
Governofecha pacote de estímulo

EUA vão negociar
acordo para
evitar retaliação

Camex avalia sobretaxa de calçado

Exportadores conhecerão as medidas até o fim do mês

COMÉRCIO EXTERIOR

Hillary Clinton enviará ao Brasil uma missão para
tratar de compensações pelos subsídios ao algodão

Denise Chrispim Marin
BRASÍLIA

Ogovernobrasileirodecidiu,vo-
luntariamente, abrir um espa-
çode30 dias para negociar com
os Estados Unidos a suspensão
da retaliação contra produtos e
direitosdepropriedadeintelec-
tualamericanos.Oanúnciopar-
tiu ontem do ministro das Rela-
ções Exteriores, Celso Amo-
rim.

Aseulado,asecretáriadeEs-
tado,Hillary Clinton, antecipou
que Washington enviará a Bra-
sília na próxima semana uma
missão para tratar de compen-
sações comerciais em troca da
suspensãodasretaliações–me-
dida que, por princípio, o Brasil
se nega a aceitar.

DeacordocomAmorim,alis-
ta de bens sujeitos às sanções
será divulgada no próximo dia
8, mas terá efeito apenas 30
dias depois.

Nesse espaço de tempo, aler-
tou ele, haverá condições de se
chegar a um acerto com base
nas regras da Organização
Mundial do Comércio (OMC).

O recado do ministro ao go-
verno americano foi claro: em
vez de compensações, o Brasil
quer a adequação da política de
subsídios dos Estados Unidos
ao setor algodoeiro às determi-
naçõesdaOMC.Ouseja,aredu-
ção substancial dos desembol-
sosquebeneficiam osetoredis-
torcem o comércio internacio-
nal do produto. Foram esses
subsídios que levaram o Brasil
a recorrer à OMC e a ganhar da
entidade o direito de retaliar os
EUA.

“Esse filme demorou anos e,
agora, espero que tenha um fi-

nal feliz”, afirmou Hillary Clin-
ton, no Itamaraty, ao apostar
em uma solução “pacífica” da
controvérsia. “Se tivéssemos
concluído a Rodada Doha da
OMC, não teríamos passado
por esse problema”, alfinetou
Amorim, ciente que a posição
americana contribuiu para tra-
var essas negociações, que ti-
nham por objetivo ampliar a li-
beralização do comércio mun-
dial.

Questionado sobre a possibi-
lidade de Washington contrar-
retaliar o comércio brasileiro,
seoBrasilaplicardefatoassan-
ções, o chanceler rebateu diplo-
maticamente, dizendo que não
espera tal atitude de um país
que promoveu a criação do
Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (Gatt) e da OMC. A
hipótese da contrarretaliação
foi levantada pelo embaixador

americano em Brasília, Tho-
mas Shannon, há um mês.

“Desse susto eu não mor-
ro”, disse o chanceler.

A retaliação do Brasil con-
tra os EUA, que pode alcan-
çar um total de US$ 790 mi-
lhões, foi autorizada pela
OMC depois de sete anos de
controvérsia.

O Brasil queixou-se em
2002 dos subsídios america-
nos à produção e às exporta-
ções de algodão. No ano pas-
sado, recebeu o direito de
aplicar US$ 560 milhões em
sanções – aumento de 100%
na tarifa de importação – de
produtos dos EUA. Até o fim
do mês, o governo deverá fe-
char o pacote de retaliações
contradireitosdeproprieda-
de intelectual americanos,
como patentes, no valor de
US$ 230 milhões. ●
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RFB E PGFN - INTEGRAÇÃO DOS PORTAIS DE ATENDIMENTO E-CAC
A Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional integraram, em 23 de fevereiro de 2010, seus portais de aten-
dimento na internet (e-CAC). A partir de agora, caso o contribuinte
já tenha efetuado o acesso ao site, não será mais necessário fazer
novo login no Portal da PGFN para utilizar os serviços. O e-CAC está
disponível no site da RFB (www.receita.fazenda.gov.br), mediante o
uso de código de acesso ou certificado digital.

