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● Líder entre os países que mais
adotaram medidas protecionis-
tas e incentivos à indústria, o Bra-
sil sofre com a queda nas expor-
tações. Dados da OMC, OCDE e
ONU apontam que, de fato, a fra-
ca demanda no mercado euro-
peu já fez o Brasil perder 3% das

exportações em abril e o País foi
citado como um dos exemplos
de como a recessão na Europa
contaminará economias emer-
gentes. As previsões confirmam
que o comércio global cresceu a
uma taxa mais baixa do que se
esperava no fim de 2011. As pró-
prias entidades admitem que,
enquanto as exportações re-
cuam, as importações ao País
continuam subindo. Em abril, a
alta foi de 2%. Nos 12 meses até
março, tinha atingido 22%. / J.C.

Iuri Dantas / BRASÍLIA

O governo brasileiro rebateu, co-
mo já vem fazendo, a pecha de
que age de forma protecionista
em relação ao comércio exterior
e apontou o que considera ser
“equívocos”, “erros concei-
tuais” e conclusões “um pouco

temerárias” no relatório das
principais organizações multila-
terais. Na visão da equipe da pre-
sidente Dilma Rousseff, o País
adota medidas para proteger a
indústria de práticas desleais
conduzidas por países desenvol-
vidos para sair da crise.

O Ministério da Fazenda infor-

mou que “considera um equívo-
co dizer que o Brasil pratica polí-
ticas protecionistas”. “O que o
Brasil tem feito”, prossegue a as-
sessoria do ministro Guido Man-
tega, “é se defender da estratégia
de dumping cambial que se espa-
lhou pelo mundo e sobre a qual a
OMC não tem dado a devida

atenção”. No início da crise,
Mantega chamou de “guerra
cambial” a adoção de práticas
que depreciam propositalmente
as moedas, porque isso afeta a
competitividade das indústrias.
Outra prática criticada pelo Bra-
sil é o regime chinês de câmbio
fixo, o que também torna os pro-

dutos chineses mais baratos.
Já o diretor de Negociações In-

ternacionais do Ministério do
Desenvolvimento, Daniel Godi-
nho, disse que o relatório tem
“erros conceituais” pois adota
os mesmos critérios para anali-
sar a conduta de países que se-
guem e que não seguem as nor-
mas da OMC. “Fico preocupado
sobre o resultado de um exercí-
cio mistura alhos e bugalhos”,
afirmou. “O relatório traz resul-

tados um pouco temerários.”
Mas o negociador brasileiro

evitou polemizar. “É algo válido,
cabe à gente comprovar e dizer
por que não se aplica ao nosso
caso.” Como exemplo das con-
clusões supostamente equivoca-
das, Godinho apontou a inclu-
são, no rol de medidas protecio-
nistas, de investigações do gover-
no brasileiro que não resultaram
em aumento de alíquota do Im-
posto de Importação.

Relatório é equivocado, diz governo brasileiro

Brasil bate recorde em
protecionismo, diz ONU
Levantamento feito em parceria com a OCDE e a OMC revela que o País
acumulou o maior número de barreiras comerciais nos últimos seis meses

BETO BARATA/ AE-30/5/2012

Apesar de barreiras,
País é prejudicado
nas exportações

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS
HUMANOS DO RN - SEARH

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ

Registro de
preços para eventual aquisição de material de expediente

20 de junho de 2012, às 09:00 horas (local)

Narciso Rafael Freitas de Sousa -

O

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012-RP
PROCESSO Nº 177.159/2011-6 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH do Poder
Executivo do Rio Grande do Norte, através de su Pregoeiro Oficial comunica aos interessados
que realizará o PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012-RP, cujo objeto consiste no

, para atender as necessidades dos
órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, fundos especiais,
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos
descritos noAnexo I (Termo de Referência), deste Edital. O Edital encontra-se à disposição dos
interessados, na internet, no site: Qualquer informação será prestada pelos
telefones: (84) 3232-2128 - Fax: 3232-2125, ou pelo Correio Eletrônico: .
Os envelopes, contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, deverão ser
entregues até o dia , para a abertura do certame, no
Auditório da SEARH, CentroAdministrativo do RN - Bloco 06 - Lagoa Nova - Natal (RN).

Natal/RN, 31 de maio de 2012
Pregoeiro da SEARH

www.rn.gov.br.
cplsearh@rn.gov.br

Pregão Eletrônico PE-011-2-0142
Objeto: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte,  torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor 
preço global no dia 14/06/2012, às 10:00 horas, no Sistema Comprasnet, cujo 
objeto é a Aquisição de veículos Pick-up cabine dupla.Total de itens licitados: 
001. O edital estará a disposição dos interessados a partir da publicação 
deste nos endereços: www.comprasnet.gov.br, link: acesso livre – Pregões – 
Agendados e: HTTP://www.eln.gov.br/pagina_15.htm. 

