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Comércio exterior
e desenvolvimento

Já tem alguns séculos 

a percepção de que o 

comércio entre as nações 

pode trazer benefícios 

mútuos

E ela decorre, primeira-
mente, de uma questão 
objetiva: é impossível 

produzir com efi ciência todos 
os bens que uma sociedade 
necessita. 

A conclusão, no último dia 
19, da rodada de negociações 
para a criação de um acordo 
de livre comércio entre Brasil 
e Chile foi um passo impor-
tante na direção de uma maior 
integração econômica regional 
e liberalização do comércio 
exterior do Brasil. 

Nas quatro rodadas de ne-
gociações, tratou-se além da 
eliminação de barreiras tari-
fárias, de medidas sanitárias 
e fi tossanitárias, obstáculos 
técnicos e burocráticos ao 
comércio bem como de uma 
série de áreas que merecerão 
atenção especial como o co-
mércio eletrônico e os fl uxos 
de investimentos. 

Em 2017, o fl uxo comercial 
entre Brasil e Chile atingiu 
US$ 8,5 bilhões colocando o 
Chile entre os principais par-
ceiros comerciais do Brasil. Em 
2018, os números já revelam 
crescimento signifi cativo das 
transações bilaterais.

Depois de décadas de fecha-
mento comercial no Brasil com 
resultados de atraso tecnológi-
co e falta de competitividade 
da nossa indústria, as três 
décadas recentes têm sido de-
safi adoras ao exigir o emprego 
da capacidade dos produtores 
e dos governos na busca da 
justa medida entre a defesa 
dos interesses nacionais e os 
princípios do livre comércio.

A inserção madura na di-
nâmica da competição in-
ternacional, com concepção 
estratégica e informada visão 
de mundo, tem se mostrado o 

melhor caminho para a pros-
peridade das nações. Recaídas 
protecionistas suscitadas por 
momentos de crise econômica 
se revelam no médio e longo 
prazo equivocadas e inefi cazes 
diante dos reais desafi os que 
a economia global impõe às 
nações.

Além do empenho dos se-
tores produtivos da economia 
nacional e de boas políticas 
públicas para o comércio exte-
rior, as federações, associações 
setoriais, câmaras de comércio 
e universidades têm papéis 
importantes a desempenhar. 

As federações e associações 
setoriais são importantes 
atores para a organização e 
representação empresarial, 
apoiando também os proces-
sos de modernização afi nados 
com demandas internacionais 
como os princípios de susten-
tabilidade. 

As câmaras de comércio 
complementam esforços im-
portantes para a identifi cação 
e prospecção de mercados, 
criando pontes entre culturas. 
E, por fi m, o papel das univer-
sidades. 

É tarefa inadiável o apri-
moramento da qualificação 
da mão de obra brasileira 
especializada em comércio 
internacional, que além da ca-
pacitação para a resolução de 
problemas técnicos promova 
nos estudantes as competên-
cias para a prospecção de mer-
cados e para as negociações 
internacionais, informadas 
das diferenças culturais e das 
oportunidades de complemen-
taridade econômica.

É só pela sinergia entre es-
sas forças que o Brasil poderá 
alcançar o seu tão desejado 
desenvolvimento econômico e 
social e contribuir, renovando 
sua tradição de nação pacífi ca, 
com a paz entre as nações.

(*) - É professor e pesquisador 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, atua nas áreas de 

Comércio Internacional e
Inteligência de Negócios.

Arnaldo Francisco Cardoso (*)

Proposta em análise na Câmara altera a Consti-
tuição para reduzir o número total de senadores e 
de deputados federais e estaduais nas respectivas 
casas legislativas. O líder do PSDB na Câmara, 
Nilson Leitão (MT), autor da proposta, afi rma que 
o objetivo é reduzir o custo do Estado brasileiro 
para o contribuinte. A matéria aguarda designação 
de relator na Comissão de Constituição e Justiça. 

