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Argentina – Clarín
El Mercosur hablará de migración
Las tomas del Parque Indoamericano y otros predios portenos y bonaerenses
desataron una pelea política que no dejará de tener su momento en la XL Cumbre
del Mercosur que comienza hoy en esta ciudad brasileña. Foz de Iguazú puso la
temperatura necesaria para que el Gobierno aborde un tema que el Mercosur ya
tenía en agenda pero que con los sucesos de Soldati adquirió una importancia
superior para la comitiva argentina.
Y quien se ocupó de darle resalte en la jornada previa fue ayer el canciller Héctor
Timerman. Luego de uma conferencia de prensa con sus colegas de los demás
países del bloque, dijo que los presidentes darían “algún tipo de declaración” sobre
el tema de la migración.
En la delegación de nuestro país intentaban darle un tinte profesional al abordaje
de este punto, que formaba parte de una lista de asuntos pendientes como el
programa de consolidación aduanera, la designación del Alto Representante del
Mercosur o que los parlamentarios del bloque sean elegidos por los ciudadanos.
Pero el ministro de Relaciones Exteriores, atento siempre a los cruces con la
oposición, afirmó que habría un pronunciamiento de los mandatarios -el viernes“sobre la defensa del trabajo de los migrantes ”. Claramente, el destinatario de la
declaración que condene cuestiones que discriminen a ciudadanos del Mercosur es
Mauricio Macri.
En el texto que circula se habla de otorgar “a los habitantes de nuestros países
derechos y beneficios concretos en su calidad de ciudadanos del Mercosur”. Según
el informe en debate, el objetivo será “la libre circulación de personas y la igualdad
en las condiciones de acceso al trabajo, salud y educación” .
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Argentina – Clarín
Mercosur: anuncian un acuerdo de libre comercio con
Palestina
Primero vino el reconocimiento del Estado Palestino: Brasil, Argentina y Uruguay,
en la misma semana y en esa secuencia. Ahora, en esta 40° cumbre del Mercosur
que se inicia oficialmente hoy con la reunión de cancilleres y ministros de
Economía, y culmina mañana con la cita de los presidentes, el bloque firmará un
acuerdo de libre comercio con Palestina.
En la misma línea, inicia las negociaciones con Siria.
Pero hay algo más concluyente: ayer los cancilleres anunciaron la aprobación del
tratado entre 11 países, que fija una rebaja de 20% en los aranceles de bienes
agrícolas e industriales.
Entre esas naciones están los cuatro miembros del Mercosur más Corea del Sur,
India, Cuba, Egipto, Malasia, Marruecos e Indonesia. Lo anunciaron el ministro
Héctor Tímerman quien estuvo acompañado por el futuro canciller de Brasil,
Antonio Patriota. Ambos definieron con absoluta claridad que esto representa un
esfuerzo del Mercosur, que lleva ya 5 años y medio en trámite, por fortalecer el
comercio Sur-Sur.
No es una estrategia caprichosa, como indicó Patriota quien hoy se desempeña
como número dos de Itamaraty. “la crisis internacional que se vivió entre 2008 y
2009 revela qué acertada fue esa política de apertura comercial entre países del
mismo nivel de desarrollo”.
No dejó de sorprender otro dato, anunciado por los embajadores Alberto Dumond
y Roberto Azevedo, ambos representantes de Argentina y Brasil en Ginebra. En
breve se sumarán Argelia e Irán al grupo que conforma el Acuerdo General de
Preferencias Comerciales de San Pablo (por el origen geográfico de la primera cita
para esa ronda de negociaciones que fue en la capital paulista).
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Este último país –Irán– está por entrar en la Organización Mundial del Comercio
que lo habilita para ser parte de mecanismos de este tipo.
Clarín preguntó al vicecanciller brasileño si se fijarán criterios para aceptar
adhesiones. Patriota respondió que será parte de la discusión de hoy. Y a Tímerman
se le interrogó sobre si habría restricciones políticas dadas las divergencias
diplomáticas con el régimen de Teherán.
El ministro respondió: “Irán es parte del Grupo de los 77 al que adhiere Argentina y
los 10 países que firmamos este acuerdo de preferencias arancelarias. Por lo tanto
no hay ninguna clase de restricciones”.
Patriota y el jefe de la diplomacia de Argentina indicaron que este avance con un
grupo tan heterogéneo revela que es posible llegar a acuerdos de liberalización del
comercio a nivel mundial.
Depende, dijeron, de la voluntad política y la capacidad de establecer reglas
beneficiosas para todos. Contrapusieron el ejemplo a las trabas que existen para
llevar a buen término la ronda de Doha que abarca simultáneamente la mayor
apertura en bienes agrícolas, industriales y de servicios, entre países en desarrollo,
de mediano desarrollo y potencias industriales.
A juicio de los diplomáticos del Mercosur, las trabas impuestas por estas últimas
son las que perturban el mayor fomento comercial mundial.
No habrá encuentro entre Cristina y Dilma Rousseff
Aunque estaba agendada para hoy, no se hará el encuentro entre la presidenta
Cristina Fernandez de Kirchner y la futura jefa de Estado de Brasil Dilma Rousseff.
Cristina llegará a Foz a las 23 horas y Dilma habrá partido ya para Brasilia donde
este viernes (mañana) recibe el diploma de Presidente de manos de la Corte
Suprema de Justicia de Brasil.
En principio se había hablado que se aprovecharía una cena de presidentes en Foz
para una presentación formal entre ambas, que ya se conocen desde hace tiempo.
Y se había dicho también que el presidente Lula da Silva estaría junto a ellas. Hasta
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anoche no se sabía qué obligó a Cristina a postergar su viaje a la ciudad paranaense
vecina de Puerto Iguazú.
Las presidentas ya no tendrán tiempo de encontrarse antes de la asunción de
Rousseff prevista para el 1° de enero de 2011.
Se habló sí, en Foz de Iguazú, que hoy en la cita de ministros de Economía y de
cancilleres, el llamado Consejo del Mercado Común, se tratarán algunos diferendos
comerciales.
Algunas

fuentes

indicaban

que

Argentina

maneja

un

documento

de

aproximadamente una docena de páginas con varios reclamos por trabas que Brasil
impondría a nichos y no tanto, de bienes industriales.

