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Com excesso de cargas acumula-
das no Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes, em Manaus,
mercadorias de indústrias da zo-
na franca estão sendo armazena-
das agora debaixo de lonas. A in-
formação é de empresários que
não quiseram se identificar. Eles
afirmam ainda que continuam
com o sistema de rodízio de fun-
cionários para trabalhar nas in-
dústrias do polo industrial, para
evitar demissões.

De acordo com a assessoria da
Federação das Indústrias do Es-

tado do Amazonas (Fiam), o pre-
juízo das fábricas com o atraso
na liberação das mercadorias já
ultrapassa US$ 70 milhões em
quase dois meses.

No lado dos empregados, a cri-
se de espaço do aeroporto estag-
nou as contratações. “Não tive-
mos nenhuma (contratação)
nos últimos meses e os emprega-

dos estão trabalhando em tur-
nos, ficando em casa alguns pe-
ríodos para depois da crise com-
pensar as horas paradas”, con-
tou o presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do Amazonas,
Valdemir Santana.

“Pelo menos não tivemos de-
semprego, mas as contratações
tradicionais no setor de televiso-
res antes das copas não ocorre-
ram”, disse. Um cálculo do sindi-
cato aponta que cerca de 4 mil
empregos deixaram de ser gera-
dos nos últimos dois meses, a se-
rem recuperados nas contrata-
ções de fim de ano.

Segundo a assessoria da Em-
presa Brasileira de Infraestrutu-
ra Aeroportuária (Infraero), as
cargas acumuladas fora dos ter-
minais por causa da falta de espa-
ço foram cobertas desde a sema-
na passada por lonas, para prote-
gê-las de chuva e sol.

Previsão. Na contabilidade da
Infraero, neste mês, de 1.º a 25,
foram recebidas mais de 5,3 mil
toneladas de cargas de 190 voos,
mas, segundo a empresa, hoje há
apenas cargas de nove voos a se-
rem liberadas. Ainda segundo a
assessoria, a previsão é de que
até a primeira quinzena de junho
o problema de desembaraço das

mercadorias esteja solucionado.
O inspetor em exercício da Re-

ceita Federal em Manaus, Rena-
to Alves de Castro, disse que, as-
sim como a Infraero, os inspeto-
res da Receita estão trabalhando
24 horas por toda a semana, no
mutirão formado há três sema-
nas. “As medidas adotadas num
pré-despacho da Receita já co-

meçam a dar mais agilidade no
fluxo, mas em nenhum momen-
to houve gargalo no que havia a
ser liberado pela Receita”, disse
Castro. “No período crítico, no
fim de abril e início deste mês,
tivemos cargas de 48 voos em
atraso, e hoje são nove, que dá
uma média de dois dias de atra-
so.”
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O acordo entre Brasil e Esta-
dos Unidos – que evitou a retalia-
ção brasileira contra produtos
americanos por causa dos subsí-
dios dos EUA aos seus plantado-

res de algodão – está em risco.
Segundo fontes do governo

brasileiro, as negociações “aze-
daram” porque os EUA se recu-
sam a fazer mudanças significati-
vas nos seus programas de apoio
à agricultura local.

O Brasil vai ser mais rígido na
nova rodada de negociações,
que ocorre terça e quarta-feira
em São Paulo. Se as discussões
não avançarem, o País pode reta-
liar os EUA. No dia 21 de junho,
expira a prazo concedido pelo go-
verno brasileiro para que as ne-
gociações avancem.

“O que preocupa é a falta de
propostas concretas dos Esta-
dos Unidos. A próxima semana
será de pressão do Brasil e pro-
mete ser muito decisiva”, disse o
presidente da Associação Brasi-
leira de Produtores de Algodão
(Abrapa), Haroldo Cunha.

Conforme uma fonte do gover-
no, as negociações “azedaram”
na reunião em Washington no
início do mês. “Os EUA não que-
rem tomar qualquer medida con-
creta antes da Farm Bill (Lei Agrí-
cola) em 2012. É o mesmo discur-
so que tinham antes do acordo

com o Brasil”, disse.
Outra negociador afirmou

que o País “não pode passar ver-
gonha agora” e aceitar um acor-
do fraco. Segundo a fonte, tam-
bém não existe nenhum compro-
metimento do Executivo ameri-
cano em enviar uma reforma am-
biciosa para o Congresso.

