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São Paulo, 05 de setembro de 2005

Exmo. Sr. Dr .
Anton io Pa locci
M in i stro da Fazenda da Repúb l i ca Federativa do Bras i l c c

Assunto : Suspensão do processo em curso para a def in i ção de posi ção bras i l e ira
nas negocia ções de Bens Não-Agrí co las (NAMA) da Organização Mundia l do
Comércio.

Senhor Ministro

A Central Única dos Trabalhadores – CUT tem buscado acompanhar as posições e propostas do
governo brasileiro nas negociações em curso na Organização Mundial do Comércio- OMC, tendo claro o
significado que os resultados da Rodada de Doha podem ter sobre os empregos, os salários e as
condições de trabalho no Brasil e demais países em desenvolvimento.

Até o momento, nossas análises sobre as propostas que o governo brasileiro apresentou ao G-
20, têm se pautado pelas informações que nos foram transmitidas em algumas das reuniões dos GTs
temáticos promovidas pelo Ministério de Relações Exteriores (agricultura, acesso a mercados e NAMA).
Temos uma série de restrições e questionamentos a essas posições mas até o momento não tivemos a
oportunidade de debatê-las pois nunca recebemos e nem tivemos acesso a um debate mais amplo e
mais global da estratégia e posicionamento que o Brasil defenderá na reunião de outubro que definirá
os rumos da rodada ministerial.

Por não termos o acesso às d iscussões en tre as d i ferentes esferas min ister ia i s
e administrativas envolv idas na defin ição da posi ção bras i l e i ra (a lgo que dever ia ser
natu ra l e esperado num governo com o perf i l a tua l) , fomos surpreend idos com
notí c ias veicu ladas pela imprensa, que o Min i stér io da Fazenda , es tá propondo
a ltera ção da posição negociadora brasi le ira para o Grupo de Acesso a Mercados
de Bens Não-Agrícolas (NAMA) da OMC e que a mesma será debatida com outros
mini stér io s na reunião do GECEX no d ia 6 de setembro de 2005.

Soubemos que o Min is tér io da Fazenda está propondo uma mudança na
posi ção b rasi le ira , através da acei tação da fórmula su íça pura . Es ta mudança
provocar ia uma fo rte redução ta ri fár ia de bens não ag rí co las, com resul tados que
podem ser desastrosos para o nosso pa ís . A lguns ensa ios que têm sido fe itos
demonstram que a ap l i cação dessa fórmula levar ia a reduções de até 70% nas
tar i fas de seto res importantes como os das indústr ias automobi l í sti ca , farmacêut ica ,
s iderúrg ica, etc , somente para ci tar a lguns exemp los emblemáti cos .

Proposta que re jei tamos e à qua l nos opomos severamente .

cc . Embaixador Celso Amorim - Min i stro de Rela ções Exteriores
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Nós defendemos e reiv ind icamos que as def in i ções da posi ção negociadora
bras i l e ira , para as negociações da OMC, sejam em pr imei ro lugar transparentes (o
que não tem acontecido) e que resultem de um amplo debate com todos os a tores
econômicos , po l í ti cos e soc ia i s envolv idos.

Neste sentido reiv ind i camos a imediata sustação do p rocesso de redefin ição da
posi ção negoc iadora brasi l e i ra; que a reunião do d ia 6 de setembro seja ad iada ou
não tome dec isões e que imedia tamente os Min i stér ios e áreas governamenta i s
envolv idas no processo negoc iado r na OMC (Fazenda; Relações Exteriores;
Desenvolv imento, Indústr ia e Comércio; Ag ri cu ltura ; Desenvolv imento Ag rí co la;
CAMEX e outros) tornem púb l i co suas propostas e convoquem uma reunião com a
part ic ipação das organizações empresar ia i s, s ind i ca i s e socia is para apresentação e
debate dos d iferen tes pos ic ionamentos e enfoques dessas questões .

Certos de contarmos com a pronta aceitação de nossa so l ic i ta ção

Apresentamos nossas saudações

João Antonio Fe l í c io

Pres idente
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