Argentina – InfoBae
Crearán un fondo común entre la Argentina y Brasil
Estaría conformado por unos 200 millones de dólares, provenientes del Banco
Nación y el Banco de Desarrollo brasileño. El acuerdo sería anunciado hoy por la
presidente Cristina Kirchner, en el marco de la cumbre social del Mercosur, que se
desarrolla en Brasil, para incentivar las relaciones financieras entre ambas
naciones.
El fondo comenzaría a implementarse en las próximas semanas, con el propósito de
financiar inversiones en empresas argentinas que compiten con las brasileñas.
El aporte provendría del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
de Brasil con 100 millones de dólares, mientras que el Banco Nación sumaría otros
100 millones dólares.
Este fidecomiso financiero lo administrará el Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), publicó el diario El Cronista. Y agregó que no se descarta la
intervención también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Según informa el matutino, el anuncio oficial se haría hoy, en el acto de clausura de
la 40 Cumbre del Mercosur prevista para esta noche, a la que asistirán todos los
presidentes de la región, incluso la presidente electa Dilma Rousseff.

Brasil – Jornal do Senado
Cúpula celebra mudança e critica desigualdades
A abertura da 10ª Cúpula Social do Mercosul, na terça-feira à noite, em Foz do
Iguaçu (PR), foi marcada por elogios à guinada à esquerda dos governos da região e
pela denúncia dos fortes contrastes sociais que permanecem entre as nações do
bloco e de toda a América Latina.
Mais de 700 integrantes de movimentos sociais de vários países estão na cidade,
em um evento para o qual foram convidados todos os integrantes do Parlasul e
onde, a partir de hoje, se realiza a Cúpula de Presidentes do Mercosul e Estados
Associados.
A construção de políticas públicas comuns, nas áreas econômica e social, deve ser
uma prioridade no desenvolvimento regional, segundo cientistas sociais que
participaram ontem do debate sobre as perspectivas da integração sul-americana.
O debate faz parte da 10ª Cúpula Social do Mercosul, que ocorre na véspera da
reunião dos presidentes dos países do bloco.

Brasil – Jornal do Senado
Para senadores, Mercosul deve ser mais do que uma
união aduaneira
Durante reunião da CRE que aprovou acordo de criação de escolas técnicas
binacionais na fronteira do Brasil com o Uruguai, parlamentares defendem a
ampliação das atividades do bloco para outras áreas, como cultura e educação
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A criação de escolas técnicas binacionais na fronteira do Brasil com o Uruguai,
prevista em acordo aprovado ontem pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (CRE), foi saudada pelos senadores como exemplo do que pode ser
o Mercosul. Na presidência da reunião, Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) disse
que a integração, que não se concretiza plenamente em termos econômicos, deve
abranger outras esferas, como a educação e a cultura, pelas quais se unem
cidadãos dos países do bloco.
Cristovam Buarque (PDT-DF) questionou o próprio nome Mercosul, que, segundo
ele, restringe a integração à economia e à união aduaneira. Para o senador, o
Mercosul precisa evoluir, como aconteceu com a Europa, cuja integração, antes
expressa no Mercado Comum Europeu, ampliou-se sob a denominação de União
Europeia.
— O nome Mercosul precisa mudar, para expressar uma nova amplitude da
integração entre os países.
Relator da mensagem presidencial sobre o acordo Brasil-Uruguai, Pedro Simon
(PMDB-RS) considerou a criação de escolas profissionais e o credenciamento de
cursos técnicos binacionais na fronteira entre os dois países como primeiro passo
para "aquilo que desejamos do Mercosul".
O Projeto de Decreto Legislativo 398/10, que aprova o acordo, ainda será
examinado pelo Plenário do Senado Federal.

Brasil – Jornal do Senado
O Acordo entre o Brasil e o Uruguai
O Acordo entre o Brasil e o Uruguai para a Criação de Escolas e/ou Institutos
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos e para o Credenciamento de
Cursos Técnicos Binacionais Fronteiriços, de 2005, foi aprovado ontem pelo
Plenário.
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O PDS 398/10, que segue para promulgação, obriga autoridades educacionais dos
dois países a levarem em conta, na definição dos cursos a serem ministrados, as
características específicas de cada zona de fronteira, demandas do mercado de
trabalho e necessidades educacionais da população.

