
O Mercosul em frangalhos pede ação firme' 

Ana Amélia 

 

O alerta é da senadora Ana Amélia (PP-RS), classificada como mulhe... 

 

 

"O Mercosul está em frangalhos, e o governo brasileiro precisa tomar as rédeas da situação."  

O alerta é da senadora Ana Amélia (PP-RS), classificada como mulher mais influente do 

Congresso Nacional, de acordo com lista divulgada na última semana pelo Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).  

 

Mesmo integrante da base aliada do governo, a parlamentar faz duras críticas à condução da 

economia pelo governo por não reagir, por exemplo, às barreiras comerciais impostas aos 

produtos brasileiros pela Argentina.  

 

"O governo é leniente em permitir as barreiras comerciais", afirmou, em entrevista exclusiva 

ao DCI.  

 

"Precisamos mudar a questão dos impostos sobre equipamentos hospitalares, pois o governo 

não cobra impostos para importar, mas cobre de taxas as empresas brasileiras desvalorizando 

o próprio país, além de não tomar nenhuma atitude para aplicar um tratamento isonômico. 

Essa questão precisa ser revista com urgência", afirmou.  

 

DCI: A que atribui seu grande destaque?  

 

Ana Amélia: Eu trabalho em média de 12 a 14 horas quando estou em Brasília, o Senado é a 

minha casa de trabalho. Nunca saio da cidade quando há sessões deliberativas, geralmente as 

terças, quartas e quintas-feiras. Tenho atuação intensa nas comissões em que participo, que 

são: Comissão de Assuntos Econômicos [CAE], Comissão de Assuntos Sociais [CAS], Comissão 

de Educação, Cultura e Esporte [CE] da qual sou vice-presidente, Comissão de Agricultura e 

Reforma Agrária [CRA] e Comissão do Desenvolvimento Regional e Turismo [CDR] e 

Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional [CRE] nas quais participo intensamente. 

Mesmo sendo suplente na CRE e na CAE tenho atuação até mais intensa que alguns titulares 

que acabam tenho outros compromissos. Minha dedicação exclusiva é o Senado, também 

trabalho com muitas relatorias e com a intensidade do trabalho, consequentemente o 

resultado aparece. Temos de correr atrás e não esperar que as coisas aconteçam. A política é 

um cenário desgastante e instável que em poucos casos atrairá mulheres por livre e 

espontânea vontade. Eu optei pela política porque fui jornalista por mais de três décadas e a 

comunicação tem muito em comum com a política. Quando saí do jornalismo não quis 

pendurar as chuteiras, principalmente pela minha vitalidade e disposição de trabalhar encarei 

uma eleição majoritária de cara e aqui no Congresso eu sou, de fato, uma parlamentar. A 

mulher é dedicada, aplicada e está sempre buscando estabilidade e segurança, na política é 

mais complicado.  

 

DCI: A questão das barreiras comerciais dos argentinos contra produtos brasileiros e 

o fim do Mercosul. O governo precisa tomar uma posição mais firme?  

 

AA: Eu sou de um estado que padece da fatalidade geográfica de estar ao lado da Argentina. 

Até 70% das compras feitas pelo Brasil na Argentina passam pelo Rio Grande do Sul, seja por 

Uruguaiana, seja por São Borja. Não é aceitável que haja uma distorção tão grave assim. Nós 

temos produtos perecíveis exportados por empresas gaúchas que estão estragando na 

Alfândega, por não ter permissão de entrada no mercado argentino. Calçados, que também 

são perecíveis, porque a moda é perecível também, não chega na hora certa e o lojista acaba 

saindo no prejuízo. Não é aceitável que o Brasil esteja substituindo o Brasil por compras feitas 

na China, que é muito mais longe. A dependência, relação econômica da Argentina com o 

Brasil é muito maior que com a China. Não consigo entender a leniência do governo em 

permitir que isso aconteça. Não se vê esforço das autoridades responsáveis brasileiras para 

defender o interesse nacional.  
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DCI: Como fica o Mercosul?  