ALLAN ARRUDA DE CASTRO 
Superintendente de Suprimento de Material e Serviços

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de 
Minas e Energia

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 20120060

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e de membros da equipe de apoio 

designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº 29.171/2008, nº 29.266/2008, 

nº 29.330/2008 nº 29.641/2009 e nº 29.985/2009, torna público para conhecimento dos 

interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Registro de Preço 

para futuras e eventuais aquisições de material de órteses, próteses e materiais auxiliares 

(Próteses Auditivas). MOTIVO: Alterações no Edital RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 15/06/2012 às 8:30 horas 

(horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site 

www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 29 de Maio de 2012. 

MARIA ALENIR BEZERRA DE FRANÇA - Pregoeira

Pacotes. Governo de Dilma adotou cinco planos de incentivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que foi designada nova data 
para abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2012, tipo MENOR PREÇO. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS RAIO DE 
SOL. A entrega das amostras e dos envelopes será no dia 19/06/2012 às 09:00 horas 
no Setor de Licitações, situado na Praça Coronel Orlando, 652, centro do município 
de Orlândia, onde ocorrerá o processamento do pregão. Esclarecimentos: fone/fax - 
(16) 3820-8058. Edital à disposição, no setor competente, ao custo de R$ 20,00 e na 
internet: www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 04/06/2012.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que se encontra aberto o 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2012, tipo MENOR PREÇO. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E CÂMARAS A SEREM USADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 
Local de entrega dos envelopes: Praça Coronel Orlando, nº 652, centro do município 
de Orlândia, até as 09:00 hs, do dia 18/06/2012. Esclarecimentos: fone/fax - (16) 
3820-8058. Edital à disposição, no setor competente, ao custo de R$ 20,00 e na 
internet: www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 04/06/2012. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que se encontra aberto o 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012, tipo MENOR PREÇO. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS. A entrega das amostras 
e dos envelopes será no dia 20/06/2012 às 09:00 horas no Setor de Licitações, 
situado na Praça Coronel Orlando, 652, centro do município de Orlândia, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Esclarecimentos: fone/fax - (16) 3820-8058. 
Edital à disposição, no setor competente, ao custo de R$ 20,00 e na internet: 
www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 04/06/2012.

Orlândia, 31 de maio de 2012
 Rodolfo Tardelli Meirelles - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/DCM/2012

OBJETO: Aquisição de materiais (emulsão asfáltica RL 1C com frete, pó de pedra, pedrisco e bica
corrida ambos com frete) para utilização em manutenção do pavimento asfáltico e estradas 
do município, os materiais deverão ser entregues na garagem municipal, sita a Rua Benedito Antunes
de Oliveira, Centro, neste município, conforme especificações contidas no ANEXO II. Aos trinta e um
dias do mês de Maio de 2012, às 15:00 horas, reuniram-se  os membros da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, e foi instalada a Sessão de julgamento da
Licitação em epigrafe. Primeiramente a Comissão acolhe o parecer da Secretaria de Obras /
Planejamento e da Procuradoria Jurídica, onde se manifestam a favor da Contratação das empresas
que apresentaram os menores preços, considerando que o valor apresentado esta de acordo com os
previamente estimados. Após analise das propostas apresentadas a Comissão, adotando o critério de
menor preço apresentados, julga vencedoras as propostas das licitantes, a saber: 2- Emam Emulsão 
e Transportes LTDA. perfazendo no LOTE- 01 um valor total de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil 
e quatrocentos reais) e 3- Julio, Julio Mineração Ltda. perfazendo no LOTE - 02 um valor total de 
R$ 98.660,00 (noventa e oito mil e seiscentos e sessenta reais), Aguarda-se prazo previsto de recursos
no Artigo 109 § 6º da Lei 8.666/93. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião cuja ata vai assinada
pela Presidente e Membros.

Ivanilda Pereira Rodrigues Cunha, Presidente da CPL 
Antonio de Jesus Lourenço, Membro 

Roque Antunes de Paula, Membro        

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O governo brasileiro foi o re-
cordista na aplicação de novas
medidas protecionistas no
mundo nos últimos seis me-
ses, desde que a crise econômi-
ca internacional ganhou uma
nova intensidade. Os dados
são da ONU, OMC e da OCDE,
que fizeram o levantamento
do protecionismo e vão levar
os resultados aos líderes do
G-20, para alertar que a pro-
messa dos países de que não re-
correriam a barreiras não está
sendo cumprida.

