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Cônsul geral dos EUA participa de debate na FGV/EPGE
Clique aqui para ver a notícia no site

Cônsul geral dos EUA participa de debate na FGV/EPGE O asssunto será sobre o resultado das eleições
americanas. De que forma a gestão do novo presidente dos Estados Unidos pode impactar a economia
do Brasil? E nas esferas diplomáticas, quais serão os desdobramentos do governo do sucessor de
Barack Obama? As respostas para estas perguntas serão dadas no próximo dia 16, durante o evento
“Estados Unidos: uma análise após o resultado das eleições”, que será realizado pela Escola Brasileira de
Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV/EPGE). O encontro foi programado para
acontecer após o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos — apontadas por
especialistas como um dos pleitos mais concorridos dos últimos tempos e envolto em polêmicas. O
objetivo é debater com especialistas, acadêmicos e estudantes os prováveis rumos que tomará a
economia norte-americana e as suas consequências e oportunidades para o Brasil. O encontro, que
marcará o encerramento das atividades acadêmicas do ano letivo da FGV/EPGE, terá palestra do cônsul
geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, James Story, que abordará os desafios do novo governo
daquele país. As ideias do cônsul geral contarão com comentários de Roberto Abdenur, que já foi
embaixador do Brasil nos EUA, e de Rubens Penha Cysne, diretor da FGV/EPGE. “No dia do evento, já
saberemos o resultado das eleições. O Cônsul irá nos contar quais serão os planos do próximo
presidente para a América Latina e também para o Brasil. E iremos analisar as possíveis consequências
econômicas e políticas destas medidas para o nosso país”, explica o diretor da FGV/EPGE. De acordo
com Rubens Penha Cysne, os Estados Unidos são potencialmente um dos mais importantes parceiros
econômicos do Brasil. “Existe um interesse enorme do governo em fomentar as relações comerciais com
os norte-americanos. Acredito que todos que mantêm algum interesse comercial ou financeiro com os
Estados Unidos querem saber que rumos serão trilhados”, acrescentou o diretor da FGV/EPGE. Dia 16
de novembro (quarta-feira), das 14h30 às 17h, no Auditório Engenheiro Manoel Thompson Motta, Praia de
Botafogo, 190, 12º andar - Botafogo - Rio de Janeiro (RJ). Inscrições: http://epge.fgv.br.
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