicentenário, na Casa
Rosada (sede do governo), após
a assinatura de acordos bilate-
rais e de uma reunião privada e
outra com comitivas.

O presidente colombiano,
que impulsionou medidas para
blindar a região das turbulên-
cias financeiras em uma recente
reunião da União Sul-America-

na de Nações (Unasul), em Li-
ma, admitiu que a crise causará
impacto na América Latina e pe-
diu a aplicação de mecanismos
conjuntos “para que afete o mí-
nimo possível” a região. Santos
se pronunciou a favor de “criar
barreiras e amortecedores con-
tra o furacão” da crise.

Na mesma sintonia, Kirchner
considerou que a queda dos
mercados e as turbulências fi-
nanceiras e econômicas na Euro-
pa e nos Estados Unidos podem
ser uma “magnífica” oportuni-
dade para a região. “Temos van-
tagem porque temos o que os
países em crise não têm: água,
energia e recursos naturais”,
disse a presidente argentina du-
rante seu discurso.

Os dois presidentes também

ressaltaram que a visita de San-
tos à Argentina, a primeira de
um presidente colombiano em
dez anos, significou o “relança-
mento das relações bilaterais”.

Os ministros da economia da
Unasul, formada por 12 países
da América do Sul, que se reuni-
ram em Buenos Aires, decidi-
ram fortalecer seu comércio,
coordenar as reservas monetá-
rias e privilegiar o uso das moe-
das da região para enfrentar a
crise internacional.

Na quarta-feira (17), o presi-
dente colombiano afirmou que
México, Brasil e Argentina de-
vem fixar uma posição comum
no grupo das 20 maiores econo-
mias mundiais (G-20) sobre a
conjuntura econômica, repre-
sentando toda a América Lati-

na, por ser neste âmbito onde
estas posições são adotadas.

México, Brasil e Argentina
“não podem participar isolada-
mente cada um com seu discur-
so, com uma ótica, com uma
política”, afirmou Santos em
uma exposição da Comissão
Econômica para a América Lati-
na e o Caribe (Cepal), um orga-
nismo das Nações Unidas com
sede em Santiago.

“Estes três países fariam mui-
to bem a eles mesmos e ao resto
da região se fossem com uma
voz, se coordenassem estas três
posições, porque começariam a
ser ouvidos com muito mais pe-
so, um peso específico”, acres-
centou o presidente colombia-
no em uma visita oficial a San-
tiago, no Chile. ■ AFP

Colômbia e Argentina querem
união da região contra a crise

Enrique Marcarian/Reuters

“

Para Cristina Kirchner, as turbulências nos países desenvolvidos podem ser oportunidades para a América Latina

Separados somos
vulneráveis, mas
unidos seremos uma
verdadeira potência

Juan Manuel Santos
Presidente da Colômbia
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