“Propomos a redução de aproximadamente 
23,19% do número de deputados federais; de 
33,33% do número de senadores da República; 
e, em média e aproximadamente, de 24% do 
número dos deputados estatuais e Distritais”, 
sustenta Leitão. Ele estima que apenas com a 
redução do número de parlamentares federais 
o Congresso poderá economizar R$ 1,3 bilhão 

por legislatura (4 anos). No caso dos deputados 
estaduais, a redução poderá representar uma 
economia de R$ 2,1 bilhões por legislatura.

Segundo a proposta estados passarão a ter 2 e 
não 3 senadores cada como é hoje. Os mandatos 
continuarão a ser de 8 anos, mas renovados 1 por 
vez a cada 4 anos. A quantidade de cadeiras na 
Câmara continuará sendo defi nida  proporcio-

nalmente à população dos estados. Entretanto, o 
número total de deputados federais por unidade 
da federação passará a ser de no mínimo 4 e de no 
máximo 65. Atualmente, o número varia entre 8 
e 70. A proposta será analisada pela CCJ quanto 
à admissibilidade. Se aprovada, será examinada 
por comissão especial e votada pelo Plenário em 
dois turnos (psdbnacamara).

A Câmara analisa o projeto 
que concede isenção do Impos-
to sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) e do Imposto de Im-
portação (II) sobre produtos de 
tecnologia assistiva destinados 
às pessoas com defi ciência. “Es-
ses produtos têm geralmente 
custos elevados de fabricação, o 
que faz com que os seus preços 
fi nais se tornem muito altos e 
fora do alcance da maioria dos 
deficientes que necessitam 
utilizá-los”, argumenta o autor 
da proposta, deputado Lindo-
mar Garçon (PRB-RO).

Pelo texto, a isenção do Im-
posto de Importação só valerá 
para produtos sem similar na-
cional. Os produtos que terão 
isenção serão os relacionados 
nos anexos da Portaria In-
terministerial 362/12, com as 
alterações posteriores. Essa 
portaria cria uma lista de pro-
dutos que podem ser adquiri-

Cadeiras de rodas, órteses e próteses, entre os itens que poderão 

fi car isentos, conforme a proposta de Lindomar.
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Alterado no Senado, o 
projeto voltou em julho 
à Câmara. Relator da 

subcomissão e também do pro-
jeto, senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), afi rmou que um 
dos objetivos do colegiado foi 
o de contribuir para melhorar a 
infraestrutura de atendimento 
aos milhões de brasileiros que 
sofrem com doenças raras.

As emendas acrescentadas 
estão sujeitas à apreciação do 
Plenário da Câmara, em regime 
de prioridade, no qual são dis-
pensadas exigências regimentais 
para que um determinado projeto 
seja incluído na ordem do dia da 
sessão seguinte. Após a análise, 
a proposta poderá então ser 
enviada à sanção da presidên-
cia da República. O objetivo é 
proporcionar acesso a serviços e 
cuidados adequados aos pacien-
tes diagnosticados com alguma 
forma de doença rara e, quando 
for o caso, acesso a tratamentos 
disponíveis no mercado, inclusive 
através de mecanismos diferen-
ciados de registro sanitário e a 
incorporação de medicamentos 
órfãos pelo SUS.

“Medicamentos órfãos” re-
cebem este nome devido ao 

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado manifestou apoio ao projeto da nova

Política Nacional para Doenças Raras.

Reeleito nas eleições des-
te ano com 264.798 votos 
(46,26%), o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) afi rmou 
que continuará representando 
o estado do Amapá com três 
grandes prioridades: o comba-
te à corrupção, a diminuição 
da desigualdade e a defesa da 
democracia. Ele acrescentou 
que, em seu segundo mandato 
no Senado, também defenderá 
temas como o combate às desi-
gualdades regionais e a consti-
tucionalização da chamada lista 
tríplice para a Procuradoria-
-Geral da República. 

Além disso, disse que conti-
nuará trabalhando para evitar 
retrocessos em questões sociais 
e de direitos humanos. Randol-
ph Frederich Rodrigues Alves 
tem 45 anos, é graduado em 
História e Direito, é mestre 
em política pública e professor 
universitário. Sua trajetória 
política teve início ainda na 

adolescência, quando foi um 
dos líderes, no Amapá, do 
movimento “caras pintadas”, 
que exigiu o impeachment do 
então presidente Fernando 
Collor, hoje senador pelo PTC 
de Alagoas.