Década. A disputa entre Brasil
e EUA no algodão se arrasta por
mais de uma década. A Organiza-
ção Mundial de Comércio
(OMC) considerou ilegais os
subsídios dos EUA aos produto-

res de algodão. Como os america-
nos não retiraram a ajuda, a
OMC autorizou o Brasil a reta-
liar. O País preparou uma lista de
mais de 100 produtos america-
nos que teriam as tarifas de im-
portação elevadas.

Às vésperas da retaliação en-
trar em vigor, os americanos pe-
diram mais prazo. O Brasil con-
cordou, mas os EUA se compro-
meteram a suspender o progra-
ma de garantia a exportação
(GSM), a estabelecer um fundo
de US$ 147 milhões por ano para
os produtores brasileiros de algo-

dão, e a agilizar a abertura do
mercado americano para a carne
suína brasileira.

O principal nó da negociação
agora é o GSM. Conforme noti-
ciou o Estado, os EUA suspende-
ram esse programa mas retoma-
ram 10 dias depois em novas con-
dições que não foram negocia-
das com o Brasil. Segundo um
negociador brasileiro, as mudan-
ças foram “tímidas” e estão mui-
to longe do que pretende o País.

O objetivo do Brasil é que os
americanos elevem os juros do
programa GSM e reduzam seus
prazos para desestimular a utili-
zação. O País também quer que
uma garantia que o dinheiro do
GSM não vai migrar para outros
programas de subsídios.

As desavenças comerciais en-
tre Brasil e Argentina volta-
ram à tona no início de maio,
quando o secretário de Comér-
cio do país vizinho, Guillermo
Moreno, reuniu-se com direto-

res de supermercados e anun-
ciou a proibição da entrada de
alimentos importados que te-
nham similares produzidos lo-
calmente.

Na ocasião, ele disse que a
medida valeria a partir do dia 1˚
de junho. Homem de confiança
da presidente Cristina Kirch-
ner, ele comunicou a decisão
apenas verbalmente.

Desde o final de 2008, quan-

do o impacto da crise global
chegou ao Mercosul, empresá-
rios brasileiros enfrentam difi-
culdades para vender seus pro-
dutos à Argentina por causa da
aplicação de licenças não-auto-
máticas de importação. De-
pois de sofrer retaliação do
Brasil, os argentinos agiliza-
ram a liberação das licenças,
mas setores relatam que a de-
mora voltar a se agravar.

Acordo do algodão com os Estados Unidos está em risco

Aeroporto de Manaus armazena
excesso de cargas a céu aberto
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INSPETOR EM EXERCÍCIO DA
RECEITA FEDERAL EM MANAUS
“No período crítico, no fim
de abril e início deste mês,
tivemos cargas de 48 voos
em atraso, e hoje são nove,
o que dá uma média de
dois dias de atraso”

Empresas
brasileiras
confirmam
barreiras
Negada pela Argentina, restrição à entrada
de alimentos prejudica exportadores

● Atraso

Anúncio verbal
iniciou conflito
entre os países

Sob lonas. Falta de galpões deixa mercadorias na pista do terminal de cargas em Manaus

Entre vizinhos. Cristina Kirchner, que participa hoje de fórum no Rio, deve aproveitar para discutir com Lula o conflito

Negociações ‘azedaram’,
porque americanos
evitam reduzir subsídios
para os produtores;
Brasil cogita retaliar

Prejuízo das fábricas
da zona franca com o
atraso das mercadorias
passa de US$ 70 milhões
em quase dois meses
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Pouco antes de a presidente
Cristina Kirchner embarcar
para o Brasil, o ministro do In-
terior, Florencio Randazzo,
negou de forma enfática a exis-
tência de barreiras argentinas
contra a entrada de produtos
alimentícios. Exportadores
brasileiros informam que os
caminhões não são impedidos
de atravessar a fronteira, mas
estão parados nas fábricas por-
que os importadores argenti-
nos cancelaram pedidos com
medo das ameaças federais.

Hoje, no Rio de Janeiro, Cristi-
na participará do 3.º Fórum da
Aliança de Civilizações da ONU
e vai aproveitar a ocasião para
discutir o conflito comercial
com o presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva e com o primeiro-mi-
nistro da Espanha, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, cujos países
são o alvo das medidas verbais
protecionistas argentinas.

