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Internacional

Fonte: Abipecs

Principais destinos da carne suína brasileira
Vendas no período jan./ago. 2012

Ucrânia

Hong Kong

Rússia

Angola

Cingapura

Uruguai

Argentina

Geórgia

Haiti

Armênia

Outros

Total

83.226

82.770

81.826

26.847

18.674

14.865

12.800

6.605

4.417

4.414

31.298 

367.743

ToneladasPor peso %

22,63

22,51

22,25

7,30

5,08

4,04

3,48

1,80

1,20

1,20

8,51

Rússia

Ucrânia

Hong Kong

Cingapura

Angola

Argentina

Uruguai

Geórgia

E. Árabes Unidos

Armênia

Outros

Total

235.926

215.274

198.916

53.502

48.597

39.898

39.157

14.119

11.885

9.801

62.978

930.052

US$ mil %

25,37

23,15

21,39

5,75

5,23

4,29

4,21

1,52

1,28

1,05

6,77

Por valor

País é maior comprador
de carne suína brasileira
De Genebra

“A Ucrânia é um mercado ex-
tremamente relevante e salvou o
Brasil depois das restrições im-
postas pela Rússia”, reagiu on-
tem em Genebra o presidente da
Associação Brasileira da Indús-
tria Produtora e Exportadora de
Carne Suína (Abipecs) sobre o
plano protecionista ucraniano.

Neste ano, a Ucrânia se tornou
o maior mercado, em volume,
para a exportação da carne suína
brasileira. De janeiro a agosto, as
exportações do país alcançaram
US$ 215 milhões para o mercado
ucraniano, representando

23,15% do total em valor.
Além da carne suína, também

carne bovina congelada ou fres-
ca, miúdos de frango, frutas (cí-
tricos, uvas, maçã, pera), refrige-
radores, máquinas de lavar rou-
pa, aparelhos de pulverização
são alguns dos produtos mais
exportados pelo Brasil que estão
agora ameaçados de sofrerem
mais tarifas na entrada no mer-
cado da Ucrânia.

Se os ucranianos elevarem as alí-
quotas para os principais produ-
tos exportados pelo Brasil, a ques-
tão é o que o Brasília obterá como
compensação, e o caso mobiliza a
diplomacia brasileira. (AM)

Ucrânia surpreende OMC e quer barrar 350 produtos
Assis Moreira
De Genebra

A Ucrânia informou à Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC)
que vai elevar as tarifas de impor-
tação de mais de 350 produtos
além do que é permitido pelos
acordos internacionais, na maior
ilustração da tendência protecio-
nista que se propaga no mundo.

O Brasil, que recentemente
anunciou alta de tarifas de cem
produtos, será um dos afetados. A
Ucrânia é seu principal mercado
para as exportações de carne suí-
na, por exemplo. Suas exportações
de carnes e de dezenas de manufa-
turados deverão ser submetidas a
alíquotas mais elevadas para en-
trar no mercado ucraniano.

Mas a situação é diferente entre
a ação dos dois países. Ainda que
tenha desagradado aos parceiros
comerciais, o Brasil elevou tarifas
dentro do limite da OMC.

Já a Ucrânia quer romper o limi-
te permitido de suas alíquotas má-
ximas, para ampliar a proteção a
seus setores agrícola e industrial.
Isso exige uma negociação chama-
da de “reconsolidação tarifária” no
jargão comercial. Mas o normal é
um país ir à OMC querendo mudar
o teto de uma ou duas tarifas para
proteger determinado setor. Esse
país sobe a alíquota acima do per-
mitido, e em contrapartida com-

pensa o país exportador com baixa
de tarifa de outro produto.

No caso da Ucrânia, as tarifas de
importação são baixas e variam de
zero a 20%. E o documento que o
governo ucraniano levou aos ou-
tros 156 membros da OMC, em ca-
ráter restrito, surpreendeu pela
sua abrangência. São mais de 350
linhas tarifárias, volume tão gran-
de que os parceiros se indagam co-
mo o país vai compensar com bai-
xa tarifária em outros produtos.

