
Integração não se constrói sobre "ruínas", diz dirigente da CGT  
 
O secretário-geral da Central Geral dos Trabalhadores (CGT) da Argentina, Hugo Moyano, 
afirmou que o Brasil deveria "refletir e entender que não se constrói a integração sobre as 
ruínas de qualquer um de seus membros". Um dos personagens mais influentes da política 
argentina, Hugo Moyano raramente comenta assuntos de comércio exterior e menos ainda 
para criticar o Brasil. Desta vez, através de um comunicado distribuído à imprensa, o líder da 
CGT manifestou uma "profunda preocupação" ante as declarações provenientes do Brasil com 
ameaças de denunciar a Argentina ante a Organização Mundial do Comércio (OMC) por 
protecionismo.   
 
Ele se referia ao secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber 
Barral, que na segunda-feira disse que as barreiras argentinas haviam afetado 10% das 
exportações brasileiras para o país vizinho e que o Brasil poderia acionar a OMC contra as 
medidas protecionistas.   
 
O comunicado da CGT dizia que as medidas tomadas pela Argentina foram pedidas pelos 
trabalhadores para proteger a economia do país contra a crise internacional e a desvalorização 
brusca do real frente ao dólar. "Não contribui à integração que, para o Brasil, o Mercosul só 
tenha sentido se garantimos um déficit comercial enorme em prejuízo de nosso país, ainda que 
a queda seja produto de uma crise internacional que, óbvio, não é responsabilidade da 
Argentina."   
 
Outro setor que entrou na briga comercial Brasil-Argentina foi o dos bancos. A Associação dos 
Bancos Argentinos (Adeba) divulgou uma nota em que alegava ser legítima a adoção de 
medidas que "sem infringir a normativa da OMC, mantenham o nível de atividade do mercado 
interno".   
 
A entidade criticou as declarações de Barral: "O Brasil não pode esquecer sua longa história de 
aplicação unilateral de medidas tarifárias e para-tarifárias, de promoção de exportações, de 
barreiras aos investimentos estrangeiros, inspiradas na defesa de seus interesses nacionais. 
Também não pode esquecer os longos anos de superávit comercial com seus sócios do 
Mercosul", disse a nota.   
 
Também os industriais de diversos setores, representados pela União Industrial Argentina 
(UIA) manifestaram repúdio às declarações de Barral. Em uma nota à imprensa distribuída 
quarta-feira, a UIA dizia que o Brasil está injustamente promovendo conflitos regionais que só 
agravam ainda mais o impacto da crise global.  
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