 

AA: É exatamente por isso que o Mercosul está em frangalhos. Tínhamos uma reunião do 

parlamento do Mercosul na última semana, que foi cancelada, justamente, porque o Paraguai e 

Argentina não foram. Dentro do próprio ambiente político gera um cenário de instabilidade e 

fragilidade. As relações comerciais entre os países do bloco vêm caindo, quando deveria 

acontecer ao contrário. Desde 2012 o comércio Brasil e Argentina caiu 15%, em contrapartida 

esse percentual aumentou com a China. É injusto! Estamos sendo contemporizadores em não 

exigirmos desse país um tratamento mais adequado. Essa divisão interna do Mercosul também 

dificulta muito um possível acordo com a União Europeia porque a maior barreira dos Europeus 

está na área agrícola. Isso tudo compromete o futuro de novos acordos. Os países da Bacia do 

Pacífico, por exemplo, fizeram um grupo recentemente e já estão com um comércio intragrupo 

muito forte, e já estão funcionando com muito mais dinamismo do que nós, que já completos 

21 anos de idade. Estamos caminhando com passos lentos de tartaruga e atravessados como 

caranguejo. Estamos desestimulando vários setores com esse caminho equivocado e temos um 

futuro muito preocupante se a situação permanecer como está  

 

DCI: E a defesa na redução de impostos para a produção de equipamentos 

hospitalares?  

 

AA: Nós falamos muito da desindustrialização do Brasil. Essa não é uma figura de retórica. 

Estou acompanhando o trabalho da Associação Brasileira da Indústria de Equipamento 

Hospitalar Médico e Odontológico. Essa associação é formada por pequenas e medias 

empresas, cujo faturamento chega a R$ 150 milhões por ano. Sabemos que pequenas e 

médias empresas são muito importantes para a economia do nosso País, especialmente na 

região sul e sudeste. Pasme, o governo, nas compras que faz de equipamentos hospitalares 

importa a custo zero, sem qualquer tributação de qualquer país do mundo camas, macas, 

esterilizadores e vários outros equipamentos médicos, assim como as Universidades públicas. 

Hoje o déficit comercial na área de saúde, que inclui não somente equipamentos, mas 

medicamentos, também está em US$ 10 bilhões de dólares, pouco mais de 1/3 desse valor 

deve-se ao desequilíbrio dessas importações. Toda vez que importamos sem pagar nenhum 

imposto estamos subsidiando o trabalho internacional, pagando o trabalhador estrangeiro em 

detrimento do trabalhador brasileiro. As indústrias desses equipamentos aqui no Brasil pagam 

IPI, ICMS, PIS e Cofins. Não queremos desoneração, queremos isonomia tributária. É um 

descaso perigoso com essas empresas brasileiras.  

 

DCI: Quanto à mobilização para aprovar emenda que destina 18% da RCL da União 

para saúde, por que é a favor? Vai votar contra o governo?  

 

AA: O governo já colocou o time em campo para derrotar os 18%. Eu fui relatora dessa 

proposta na Comissão de Assuntos Sociais e não seria correto da minha parte ser diferente em 

plenário. É uma questão muito séria, pois todos estados, municípios e DF perdem em uma 

repartição mais justa o dinheiro arrecadado pela União, que continua não dando atenção a 

seus entes federativos, que acabam sendo pressionados porque a vida das pessoas acontece 

nas pequenas e médias cidades, 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. 

Esse é o retrato fiel da realidade que um gestor municipal tem, pois na metade do caminho o 

governo resolve desonerar o IPI de automóveis ou da linha branca e isso reduz toda a receita. 

Como um prefeito pode fechar contas dessa forma? O governo gera insegurança aos 

municípios que são impactados negativamente. No caso da saúde, especialmente, pois a lei 

determina que o município aplique 15% da sua Receita Líquida na Saúde, como os estados que 

deve aplicar 12%, em sua maioria não o faz e muito menos a União, a pressão sobre os 

municípios aumenta e o prefeito acaba deixando de aprimorar uma escola, infraestrutura, 

porque grande parte dos seus recursos só cabe na saúde que é a prioridade. São essas 

situações que temos nesse Pacto Federativo que está cada vez mais fragilizado 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 20 nov. 2013, Caderno A, p. A5. 
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