Brasil – G1
Cúpula do Mercosul discutirá criação de cargo, união
aduaneira e cidadania
Presidentes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai se reúnem nesta sexta-feira
(17) na 40ª Cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu (PR). O evento marca o fim da
presidência temporária do Brasil à frente do bloco – o Paraguai assumirá para o
próximo semestre – e coincide com o término do mandato do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.
A reunião será pautada por três pontos principais: a criação de um cargo de
representante-geral do Mercosul, a aprovação do Programa de Consolidação da
União Aduaneira e a formatação de um plano de ação para o Estatuto da Cidadania
do bloco.
Segundo o Itamaraty, o foco agora não é mais somente a integração econômica e a
mera atração de investimentos. O próximo passo a ser dado é melhorar os
indicadores sociais dos países-membros e consolidar uma consciência de
“cidadania do Mercosul”, assim como ocorre na União Europeia.
Dentre as medidas propostas que abarcam os três pontos se destacam as ideias de
criar mecanismos de proteção de investimentos de empresas, ações como
unificação das cédulas de identidade e a adoção de placa única de veículos para o
Mercosul.
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A reunião de cúpula acontece na sexta. Nesta quinta (16), o presidente Lula terá
reuniões bilaterais com os presidentes do Uruguai, José Mujica, e do Paraguai,
Fernando Lugo, e do Suriname, Desiré Bouterse. À noite, participa da sessão de
encerramento da Cúpula Social do Mercosul, juntamente com a presidente eleita,
Dilma Rousseff.
Países vizinhos e associados ao Mercosul deverão participar da cúpula. Os
presidentes da Bolívia, Chile, Guiana e Suriname confirmaram presença.
Cargo para 'facilitador de consensos'
A criação do cargo de alto-representante é uma proposta de iniciativa do Brasil. A
ideia, segundo o porta-voz da Presidência, Marelo Baumbach, é fortalecer a
estrutura institucional e a articulação política.
O escolhido para a função deverá atuar como “facilitador de consensos” e
contribuir para a formação de um “pensamento comum” no bloco. O cargo teria
mandato de três anos, prorrogáveis por mais três, e seria ocupado por alguém com
“trânsito político”. De acordo com a Presidência da República, ainda não há nomes
apresentados para o cargo.
União aduaneira e proteção dos investimentos
Também deverá ser aprovado o programa de Consolidação da União Aduaneira. A
integração econômica do bloco é uma das principais ferramentas do Mercosul para
a atração de investidores. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores,
serão 25 seções com temas como política automotiva comum, política de serviços,
política de investimentos, de defesa da concorrência e de integração produtiva.
Nos últimos anos, empresas brasileiras foram surpreendidas por decisões dos
países vizinhos. Em 2007, o presidente boliviano, Evo Morales, anunciou a
estatização de duas refinarias da Petrobras no país. Em 2008, a construtora
Odebrecht foi expulsa do Equador. O governo local alegava que a empresa
brasileira não tinha cumprido o contrato que executava.
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“As empresas também estão demandando isso [normatização para investimentos],
mas esse processo já vinha. Não estamos fazendo porque as empresas pediram,
estamos fazendo porque isso é algo que deveria ser feito, mas o fato de elas
pedirem demonstra que é algo que tem respaldo no mundo real”, disse o
embaixador Antônio José Ferreira Simões, subsecretário-Geral para América do Sul,
América Central e Caribe do Itamaraty.
Em relação ao setor de serviços, a proposta é antecipar de 2015 para 2011 a
conclusão do processo de identificação de barreiras ao livre comércio intrablocos.
Outros pontos que deverão integrar o programa sobre união aduaneira serão
regimes comuns especiais de importação e medidas para a eliminação da dupla
cobrança da Tarifa Externa Comum (TEC), instrumento que visa aumentar a
competitividade do bloco.
'Cidadão do Mercosul'
O terceiro item que deve ser aprovado na cúpula é o Plano de Ação para o Estatuto
da Cidadania do Mercosul, com propostas para os próximos dez anos. Segundo o
subsecretário do Itamaraty, a ideia é criar no bloco a noção de “cidadão do
Mercosul”, assim como o que existe na União Europeia.
Algumas das medidas que estão em estudo para viabilizar isso são o controle
integrado das fronteiras, livre circulação de pessoas, padrão único de cédula de
identidade, simplificação de trâmite de documentos, facilitação de reconhecimento
de diplomas e a criação de uma placa única de veículos para o bloco.
“Vamos começar esse trabalho com os veículos de carga, caminhões e ônibus”, diz
o embaixador. Para “entrar no clima”, durante a cúpula em Foz do Iguaçu, os
presidentes vão se deslocar em um ônibus híbrido de etanol e elétrico que terá
placa do Mercosul.
Indicadores sociais
O Mercosul também quer fixar metas ambiciosas para melhorar indicadores sociais
como fome, pobreza, saúde pública, educação, diversidade cultural e
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sustentabilidade ambiental. “Não queremos ficar na média”, diz o embaixador
Antônio José Ferreira Simões.
Para isso, deverá ser aprovada a criação de uma unidade de apoio à ação social.
“Não podemos avançar só na área econômica. Isto não é sustentável nem
desejável”, acrescenta.
A superação das desigualdades sociais é um dos desafios do Mercosul apontados
pelo especialista em Relações Internacionais Virgílio Arraes, da Universidade de
Brasília (UnB).
“O Mercosul tem de operar também um esforço conjunto de redução de pobreza,
de atingir determinados indicadores sociais na saúde, na educação, como os
europeus fizeram nos últimos anos. A integração comercial por si na Europa não
teria tanto sentido. A questão política também é importante. Falta isso ao
Mercosul, mas é um processo demorado. Os europeus levaram meio século. Nós
ainda vamos levar muitos anos”, declarou.
Parlasul
Outro avanço necessário, segundo o professor da UnB, é fazer com que o
Parlamento do Mercosul, o Parlasul, deixe de ser um órgão “decorativo”. Para
Arraes, o fortalecimento do Legislativo do bloco ajudaria na “despersonalização” do
processo de integração.
“Seria um processo menos desgastante, mais rotineiro, menos espetacular no
sentido de que a integração não dependeria da vontade de um ou outro
governante. E o parlamento tem a função de representar isso porque são dezenas
de parlamentares e não mais quatro presidentes”, afirma.
Exemplo da crítica que faz à personalização das decisões é a adesão da Venezuela
ao bloco, que ainda não foi concretizada. O protocolo de adesão do país ao
Mercosul foi aprovado em julho de 2006, estabelecendo como exigência a
ratificação pelos Congressos dos países envolvidos. Até o momento, a adesão foi
aprovada pelos parlamentos da Venezuela, Argentina, Brasil e Uruguai. Falta a
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aprovação do Paraguai. Ele define o imbróglio como um “processo emotivo de
curto prazo”.
“É um déficit político do bloco. A atenção se volta muito mais para o curto prazo,
ou seja, na questão do governo Hugo Chávez, do que para a importância
estratégica e energética que teria no bloco a entrada de um país como a
Venezuela. Então o Legislativo paraguaio tem centrado mais a curto prazo. Isso
desestimula a solicitação de ingresso de outros eventuais pleiteantes, como a
Bolívia”, critica.
A consequência disso, diz ele, é o adiamento de projetos importantes ligados à
infraestrutura e a uma política militar.
“A ampliação do Mercosul tem como principal beneficiário o Brasil, porque é uma
forma de a indústria brasileira continuar seu processo de sofisticação, uma vez que
é uma indústria que não tem condições de competir com o eixo Norte-Atlântico,
com Estados Unidos e Europa, mas que pode ter na América do Sul uma forma de
se manter competitiva.”
Arraes espera uma atuação da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), mais discreta
que a do presidente Lula no bloco, o que considera positivo.
“Isso pode ter impacto no restante do continente também. Pode favorecer o
estreitamento da cooperação burocrática, despersonalizar mais esse processo.
Pode ser benéfico. Não é a política do Lula, do Kirchner, ou da Kirchner, ou do
Chávez, é a política do Brasil, da Argentina.”
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Brasil – Estadão
Mercosul terá comércio recorde em 2010, diz ministra da
Indústria na Argentina
A ministra da Indústria da Argentina, Debora Giorgi, declarou que o comércio
dentro do Mercosul encerrará em 2010 com um total recorde de US$ 42 bilhões um aumento de 30% em comparação com 2009. Giorgi fez as declarações antes de
embarcar para Foz de Iguaçu, onde participa hoje (16) da cúpula de presidentes do
Mercosul que está sendo realizada na cidade.
Segundo a ministra, as exportações totais dos sócios do Mercosul - Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai - para o resto do mundo serão de US$ 230 bilhões - alta
de 24% em comparação com 2009.
A ministra acompanhará hoje a presidente Cristina Kirchner na cúpula realizada em
Foz de Iguaçu.