Mais tarde, Randolfe elegeu-
-se deputado estadual por 
dois mandatos sucessivos. Em 
outubro de 2010, com 203.259 
votos, sagrou-se o senador mais 
votado da história do estado, 
sendo o mais jovem senador 
daquela legislatura. Integrou o 
PT, mudando, em 2005, para o 
PSol e, em seguida, para o Rede 
Sustentabilidade. Randolfe 
terá Alberto David (Patriota) 
e Pastor Gaia (Rede) como 
primeiro e segundo suplentes. 
Natural de Garanhuns (PE), 
Randolfe mora no Amapá desde 
os oito anos. Foi eleito “o melhor 
senador do Brasil” no Prêmio 
Congresso em Foco em 2012, 
2013 e 2015 (Ag.Senado).

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

R
oq

ue
 S

á/
A

g.
Se

na
do

Waldemir Barreto/Ag.Senado

O presidente do PSL, Gus-
tavo Bebianno, afi rmou que 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) tem viés 
esquerdista e “fi nge estar tudo 
bem” quando, na opinião dele, 
o sistema eleitoral não garante 
transparência e credibilidade. A 
afi rmação do advogado foi em 
resposta ao alerta da missão de 
observadores da OEA que está 
no Brasil para acompanhar as 
eleições e demonstrou preocu-
pação com as fake news.

A advertência foi feita pela 
ex-presidente da Costa Rica, 
Laura Chinchilla, que está no 
Brasil desde o primeiro turno 
e acompanha as denúncias 
sobre notícias falsas na in-
ternet e nos aplicativos. “Ela 
está falando de quem? Nós 
não produzimos fake news. 
Ela está falando do PT”, disse 
Bebianno. Para ele, há dúvi-
das sobre a credibilidade da 
pesquisa sobre intenções de 
voto do Instituto DataFolha e 
da reportagem sobre esquema 
de propagação de notícias 
falsas anti-PT fi nanciado por 
empresários. “A matéria feita 

Presidente do PSL, Gustavo Bebianno.
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País pode contar com Nova Política 
para Doenças Raras no SUS

Aprovado na semana passada, o relatório da Subcomissão sobre Doenças Raras, vinculada à Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado, manifesta apoio ao projeto que institui uma nova Política Nacional para 
Doenças Raras no âmbito do SUS

pouco interesse da indústria 
farmacêutica, porque em con-
dições normais de mercado 
não é vantajoso desenvolver 
remédios destinados a um 
pequeno número de doentes. 
O relatório aprovado na subco-
missão admite que, no Brasil, 
há uma grande demanda da 
sociedade por maior acesso a 
esses tratamentos pelo SUS. 

Estima-se que no Brasil cerca 
de 13 milhões de pacientes so-
fram hoje com alguma doença 
rara. “A prioridade é que os 

medicamentos sejam mais rapi-
damente analisados na Anvisa. 
Uma vez incorporados ao arsenal 
terapêutico do SUS, poderão ser 
disponibilizados gratuitamente”, 
disse Caiado, ao apontar que a 
eventual efetivação dessa polí-
tica contribuirá para diminuir a 
chamada judicialização da saúde. 
“Só no intervalo entre janeiro de 
2016 e julho de 2017, o Ministério 
da Saúde gastou R$ 1,67 bilhão 
atendendo ordens judiciais de 
compra de medicamentos para 
doenças raras”.

O relatório ressalta que as 
doenças raras muitas vezes 
são crônicas, progressivas, 
degenerativas e muitas vezes 
causam óbito. Não dispõem 
de tratamento curativo efi caz, 
embora existam medicamentos 
para tratamento sintomático 
em alguns casos, e, frequen-
temente, afetam a qualidade 
de vida dos pacientes e seus 
familiares. Estima-se que me-
nos de 5% das doenças raras 
tenham possibilidade de cura 
(Ag.Senado).

