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UE volta a tentar acordo
comercial com Mercosul
Comissário Karel de Gucht visita Brasil e Argentina e traz um alerta:
se a região não avançar nas negociações, perderá espaço para a Ásia

Karel de Gucht, o novo Comissá-
rio de Comércio da UE, chega ao
Brasil em meio a uma polêmica.
Grupos da comunidade judaica
na Europa pedem sua demissão,
depois que insinuou em uma rá-
dio belga que os judeus seriam
“irracionais” quando se trata do
conflito Israel-Palestina.

As polêmicas fazem parte de
sua carreira política. O belga foi
presidente do partido VLD. Mas,
em 2004, foi obrigado a deixar o
cargo, depois de ter declarado
ser contra estrangeiros votarem
em eleições municipais. / J.C.

Mais uma polêmica
na carreira do novo
comissário da UE

Israel
Um roteiro completo com toda a história,

encantos e emoções daTerra Santa

Israel 9 dias
Inclui: passagem aérea voando El Al, 1 noite em Tel Aviv com
café da manhã, 1 noite na Galileia, 1 noite em Tiberíades
e 4 noites em Jerusalém com meia pensão, passeios em Tel 
Aviv, Jaffa, Galileia, Tiberíades, Nazaré, Canaã e Jerusalém. 
Assistência de viagem Travel Ace Internacional.

À vista R$ 5.268, Base US$ 2.863, Preço para saída 24/outubro.

A partir de 5x R$ 1.053,

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

Ligue: 3280-6990 • 3491-3631 • (37) 3221-7000 • (31) 3821-3530

Prezado cliente : preços por pessoa com hospedagem em apto. duplo saindo de Belo Horizonte, voando em classe econômica sem
taxa de embarque. A ofer ta de lugares é limitada e as reser vas estão sujeitas a conf irmação. Preços, datas de saídas e condição de 
pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso. Oferta válida para compras até um dia após a publicação. Preços calculados
com base no câmbio do dia 9/9/10 : US$ 1,00 = R$ 1,84. O preço está sujeito a variações e será recalculado na data da compra.

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.

siemens.com/answers

Nossas soluções integradas em infraestrutura urbana sustentável
transformam grandes eventos em experiências inesquecíveis.

Hospedar um grande evento esportivo internacional acompanha problemas únicos. Por isso a Siemens é o parceiro ideal. Projetos 
do tamanho das Olimpíadas ou campeonatos de futebol não são grandes desafios para nós: é o trabalho do dia a dia. Isto significa 
melhorar a infraestrutura das cidades, especialmente nas áreas de mobilidade, segurança ambiental e segurança pública. Afinal, 
o evento não deve deixar apenas uma ótima impressão, mas também desenvolvimento sustentável para a sua região.

Como os jogos podem melhorar
a minha cidade?

Jamil Chade / GENEBRA
Raquel Landim / SÃO PAULO

Sem perspectivas de acordo
na Organização Mundial do
Comércio (OMC) no curto ou
médio prazo, a União Euro-
peia busca entendimentos bi-
laterais e tenta reviver acor-
dos. Amanhã, o novo comissá-
rio de Comércio da UE, Karel
de Gucht, desembarca para a
primeira visita no Brasil e
quer demonstrar que o merca-
do brasileiro e do Mercosul é
uma das prioridades.
Mas Bruxelas chega com um
aviso: se o Mercosul não optar
por avançar nas negociações,
perderá espaço para a Ásia.

Na sexta-feira, Bruxelas lan-
çou negociações para um acordo
de livre comércio com a Malásia
e um tratado para proteger suas
marcas e produtos na China.
Alem de já ter fechado um acor-
do comercial neste ano com a Co-
reia do Sul, busca um tratado de
livre comércio ainda em 2010
com Índia e Cingapura. Na práti-
ca, o estabelecimento de acor-
dos comerciais com outros par-
ceiros poderia dar vantagens a
concorrentes brasileiros no mer-
cado europeu, deslocando as
vendas nacionais.

Depois de visitar os Estados
Unidos e a Ásia, viajará à Améri-
ca do Sul para encontros com o
chanceler Celso Amorim, se reu-
nirá com empresários em São
Paulo e viajará a Buenos Aires pa-
ra tentar convencer o governo ar-
gentino a adotar uma posição de
maior flexibilização na abertura
de sua economia.

A Europa sabe que a negocia-

ção com o Mercosul é complica-
da e evita colocar prazos para
um acordo. Mas, depois da inter-
rupção das negociações por
mais de cinco anos, a esperança
de Bruxelas é de que haja interes-
se no avanço do processo, mes-
mo em período eleitoral, como
no Brasil.

Os europeus sabem que preci-
sarão apostar nas exportações
dos seus bens industriais para os
grandes mercados emergentes
nos próximos anos, a fim de man-
ter uma certa taxa de crescimen-
to interno. O acesso ao mercado
brasileiro, portanto, é tido como
uma das prioridades da UE.

“É um sinal muito positivo
que demonstra o interesse dos
europeus no acordo com o Mer-

cosul”, disse o embaixador Evan-
dro Didonet, chefe do departa-
mento de negociações interna-
cionais do Itamaraty. Ele explica
que não estão previstas trocas
de ofertas na visita, que serviria
para preparar a próxima reunião
entre os negociadores de Merco-
sul e UE, marcado para o início
de outubro, em Bruxelas.

Perguntado pelo Estado se o
acordo pode ser fechado ainda
neste ano, Didonet afirmou que
o interesse do Brasil “é avançar
até onde for possível”. Outras
fontes do governo explicam, no
entanto, que é quase impossível
terminar a negociação até de-
zembro, apesar de o acordo com
a UE ter se tornado prioridade
para a diplomacia brasileira. Se-
gundo essas fontes, ainda há te-
mas polêmicos em aberto, como
os subsídios europeus, regras de
origem para os produtos e os re-
gimes de salvaguardas.

Alguns setores da indústria es-
tão preocupados com a negocia-
ção com a União Europeia. Em
reunião da Coalizão Empresa-
rial Brasileira (CEB) com funcio-
nários do governo há duas sema-
nas, os empresários afirmaram
que temem que o acordo seja ne-
gociado “às pressas” por causa
do fim do mandato de Lula. O
Itamaraty, no entanto, deixou
claro que “não sacrificará con-
teúdo em função do prazo”.

Na última reunião entre Mer-
cosul e UE, em junho, os negocia-
dores europeus disseram à im-
prensa argentina que esperavam
concluir o acordo até meados de
2011. Esse prazo é visto como
mais realista por autoridades do
governo brasileiro.
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