
                                                                              
 

 

 

Às organizações sociais e o público em geral: 

 

 

As negociações para a conclusão de um Acordo de Associação Interregional entre o 

Mercosul e a União Europeia, paralisadas desde 2004, foram retomadas com força e muito 

pragmatismo no final do ano passado e os membros do bloco estão no momento apresentando as 

ofertas de liberalização.  A União Europeia, em grave crise desde 2008, vê na expansão dos 

interesses de suas transnacionais e a abertura de possibilidades de expansão de mercado para com o 

Mercosul e outras regiões uma parte da solução para seus graves problemas sociais, ambientais, 

econômicos e políticos.   

Desde 2004, a REBRIP e outras organizações vêm se posicionando contra as tentativas de 

liberalização das relações comerciais entre os dois blocos. Em 2013 foi divulgada Nota de 

Posicionamento da REBRIP, a partir do acúmulo do debate existente e da nova conjuntura política 

em que nos encontramos.  

Como desdobramento e em conjunto com diversos movimentos sociais e sindicais da 

região, o dia 27 de Maio de 2014 às 14h será realizada no Congresso Nacional, em Brasília, 

Audiência Pública para discutir as negociações entre União Europeia e Mercosul. Como atividade 

preparatória, será realizada uma ampla reunião com as organizações e movimentos sociais nacionais 

e dos países do Mercosul presentes, visando articular estratégia para o enfrentamento e denuncia 

das negociações do acordo em marcha. 

 

 

Apoio: 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS  

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL  
54ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária  

 
 
 

PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA  

DIA 27/05/2014  

LOCAL: A Definir  

HORÁRIO: 14h30min  

  

A -  Audiência Pública:  

  

TEMA: debater o Acordo Mercosul - União Europeia 
 
Convidados :  

  Senhor Ministro Ronaldo Costa, Diretor do Departamento de Negociações 
Internacionais, do Ministério das Relações Exteriores; 

  Senhor Alexandre Bento, Secretaria de Relações Internacionais da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT); 

  Senhor Jocelio Henrique Drummond, representante da Rede Brasileira pela 
Integração dos Povos (REBRIP); 

  Senhor Carlos Abijaodi - Diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação 
Nacionaal da Indústria (CNI). 
 
Requerimento nº 409/14-CREDN, de autoria do Deputado Dr. Rosinha (PT/PR)  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