Presidente do PSL levanta 
dúvidas sobre isenção da OEA

recentemente sobre fake news 
é uma fake news.”

Bebianno vai praticamente 
todos os dias à casa do can-
didato do PSL à Presidência 
da República, Jair Bolsonaro. 
Moradores do condomínio onde 
mora Bolsonaro tentam manter 
a rotina em meio aos grupos 
de jornalistas e de eleitores 
que permanecem com faixas e 
camisas em apoio ao candidato, 
instigando motoristas a buzinar 
em apoio ao presidenciável.

A poucos metros do condo-
mínio, um fato inusitado mo-

vimentou a manhã. Um bufê, 
com direito a bolo, foi improvi-
sado pela família do vendedor 
de bandeiras conhecido como 
Papito que, desde antes do 
primeiro turno, encontrou 
no local uma forma de incre-
mentar as vendas e acabou 
se tornando um personagem. 
O comerciante celebrou o 
aniversário de 44 anos “bem 
vividos”, como defi niu, sob 
aplausos de profi ssionais de 
comunicação e populares que 
se tornaram “companheiros” 
do dia a dia de Papito (ABr).

Randolfe focará o 
combate à corrupção
e às desigualdades

Produtos de tecnologia assistiva às 
pessoas com defi ciência

dos com o fi nanciamento, tais 
como produtos com recursos 
facilitadores para pessoas 
com defi ciência visual, defi cit 
auditivo e surdez, cadeiras de 
rodas motorizadas, adaptação 
para veículos, órteses, próteses, 

entre outros.
A proposta será analisada 

pelas comissões de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Defi ci-
ência; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Ag.Câmara).

Proposta reduz número de deputados e senadores

Comissão tem 
pauta voltada para 
energia renovável

A Comissão de Infraestru-
tura do Senado tem reunião 
marcada para  terça-feira (30), 
com uma pauta voltada para 
projetos sobre o uso racional 
da energia. Uma proposta do 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), por exemplo, adota 
uma meta mínima de 60% de 
energia produzida a partir de 
fontes renováveis na matriz 
energética brasileira até 2040.

Cristovam lembra, na justifi -
cativa da proposta, que o país 
já possui quase 40% da oferta 
interna de energia provenien-
te de fontes renováveis, com 
destaque para a biomassa e 
a fonte hidráulica. Ele pede, 
porém, uma meta ousada de 
substituição da energia oriunda 
do petróleo e seus derivados 
por aquela produzida por fontes 
renováveis, com baixa emissão 
de gás de efeito estufa.

O projeto já foi aprovado pela 
Comissão de Meio Ambiente e 
terá decisão terminativa com a 
relatoria do senador Lasier Mar-
tins (PSD-RS), que é favorável à 
aprovação do texto substitutivo. 
Ele alega que o novo texto pode 
dar “maior aderência à realidade 
e aos instrumentos já existentes 
na legislação do setor”. Pelo 
substitutivo, no entanto, as me-
tas de participação de energia 
de fontes renováveis na matriz 
serão tratadas no Plano Nacional 
de Energia (PNE).

Para Lasier, é razoável prever 
um aumento da participação da 
energia de fontes renováveis a fi m 
de obter uma matriz energética 
cada vez mais limpa, “indicando 
que há vontade política de fazer o 
país seguir no rumo da economia 
de baixo carbono". Ele diz que a 
medida também poderá atrair 
investidores do setor para o país.

Também consta da pauta da 
comissão o projeto que trata de 
licitação de energia elétrica pro-
duzida por empreendimentos 
com mais de um tipo de fonte 
renovável. Apresentado pelo 
senador Hélio José (Pros-DF), 
o projeto tem o apoio do relator, 
senador Roberto Muniz (PP-
-BA). A comissão vai analisar 
também proposta que obriga as 
prestadoras de serviço público a 
compartilharem os postes com 
os municípios e cria diretrizes 
para o uso racional de energia 
elétrica pelo serviço de ilumina-
ção pública (Ag.Senado).


