
Grã-Bretanha e Irã reatam relações
A Grã-Bretanha reatou relações diplomáticas com o Irã e nomeou

um encarregado de negócios para o país do Oriente Médio, dois anos

após uma multidão revoltada ter atacado a embaixada britânica em

Teerã. Ajay Sharma, atualmente o diretor do departamento para o

Irã, iria assumir o novo posto imediatamente. O Irã também nomeou

um novo encarregado de negócios para a Grã-Bretanha. Reuters

A Índia retomouplanos
devender participações em
duasempresas estatais para
levantarcercadeUS$2,3
bilhões emelhoraras finanças
públicas,equer avançar com
oplano atédezembro para
aproveitaro bommomento
domercadodeações.

Duas fontes com
conhecimento direto do
assunto disseram que
roadshows para investidores

serão lançados hoje nos
Estados Unidos para a oferta
de uma participação de 10%
na estatal Indian Oil (IOC).

ODepartamentode
Desinvestimento dogoverno,
responsávelporsupervisionar
avendade participações em
estatais, também encerroua
maiorpartedosroadshowspara
vender5%namineradoraCoal
India,operaçãoquepode levantar
atéUS$1,5bilhão. Reuters

TobyMelville/Reuters

A União Europeia e os Estados Uni-
dos retomaram ontem as negocia-
ções para criar a maior zona de li-
vre comércio do mundo apesar
das revelações sobre espionagem
norte-americana a seus aliados
europeus. Esta segunda rodada de
negociações do Acordo Transa-
tlântico sobre Comércio e Investi-
mento (ATCI) durará até sexta-fei-
ra. O encontro devia ser realizado
em outubro, mas foi adiado pelo
fechamento parcial da administra-
ção nos Estados Unidos.

Desde então, as revelações de
espionagem norte-americana que
desde antes do verão minam a con-
fiança entre Washington e seus
aliados aumentaram ao ser divul-
gado que os serviços de inteligên-
cia dos Estados Unidos tinham co-
locado sob escuta telefônica pelo
menos 35 presidentes, entre eles a
chefe do governo alemão Angela
Merkel, assim como milhões de ci-
dadãos europeus.

“A espionagem não é algo que
evocaremos no ATCI”, informou
na semana passada um funcioná-
rio europeu com acesso às nego-
ciações.

Frente a esta situação os euro-
peus não querem retroceder no
que qualificam como “linha ver-
melha”: a proteção de dados pes-
soais. Um dos temores é que se in-
clua nas negociações a transferên-
cia de dados pessoais, que pode-
riam ser explorados com fins co-
merciais pelos gigantes da Inter-
net norte-americanos.

Este tema “poderia fazer as ne-
gociações desandarem”, infor-
mou recentemente a comissária
europeia de Justiça, Viviane Re-
ding, em visita a Washington.

Se se “fala de transferência de
dados, os de caráter pessoal, será

feito segundo a legislação euro-
peia”, informou uma fonte euro-
peia com acesso às negociações.

Nas negociações desta semana
ambas as partes discutirão sobre
setores tão variados como os servi-
ços, o investimento, a energia e a
regulamentação. Ambas as partes
buscam “um mútuo reconheci-
mento” de seu sistema regulamen-
tar em setores chave como o auto-
motivo, o de saúde e fitossanitário
ou os serviços financeiros.

“O objetivo é tratar os setores
onde há convergência regula-
mentar”, informou a fonte, disse
que não seriam analisados os se-
tores de produtos químicos as-
sim como o setor farmacêutico
para os quais “o reconhecimento
ainda não é possível” dadas as di-
ferenças entre as legislações das
duas partes.

Na próxima sexta-feira, os che-
fes dos negociadores europeus, Ig-
nacio García Bercero e seu homólo-
go norte-americano, Dan Mulla-
ney, farão uma coletiva.

Entre 16 e 20 de dezembro have-
rá uma terceira rodada de negocia-
ções em Washington. AFP

EUA e UE retomam
negociações sobre
zona de livre comércio

Governo indiano vende ações

LucasSchifres/Bloomberg

FrancoisLenoir/Reuters

Encontro iniciado ontem em Bruxelas deveria ter sido realizado em outubro,
mas foi adiado devido à paralisação parcial do governo norte-americano

ChinaNationalPetroleum
Corp(CNPC)pode

participaçãoprivada

Estados Unidos e
União Europeia fixaram
como limite o final
de 2014 para concluir
as negociações sobre
o acordo comercial,
mas especialistas
consideram difícil
cumprir esse prazo

IgnacioGarcíaBercero(dir.),negociadordaUniãoEuropeia,eDanMullaney,dosEstadosUnidos

DIPLOMACIA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov. 2013, Mundo, p. 27.
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