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O presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, 
anunciou ontem que 

cancelou sua viagem a Wa-
shington para se encontrar com 
o presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump. Anteontem, 
Trump assinou ordem executi-
va determinando a construção 
de um muro na fronteira entre 
os EUA e o México. 

“Esta manhã informamos 
à Casa Branca que eu não vou 
assistir à reunião marcada 
para a próxima terça-feira [31 
de janeiro] com o presidente 
dos Estados Unidos”, escreveu 
Peña Nieto no Twitter. 

O presidente mexicano, no 
entanto, manifestou interesse 
na cooperação com os Estados 
Unidos “O México reitera sua 
vontade de trabalhar com os 
EUA para alcançar acordos em 
favor de ambas nações”.

A decisão ocorre pouco mais 

de um dia depois que Peña Nie-
to criticou, em uma entrevista, 
a ordem executiva de Trump 
autorizando a construção do 
muro. O mexicano lamentou a 
decisão de Trump de construir o 
muro da fronteira e insistiu mais 
uma vez que o México não paga-
rá por isso. 

imposto
Casa Branca determinou on-

tem a aplicação de um imposto 
de 20% sobre todas as impor-
tações do México direcionadas 
para mercado americano. Com 
a receita desse imposto, os Esta-
dos Unidos pretendem pagar os 
custos de um muro na fronteira 
sul do país com o México, se-
gundo informou o secretário de 
Imprensa da Presidência, Sean 
Spice. Conforme o secretário, o 
dinheiro a ser arrecadado é su-
ficiente para levantar US$ 10 bi-
lhões em apenas um ano.

A ideia de taxar as mercado-
rias provenientes do México foi 
dada por parlamentares repu-

blicanos. O custo do muro pode 
alcançar entre US$ 14 bilhões e 
US$ 20 bilhões, o que significa 
que o imposto cobriria grande 
parte do valor do projeto. 

Os parlamentares estão es-
tudando outras propostas para 
cobrir o valor do muro, inclusive 
a possibilidade de imposição de 
uma taxa sobre operações das 
bolsas de valores americanas. 
O valor das mercadorias impor-
tadas do México em 2015 alcan-
çou US$ 296 bilhões. O México é 
o terceiro parceiro comercial dos 
EUA, depois de Canadá e China.

Spicer afirmou que a institui-
ção de uma taxa exigirá a apro-
vação de uma nova lei sobre o 
assunto. No entanto, Trump tem 
a autoridade, em determinadas 
situações, de impor tarifas sobre 
as importações se considerar 
que os interesses dos Estados 
Unidos estão ameaçados. A 
aprovação do imposto pode re-
presentar uma nova escalada de 
reclamações e desentendimen-
tos entre os dois países.

Mexicano cancela visita
Peña Nieto desmarca eNcoNtro com trumP. eua vão Pagar muro com imPosto de 20% sobre as imPortações do méxico.
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  Presidente Peña Nieto cancela ida aos EUA em meio a polêmica sobre muro
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