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BLOCO ARGUMENTO FOI DADO PELA ESPECIALISTA DURANTE O 7º FÓRUM DE AGRICULTURA DA AMÉRICA DO SUL

Para economista, acordos
flexibilizam protecionismo

JUSTIÇA

Acordos de livre comércio entre blocos como o da União Europeia com o Mercado Comum do
Sul Mercosul garantem acesso a mercados, avaliou a economista franco-britânica Emily Rees

AÇÃO. O ministro do STF

BRASÍLIA
Kelly Oliveira
Agência Brasil

Em meio ao crescente protecionismo pelo mundo, acordos
de livre comércio entre blocos
como o da União Europeia
com o Mercado Comum do
Sul (Mercosul, formado por
Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai) garantem acesso a
mercados, avaliou a economista franco-britânica Emily
Rees, ex-adida da França no
Brasil, no 7º Fórum de Agricultura da América do Sul - Da
Produção ao Mercado - Global
e Sustentável. O acordo entre
União Europeia e Mercosul
foi fechado em junho.”Em um
mundo com protecionismo
crescente, tem que buscar es-

ses contratos de comércio entre
os blocos. Isso assegura o acesso, a abertura de mercados que
estão se fechando”, disse.
Para Emily Rees, o acordo de
livre comércio dará impulso
ao comércio exterior. Entretanto, ela destacou também as
negociações, já avançadas, do
Mercosul com Canadá, Cingapura e Coreia do Norte, além
das expectativas de negociação com o Japão. A economista considera “um avanço” a
conclusão das negociações de
acordo de livre comércio entre
o Mercosul e o EFTA, bloco
de países europeus formado
por Suíça, Noruega, Islândia e
Liechtenstein.
Emily Rees lembrou que a
União Europeia e o Mercosul
representam 25% do Produto
Interno Bruto (PIB) global.
“São 773 milhões de pessoas

Divulgação

Economia. Emily Rees valoriza
os acordos entre os blocos
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POR CENTO
do PIB global são formados
pela União Europeia e pelo
Mercosul, juntos, segundo a
economista

com variedade de demandas e
de produtos”, ressaltou. Outro
aspecto destacado pela economista é que a União Europeia
é um “mercado qualificador”.
“O produto exportado para o
Mercosul ‘ganha um selo de
qualidade’ para exportar para
o mundo inteiro, ou seja, abre
outros mercados”, ressaltou.
A representante da CAS (Conselho Agropecuário da América do Sul), formado pelos
ministros de Agricultura da
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, Maria
Noel Ackerman, afirmou que a
União Europeia é um parceiro
comercial estratégico. “A União
Europeia é um dos principais
demandantes de produtos de
bens de base agrária - 18% das
vendas de bens base agrária do
Mercosul vão a esse destino”,
afirmou.
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PGR

Senadora diz
que sabatina
não altera CCJ
de reforma

STF suspende
a ações sobre
valor do FGTS
Luís Roberto Barroso
decidiu nesta sexta
suspender a tramitação de
processos que questionam a
TR como índice de correção
do FGTS. Com a decisão, as
ações ficam suspensas até
12 de dezembro.

EDUCAÇÃO

Governo lança
carteira digital
estudantil
AÇÃO. O presidente Jair

Bolsonaro assinou MP
que cria a carteira de
identificação estudantil,
em formato digital. O
documento será chamado
de ID Estudantil e poderá
ser obtido após um cadastro
na internet ou na Caixa.
ainda não está
EE“Quem
conectado à internet, que
são os mais pobres, que
hoje não têm carteirinha
porque a carteirinha é
cara, vai tirar na Caixa
[Econômica Federal] a
custo zero para a pessoa”
Abraham Weintraub
Ministro da Educação

PRAZO. Um dia após o presi-

dente Jair Bolsonaro indicar o
subprocurador Augusto Aras
para o posto de procuradorgeral da República, em substituição a Raquel Dodge, cujo
mandato termina no dia 17
deste mês, a presidente da Comissão de CCJ (Constituição
e Justiça) do Senado, Simone
Tebet (MDB-MS), disse que a
tramitação da indicação não
atrapalhará o calendário das
reformas previdenciária e tributária no colegiado. Cabe à
CCJ sabatinar Aras.
A presidente da CCJ informou que, tão logo a indicação
seja oficializada e lida no plenário do Senado, designará um
relator. Até lá, garantiu a senadora, a comissão continuará
focada nas reformas. Sobre a
escolha do relator para a indicação de Aras, Simone disse que a questão será tratada
somente após a chegada e a
leitura da mensagem presidencial no plenário do Senado.
Na CCJ, depois que o parecer do relator for apresentado, é dado automaticamente
prazo de uma semana de vista coletiva aos senadores.
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CORREIOS

Ex-deputado
é preso pela
Polícia Federal
CRIME. O ex-deputado
federal Indio da Costa,
sem partido, foi preso
nesta sexta na Operação
Postal Off, da Polícia
Federal. A organização
criminosa investigada
deu prejuízo de até R$ 13
milhões aos Correios.

