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Comércio recua
no mundo

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Brasil amplia
barreiras
comerciais,
diz relatório
Estudo da ONU, OCDE e OMC apresenta
balanço semestral de medidas protecionistas

Resposta. ‘Não é protecionismo, é legítima defesa’, diz o ministro Fernando Pimentel

GENEBRA

O Brasil passa a ser uma das
maiores vítimas da recessão na

Europa e registra uma queda de
vendas bem superior à média
das economias do G-20.

A constatação é da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC) em relatório divulgado
ontem onde aponta que, pela pri-
meira vez desde 2009, o comér-
cio mundial sofreu contração.

No segundo trimestre do ano,
a OMC registrou retração no flu-
xo de bens, o que não era visto há
três anos, quando a economia
mundial registrou o pior ano pa-
ra as exportações desde a 2ª
Guerra Mundial.

Em termos de volume, o pri-
meiro semestre do ano registrou

uma contração de 1,3% nos flu-
xos comerciais na comparação
com o mesmo período de 2011.
Nos países ricos, a queda foi de
2,2%. Nos emergentes, a expan-
são foi mínima, de apenas 0,8%.

Com menor investimento, cor-
te de salários e demissões por cau-
sa das políticas de austeridade, o

consumo nos mercados desen-
volvidos desabou. O resultado
foi uma queda nas importações
de 3% nos países ricos, afetando
as vendas de países emergentes.

Comprando 35% de tudo o que
o mundo exporta, a Europa aca-
bou pesando no comércio inter-
nacional. No geral, os europeus

reduziram suas importações em
mais de 10% em agosto.

Um dos países que já sentiu a
redução do mercado europeu foi o
Brasil, que também passou a sofrer
com a desaceleração do mercado
chinês. O resultado foi uma contra-
ção de 14% em valores nas exporta-
ções em agosto e setembro. / J.C.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil vai na contramão da
tendência mundial e amplia
seu arsenal protecionista em
2012. Segundo um estudo de
três entidades internacionais,
de cada três medidas de defe-
sa comercial adotadas no mun-
do nos últimos seis meses,
uma foi estabelecida pelo go-
verno brasileiro.

A constatação faz parte do rela-
tório preparado pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
pela OCDE (que representa as
economias mais desenvolvi-
das), e pela Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). Seu fo-
co são as medias protecionistas
do G-20 – grupo das 20 econo-
mias mais importantes.

O levantamento aponta uma
multiplicação por quatro da
abertura de investigações anti-
dumping pelo Brasil contra par-
ceiros comerciais entre 2011 e
2012. No resto do mundo, po-
rém, o levantamento entregue a
ministros e presidentes de ban-
cos centrais do G-20 reunidos
nesta semana no México reco-
nhece que há uma queda geral na
implementação de medidas res-
tritivas no mercado global. O do-
cumento destaca o aumento das
disputas comerciais e o fato de
que medidas antigas não foram
retiradas. Também apela a gover-
nos para que, diante da desacele-
ração econômica e do desempre-
go recorde em vários países, re-
sistam à tentação protecionista.

Sem citar nomes, porém, o in-
forme diz que alguns países fra-

cassaram nesse esforço. Numa
listagem feita pelas entidades, o
Brasil é citado em 15 ocasiões
com a criação de medidas prote-

cionistas desde maio. Nos cinco
meses anteriores, outras 17 medi-
das protecionistas haviam sido
estabelecidas pelo País, colocan-

do o Brasil entre os governos que
mais recorreram a barreiras.

O levantamento constata que
o Brasil também adotou medi-
das para liberalizar o comércio,
reduzindo tarifas de importação
para mais de 2 mil linhas tarifá-
rias, em 12 ações que facilitam o
comércio. Mas, entre barreiras,
medidas antidumping, benefí-
cios fiscais, redução de impostos
e outras mudanças, só a Argenti-
na, com 21 medidas, e os países
da Europa, com 22 restrições, su-
peraram as barreiras adotadas
pelo governo de Dilma Rousseff
nos últimos meses.