O governo ucraniano não diz
em quanto vai subir as alíquotas.
Cobrado, insiste que só dará essa
informação na negociação bilate-
ral com os principais parceiros.

Crise na Europa Mercado reage com cautela a pacote de austeridade que reduz despesa pública em € 40 bilhões

Acuada, Espanha corta mais gastos
Agências internacionais

O governo da Espanha divulgou
ontem o orçamento para 2013, no
qual promove aumento de impos-
tos e, principalmente, uma série de
cortes nos gastos que totalizam €
40 bilhões. Os ministérios tiveram
suas verbas reduzidas em 8,9% e os
salários dos funcionários públicos
ficarão congelados pelo terceiro
ano consecutivo, como parte dos
esforços do primeiro-ministro Ma-
riano Rajoy para diminuir o tercei-
ro maior déficit da zona do euro.

“Este é um orçamento de crise
com o objetivo de sair da crise.
Neste orçamento, há uma ajuste
maior das despesas do que das
receitas”, disse a vice-premiê, So-
raya Sáenz de Santamaría, após
uma reunião do gabinete que se
estendeu por seis horas.

O orçamento definiu aumento
de impostos para loterias e ganhos
de capital de curto prazo, prolon-
gou um imposto sobre fortunas e
cortou isenções para grandes em-
presas. A meta para o déficit públi-
co em 2013 é de 4,5% do Produto

Interno Bruto (PIB). Para este ano,
o déficit previsto é de 6,3%.

O orçamento seguirá amanhã
para o Parlamento, onde poderá
ser debatido por semanas. As 17
regiões autônomas do país ainda
precisam apresentar seus orça-
mentos e cortar € 5 bilhões adicio-
nais para cumprir as metas gerais
de redução do déficit público.

As dúvidas quanto à capacidade
de a Espanha controlar os desem-
bolsos dos governos regionais —
que respondem por metade de to-
dos os gastos públicos — aumenta -

ram por conta do movimento se-
paratista da Catalunha. O Parla-
mento da região autônoma votou
ontem a convocação de um refe-
rendo sobre a independência.

Acuado por protestos populares
e pela ameaça de secessão da rica
Catalunha, Rajoy vem resistindo a
pressões diplomáticas e do merca-
do para pedir um resgate, em parte
devido à preocupação quanto às
condições que seriam atreladas à
ajuda financeira, mas também
porque a Alemanha insiste que a
Espanha não precisa de auxílio.

Olli Rehn, o comissário para
Questões Econômicas e Monetá-
rias da União Europeia (UE), dis-
se que o detalhado cronograma
para as reformas econômicas
apresentado no orçamento vai
além do que foi exigido pela Co-
missão Europeia (o órgão execu-
tivo da UE) e representa um am-
bicioso passo adiante.

A reação do mercado, no en-
tanto, foi cautelosa. “As primeiras
impressões são boas. [As medi-
das] caminham na direção de um
grande ajuste nos gastos, e não

nas receitas”, disse José Luis Mar-
tínez, do C i t i g r o u p, em Madri.
“Contudo, consideramos como
muito otimista a expectativa ma-
croeconômica de uma recessão
de 0,5% para o ano que vem. En-
xergamos um cenário com uma
recessão mais profunda e, se esse
for o caso, mais cortes nos gastos
se farão necessários.” Ricardo
Santos, do BNP Paribas, em Lon-
dres, expressou opinião igual, in-
clusive usando a mesma palavra,
“o t i m i s t a”, para definir a previsão
para o desempenho do PIB.

Já há um bom tempo a imprensa
local falava da demanda de setores
da economia para o governo ele-
var a proteção contra a concorrên-
cia estrangeira. A pressão é parti-
cularmente forte contra a entrada
de carros estrangeiros.

Há ainda um incômodo porque
a entrada da Ucrânia na OMC é re-
cente. Ocorreu em 2008, após lon-
gas negociações sobre o nível de
abertura de seu mercado. Agora,
“os ucranianos podem alterar
completamente o equilíbrio dos
compromissos”, diz um delegado.

A ação ucraniana leva os EUA a
agir junto com o Brasil, por exem-
plo, com os dois deixando de lado

seus próprios atritos comerciais
por causa de elevação tarifária.