Brasil – Estadão
Mercosul - retórica e realidade
Neste semestre, pela última vez no governo Lula, o Brasil assumiu a coordenação
do Mercosul. O ministro Celso Amorim, em recente discurso em Montevidéu, no
Parlamento do Mercosul, reafirmou que a integração da América do Sul é a
prioridade número um da política externa brasileira e que o fortalecimento do
bloco é uma questão de honra do governo Lula.
Num exercício positivo de transparência para com a opinião pública nacional, nesse
pronunciamento e em entrevista recente, Amorim delineou as intenções brasileiras
para a reunião presidencial desta semana em Foz do Iguaçu. Disse que é preciso
pensar grande e dar um salto qualitativo, com a aprovação de uma série de
medidas que venham a definir metas para avançar na conformação plena da união
aduaneira, visando à criação de um ainda distante mercado comum.
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Foram alinhadas mais de 15 propostas que serão discutidas pelos presidentes dos
quatro países membros. O amplo programa repete algumas das propostas
apresentadas em dezembro de 2004, quando o governo brasileiro delineou um
ambicioso projeto de revitalização do Mercosul - Objetivo 2006 -, aprovado dois
anos depois como Programa de Trabalho 2004-2006, com pouco ou nenhum
resultado desde então.
Dentre as medidas propostas pelo governo brasileiro caberia mencionar, pelo
significado para a consolidação da união aduaneira, a discussão das exceções à
Tarifa Externa Comum (TEC) e a definição de metas para sua eliminação gradual,
sempre levando em conta as sensibilidades de todos os sócios. Cabe também
lembrar o apoio à expansão do comércio de serviços, à negociação de acordo de
garantia de investimentos, à adaptação do protocolo de compras governamentais
do Mercosul, à necessidade de ser dado tratamento mais favorável aos sócios do
que aquele que, isolada ou coletivamente, está sendo conferidos a terceiros países.
Adicionalmente, há uma ampla agenda visando ao aprofundamento dos aspectos
sociais, a ser examinada pelo recém-criado Instituto Social do Mercosul, que
começará a funcionar em breve em Assunção (Paraguai).
As propostas apresentadas por Amorim são coerentes com a retórica da prioridade
que o Brasil atribui ao Mercosul, mas, mesmo aprovadas pelos presidentes na
próxima reunião do conselho, parecem estar fadadas a ter destino idêntico ao do
programa de 2006. Dificilmente haverá disposição política para levá-las adiante,
entre outras razões, porque mudaram as circunstâncias em que o processo de
integração hoje se desenvolve na América do Sul e no âmbito do Mercosul.
As realidades políticas e comerciais são muito diferentes das existentes quando da
criação do Mercosul, em 1991. Em 1992, quando exerci a função de coordenador
nacional, o Brasil fez proposta semelhante para a execução de uma série de
medidas no que ficou conhecido como o cronograma de Las Leñas, com resultados
insuficientes.
As divergências e diferenças políticas que surgiram com o aparecimento do
movimento bolivariano, liderado por Hugo Chávez, e, nos últimos anos, a
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emergência da China como o primeiro parceiro comercial de muitos países da
região, o Brasil incluído, tornaram o exercício de negociação no âmbito do
Mercosul mais difícil e com poucas chances de sucesso. O bloco perdeu espaço
político para outras instituições, como a Unasul. A crescente projeção externa do
Brasil, por outro lado, está tornando o Mercosul e a América do Sul pequenos para
os interesses brasileiros.
Das propostas anunciadas, talvez a mais discutível seja a introdução na estrutura
do Mercosul de uma figura política que dê um rosto ao grupo. Essa personalidade,
na visão do governo brasileiro, deveria ter funções substantivas, com atribuições
para propor iniciativas sobre matérias relacionadas ao processo de integração e
para articular consensos entre os Estados sobre temas relevantes para o bloco.
Do ponto de vista brasileiro, a proposta de criar uma figura política como
presidente do Mercosul ou seu secretário-geral deveria ser mais bem examinada,
por ser claramente inconveniente. Não convém ao Brasil, no atual estágio de
integração do bloco, cogitar da criação de uma instância com poder de iniciativa. A
menos que o cargo esteja sendo pensado para o presidente Lula ou para o ministro
Celso Amorim, para atender a interesses políticos de curto prazo, o que parece
pouco provável. Só em pensar que o cargo possa ser preenchido por
personalidades de outros países membros ou que essa figura possa ser um político
venezuelano, depois de completado o processo de adesão de Hugo Chávez ao
Mercosul, podemos avaliar o potencial de risco para o Brasil. Como as decisões
continuarão a ser tomadas por consenso, não se prevendo nem a discussão e muito
menos a instituição do voto ponderado, a tendência será o Brasil ficar isolado nas
matérias de real importância para nós.
Penso que o processo de integração regional e sua negociação no âmbito do
Mercosul têm de ser revistos à luz das transformações que estão ocorrendo com
grande impacto na região. Do ponto de vista do Brasil, o que nos interessa agora é
ampliar os acordos comerciais e abrir corredores de exportação no Pacífico para as
exportações brasileiras serem mais competitivas no mercado asiático, em
particular no chinês. O comércio intra-Mercosul e intrarregional continuará a
crescer com ou sem o bloco. O Mercosul político e social terá mais visibilidade do
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que o comercial. A integração física não apresenta controvérsias nem disputas e
poderá avançar com mais rapidez.
O futuro governo poderá continuar a apontar o Mercosul como prioridade máxima
na retórica oficial. Na prática, porém, se o Brasil realmente se interessar, os
resultados concretos virão da integração física.
EX-EMBAIXADOR EM WASHINGTON (1999-2004), É PRESIDENTE DO CONSELHO DE
COMÉRCIO EXTERIOR DA FIESP

