
Obama defende mais 
acordos comerciais 
Presidente dos EUA quer negócios para fortalecer o emprego 
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Novos acordos comerciais de-
vem se tomar uma parte impor-
tante dos esforços do governo pa-
ra impulsionar o crescimento 
econômico e criar empregos, dis-
se ontem o presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama em 
reunião do Conselho de Exporta-
ções do Presidente, que reúne im-
portantes líderes empresariais e 
membros do gabinete de para dis-
cutir como impulsionar as expor-
tações norte-americanas. 

A Casa Branca, após ganhar a 
aprovação de acordos comer-
ciais com Colômbia, Panamá e 
Coreia do Sul em 2011, vem se 
"movimentando fortemente" 
em negociações com outros dez 
países para acordos de parceria 
chamados de transpacíficos, 
afirmou Obama. 

Isso é visto como "um regime 
comercial de alto padrão, o qual 
achamos que pode beneficiar as 
empresas dos EUA e seus traba-
lhadores, porque estabelece um 
marco que é justo e livre", com-
pletou o presidente. 

Obama também defendeu 
uma proposta EUA-União Euro-
peia de livre comércio, que seus 
parceiros do outro lado do Atlân-
tico esperam que produza as pri-
meiras negociações em junho. 

Ele acrescentou que está "mo-
destamente otimista" de que es-
sas discussões tenham sucesso, 
porque a UE parece com "mais 
fome de um acordo" do que no 

passado, e consequentemente 
mais disposta a negociar ques-
tões envolvendo o comércio 
agrícola, que até agora têm sido 
difíceis de serem resolvidas. 

Contribuição ao FMI 
Parlamentares norte-america-
nos rejeitaram, na segunda-fei-
ra, um pedido do governo Oba-
ma para aprovar o aumento per-
manente da contribuição dos 
EUA ao Fundo Monetário Inter-
nacional, em um revés às refor-
mas do FMI que buscam aumen-

tar o poder de voto das econo-
mias emergentes. 

Os EUA são necessários para 
finalizar um acordo histórico fe-
chado por países membros do 
FMI em 2010, que tomaria a Chi-
na o terceiro maior membro vo-
tante do FMI. O acordo também 
aumentaria o poder de voto de 
outras economias emergentes 
como Brasil e índia, que há tem-
pos argumentam que sua cres-
cente influência na economia 
mundial deveria ser refletida 
em instituições como o FMI. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2013, Mundo,  p. 30.