“Estamos preocupados, em par-
te porque a ação da Ucrânia afeta
exportações brasileiras, sobretudo
na área agrícola, e também pela
quantidade de linhas tarifárias
apresentadas”, disse o embaixador
brasileiro na OMC, Roberto Azeve-
do. “Isso é um risco grave para o sis-
tema multilateral de comércio.”

O embaixador americano na
OMC, Michael Punke, chamou a
atenção para o estrago ao sistema
multilateral se outros países co-
piarem o exemplo ucraniano.

Brasil, EUA e outras delegações
estão discutindo sobre como rea-
gir. Os países têm 90 dias para di-
zer aos ucranianos o que querem
como compensação pela elevação
tarifária sobre os seus produtos.

Mas o caso tem dimensão bem
mais ampla. Ocorre em meio à de-
gradação da economia internacio-
nal e com as exportações e impor-
tações globais caindo mais que o
previsto. A OMC reviu de 3,7% para
2,5% a expansão do comércio neste
ano, uma das piores taxas.

Curtas

PIB dos Estados Unidos
A economia dos EUA cresceu

menos no segundo trimestre após
revisão do Produto Interno Bruto
(PIB), já que a produção agrícola
do Meio-Oeste foi afetada por uma
seca severa. O Departamento do
Comércio do país divulgou ontem
que a economia cresceu a uma ta-
xa anualizada de 1,3% entre abril e
junho, menos do que o previsto
anteriormente para o período
(avanço de 1,7%). Essa mudança
reflete o corte de US$ 12 bilhões na
estimativa de safra agrícola.

Encomendas americanas
As encomendas de bens durá-

veis nos Estados Unidos recuaram
13,2% em agosto, para US$ 198,49

bilhões, reflexo das quedas de
compras de aeronaves comerciais
e da demanda por outros bens,
apontam dados divulgados on-
tem pelo Departamento do Co-
mércio. A queda de agosto foi a
maior desde janeiro de 2009.

Confiança na Europa
A confiança dos consumidores

da zona do euro caiu pelo sexto
mês seguido em setembro, com
quedas acentuadas na Alemanha,
França e Holanda, países conside-
rados mais fortes dentro da zona
do euro. Segundo a Comissão Eu-
ropeia, o índice de confiança do
consumidor da zona do euro caiu
para -25,9 pontos em setembro
ante os -24,6 pontos de agosto.

COMUNICADO
ATIM comunica a alteração da validade do Crédito Inicial de R$ 2,00 e do Bônus da
Promoção “Chip Pré Bonificado” que concede R$ 8,00 em créditos promocionais
para ligações locais de TIM para TIM, válidos para todos os novos clientes pré-
pagos consumer que ativarem seu TIMChip. A partir de 01/10/2012, ambas as
ofertas serão válidas por 2 dias em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.
Para mais informações, consulte o regulamento no site da TIM: www.tim.com.br.

28 de setembro de 2012.
A Intelig comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo “23”
ficaram temporariamente indisponíveis para o
CN 67, prefixos 3329 e 4003, das 19h00* do
dia 20/9/2012 às 14h15* do dia 21/9/2012, em
Campo Grande - MS, para os usuários de todas
as operadoras. A Intelig pede desculpas pelo
ocorrido e informa que todas as providências
foram adotadas para o pronto restabelecimento
dos serviços.

*Horário de Brasília. Motivo: Falha de terceiros.

A Intelig comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo “23” ficaram
temporariamente indisponíveis para o CN 91,
prefixos 3397 e 4003, das 10h49* às 22h00*
do dia 15/9/2012, em Belém - PA, para os
usuários de todas as operadoras. A Intelig pede
desculpas pelo ocorrido e informa que todas
as providências foram adotadas para o pronto
restabelecimento dos serviços.

*Horário de Brasília. Motivo: Falha de terceiros.