Brasil – Terra
Mercosul assina acordo com 7 países para reduzir tarifa
de 47 mil productos
Os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e mais sete nações em
desenvolvimento, que representam 27,5% da população mundial, assinaram nesta
quarta-feira um acordo de preferências comerciais que prevê reduções tarifárias
para cerca de 47 mil produtos.
O chamado protocolo final da Rodada São Paulo do Sistema Global de Preferências
Comerciais entre Países em Desenvolvimento (SGPC) foi assinado nesta quartafeira em Foz do Iguaçu por chanceleres ou representantes de Brasil, Argentina,
Coreia do Sul, Cuba, Egito, Índia, Indonésia, Malásia, Marrocos, Paraguai e Uruguai.
O documento foi assinado inicialmente por 11 dos 43 países que participaram das
negociações iniciadas em 2004, mas os demais integrantes, todos países em
desenvolvimento, poderão somar-se ao acordo gradualmente.
A assinatura se deu em Foz do Iguaçu, às vésperas da 40ª Cúpula de Presidentes
dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.
"A assinatura do protocolo é um momento histórico para os países em
desenvolvimento e um sinal evidente de que queremos aumentar nossa
participação no comércio mundial em momentos de estagnação da Rodada de
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Doha" da Organização Mundial do Comércio (OMC), afirmou o secretário-geral do
Itamaraty, Antonio Patriota.
Ele assegurou que os países em desenvolvimento estão mostrando que podem
buscar alternativas para aumentar seu comércio sem esperar o avanço das
negociações de Doha.
O acordo final compromete os países signatários a oferecer uma margem de
preferência de até 20% nas tarifas cobradas sobre 70% dos produtos.
O acordo gera novas oportunidades de acesso a mercados para cerca de 47 mil
produtos comercializados entre países de África, Ásia e América Latina.
"Trata-se de um instrumento criativo e muito flexível que permite que cada país
amplie ainda mais as preferências nos próximos dois anos e que impulsionará
significativamente o comércio entre os países do Sul", disse o chanceler da
Argentina, Héctor Timerman, quem atuou como presidente do comitê negociador.
O secretário-geral do Itamaraty esclareceu que os acordos de preferências
tarifárias são muito menos rígidos que os de livre-comércio e que, por isso,
permitem que cada país participe de acordo conforme suas possibilidades e proteja
os setores que considera estratégicos.
Entre os produtos que o Brasil optou por excluir do acordo, por exemplo,
destacam-se os agrícolas, os têxteis, os eletrônicos, os automóveis e os bens de
capital.
Os primeiros 11 países do SGPC têm cerca de 1,9 bilhão de habitantes e um
mercado de US$ 5 trilhões que nos últimos quatro anos cresceu a taxas duas vezes
maiores que a média mundial, segundo o Ministério das Relações Exteriores
brasileiro.
"Enquanto as exportações dos países em desenvolvimento triplicaram na última
década, as do mundo em geral dobraram. As exportações dos países em
desenvolvimento já representam 40% das mundiais", destacou Patriota.
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Ele ressaltou que, apesar do significado político de um acordo entre países em
desenvolvimento em momentos de crise e de estagnação das negociações da OMC,
esse "não é um simples acordo político, mas um acordo comercial".
Segundo o Ministério da Relações Exteriores, o acordo gera significativas
oportunidades comerciais com países que são parceiros cada vez mais importantes
do Brasil.
"Em 2009, quando as exportações totais brasileiras sofreram uma queda de 23%
em relação ao ano anterior como consequência da crise financeira internacional, as
exportações brasileiras para esses países (excluindo os três sócios do país no
Mercosul) cresceram 18%", segundo um comunicado do ministério.
O acordo permite que os países signatários revisem nos próximos dois anos os
produtos que preferem manter protegidos e que ampliem suas listas de
preferências e o tamanho das reduções.