SP - ICMS - SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO DE OFÍCIO E POR OPÇÃO
A Portaria CAT nº 32/2010 dispôs sobre os procedimentos relativos à
exclusão, de ofício ou por opção, do Simples Nacional. Referido ato
tratou, dentre outros assuntos: a) das informações que constarão
no Termo de Registro de Exclusão do Simples Nacional; b) da pos-
sibilidade de apresentação de impugnação à exclusão de ofício; c)
dos procedimentos a serem observados pelo contribuinte no caso
de exclusão, no tocante ao crédito do imposto.

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO (CAT) - OBRIGATORIEDADE
Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar
o acidente do trabalho à Previdência Social, por meio do formulário
denominado Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), até o 1º
dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à
autoridade competente, sob pena de multa variável entre R$ 510,00 e
3.416,54,sucessivamente aumentada nas reincidências (art.22 da Lei nº
8.212/1991 c/c art. 2º da Portaria Interministerial MF/MPS nº 350/2009).

DICAS&NOTAS

Técnicas de Coaching para Gestão de Equipes 12 de março, das 9h às 18h 

Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas 10 de março, das 9h às 18h

Retenção na Fonte (IRF/ PIS/ COFINS/ INSS/ ISS) 8 de março, das 9h às 18h

SEFIP/ GFIP e GRRF versão 8.4 11 de março, das 9 às 18hOevento reuniu cerca de 800 pessoas na última sexta-feira, no
Clube Monte Líbano, capital paulista, e foi marcado pela posse
oficial das diretorias do SESCON-SP e da AESCON-SP para os anos

de 2010, 2011 e 2012.
Em seu discurso de posse, José Maria Chapina Alcazar, reconduzido

às presidências das entidades, agradeceu aos colaboradores, as suas
diretorias e conselhos pelo trabalho realizado, as entidades parceiras, e
aos representantes dos poderes públicos pela confiança, além de todos
que se dedicam por um País melhor. “São muitas pessoas em prol do
bem comum, na defesa das categorias representadas e do empreen-
dedorismo”, frisou.

Outro destaque da cerimônia foi a entrega da Medalha Annibal de Frei-
tas ao secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Guilherme
Afif Domingos, e ao empresário contábil, Pedro Ernesto Fabri, pelos rele-
vantes serviços prestados à classe e ao empreendedorismo.

Atemporada de entrega da declaração do imposto de renda pes-
soa física começou na última segunda-feira e a Receita Federal do
Brasil já disponibilizou em seu site www.receita.fazenda.gov.br o

programa gerador.
Como faz tradicionalmente todos os anos, o SESCON-SP prestará um

serviço de utilidade pública ao sanar dúvidas dos contribuintes sobre o
correto preenchimento do documento. Para isso, firmou parceria com di-

Autoridades, parlamentares, lideranças empresariais, jornalistas e empreendedores contábeis e de assessoramento prestigiaram o 61º aniversário do 
SESCON-SP e posse da diretoria para o próximo triênio

MAIS DE SEIS DÉCADAS DE HISTÓRIA E UM FUTURO PROMISSOR

SESCON-SP TIRA DÚVIDAS SOBRE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

Cerca de 800 pessoas prestigiaram a solenidade, realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo

Chapina Alcazar e o presidente do SESCON-SP gestão 2001-2003, Carlos José de Lima Castro, entregando as
honrarias a Guilherme Afif Domingos e Pedro Ernesto Fabri

versos jornais e portais noticiosos para orientar seus leitores.
Porém, para as declarações mais complexas, o presidente da entidade,

José Maria Chapina Alcazar, alerta para a relevância do auxílio de uma
boa assessoria contábil. “O sistema de cruzamento de dados da Receita
Federal é um dos mais avançados do mundo, portanto é preciso muito
cuidado com o tratamento das informações”, aconselha o empresário e
líder setorial.

Os momentos de luta na trajetória de mais de seis décadas foram re-
lembrados pelas autoridades presentes, entre elas o secretário de Moder-
nização, Gestão e Desburocratização, Rodrigo Garcia, que, em nome do
prefeito Gilberto Kassab, parabenizou a entidade pelo trabalho realizado.
“Os grandes avanços que obtivemos em nossa jornada pela simplificação
de processos na cidade devemos ao apoio e contribuição do SESCON-SP”,
destacou ele.