A Intelig comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo “23” ficaram
temporariamente indisponíveis para o CN 98,
prefixos 3298 e 4003, das 10h49* às 22h00*
do dia 15/9/2012, em São Luis - MA, para os
usuários de todas as operadoras. A Intelig pede
desculpas pelo ocorrido e informa que todas
as providências foram adotadas para o pronto
restabelecimento dos serviços.

*Horário de Brasília. Motivo: Falha de terceiros.

A Intelig comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo “23” ficaram
temporariamente indisponíveis para o CN 68,
prefixos 3398 e 4003, das 17h30* às 23h42*
do dia 9/9/2012, em Rio Branco - AC, para os
usuários de todas as operadoras. A Intelig pede
desculpas pelo ocorrido e informa que todas
as providências foram adotadas para o pronto
restabelecimento dos serviços.

*Horário de Brasília. Motivo: Falha de terceiros.

A Intelig comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo “23” ficaram
temporariamente indisponíveis para o CN 69,
prefixos 3398 e 4003, das 17h30* às 23h42*
do dia 9/9/2012, em Porto Velho - RO, para os
usuários de todas as operadoras. A Intelig pede
desculpas pelo ocorrido e informa que todas
as providências foram adotadas para o pronto
restabelecimento dos serviços.

*Horário de Brasília. Motivo: Falha de terceiros.

A Intelig comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo “23”
ficaram temporariamente indisponíveis para o
CN 66 e prefixo 4003, das 17h30* às 23h42*
do dia 9/9/2012, em Rondonópolis - MT, para os
usuários de todas as operadoras. A Intelig pede
desculpas pelo ocorrido e informa que todas
as providências foram adotadas para o pronto
restabelecimento dos serviços.

*Horário de Brasília. Motivo: Falha de terceiros.

A Intelig comunica que, devido a problemas
técnicos, os serviços prestados pelo “23”
ficaram temporariamente indisponíveis para
o CN 65, prefixos 3289 e 4003, das 17h30* às
23h42* do dia 9/9/2012, em Cuiabá - MT, para os
usuários de todas as operadoras. A Intelig pede
desculpas pelo ocorrido e informa que todas
as providências foram adotadas para o pronto
restabelecimento dos serviços.

*Horário de Brasília. Motivo: Falha de terceiros.

A JAMP Agropecuária Reflorestamento
Indústria e Comércio Ltda., localizada
na Rodovia GO 330, Km 318 à Margem da
Rodovia, Ouvidor-GO, CEP 75.715-000,
inscrita no CNPJ nº 08.990.983/0001-62
e I.E. nº 10.485.917-2, dá conhecimento
que solicitou à Confederação Nacional da
Indústria-CNI pesquisa em âmbito nacional
para emissão de Atestado de Produtor e
Fornecedor Exclusivo dos bens industriais
bueiros (constituídos de um tampão e a
moldura suporte a ser fixada no asfalto ou
concreto) e grelhas (compostas pela grelha e
sua moldura suporte a ser fixada no asfalto ou
concreto), ambos fabricados através de um
sistema bi-componente, co-associado de aço
com poliuretano injetado de alta densidade,
conferindo propriedades de resistência
mecânica, resistência à corrosão, absorção
de ruídos, leveza e desenho técnico melhores
que os tradicionais produtos de ferro fundido
cujo NCM-Nomenclatura Comum do
Mercosul é 3925.90.00.

A empresa
O FIXO CONDUTOR INDÚSTRIA

TECNOLOGICA E COMERCIO LTDA,
CNPJ 02.783.002/0001-20

dá conhecimento que solicitou à Con-
federação Nacional da Indústria-CNI
pesquisa em âmbito nacional para
emissão de Atestado de Produtor e For-
necedor Exclusivo dos bens industriais:
1) COLETE DE SEGURANÇA PARA
MOTOCICLISTA COM EXPOSIÇAO
DE MIDIA PUBLICITARIA cujo NCM
é 63079090, 2) COLETE DE SEG-
URANÇA COM AJUSTE LATERAL,
ALÇAS EMBUTIDAS E DISPOSITIVO
DE PUBLICIDADE FIXADOS POR
ENCAIXES E DISPOSITIVO DE SE-
GURANÇA APLICADO EM COLETE
cujo NCM é 63079090.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