Brasil - Valor Econômico
Fracassa acordo sobre licitações no Mercosul
Argentinos não aceitam que obras para Copa e Olimpíada fiquem fora de regime
preferencial
Os países do Mercosul fracassaram na tentativa de concluir, durante a 40ª reunião
de cúpula do bloco, um acordo para abrir o regime de licitações públicas dentro do
bloco. Contrariando a expectativa de assinar o acordo até amanhã, em Foz do
Iguaçu, os negociadores brasileiros não conseguiram driblar a resistência da
Argentina.
A nova previsão é que um entendimento ocorra somente em 2011. Mas o certo é
que, se não houver uma reviravolta entre hoje e amanhã, o Mercosul voltará a
trocar propostas com a União Europeia - provavelmente em março - sem um
acordo próprio sobre compras governamentais, um dos principais interesses dos
europeus em um tratado de livre comércio com os sul-americanos.
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Negociadores do Brasil e da Argentina chegaram a Foz do Iguaçu dispostos a
superar as divergências, mas as conversas chegaram a um impasse ontem à tarde e
já se dava como inevitável o fim das discussões. Para os argentinos, o que colocou
ponto final nas negociações foi a recusa da delegação brasileira em incluir as obras
da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016 no acordo. Eles já se sentiam
prejudicados pela ausência da Petrobras e as bilionárias licitações para a
exploração do pré-sal. Mas isso não teve peso decisivo porque estatais não foram
contempladas desde o início das conversas.
Há quatro anos, o Mercosul já havia firmado acordo para dar preferências aos
sócios nas licitações públicas. O Congresso da Argentina aprovou o texto, mas o
governo brasileiro não chegou a mandá-lo para a ratificação do Legislativo, a fim de
revisar a inclusão da Eletrobras no acordo. Na mesma lei que permitiu sua
internacionalização, a estatal do setor elétrico foi dispensada de contratar obras
por licitações, o que contraria compromissos no âmbito do Mercosul. Por isso, as
negociações voltaram quase ao zero.
Hoje, os sócios do Mercosul já podem participar de licitações e compras públicas no
Brasil. O que o acordo garantiria era a possibilidade de uma construtora ou uma
indústria argentina, por exemplo, igualar a melhor oferta em uma licitação para
bens ou obras de infraestrutura. Sempre que a proposta de uma empresa do bloco
fosse até 10% superior à melhor oferta, ela teria a chance - como ocorre com as
brasileiras - de baixar o preço e ganhar a concorrência.
As compras governamentais têm sido apontadas por negociadores europeus como
uma das prioridades da UE, junto com a área de propriedade intelectual e a queda
de tarifas para produtos industrializados, nas negociações para acordo de comércio
com o Mercosul.
Segundo fontes argentinas, outra complicação para o acordo foi a recente
mudança na legislação brasileira, que dá preferência por produtos e serviços
nacionais nas licitações públicas, mesmo com preços até 25 % superiores aos
estrangeiros. "Nem vocês mesmos sabem como vai funcionar", disse um
funcionário argentino, lembrando que a lei não foi regulamentada. Ele qualificou
como "prioritário" o interesse da Argentina em ter preferência nas licitações da
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Copa e da Olimpíada. Um diplomata brasileiro explicou que não há como incluir as
instalações esportivas no acordo por causa de indefinições sobre o funcionamento
da Autoridade Pública Olímpica.

Brasil – O Globo
Mercosul e seu futuro incerto
É provável que, na reunião de hoje de presidentes de países do Mercosul, Lula faça
um dos seus pronunciamentos emocionados. Pois, mais do que passar o posto de
presidente do bloco para o Paraguai, Lula se despede do fórum. Depois de hoje, só
em 2015 ou 2019, caso se candidate e se eleja novamente presidente.
Outra curiosidade da cúpula, no mínimo polêmica, é a proposta, levada pelo
próprio Brasil, de ciação de um cargo de alto representante do Mercosul. Para quê?
Ficou inevitável ironizar que gerar emprego sustentado pelo contribuinte é mesmo
uma das habilidades de Lula. Não esquecer que a máquina pública brasileira e
respectiva folha de salários incharam como poucas vezes nos oitos anos do
presidente petista. Como não se enxerga qual a função objetiva deste executivo mais do que isso: como não se sabe a forma pela qual o alto funcionário possa
ajudar a desobstruir os gargalos existentes no bloco - também foi inevitável
especular se o Brasil, em fase de troca de governo, mesmo que seja dentro do
mesmo grupo político, não estaria tentando criar um emprego bem remunerado
para algum companheiro fora dos planos de Dilma Rousseff para depois do dia 1º.
Não se pode imaginar que o ex-presidente Lula se veja no cargo. As especulações, é
inexorável, terminam apontando para o ministro Celso Amorim.
Mas tudo isso é pouco para uma reunião de presidentes de um bloco comercial que
enfrenta dificuldades há tempos. Do ponto de vista das estatísticas, o Mercosul
passa por um bom momento: segundo a Cepal, as economias latino-americanas e
caribenhas terão crescido este ano 6%, acima da média mundial. Devem
desacelerar em 2011, para 4,2%, mas, diante da conjuntura europeia e norteamericana, não é um número ruim. Em grande parte, a região tem sido puxada
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pelo Mercosul, com um crescimento estimado de 6,6%. Só o Brasil, o carro-chefe,
deverá passar dos 7,5%. A Argentina, por sua vez, se beneficia do empuxo brasileiro
e também dos altos preços das commodities no mundo.
Mas, como a conjuntura mundial é incerta, pode pesar no futuro o fato de o
Mercosul, por influência brasileira e argentina, ter poucos acordos bilaterais de
comércio. Hoje, em Foz do Iguaçu, serão formalizados acordos com 11 países em
desenvolvimento, para o corte de 20% em tarifas que incidem em boa parte das
trocas comerciais entre eles e também com o Mercosul. Na lista aparecem Índia,
Indonésia, Malásia, Coreia do Sul, Egito e Marrocos. Não compensará o que se
deixou de ganhar com o fracasso da Rodada de Doha, mas é melhor do que nada. O
Brasil e, por tabela, o Mercosul perderam muito tempo à espera de um desfecho
positivo da negociação no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC),
chamada de Doha.
Outro ponto de interrogação é sobre a extrema dificuldade de o Mercosul ser
mesmo um mercado comum. E está longe de ser, principalmente pela dificuldade
de a Argentina expor sua economia à competição do Brasil. Além disso, existem a
instabilidade institucional argentina e o espectro da Venezuela de Hugo Chávez, o
qual os dois principais países do bloco insistem em abrigar no Mercosul, mesmo
sendo ele um parceiro capaz de desestabilizar qualquer plano sério de novas
alianças comerciais. Ainda é obscuro o futuro do Mercosul, um projeto que precisa
ser fortalecido.