Os deputados Arnaldo Faria de Sá e Célia Leão falaram em nome dos
legislativos federal e estadual, respectivamente; o presidente do CRC SP,
Domingos Orestes Chiomento pelas entidades congraçadas; o presiden-
te da FENACON, Valdir Pietrobon pelo sistema federativo; e o empresário
contábil Francisco Antonio Feijó por todos os ex-presidentes do SESCON-
SP e da AESCON-SP, muitos deles também integrantes da mesa.

CONCILIAÇÃO-HillaryClinton, ementrevistaemBrasília: EUA terão30diaspara evitar retaliação

Renata Veríssimo
BRASÍLIA

O governo deve anunciar até o
fim deste mês as medidas de es-
tímulo ao setor exportador, se-
gundo informou o ministro do
Desenvolvimento, Indústria e
ComércioExterior,MiguelJor-
ge. A preocupação com a com-
petiçãoacirradanomercadoin-
ternacional, a valorização do
real e o aumento forte das im-
portações foram debatidos on-
tem durante a reunião do Gru-
po de Acompanhamento do
Crescimento(GAC),noMinisté-
rio da Fazenda.

Jorge disse que os trabalhos
técnicos estão praticamente
concluídos. Ele e o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, de-
vemsereuniratéofimdapróxi-
ma semana para fechar o paco-
te que será apresentado ao pre-
sidente Lula. Segundo ele, as
propostas visam a desburocra-
tizar, reduzir custos das expor-
tações e melhorar os financia-
mentos e as garantias de crédi-
to ao exportador. Ele garantiu
que não há medidas cambiais.

Oministroconfirmouqueen-
tre as medidas estará a criação

de um braço do BNDES para
operar o comércio exterior, nos
moldes do Eximbank america-
no.“EstamosusandooBNDES,
criando uma diretoria especial
só para exportação.”

Ele,noentanto,destacou que
o Banco do Brasil continuará a
ter um papel preponderante na
questão das exportações brasi-
leiras. “O Banco do Brasil é
quem tem a capilaridade para
trabalhar o processo de finan-
ciamento das exportações”. O
Banco do Brasil também dispu-
tava as funções de Eximbank.

O presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI), Armando Monteiro Ne-
to, defendeu, na reunião do
GAC, a necessidade de resolver
oproblemadeacúmulodecrédi-
tostributáriosdosetorexporta-
dor. “Neste cenário pós-crise,
que tem um acirramento da

competição, além da desvanta-
gem de o real estar valorizado,
ou o Brasil avança para melho-
rar na burocracia, nas condi-
çõesdefinanciamentoeparade-
sonerar as exportações, ou va-
mos perder espaço no mercado
externo.”

Paulo Godoy, presidente da
Associação Brasileira da In-
fraestrutura e Indústrias de
Base (Abdib), afirmou que o
grande desafio para o setor de
infraestrutura é garantir a
oferta de financiamentos de
longo prazo.

O setor espera que os investi-
mentos anuais cheguem a R$
160 bilhões em 2014, ante os R$
106 bilhões atuais. A Abdib cal-
cula que será necessário am-
pliar em mais R$ 40 bilhões a
oferta de crédito atual para
atender a essa previsão de in-
vestimentos. ●

PAULO PINTO/AE

●●● A Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) poderá tornar defini-
tiva, hoje, a aplicação do direito
antidumping de US$ 12,47 por
par de calçado importado da Chi-
na. Se aprovada, a restrição terá
validade de cinco anos. “Imagino
que faremos. Se considerarmos
que há risco, nenhum problema
de o conselho de ministros apro-
var”, afirmou o ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Miguel Jorge.

A sobretaxa vem sendo cobra-
da há seis meses, em caráter
temporário, e sua validade termi-
naria no dia 8. Ontem, parlamen-
tares gaúchos e paulistas visita-

ram os ministérios que com-
põem a Camex para tentar
aprovar a prorrogação da so-
bretaxa. O vice-presidente da
frente parlamentar do setor
calçadista, deputado José
Paulo Tóffano (PV-SP), disse
que a sobretaxa evitou que 30
milhões de pares de calçados
chineses entrassem no País
nesse período.

“Essa medida teve impacto
imediato. As empresas come-
çaram a contratar no País intei-
ro”, disse. Segundo Tóffano,
15 mil empregos foram gera-
dos no setor nos últimos seis
meses. ● R.V.
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