
Obama vai propor reformas na NSA
O presidente dos EUA, Barack Obama, pretende propor reformas na

Agência de Segurança Nacional (NSA) para garantir que a privacidade

dos norte-americanos não está sendo violada. Em nova denúncia contra

a agência, o Washington Post revelou que a agência reúne 5 bilhões

de registros por dia de celulares no mundo. A informação4r decorre de

documentos vazados por Edward Snowden ex-integrante da NSA. Reuters

Reuters

O presidente da Comissão Euro-
peia (CE), José Manuel Barroso,
pediu, em Paris, que os países do
Mercosul decidam se avançam
em conjunto em suas negociações
comerciais com a União Europeia
(UE), e destacou que o Brasil quer
um acordo. “Alguns países do Mer-
cosul não estão apoiando” as nego-
ciações com a UE, mas “o Brasil
(...) quer um acordo, quer avan-
çar”, afirmou Barroso à AFP.
“Compete aos nossos amigos do
Mercosul agora ver se estão em
condições de avançar em conjun-
to ou então se há países que que-
rem avançar por conta própria”.

Barroso disse que a UE gostaria
de negociar um TLC (Tratado de Li-
vre Comércio) com “o conjunto
do Mercosul, pois nossa visão é de
região para região”. No entanto, ci-
tou o Pacto Andino, no qual foram
fechados acordos de acesso a mer-
cados com Peru e Colômbia, mas
não com Bolívia e Equador.

Mercosul e UE concordaram em
janeiro que as duas partes apresen-
tariam as ofertas de abertura de
mercados até o fim de 2013 para
avançar nanegociação, que foirea-
berta em 2010, após seis anos de
bloqueio. O diretor de Negociações
Internacionais dachancelariabrasi-
leira, Ronaldo Costa Filho, confir-
mou que o bloco trabalha com es-
tes prazos. “Estamos na etapa fi-
nal de preparação da oferta do
Mercosul, todos os países estão
comprometidos e confiamos que
o prazo será respeitado”, afirmou.

Em uma cúpula em Brasília no
início do ano, o presidente da UE,
Herman Van Rompuy, e a presi-
dente Dilma Rousseff já haviam
defendido uma conclusão rápida
deste acordo. A indústria brasilei-
ra sugeriu inclusive que podem
ser adotadas velocidades distintas
de negociação se não houver acor-
do dos países do Mercosul.

UmanormadoMercosul(Argen-
tina, Brasil, Uruguai e Venezuela)
obriga os países a negociar acordos
comerciais em conjunto.

O ministro brasileiro de Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Fernando Pimentel, afir-
mou, por sua vez, que a nova pro-
posta de acordo será analisada na
próxima semana para ser levada a
Bruxelas no dia 19 de dezembro.
MiguelEnesco, AFP

Barroso, da CE, cobra
decisão do Mercosul
sobre acordo comercial
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Presidente da Comissão Europeia admite que alguns países, como o Brasil,
querem avançar por conta própria, mas prefere negociação entre os blocos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 dez. 2013, Mundo, p. 27.
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