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Notícias
Agricultura
Austrália é o primeiro país a eliminar subsídios à exportação *OMC
Seguindo a decisão da Conferência Ministerial de Nairóbi de eliminar subsídios à exporPublicações
tação de produtos agrícolas, a Austrália, dentre os 16 membros comprometidos com mudanças em suas listas de compromissos, é o primeiro Membro a alterar sua lista consoliUm Balanço até aqui dos Acordada de compromissos tarifários para refletir o acordado.
dos de Investimentos
EUA propõe cortes no orçamento agrícola federal em subsídios agrícolas.
Medida depende de análise do Congresso *Brigdes
Na elaboração da proposta de orçamento dos Estados Unidos, a Administração Federal
enviou ao Congresso sugestão de medidas que visam eliminar parte dos subsídios concedidos a agricultores com rendimentos anuais superiores a US$ 500 mil. A proposta afetaria, ainda, o montante oferecido pelo programa de seguro de safra, limitando-a U$40 mil
por agricultor/empresa. Também foram propostos cortes em programas de combate à
fome, nacional e internacional. Segundo anunciado, os cortes poderão gerar economia de
US$ 15 bilhões no período 2018-22. A administração já havia anunciado que reduziria
em 20% o budget discricionário do departamento de Agricultura norte-americano, gerando reações dos grupos interessados.

Comércio Internacional
Agenda de Comércio Exterior discutida em encontro do G7 *G7

Valor Econômico, Maio 2017.
Emb. Carlos Márcio Cozendey
Secretário de Comércio Exterior,
Abrão Árabe Neto
Use of Trade Remedies in Clean
Energy Technologies
ICTSD, Maio 2017.
Facilitação de Comércio: mãos
à obra
ICTSD, Maio 2017.
How do Trade Distortions Affect Markets for Farm Goods?
ICTSD, Maio 2017.

Em encontro anual dos líderes — Cúpula G7—Taormina, Itália—26 e 27 de maio— o pre- WTO 2017 Annual Report
sidente norte-americano tentou esclarecer sua visão sobre reciprocidade em comércio WTO, Maio 2017.
exterior, expondo sua defesa para um comércio “justo e mutuamente benéfico”. Os demais líderes do G7 defenderam um comércio livre e sem barreiras. Na ocasião, o presidente Donald Trump se reuniu com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e
da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e discutiram um possível “plano de ação
conjunta” para a relação comercial bilateral. Permanecem dúvidas quanto às movimentações dos dois gigantes comerciais para revitalizar as negociações comerciais no âmbito do
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Eventos

Donald Trump anuncia saída dos EUA do Acordo de Paris
O presidente dos Estados Unidos declarou que o país irá retirar-se do Acordo de Paris
sobre medidas climáticas. O anúncio provocou críticas tanto interna quanto internacionalmente. Os Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente do Brasil publicaram nota oficial expressando preocupação com a decisão.

Defesa Comercial
EUA anuncia investigações para uso de Salvaguardas às importações de células fotovoltaicas *OMC
EUA informaram ao Comitê de Salvaguardas da OMC (25/5/2017) o início de investigações sobre importação de células fotovoltaicas de silício cristalino, para verificar se representam ameaça para a indústria americana. Documento oficial apresenta os principais
elementos apresentados no pedido.

OCDE
Governo brasileiro formaliza pedido de adesão à OCDE *OCDE
O governo brasileiro apresentou à Secretaria Geral da Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômico solicitação para iniciar processo de adesão ao órgão. O
porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, destacou que o Brasil tem participado, sob
coordenação do Itamaraty, de atividades no âmbito da OCDE desde 1994, e acompanha
regularmente 23 comitês e grupos de trabalho. A decisão de aderir à OCDE está em linha
com as intenções do governo de atrair investimentos internacionais.

Annual Conference on WTO
Law
09 e 10/6
09/06: Auditorium Ivan Pictet—
Maison de la Paix — Graduate Institute—Geneva
08h45–18h
10/06: Room W—Centre William
Rappard—WTO—Geneva
09h—13h30
Global Health—The Case of
Tobacco Control in Uruguay
06/6—10h30—11h30
Maison de la Paix—Graduate Institute—Geneva
Seminário sobre Comércio
Internacional—IBRAC
09/6—08h30—18h
Hotel Tivoli Mofarrej—
*Evento ocorrerá em São Paulo

