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Notícias
EUA E NAFTA

Agenda de Política Comercial dos EUA apresentada pelo USTR * Bridges
Robert Lighthizer (USTR) apresentou nesta semana as prioridades estratégicas da políPublicações
tica comercial da nova administração norte-americana para o próximo ano. Delineada
em março, antes da confirmação de Lighthizer para o cargo, a política agora traz orientações mais detalhadas e cobre áreas tais como a renegociação do NAFTA e a Conferên- Focusing on investment facilitation: Is it that difficult?
cia Ministerial da OMC, que ocorrerá em Buenos Aires, em dezembro.
Felipe Hees, Pedro Mendonça CavalNOMEAÇÕES DE DGs ADJUNTOS *OMC

DG Roberto Azevêdo confirmou a nomeação de novo DG adjunto que atuará
a partir do segundo semestre deste ano
Os atuais diretores gerais adjuntos da OMC — Yonov Frederick Agah (Nigéria), Karl
Brauner (Alemanha) e Yi Xiaozhun (China) – foram renomeados para mais quatro anos
nos cargos. Junta-se a eles, o novo DG adjunto recém-nomeado, o norte-americano Alan
Wolf. Com amplo currículo na área de comércio internacional, Wolf destaca-se como
renomado advogado de comércio internacional e por fazer parte ativa de importantes
instituições, tais como o Institute for Trade and Commercial Diplomacy (ITCD), relembrou Roberto Azevêdo em seu discurso de boas-vindas.
COMPRAS GOVERNAMENTAIS *OMC

Novas Adesões ao Acordo de Compras Governamentais da OMC
O Acordo de Compras Governamentais (GPA) poderá contar com importantes adesões
nos próximos meses. A Austrália está em processo de finalizar as negociações, e esperase que China e Rússia prossigam de maneira semelhante. Outros países em desenvolvimento que também se lançaram recentemente nas negociações do GPA são Tajiquistão e
Quirguistão.
ACORDO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO *OMC

Vinte anos do Acordo de Tecnologia da Informação (ITA) da OMC
Para celebrar 20 anos do ITA, a OMC organizou simpósio sobre os progressos ocorridos
em relação ao tema e disponibilizou publicação com análise do comércio mundial de
produtos de tecnologia da informação (TI). O ITA, que eliminou tarifas de importação
para ampla gama de produtos de TI, atualmente conta com 82 países membros. O comércio amparado pela redução tarifária do Acordo foi de US $ 1,7 trilhão em 2016, valor
que supera o comércio mundial de automóveis e autopeças ou de produtos farmacêuticos.
DEFESA COMERCIAL

União Europeia apresenta recurso para o Relatório do Painel no caso
Boeing contra os EUA *OMC
Após relatório do painel no caso US Large Civil Aircraft (DS353), a UE entrou com recurso sob amparo do artigo 21.5 do DSU, alegando que os EUA não implementaram as
recomendações do DSB a respeito dos subsídios fornecidos ao fabricante da Boeing pelo
governo federal e do estado da Carolina do Sul.
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (MSMEs) *OMC

Diálogo Informal na OMC sobre o tema busca mandato na Conferência Ministerial de Buenos Aires (MC11) para criação de Programa de Trabalho
Foi realizado (29/6) diálogo informal na OMC para reforçar a necessidade de medidas
multilaterais favoráveis às MSMEs. Roberto Azevêdo enfatizou os obstáculos que as
MSMEs enfrentam no comércio internacional e destacou ideias apresentadas pelos
membros, lembrando que o tema será o foco de discussões durante a próxima Global
Review of Aid for Trade, em julho. De forma semelhante, em setembro de 2016, o Fórum Público na OMC, evento anual aberto ao público e sociedade civil, promoveu o tema do comércio inclusivo , com a participação do ITC, OECD e IPCSA.
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