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Notícia anterior Próxima notícia

Nafta: país prometem acelerar
negociação
Próxima rodada de conversas será no México, em setembro

-WASHINGTON- Os representantes dos Estados Unidos, do Canadá e do México encerraram, ontem, a
primeira rodada de negociações para a revisão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla
em inglês). Eles prometeram manter as negociações em um ritmo rápido que, para alguns envolvidos no
processo, pode ser acelerado demais, dado que os acordos passados levaram anos.

A próxima rodada de conversas será no México, no começo de setembro. Os três países querem concluir a
modernização do acordo de 23 anos até o começo de 2018. O presidente dos EUA, Donald Trump, já ameaçou
fragmentar o Nafta, descrevendo-o como um desastre que custou aos americanos milhares de empregos no
setor industrial. REGRAS DE ORIGEM Segundo comunicado conjunto, os três países fizeram “apresentações
conceituais detalhadas” sobre o escopo de questões do Nafta e começaram a trabalhar para negociar alguns
textos do acordo, sem dar detalhes dos tópicos. As equipes de negociação “concordaram em apresentar textos
adicionais, comentários ou propostas alternativas durante as duas próximas semanas”, antes da rodada do
México.

Uma pessoa envolvida nas conversas, que não foi autorizada a falar publicamente, contou à Reuters que
não houve reclamações enquanto os países compartilhavam suas propostas. Contudo, nem todas as cartas
foram postas na mesa, acrescentou essa fonte, dizendo que, durante as sessões sobre regras de origem, os
EUA não revelaram detalhes. Robert Lighthizer, representante do Comércio dos EUA, deixou claro apenas que
fortalecer essas regras era uma prioridade.

Especialistas em comércio acreditam que o cronograma do acordo é muito ambicioso, dadas a quantidade
de trabalho e as diferenças em questões-chave.

— É difícil imaginar como eles podem fazer algo muito substantivo e, ao mesmo tempo, rapidamente. Ou
um ou outro — avaliou John Masswohl, diretor de relações com o governo na associação canadense de
criadores de gado.
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