Em quatro anos de crise, o acú-
mulo de barreiras já atinge 4% do
comércio mundial – US$ 500 bi-
lhões, o equivalente a toda a ex-
portação brasileira e indiana reu-
nidas. Ou todo o comércio exte-
rior dos 54 países africanos.

A Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), a Organização
das Nações Unidas (ONU) e a
Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) alertam que a ameaça
protecionista cresceu e já é um

“risco para a economia global”.
As entidades pedem que gover-
nos “resistam à tentação de polí-
ticas nacionalistas”, destacando
um retorno da “retórica prote-
cionista” com a adoção de políti-
cas de substituição de importa-
ção que estão aumentando a ten-
são entre os países.

No total, o Brasil adotou 17 no-
vas barreiras contra importa-
ções, número que superou todos
os demais países, inclusive a Ar-
gentina, acusada de adotar uma

postura nacionalista. Além dis-
so, o governo brasileiro anun-
ciou nos últimos seis meses um
total de cinco medidas de apoio
à indústria nacional, algumas de-
las questionadas já por Estados
Unidos e Europa.

Só somando as medidas de in-
centivo adotadas pelos países eu-
ropeus é que se consegue supe-
rar a marca brasileira. No total,
Itália, Espanha, França, Alema-
nha e os demais europeus inicia-
ram 13 planos de incentivo à in-

dústria local. Nenhum governo,
porém, chegou perto dos cinco
planos do governo de Dilma
Rousseff. Estados Unidos e Rús-
sia, por exemplo, adotaram dois
planos de incentivo cada.

Mas é na questão tarifária e
aduaneira que a marca do prote-
cionismo brasileiro é mais níti-
da. As 17 medidas brasileiras su-
peram as 14 da Argentina e Esta-
dos Unidos, 12 da Europa, 10 da
Índia e 8 da China.

Nos últimos dois anos, o Bra-
sil ainda foi o líder absoluto na
implementação de medidas anti-
dumping. Entre outubro de 2010
e abril de 2011, foram 25 medidas
nesse sentido. Já entre outubro
de 2011 e abril de 2012, o número
caiu para 16. Mas ainda assim foi
a maior do mundo. Os europeus
adotaram 13, ante 12 dos Estados
Unidos. No total, foram 73 medi-
das nesse sentido.

Outra tendência foi a adoção
de políticas para limitar licita-
ções públicas a empresas nacio-
nais. O documento chama a aten-
ção para a questão do conteúdo
nacional no setor de telecomuni-
cações. No leilão do 4G, a Anatel
estabeleceu critérios para uso de
produtos nacionais.

Sem citar nominalmente o
Brasil, o levantamento alerta
que “essas ações podem mandar
um sinal errado e iniciar senti-
mentos protecionistas e até reta-
liações”. O documento também
aponta que a abertura de merca-
dos à concorrência estrangeira
reduziria os gastos públicos.

Acúmulo. Se a tendência brasi-
leira preocupa, as entidades aler-

tam que a onda protecionista é
mesmo mundial. Desde outubro
de 2011, 124 medidas foram ado-
tadas por governos do G-20, afe-
tando 1,1% do comércio desses
países, mais que nos semestres
anteriores. O que mais preocupa
é que barreiras adotadas desde
2008, tidas como “temporá-
rias”, jamais foram retiradas.

Hoje, o acúmulo de barreiras
já afeta 3% do comércio global e
4% do intercâmbio do G-20. Des-
de a quebra do Lehman Bro-

thers, foram 802 medidas. Só
18% foram retiradas, e a taxa de
revogação das medidas vem de-
sacelerando.

As entidades alertaram que,
na cúpula do G-20 em Cannes,
em novembro, os líderes se com-
prometeram a não elevar tarifas
nem adotar medidas protecio-
nistas. Mas admitem que o fraco
crescimento da economia mun-
dial e a alta do desemprego estão
“testando a decisão política de
resistir ao protecionismo”.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Administração

Licitações adjudicadas e/ou homologadas pelo Secretário de Administração 
Sr. Sérgio Luiz Pinto Ferreira: CP 001/2012. Objeto: Contratação de empresa 
para construção da Casa do Idoso Região Norte. Adjudicada e Homologada em: 
28/05/2012, em favor da empresa Stemmi Engenharia e Construções Ltda., no valor 
de R$ 4.777.874,57. 
Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. 
Sérgio Rodolfo de Salles – Diretor do DRM. 