Na entrevista concedida a
uma rádio argentina, ontem,
Randazzo – um dos porta-vozes
virtuais da presidente – admitiu
que existe “uma briga de interes-
ses” com o Brasil. Mas o minis-
tro afirmou que “de forma algu-
ma” vai entrar em ritmo de “bri-
ga” com o governo brasileiro. “O
Brasil tem uma balança comer-
cial favorável com a Argentina.
Mas isso não implica que – como
é uma luta de interesses que na-
turalmente acontece quando fa-
lamos em comércio – nós não de-
fendamos a indústria argentina,

os trabalhadores e os preços nas
gôndolas dos supermercados.”

Embora Randazzo negue ofi-
cialmente a existência de medi-
das protecionistas, as barreiras
que elevaram a tensão bilateral
nas últimas semanas foram orde-
nadas verbalmente pelo secretá-
rio de Comércio Interior, Guil-
lermo Moreno, um dos homens
de confiança de Cristina. Segun-
do as ordens, os importadores
deveriam suspender as compras
de produtos alimentícios não
frescos no exterior que rivali-
zem com similares argentinos.

Ameaças. A empresa Brasfrigo,
uma das maiores fabricantes bra-
sileiras de conservas, vem en-
frentando desde o início do mês
o temor dos importadores com
as ameaças do governo argenti-
no. A gerente de comércio exte-
rior da companhia, Ivini Grana-
do, estima que 25 caminhões es-
tejam parados na fábrica por cau-

sa do cancelamento dos pedi-
dos. O prejuízo do mês é calcula-
do em US$ 700 mil. “Tenho em
torno de 30 clientes lá e cada dia
um deles me ligava pedindo para
parar”, conta Ivini. Todos deixa-
ram de comprar da Brasfrigo.
“Tentamos mandar os produ-
tos, mas eles não queriam por-
que diziam estar recebendo tele-
fonemas de ameaças de repre-
sentantes do governo.”

Os contratos de exportação
da Brasfrigo são anuais, mas de-

pendem da autorização do clien-
te para enviar os produtos. Por
isso, até agora, apenas um cami-
nhão da companhia ficou parado
na fronteira. “Esse custo é todo
meu, por isso não estamos man-
dando a carga.”

Os importadores argentinos
têm relatado à empresa que são
ameaçados a exportar o mesmo
valor que importarem de outros
países. “A responsabilidade pela
balança comercial argentina es-
tá sendo transferida para eles”,

diz Ivini. O mercado argentino é
responsável por 60% das expor-
tações da Brasfrigo, que somam
US$ 24 milhões por ano com as
marcas Jussara, Jurema e Toma-
tino de vegetais enlatados.

Sob pressão. A gaúcha Oderi-
ch, que atua no mesmo segmen-
to, também está tendo prejuí-
zos. Segundo o gerente de comér-
cio exterior da empresa, Paulo
Kaiser de Souza, US$ 2 milhões
em produtos estão estocados à
espera da autorização dos clien-
tes. São 100 caminhões parados
de pedidos já confirmados. “O
cliente não confirma o embar-
que porque está sob pressão. Se
continuarem fazendo pedidos
vão sofrer uma devassa fiscal.”

A Oderich exporta para a Ar-
gentina, principalmente, milho
verde e creme de milho. “Embar-
cávamos 20 carretas por semana
e agora são apenas duas.”

Ontem, por meio de um comu-
nicado, a ministra da Indústria,
Debora Giorgi, afirmou que o go-
verno do Brasil “não fez apresen-
tação formal alguma sobre restri-
ções para a entrada de alimen-

tos” brasileiros na Argentina. A
ministra – famosa por ser a auto-
ra de diversas medidas protecio-
nistas, especialmente contra o
Brasil – negou que mercadorias
brasileiras estejam sofrendo im-
pedimentos nas alfândegas:
“tampouco temos a evidência da
existência de caminhões brasilei-
ros impedidos de atravessar a
fronteira”.

Mais cedo, Randazzo garantiu
que o presidente Lula, que este-
ve em Buenos Aires na terça-fei-
ra para participar do bicentená-
rio da Revolução de Maio de
1810,“em nenhum momento ma-
nifestou-se zangado”. O chance-
ler Celso Amorim, na noite das
celebrações, também evitou o ca-
so das barreiras.

O ex-presidente do Banco
Central, Alfonso Prat-Gay, atual-
mente deputado da Coalizão Cí-
vica, de oposição, criticou a me-
dida protecionista do secretário
Moreno. Prat-Gay ressaltou a si-
tuação suigeneris criada pela ad-
ministração Kirchner: “Fica difí-
cil para o Brasil retaliar formal-
mente essa medida argentina, já
que ela não está oficializada”.
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