Paraguay – Diario Vanguardia
Parlasur expresa preocupación por bloqueo comercial a
Paraguay
El Parlamento del Mercosur considera que el Tratado de Asunción establece en sus
disposiciones la libre circulación de mercaderías entre los Estados Partes, a través
de la "eliminación de derechos aduaneros y restricciones a la circulación de
mercaderías y de cualquier otra medida equivalente".
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La suspensión en el transbordo de productos importados y exportados por
Paraguay por parte de sindicatos de Argentina vinculados al comercio exterior y
marítimo provocó importantes pérdidas económicas y comerciales al Estado
paraguayo.
Ante ello, y considerando que el acto afecta uno de los principios esenciales del
Mercosur: la libre circulación de mercaderías, el Parlasur manifiesta su
preocupación por el bloqueo comercial.
Además, considera el problema de carácter sindical; y por eso solicita a las
autoridades argentinas que adopte las medidas necesarias para normalizar las
actividades.

Paraguay – ABC Color
El Mercosur es una joda
Cuando el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep) diseñó junto con organizaciones
hermanas de Brasil y Argentina un seminario periodístico Triple Frontera, se puso
énfasis en que periodistas y estudiantes de periodismo pudieran “probar” lo que
es, en un mismo día, cruzar las tres fronteras.
El sábado pasado fue el día escogido. El día D. Tres ómnibus y un microbús repletos
de periodistas y estudiantes dispuestos a hacer de conejillos de indias partimos de
Ciudad del Este, convencidos de que el sistema jamás podría ser tan malo como lo
sugerían los “pesimistas” colegas nuestros que trabajan en la frontera.
Pasamos frente a aduaneros y autoridades de migración del Paraguay que no
dijeron ni mu. En contrapartida, cuando llegamos a la aduana brasileña, lado de
Foz, empezó la confusión. “Ellos quieren subir a los ómnibus, carguen con sus
documentaciones” gritó uno de los guías. Otro subió con la contraorden: “Carguen
sus documentos, tienen que bajar”.
Permanecimos en racimos humanos al lado de las casetas donde se hicieron los
documentos. Nadie llevaba bultos, ni bolsones que pudiera sospechar tráfico o
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contrabando; y, pese al anuncio de que era solo en tránsito, el control casi policíaco
fue generalizado.
Casi una hora después, subimos todos una vez más a los ómnibus. Recorrimos un
par de cuadras dentro de Foz, y llegamos nuevamente a la frontera entre Brasil y
Argentina. Uno de los guías se acercó otra vez a decir: “Bajen nuevamente, cada
uno con sus documentos, tenemos que volver a salir del Brasil”. Vuelta a formar
fila, ardiente sol fronterizo, subir y bajar de ómnibus, más trámites, y el fastidio de
los periodistas extranjeros que habían venido de EE.UU. y Chile. “¿No es una broma
esto? ¿Y el Mercosur?”.
Media hora después, vuelta al ómnibus, andar unos pocos metros y vuelta a bajar
otra vez en el territorio argentino: los argentinos no sabían qué hacer con nosotros.
“Suban, bajen, vengan, quédense, entren, salgan”. El intento de que cada
periodista experimentara en carne propia lo que significa moverse legalmente
entre las tres fronteras naufragó media hora después cuando se pidió auxilio al
cónsul so pena de quedarnos a pasar el día en la Gendarmería.
Cuando acabaron los últimos trámites, habían sido tres horas y media las perdidas
en dos puestos fronterizos de Brasil y uno de Argentina. Y si la experiencia de ida
nos sobrecogió de rabia y de impotencia, a la vuelta la suma del cansancio más la
soberbia de los gendarmes hizo que varios colegas argentinos perdieran la
paciencia a sus connacionales con quienes se agarraron verbalmente. Tan
peligrosos les habremos parecido que llamaron a fuerzas de seguridad para
tenernos bajo control.
El domingo pasado, más de 100 periodistas y estudiantes vivimos una experiencia
única –ojalá– con una sola certeza: si nos hubiéramos disfrazado de contrabando o
de trata de personas, hubiéramos pasado veloces como el rayo. Intentar hacer bien
las cosas, documentadas, y gozar de los privilegios del Mercosur es un chiste.
En general, más que chiste, parece que el Mercosur es una joda. Yo que Chávez, no
gastaría tanto dinero para entrar.
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Paraguay – La Nación
Empresarios dudan si Paraguay debe continuar en el
Mercosur
La diplomacia debe replantear la razón de ser y las modalidades de integración,
señaló Volpe.
Un ambiente festivo, con personas conversando, evaluando en pequeños grupos el
año que se va, un clima propio de los últimos días de año fue el marco del brindis
de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
Pero la imagen inicial pareció desvanecerse por un momento cuando sonó el duro
discurso de Gustavo Volpe, titular de la UIP, que en su primera parte se centró en
las dificultades del país en el bloque regional “escupiendo” serios cuestionamientos
a la continuidad de Paraguay en el Mercado Común del Sur (Mercosur). “Estamos,
pues, en presencia de un crucial desafío, cual es el de definir, de una vez por todas,
si el Mercosur es un proyecto serio o una ficción cruel”, puntualizó. En la misma
línea, subrayó que en momentos en que el Paraguay deberá asumir la Presidencia
pro-témpore del bloque regional “es imperativo que nuestra diplomacia replantee,
desde sus fundamentos, la razón de ser y las modalidades del proceso de
integración”.
Para los empresarios, la implementación práctica del Mercosur, en las últimas dos
décadas ha demostrado que la voluntad integradora de los grandes vecinos,
