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OBrasil sóperdenessa

negociação senão tiver

umasoluçãoemcasa

porqueela independede

quemvai ser eleitonão

tem fundopartidário”

Carlo Barbiei,
presidente do Grupo Oxford
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A Caixa paga hoje o
abono salarial para
trabalhadores da
iniciativa privada
nascidos em agosto. Já o
Banco do Brasil libera o
pagamento para
servidores públicos com
final de inscrição 1 no
Programa de Formação
do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep).
Esse calendário é válido
para quem não tem
conta na Caixa ou no
Banco do Brasil.

Taxaçãogera impassesentreBrasil eEUA
Setor sucroalcooleiro pede que o governo federal negocie as taxações de etanol e de açúcar firmadas para transações entre os dois países
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R
epresentantes do setor
sucroalcooleiro de Per-
nambuco têm apostado

no governo brasileiro para in-
termediar negociações com o
presidente norte-americano,
Donald Trump, com relação às
taxações de etanol e de açúcar.
Trump pressiona para que o Bra-
sil acate o aumento da cota de
importação do etanol no país,
e as lideranças querem que o
governo Bolsonaro negocie pa-
ra que as benesses ocorram pa-
ra os dois lados.

Presidente da Associação dos
Fornecedores de Cana de Per-
nambuco (AFCP) e da Federação
Dos Plantadores de Cana do Bra-
sil (Feplana), Alexandre Andrade
Lima, disse que o setor terá, em
breve, uma agenda com o presi-
dente Jair Bolsonaro para tratar
dessa negociação. Em carta en-

dereçada a Bolsonaro, divulga-
da ontem, o setor pede que ta-
rifas para açúcar e etanol entre
Brasil e EUA sejam iguais e que
as vantagens para o produtor es-
trangeiro não sejam renovadas
caso Trump mantenha o trata-
mento desigual. Segundo An-
drade Lima, o Brasil exporta 1,7
mil toneladas por ano aos EUA,
além de eventuais cotas extras.

A renovação das cotas de isen-
ção ainda está sendo avaliada
pelo governo brasileiro. Trump
almeja a liberação total da ta-
xação, não apenas dos 750 mi-
lhões de litros atuais. No entan-
to, a cadeia produtiva de etanol
brasileiro é contra por causa da
falta de reciprocidade.

Para o presidente do Grupo
Oxford, empresa de consulto-
ria brasileira nos Estados Uni-
dos, Carlo Barbiei, é estratégico
que se abra diálogos com o Pla-
nalto, como um intermediador,
uma vez que commodities, geral-
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Renovaçãodas cotas de
isençãodo etanol e do
açúcar estão emanálise

mente, acabam dependendo de
acordos entre governos. No en-
tanto, defende que as lideranças
oportunizem negociações dire-
tas, inclusive com o opositor de
Trump, Joe Biden. “O Brasil só
perde nessa negociação se não ti-

ver uma solução dentro de casa
porque ela independe de quem
vai ser eleito (nos EUA), não tem
um fundo partidário, tem inte-
resse das partes econômicas en-
volvidas. A China, por exemplo,
nunca se preocupou com a ideo-

logia dos países com quem ne-
gocia”, afirma.

O setor sucroenergético brasi-
leiro, hoje, possui 360 usinas e
destilarias, 70 mil canavieiros e
os seus 750 mil postos de traba-
lho diretos, segundo a Feplana.