PORTO SEGURO S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 01665-9

CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.3.0015166.6
 Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada  em  10 de Maio de 2012

 Aos  10 dias do mês de maio de 2012, às 10h, na sede social, na Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Ribeiro da Silva, nº 275, 
1º andar, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Porto Seguro S.A., infra-assinados, convocados 
conforme previsto no artigo 17, §1º do Estatuto Social. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jayme Brasil Garfinkel que convidou a 
mim, Marco Ambrogi Crespi Bonomi, para secretariá-lo, esclarecendo que a presente reunião tem por objeto deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Sociedade, relativas ao 1º trimestre do exercício de 2012; 
b) Aprovação da subscrição do aumento de capital social no valor de R$ 21.900.000,00 (vinte e um milhões e novecentos mil reais) em 
sua controlada Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.; e c) Aprovação da subscrição do aumento de capital social no valor de 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em sua controlada Portoserv Promotora de Serviços Ltda. Deliberações: O Presidente do 
Conselho de Administração, Sr. Jayme Brasil Garfinkel, assumiu a direção dos trabalhos e esclareceu que a presente reunião tem por 
finalidade apreciar as Demonstrações Financeiras da Sociedade, relativas ao 1º trimestre do exercício de 2012, bem como a proposta 
da Diretoria para subscrição de aumento de capital em duas de suas controladas. Após debate sobre a matéria objeto da ordem do dia, 
bem como da apresentação dos resultados e dos esclarecimentos prestados pelos Diretores presentes, o Conselho de Administração 
decidiu, por unanimidade dos presentes: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2012; b) Aprovar a 
subscrição do aumento do capital social em sua controlada Porto Seguro Serviços e Comércio S.A., no valor de R$ 21.900.000,00 (vinte 
e um milhões e novecentos mil reais), passando o capital social da referida controlada de  R$ 16.100.000,00 (dezesseis milhões e cem 
mil reais) para R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais); e, c) Aprovar a subscrição do aumento do capital social em sua 
controlada Portoserv Promotora de Serviços Ltda., no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), passando o capital social da 
referida controlada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais). Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, 
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo,  10 de maio de 2012. Presidente do Conselho: Jayme Brasil 
Garfinkel; Vice-Presidente do Conselho: Marco Ambrogio Crespi Bonomi; Conselheiros: Casimiro Blanco Gomez, Jorge Diamant 
Schulhof e Marcos de Barros Lisboa; Conselheiros Independentes: Fernando Kasinski Lottenberg e Pedro Luiz Cerize; Diretores 
presentes: Jayme Brasil Garfinkel e Marcelo Barroso Picanço. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Jayme Brasil 
Garfinkel - Presidente do Conselho; Casimiro Blanco Gomez - Conselheiro. JUCESP nº 220.146/12-3 em 24/05/2012. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

TERMO DE ADITAMENTO 
TOMADA DE PREÇO 014/2012 - P. A. n.º  059/DCM/2012

OBJETO: Aquisição de Kits Escolares para atender os alunos carentes da rede municipal de ensino no ano
letivo de 2012, conforme especificações contidas no ANEXO I. Considerando que a empresa OMEGA
PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, solicitou esclarecimento no dia 14/05/2012 e no dia
23/05/2012 solicitou o cancelamento do pedido, pois verificou com o fabricante do produto e modelo. Assim
ficam ratificados os demais termos deste Edital. Atendendo o disposto no Artigo 21 - § 4º da Lei Federal
8666/93, fica reabertos os prazos do Edital: Encerramento do prazo para entrega do envelope da
documentação para verificação e expedição do CRC fica designado até o dia   14 de junho de 2012 até as
17:00 hrs. O envelope "HABILITAÇÃO - CRC" e o envelope "PROPOSTA" deverão ser apresentados 
e protocolados na Divisão de Expediente - Protocolo, até às 13:30 hrs do dia 18 de junho de 2012.
E a Sessão de Abertura dos envelopes fica designada para o dia 18 de junho de 2012 ás 14:00 hrs.
Publique-se e comunique-se aos interessados.

Araçoiaba da Serra, 31 de maio de 2012.
Ivanilda Pereira Rodrigues Cunha - Presidente da CPL

DECLARAÇÃO À PRAÇA
Eu, José Samurai Saiani, declaro que foi extraviada a minha carteira nacional de 
habilitação registro nº 01568847457 e formulário nº 386596944 (modelo com foto) 
onde constam os nº de RG e CPF do titular, tendo sido o extravio em 22/05/2012 
e  notificado aos órgãos competentes por meio do boletim de ocorrência online 
B.E.O. nº 483666/2012 datado de 31/05/2012.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 jun.2012, Economia & Negócios, p. B4.