Desde a crise em 2008 e a pro-
messa do G-20 de que não iria
recorrer a medidas protecionis-
tas, o Brasil adotou 87 leis e bar-
reiras ao comércio em favor da
indústria nacional. Mas é a ado-

ção de medidas antidumping
que chama a atenção. Desde
maio, o Brasil iniciou investiga-
ções em relação a 27 casos de im-
portações, dando ao País a lide-
rança incontestável no uso des-
se instrumentos. Há um ano, o
número foi de apenas sete ações.

Medidas antidumping não são
ilegais e até são reconhecidas co-
mo instrumento para frear práti-
cas desleais de parceiros comer-
ciais. Mas a explosão no número
de casos no Brasil levantou a sus-
peita de que o mecanismo esteja
sendo usado como ferramenta
protecionista. De 77 casos desde
maio, 35% foram adotados pelo
Brasil. O segundo país que mais
iniciou investigações foi o Cana-
dá, com nove, seguido pela Chi-
na com sete casos. A explosão no
número brasileiro ainda fez com
que o total subisse 43%.

Equívoco. O governo considera
equivocado classificar a política
industrial brasileira como prote-
cionista. Para o ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Fernando Pi-
mentel, dizer que as medidas an-
tidumping adotadas no Brasil
são uma forma de protecionis-
mo é “desconhecer as mais ele-
mentares” regras da OMC.

Segundo ele, o Brasil tem exer-
cido sua defesa comercial com
mais agilidade e acuidade por-
que, recentemente, aumentou o
volume de práticas desleais e pre-
datórias no mercado global. Pi-
mentel informou que há 45 inves-
tigações antidumping em aberto
no País e cerca de 80 já aplicadas.
“Isso não é protecionismo; é legí-
tima defesa.” / COLABORARAM

CÉLIA FROUFE, IURI DANTAS E

LISANDRA PARAGUASSU

RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI  LINHA 17 - 
OURO - LIGAÇÃO DO AEROPORTO DE CONGONHAS À REDE 
METROFERROVIÁRIA. A Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô torna 
público que recebeu da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São 
Paulo - SVMA a Licença Ambiental de Instalação - LAI n° 010/DECONT - SVMA/2012 
de 30/10/2012, validade: 30/10/2015, para a Linha 17 - Ouro - Ligação do Aeroporto 
de Congonhas à Rede Metroferroviária, em sistema monotrilho - Trecho 1B 
correspondente ao subtrecho da Avenida Jornalista Roberto Marinho entre as 
Estações Brooklin Paulista (exclusive) até Vila Paulista (exclusive) - 1781 metros e 
Chucri Zaidan (exclusive) até a Avenida Nações Unidas - 278 metros, totalizando, 
2059 metros.

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

AVISO DE RETOMADA - ORIGEM SEPLAG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120016 
A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, por intermédio do Pregoeiro 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 RETOMADA da licitação acima citada, cujo objeto é: 
Serviço de coberturas securitárias dos Servidores Públicos Estaduais, dos órgãos e entidades 
da administração direta e autárquica, por meio de seguro de vida em grupo. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 19.NOV.2012 
às 9h 30min (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, 30 de Outubro 
de 2012. ANTÔNIO MARIA SARAIVA CORREIA - PREGOEIRO

RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP Nº 04 
SVMA-G/2011 - LINHA 15 PRATA - TRECHO ORATÓRIO - HOSPITAL CIDADE 
TIRADENTES. A Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, torna 
público que recebeu da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São 
Paulo - SVMA, o Ofício nº 16/SVMA/DECONT-G/2012, prorrogando o prazo da 
Licença Ambiental Prévia  -  LAP Nº 04 SVMA-G/2011 da Linha 15 Prata - Trecho 
Oratório - Hospital Cidade Tiradentes (antigo Prolongamento da Linha 2 - Verde) em 
Sistema Monotrilho, por dois anos, estendendo sua validade até 14/09/2014,  para a 
atividade de transporte, no Município de São Paulo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N°. 169/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 8172-2/2012. SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal. OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de aduelas de concreto, conforme especificações
do edital. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. DA VISITA TÉCNICA: 
Entre os dias 01/11/2012 até o dia 13/11/2012, com Srº. Fábio através do telefone: 
(19) 3826-7856. DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
DAS EMPRESAS INTERESSADAS: até 14/11/2012, entre 13h30min e 14h00min. 
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”: dia 14/11/2012, às 14h00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO: Sala de Licitações situada na Rua Humberto Pescarini, 374 - Fundos,
Centro, Vinhedo/SP - CEP 13.280-000. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com 
o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Os 
envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento das interessadas. LOCAL 
PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra será 
fornecido aos interessados a partir de 01/11/2012, na Secretaria da Administração, 
Paço Municipal, Rua Humberto Pescarini, nº. 330, Centro, Vinhedo/SP, no horário das
11 às 16 horas, mediante o pagamento do valor da pasta ou gratuitamente, através do 
site www.vinhedo.sp.gov.br. VALOR DA PASTA: R$ 5,00 (cinco reais).

SESAB
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso de Audiência Pública, referente a PPP DO INSTITUTO COUTO MAIA (ICOM) - CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA,  fica retificado o seguinte:
ONDE DE SE LÊ
A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA- SESAB- divulga, para conhecimento publico, que em
12 de novembro de 2012, das 09:00 ás 12:00 horas, no auditório da SECRETARIA DE AGRICULTURA,
IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - SEAGRI, localizada na Av. Luiz Viana Filho, 4ª avenida, nº. 405 -
Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia

LEIA-SE
A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA- SESAB- divulga, para conhecimento publico, que em
12 de novembro de 2012, das 09:00 ás 12:00 horas, na  ESCOLA DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE
- EFTS, localizada na Av. Vasco da Gama, s/nº - Complexo do HGE, Salvador-Bahia., CEP : 40.286-913.

Salvador, 31 de outubro de 2012.
Jorge José Santos Pereira Solla

Secretário da Saúde do Estado da Bahia
SESAB

Toda quinta no Estadão.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELEMARKETING E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 
TELEMARKETING DA CIDADE DE SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO - SINTRATEL, através de seu 
Presidente Marco Aurélio Coelho de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 
trabalhadores em telemarketing e das empresas de telemarketing de sua base territorial (cidade de São Paulo e 
municípios da Grande São Paulo), para comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na 
sede da entidade, localizada na Rua Dr Frederico Steidel, 255, Bairro Santa Cecília, na cidade de São Paulo/SP, 
no dia 12 de novembro de 2012 as 10h30min, em primeira convocação ou em segunda chamada as 11h00min 
com qualquer numero de presentes, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) analise 
e aprovação da Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores da categoria para negociação da próxima Convenção 
coletiva de Trabalho; b) autorização e outorga de poderes para a Diretoria celebrar a acordos e/ou Convenção 
Coletiva, bem como para formular protestos judiciais, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos 
autos; c) autorizar e fixar os descontos referentes às contribuições ou taxas necessárias ao fortalecimento do 
Sindicato; d) instaurar o regime de Assembleia Geral Permanente; e) realizar Assembleias por empresas; f) realizar 
acordos coletivos por empresas, e outros assuntos de interesse da categoria. São Paulo, 01 de Novembro de 2012. 
Marco Aurélio Coelho de Oliveira - Presidente do SINTRATEL/SP. 
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Edital de Convocação
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e 
Redes de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, de acordo com o 
artigo 2º item b, artigo 41º, e parágrafo 4º do artigo 42º, dos Estatutos Sociais vigentes, c/c artigo 611 e 
seguintes da CLT, convoca todos os associados e não associados para a Assembléia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 08 de novembro de 2012 às 08:00hs em primeira 
convocação, e, em segunda convocação, às 08:30hs com qualquer número dos presentes, na R. Dr. 
Renato Paes de Bar  ros, 512, 13º andar, cj.133, Bairro: Itaim Bibi, São Paulo-SP, para deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia:  I - Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;  II - Eleição da comissão 
de negociação coletiva para o ano de 2013;  III - Debates e deliberações sobre a pauta de negociações 
coletivas das empresas prestadoras de serviços de teleatendimento, telemarketing e telesserviços 
para  o ano de 2013, dos setores profissionais que prestam serviços a nossos representados; 
IV - Debate e aprovação da pauta de negociação patronal para ser encaminhada aos trabalhadores; 
V - Fixação da contribuição assistencial patronal para a categoria. 

