
%HermesFileInfo:B-8:20101016:

B8 Economia SÁBADO, 16 DE OUTUBRO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

UE-Mercosul
podem fechar
acordo em 2011

Suíça abre o
maior túnel
do mundo
A perfuração dos 57 quilômetros foi concluída
ontem; a obra deverá ficar pronta em 2017

ARNO BALZARINI/EFE

Raquel Landim

As negociações entre o Merco-
sul e a União Europeia (UE) para
a criação da maior área de livre
comércio do mundo podem ser
concluídas até julho do ano que
vem. Não foi estabelecida uma
meta formal, mas os diplomatas
fixaram um cronograma para o
processo, que terminaria no fim
do primeiro semestre de 2011.

Estão marcadas mais quatro
rodadas de discussões: no fim de
novembro em Brasília, março
em Bruxelas, abril/maio em As-
sunção e, finalmente, junho/ju-
lho em Bruxelas. É a primeira
vez que os diplomatas fecham es-
se tipo de compromisso desde a
retomada do processo.

“É um sinal claro de que os
dois lados querem avançar”, dis-
se o principal negociador brasi-
leiro, embaixador Evandro Dido-
net. Ele participou de uma mara-
tona de cinco dias de reuniões
com os europeus, que terminou
ontem em Bruxelas.

Nessa etapa, os diplomatas de-
finem as bases do acordo, que in-
cluem temas como regras de ori-
gem dos produtos, salvaguardas
para proteger os mercados, e os
prazos em que as tarifas de im-
portação serão eliminadas. A bar-
ganha, com troca de ofertas, só
deve começar no ano que vem.

As negociações entre Merco-
sul e UE foram lançadas em
1999, mas interrompidas em
2004, quando os blocos estive-
ram perto de um acordo. A resis-
tência de europeus e argentinos
em abrir seus mercados agrícola
e industrial, respectivamente, le-
varam a um impasse.

Com as negociações da Roda-
da Doha, da Organização Mun-
dial de Comércio (OMC), parali-
sadas e a maior necessidade eu-
ropeia de exportar para sair da
crise, as negociações foram reto-
madas em maio deste ano.

Cautela. A indústria brasileira
é favorável à negociação e recla-
ma da falta de acordos com paí-
ses ricos, mas recomenda “caute-
la” ao governo. Os empresários
estão preocupados com a valori-
zação do real e com o aumento
da concorrência chinesa. “O
mercado brasileiro passou a ter
uma atrativo extra, porque o con-
sumo está forte”, disse Soraya
Rosar, gerente do departamento
de negociações internacionais
da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI).

Encontro. Etapa final da abertura do túnel, 14 anos depois

GENEBRA

Depois de 14 anos de constru-
ção e cerca de US$ 10 bilhões
em investimentos, as duas
pontas do maior túnel do mun-
do, sob os Alpes suíços, se en-

contraram ontem.
Todos os dias, 3 mil veículos

pesados atravessam os Alpes.
Os suíços querem que esse tráfe-
go seja subterrâneo e sobre tri-
lhos. Para isso, abriram o túnel,
batizado de Gotthard Base (São

Gotardo), de 57 quilômetros de
extensão. Totalmente plano, ele
vai permitir que os trens atin-
jam velocidades de até 240 quilô-
metros por hora.

O tempo de viagem entre Zuri-
que e Milão deve cair das atuais

quatro horas para duas horas e
meia. Os primeiros trens só de-
vem atravessar o túnel em 2017.

Oito homens morreram na
construção, que quase foi aban-
donada diante de uma perigosa
instabilidade nas rochas. O ma-

terial retirado das escavações
até hoje daria para construir cin-
co pirâmides do Egito.

Dia histórico. Ontem os traba-
lhadores que perfuraram o tú-
nel sob os Alpes desde o Norte,
no cantão suíço-alemão de Uri,
e os que trabalharam no Sul, no
cantão suíço-italiano de Tessi-
no, se encontraram na metade
do caminho, na altura de Se-
drun.

Uma grande cerimônia, com
mil de pessoas, entre autorida-
des, moradores da região e os
próprios trabalhadores, emol-
durou este dia histórico para a
Suíça, que concluiu uma grande
etapa simbólica na construção
dessa ferrovia

Após a bênção dada ao projeto
por um sacerdote católico e um
pastor protestante, a enorme
máquina responsável por perfu-

rar a rocha começou a funcionar
do lado norte para furar os últi-
mos 180 centímetros que o sepa-
ravam do túnel do lado sul.

Cerca de 20 minutos depois,
em meio a aplausos, a parede ro-
chosa foi derrubada. Depois, os
mineradores procedentes do
sul subiram por uma passagem e
saíram do outro lado para encon-
trar seus colegas do norte.

O encontro selou o final sim-
bólico da primeira fase de um
longo projeto que já desbancou
o túnel de Seikán (Japão), de 54
quilômetros, como o mais longo
do mundo, e terá um grande efei-
to no meio ambiente ao trocar
caminhões por trens para trans-
portar mercadorias.

Com duas entradas, está pre-
visto que, pelo menos, 300 trens
de passageiros e de mercadorias
passem a cada dia pelo túnel. /
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Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 out. 2010, Economia & Negócios, p. B8.




