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O Brasil defenderá hoje, em reu-
nião da Organização Mundial
do Comércio (OMC), algumas
medidas de redução de tributos
adotadas nos últimos anos para
beneficiar setores da indústria
nacional. O país vem sendo al-
vo de críticas de países da
União Europeia, do Japão e dos
Estados Unidos por elaborar po-
lítica industrial de cunho discri-
minatório contra a produção es-
trangeira, o que estaria em desa-
cordo com regras do Acordo so-
bre Medidas de Investimento
Relacionadas ao Comércio (TRI-
MS, na sigla em inglês).

O Itamaraty argumentará
que os regimes adotados pelo go-
verno brasileiro “foram elabora-
dos à luz dos compromissos in-
ternacionais do país” e “con-
templam, em geral, requisitos
da realização de etapas produti-
vas e de tecnologia no Brasil que
podem ser cumpridos igualmen-
te com insumos importados.”

Para o Ministério de Relações
Exteriores brasileiro, comanda-
do por Antonio Patriota, os in-
centivos também se prestam a
objetivos relacionados com a
simplificação do sistema tributá-

rio brasileiro e ao estímulo à
qualificação da mão de obra na-
cional. “Os regimes foram con-
cebidos com o objetivo de fo-
mentar a produção tecnológica
e a inovação, facilitar investi-
mentos e formar mão-de-obra
qualificada, a fim de promover
o desenvolvimento sustentável
da economia brasileira”, diz no-
ta do Itamaraty.

A resposta dos brasileiros se
aplica a regimes especiais de tri-
butação destinados para benefi-
ciar a indústria automobilística,

a de fertilizantes, de telecomu-
nicações e de fabricação de se-
micondutores. Trata-se dos se-
tores questionados nominal-
mente pelos estrangeiros. Há
também um questionamento es-
pecífico sobre os “processos
produtivos básicos (PPBs)” pre-
vistos na Lei de Informática e
que também deverão ser trata-
dos pelo país durante a reunião.
O questionamento no âmbito
do Comitê de TRIMS será ape-

nas para troca de informação en-
tre os países que compõem a
OMC. Ainda há um caminho dis-
tante a ser percorrido até que a
reclamação resulte em um con-
tencioso jurídico. Ainda assim,
a iniciativa dos países ricos apa-
rece como um elemento a mais
de pressão contra o Brasil.

Segundo o ex-ministro da Fa-
zenda, Rubens Ricupero, que
foi presidente do Conselho de
Representantes do Gatt (antigo
formato da OMC), a rigor, mui-
tos incentivos brasileiros po-
dem levar a um painel jurídico
porque de fato rompem com
normas dos acordos da organiza-
ção, mas a prática não é exclusi-
va do Brasil.

“É preciso lembrar que no
que diz respeito a compras go-
vernamentais um dos primeiros
países a privilegiar a produção
nacional foram os Estados Uni-
dos”, afirma ao ressaltar que es-
tas medidas passaram a ser co-
muns a vários outros países no
contexto da crise financeira in-
ternacional.

As pressões dos países ri-
cos, que já ocorrem há algum
tempo, coincidem com a reta
final do processo de escolha
do novo diretor-geral da
OMC. O postulante brasileiro
ao cargo, embaixador Roberto
Azevedo, disputa a fase final
com o candidato do México,
Hermínio Blanco. ■

A presidente Dilma Rousseff dis-
se ontem que enviará ao Con-
gresso Nacional uma nova pro-
posta sobre o uso integral dos
royalties do petróleo da cama-
da pré-sal na área da educação.
A Medida Provisória (MP) 592
perderá validade no dia 12 de
maio, caso não seja votada no
Congresso. A comissão mista
que analisa a proposta não che-
gou a acordo para a votação e
decidiu adiá-la até que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) se
manifeste a respeito das regras
de divisão dos royalties.

“Nessa questão da educação,
somos teimosos, somos insisten-
tes, e vamos enviar uma nova
proposta para uso dos recursos,
royalties, participações espe-
ciais e o recurso do pré-sal, para
serem gastos exclusivamente na
educação. O Brasil precisa de
duas coisas para melhorar a edu-
cação: da vontade de todos nós,
da vontade política do governo
e da paixão das famílias, mas
também precisa de recursos”,
disse a presidente durante dis-
curso em Campo Grande, onde
participou da entrega de chaves
de 300 ônibus escolares para
transporte crianças e jovens da
zona rural de 78 municípios de
Mato Grosso do Sul.

Dilma recebeu o título de cida-
dã sul-mato-grossense da As-
sembleia Legislativa do estado e
ressaltou que nenhum país do
mundo se torna desenvolvido
sem educação em tempo inte-
gral. A presidente disse que o go-
verno e as famílias devem valori-

zar a educação desde a creche,
onde, segundo ela, as desigualda-
des começam a ser combatidas,
com as crianças recebendo os
mesmos incentivos e estímulos
educacionais. Depois, segundo
ela, é preciso buscar que todas as
crianças estejam plenamente al-
fabetizadas até os oito anos, para
que o desenvolvimento poste-
rior se torne mais fácil.

A presidente disse, no fim de
seu pronunciamento, que o país
tem avançado e deixado para
trás o complexo de vira-lata.
“Nós mudamos, somos respeita-
dos no mundo, somos um país
forte, somos uma das maiores
economias, temos uma agricul-
tura forte e competitiva, uma
indústria forte e competitiva,
temos uma população trabalha-
dora, capaz, que não desiste
nunca, que entra pra ganhar.
Nesses últimos dez anos, enter-
ramos o complexo de vira-lata.
Vamos aproveitar, levantar
bem o nariz e ter muita autocon-
fiança, porque nós somos de
um país vencedor.”

Programa
A entrega dos ônibus escolares
aos municípios do Mato Grosso
do Sul faz parte do Programa Ca-
minho da Escola, criado em
2007 com o objetivo de padroni-
zar a frota usada para transpor-
te de estudantes.

Os ônibus foram adquiri-
dos com recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação, no total de
R$ 64,6 milhões. De acordo
com o governo federal, a
União disponibilizou, em
2012, R$ 109,4 milhões para a
compra de 519 ônibus. ■ ABr

Presidente não participará de eventos em SP

O secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse ontem que

a presidente Dilma Rousseff não participará das comemorações do Dia

do Trabalhador, amanhã, patrocinadas pelas centrais sindicais, em São

Paulo. Em março, as centrais entregaram a Dilma uma série de pedidos

que estão em estudo pelo governo federal. Segundo ele, o governo tem

atendido os pleitos “possíveis” e o Brasil tem, atualmente, uma das

menores taxas de desemprego, mas ainda há muito o que avançar. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Destaque, p. 7.