São Paulo, 31 de outubro de 2012. Vivien Mello Suruagy - Presidente

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO 
DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/SMSP/COGEL/2012
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços à Prefeitura do 
Município de São Paulo, de manutenção e conservação de galerias e demais 
dispositivos de drenagem superficiais ou subterrâneos junto a vias, túneis, 
córregos ou canais, diques e piscinões, por meio de equipes.
Do processo nº 2011-0.199.069-0
COMUNICADO Nº 36/SMSP/COGEL/2012
A Coordenadoria Geral de Licitações - COGEL comunica aos licitantes que será dado 
prosseguimento ao certame em referência, no dia 06/11/2012 às 14:00 horas no 
auditório desta Secretaria, à Rua Líbero Badaró, 425 - 33º andar - Centro. 

Secretaria dos
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AVISO DE RETIRRATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 55120277 - RETIRRATIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DAS 
LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE, 3 - VERMELHA E 5 - LILÁS DA COMPANHIA 
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. CLASSE BEC/SP Nº 0531. 
OFERTA DE COMPRAS OC Nº 373301370932012OC01523. A COMPANHIA 
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que retirratifica 
a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e 
demais disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios 
www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br e www.metro.sp.gov.br, a partir 
do dia 05/11/12. A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 22/11/12, às 9h e 
será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41459277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, 
COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, PARA OS PÁTIOS 
JABAQUARA, ITAQUERA E CAPÃO REDONDO DA COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. OC nº 373301370932012OC01554. 
CLASSE nº 0541. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ torna público que republica a Licitação acima, em conformidade com o 
Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital 
completo estará disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br 
e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 05/11/12. A sessão pública de processamento 
do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, 
no dia 22/11/12, às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio 
da Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados 
no sistema pela autoridade competente.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 06/2012

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo, o Contador Luiz Fernando Nóbrega, faz saber que se encontra à dis-
posição dos interessados, o edital de Concorrência nº 06/2012, cujo objeto 
é a contratação de empresa para realização sob o regime de execução in-
direta mediante empreitada por preço global de obras de reforma para rea-
locação do grupo gerador. LOCAL: Rua Rosa e Silva, 60, 3º andar, prédio 
anexo, Higienópolis, São Paulo/SP. SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 
dia 07 de dezembro de 2012. HORÁRIO: 14h30m (horário de Brasília).
O edital poderá ser retirado através do site do CRCSP, no seguinte endere-
ço: www.crcsp.org.br, opção: “Licitações”, ou pessoalmente na Rua Rosa 
e Silva nº. 60 - 6º andar, em São Paulo, nos seguintes horários: das 09 às 
17 horas. As empresas que preferirem retirar o edital pessoalmente deve-
rão, no ato da solicitação, entregar um CD-R para gravação dos arquivos.

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N°. 172/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 8248-0/2012. SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de móveis escolares, conforme 
especificações do edital. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
INTERESSADAS: até 20/11/2012, entre 8h30min e 9h00min. DATA/HORA DE 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 
20/11/2012, às 9h00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações
situada na Rua Humberto Pescarini, 374 - Fundos, Centro, Vinhedo/SP - CEP 13.280-
000. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e 
os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após 
o credenciamento das interessadas. LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO 
DO EDITAL: O Edital na íntegra será fornecido aos interessados a partir de 01/11/2012, 
na Secretaria da Administração, Paço Municipal, Rua Humberto Pescarini, nº. 330, 
Centro, Vinhedo/SP, no horário das 11 às 16 horas, mediante o pagamento do valor da 
pasta ou gratuitamente, através do site www.vinhedo.sp.gov.br. VALOR DA PASTA: 
R$ 5,00 (cinco reais).
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