Argentina y Brasil, era apenas una expresión declarativa, muy lejos de la disposición
real de promover el desarrollo de los países menores del bloque, dijo después de
mencionar el bloqueo de contenedores en Buenos Aires que tuvieron que soportar
anto importadores como exportadores paraguayos hasta hace sólo unos días.
Si el bloque regional no es capaz de dar un corte definitivo a este problema que
amenaza la yugular de la economía paraguaya, es pertinente y necesario que se
acuda a instancias e incluso tribunales internacionales de mayor alcance, dijo
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refiriéndose siempre a la retención de productos paraguayos en el puerto
argentino.
LIBRE NAVEGACIÓN
Volpe incluso hizo un poco de historia diciendo que la libre navegación de los ríos y
el libre tránsito de personas y mercancías, especialmente en el río de la Plata, ha
sido históricamente una cuestión de supervivencia para el Paraguay, ya desde la
época colonial. “Luego de la independencia, llevó al aislamiento defensivo en
épocas del dictador Francia, y luego a la guerra de la Triple Alianza”, refirió.
Volpe criticó por otro lado, la política del gobierno paraguayo con respecto a las
negociaciones sobre Itaipú con Brasil, la que calificó como “mendicante”. En
contrapartida, se refirió a “la actitud entre arrogante y condescendiente de las
autoridades brasileñas que apunta sólo a seguir postergando el cumplimiento de
algo que era de perentoria necesidad para nuestro país”.
CRECIMIENTO
Volpe destacó la “euforia” del empresariado por el auge de la economía en el año,
destacando que en el sector industrial se anticipó un crecimiento del 6,5%, el nivel
de expansión más elevado de las últimas dos décadas. El crecimiento de las
exportaciones de Manufactura de Origen Industrial (MOI) se expande en torno a
37%, los envíos al exterior de Manufactura de Origen Agropecuario (MOA) crecen a
una tasa del 22%. Por su parte, las exportaciones de maquila están aumentando en
71%, destacó el titular de la UIP. “Lo concreto es que, después de un 2009
desalentador, con un retroceso económico de (menos) 3,8% en el Producto Interno
Bruto, el 2010 ofrece la perspectiva de un crecimiento estimado del 9% ó 11%
según otras estimaciones”, destacó. Con estos datos, el 2010 se presenta como un
año de normalización, de recuperación y de expansión del sector fabril, de acuerdo
al empresario.
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Uruguay – La Diaria
MERCOSUR
Hoy sesiona el Consejo de Ministros del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, instancia
previa a la cumbre de presidentes de mañana. La agencia ANSA informó que será
suscrito un documento consensuado ayer, que establece un acuerdo marco para la
creación de una zona de libre comercio entre el Mercosur y Siria, y lo propio con
Palestina.
También se consignó que fue firmado un acuerdo entre el bloque regional y otros
siete países -Cuba, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Marruecos y Corea del Surpara la reducción de aranceles de 20% sobre 70% del universo de productos, al
amparo del Sistema Global de Preferencias Comerciales. Los 11 países del eje sursur que acordaron este mecanismo representan un tercio de la población mundial y
sus economías generan más de cinco billones de dólares anuales.
Asimismo, en la agenda del Consejo de Ministros y de la cumbre presidencial figura
aprobar la Profundización de la Liberalización en Servicios, las directrices para la
celebración de un Acuerdo de Inversiones, la creación del cargo de alto
representante general del Mercosur, el Estatuto de la Ciudadanía, la Patente
Mercosur, el Régimen de Solución de Controversias para los Acuerdos celebrados
entre el Mercosur y los Estados Asociados y la creación del Fondo Cultural son otras
de las normas a ser promovidas.

Uruguay - La República
Mercosur: Lula buscará impulsar bloque regional
El Mercosur celebra el viernes su cuadragésima Cumbre Presidencial, ampliada a
presidentes de fuera del bloque que despedirán en su última cita internacional a su
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par brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, y efinirán nuevos pasos para seguir
avanzando en la integración regional.
Será la última cumbre del Mercosur y estados asociados con la presencia de Lula,
quien al mando de la mayor economía latinoamericana fue protagonista del grupo
en los últimos ocho años.
El encuentro en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçú (sur) también deberá servir
como presentación en el bloque de la sucesora de Lula, la electa Dilma Rousseff,
quien asumirá el 1 de enero y tendrá ahora la oportunidad de tratar personalmente
a quienes serán sus interlocutores en los países vecinos.
Rousseff participará de una cena con los otros jefes de Estado y según la agenda
oficial no estará presente en las reuniones previstas para el viernes.
Lula, a su vez, pasará la presidencia pro témpore del Mercosur a su par paraguayo,
Fernando Lugo.
Sin embargo, más allá de la despedida de Lula y la bienvenida a Rousseff, el bloque
deberá concentrarse en un punto de importancia fundamental para su evolución:
el Programa de Consolidación de la Unión Aduanera, para resolver asuntos que
generan excepciones al Arancel Externo Común.
El canciller brasileño, Celso Amorim, dijo ante la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado que "el cemento del Mercosur es la política comercial común", y por
ello el bloque tendrá en Foz do Iguaçú "una tarea de la mayor importancia, de
consolidación de la Unión Aduanera".

26
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

