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Brasil é 3º país que mais
exporta para a Venezuela

Chávez será o grande
ausente do Mercosul
Primeira reunião de cúpula desde a efetivação da Venezuela no bloco
começa amanhã, mas líder bolivariano, que está em Cuba, não irá a Brasília

● O chanceler paraguaio, José
Félix Estigarribia, criticou dura-
mente ontem seu colega brasilei-
ro, Antonio Patriota. No dia ante-
rior, o ministro do Brasil dissera
que as eleições em Assunção em
abril “são apenas um importante
passo para reexaminar” a sus-
pensão do Paraguai do Mercosul
e Unasul. Para Estigarribia, a fala
de Patriota é “totalmente inaceitá-
vel”. “Mesmo se as eleições (em
abril) forem impecáveis, a Una-
sul continuará a avaliar o caso
paraguaio”, afirmou o ministro
de Assunção. / AFP
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QUAL É A 
SUA BAHIA?

Redescubra a Bahia com a CVC.
A beleza das praias, a musicalidade, o sincretismo religioso, os sabores dos 
quitutes, o patrimônio histórico, os confortáveis resorts... A Bahia possui 
tantos atrativos de qualidade que encanta visitantes dos mais variados perfi s. 
São muitos os motivos para conhecer a Bahia com a CVC.

Na CVC, a sua folia em Salvador é completa: 
você faz a reserva do abadá, hotel e aéreo 
de uma única vez, pode parcelar tudo em 
12x e recebe o abadá no desembarque ou 
em área exclusiva da CVC. Carnaval assim 
você nunca viu.

QUERO 
CHICLETE
8 dias/7 noites  
Com abadá para 
o Bloco Camaleão

A
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A
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T
IR 12X

R$ 287,
33 
SEM
JUROS

À vista R$ 3.448. 
Abadá para Bloco Camaleão no dia 
10/fevereiro + passagem + transporte 
+ Hotel Sol Bahia + café.
Preço para saída 7/fevereiro.

PORTO SEGURO 
8 dias/7 noites

A
 P

A
R

T
IR 12X

R$ 74,
00 
SEM
JUROS

À vista R$ 888. Passagem 
+ transporte + Hotel Fenix + café 
+ centro de Lazer Tôa-Tôa + festa 
noturna. Saída: 16/dezembro

NATAL EM 
SALVADOR 
8 dias/7 noites

A
 P

A
R

T
IR 12X

R$ 108,
17 
SEM
JUROS

À vista R$ 1.298. Passagem 
+ transporte + Hotel Sol Plaza 
+ café + passeio pelas praias. 
Saída: 23/dezembro

NATAL EM 
ITACARÉ 8 dias/7 noites

A
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A
R

T
IR 12X

R$ 124,
83 
SEM
JUROS

À vista R$ 1.498. Passagem 
+ transporte + Pousada Raisis + café 
+ caminhada ecológica pelas praias 
de Resende, Tiririca, Costa e Ribeira. 
Saída: 23/dezembro

ARRAIAL D´AJUDA 
8 dias/7 noites

A
 P

A
R

T
IR 12X

R$ 91,
50 
SEM
JUROS

À vista R$ 1.098. Passagem 
+ transporte + Hotel Santa Fé 
+ café. Saída: 16/dezembro

MONTE SUA VIAGEM.
Na CVC, você monta sua viagem 
de Carnaval do jeito que quiser.
Consulte também abadás para 
os Blocos Nana Banana, Voa-Voa 
e camarotes especiais.

VALE-VIAGEM CVC

Dê o mundo 
de presente.

SEGURO-VIAGEM 
Mais segurança na sua 
viagem nacional, 
internacional ou marítima.

cvc.com.br

Veja estes e muitos outros roteiros no 
nosso site, na loja CVC mais próxima 
ou consulte seu agente de viagens. 

SIGA A CVC NAS
REDES SOCIAIS /cvcviagens

 Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa,  com hospedagem em apartamento duplo e saídas de São Paulo. Preços,  datas de saída e condições de pagamento 
sujeitos a reajuste. Condições para pagamento: parcelamento 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito. Ofertas válidas para compras até um dia após a publicação deste 
anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Descontos informados já estão aplicados nos preços anunciados. As passagens 
aéreas anunciadas nos pacotes são em classe econômica. *Garantia de melhor preço válida exclusivamente para as viagens nacionais acima anunciadas e para a rede de 
hotéis preferenciais CVC. Consulte a lista completa dos hotéis participantes com nossos vendedores. Para obtenção da garantia,  o cliente deverá apresentar,  em uma loja 
CVC,  o orçamento da concorrência,  por escrito,  de ofertas idênticas às anunciadas pela CVC. São compreendidas ofertas idênticas às da CVC aquelas cujas datas e horários 
da viagem (ida e volta),  destinos e fornecedores (hotel e companhia aérea) sejam exatamente os mesmos em todos os seus termos e condições. Alguns itens podem não 
estar disponíveis para todos os roteiros anunciados. Consulte inclusões e roteiros detalhados com nossos vendedores em uma loja CVC ou com o seu agente de viagens.

TUDO EM ATÉ

SEM JUROS
12X

CARNAVAL 
EM SALVADOR Brasil

Apoio da
equipe CVC

Passagem
aérea ida e volta

Café da
manhã

Hotéis e Resorts 
selecionados

Central de
relacionamento

Maior Rede de 
lojas do Brasil

Ministro paraguaio
critica Patriota

Chávez. Bolivariano conseguiu a entrada no bloco em junho

BRASÍLIA

Hoje, 48% das importações da
Venezuela vêm dos EUA. O Bra-
sil, país do Mercosul que mais
exporta para os venezuelanos,
ocupa a terceira posição, com
9,5% dos US$ 36,2 bilhões que
Caracas gasta anualmente. Os
números explicam a razão pela
qual a presidente Dilma Rous-
seff pressionou pela entrada do
país no bloco.

Com uma produção industrial
restrita, mas muito dinheiro do
petróleo para gastar, a Venezue-
la é um enorme mercado para as
exportações brasileiras. Hoje, o
Brasil tem saldo comercial positi-
vo com os venezuelanos. As ex-
portações concentram-se em
produtos manufaturados.

O País importa combustíveis,
que compõem 60% do total de
produtos importados da Vene-
zuela. O restante também se con-
centra em produtos básicos, co-
mo ferro, aço, químicos e miné-
rios. A avaliação do Itamaraty é a

de que há espaço para que as ex-
portações brasileiras cresçam
em todos os setores.

A pauta de importações vene-
zuelanas dá uma ideia das neces-
sidades do país: praticamente tu-
do. Enquanto 95% de suas expor-
tações é de combustíveis, a Vene-
zuela importa máquinas, produ-
tos farmacêuticos, embarca-
ções, automóveis, plásticos, ce-
reais, entre dezenas de outros
bens, especialmente manufatu-
rados. Neste ano, as importa-
ções do Brasil cresceram 24%
em comparação com 2011.

O maior empecilho para o cres-
cimento do comércio com os ve-
nezuelanos é a desconfiança dos
empresários brasileiros, algo
que nem mesmo a integração re-
solverá. A Venezuela é conheci-
da pela insegurança jurídica e
seu presidente, Hugo Chávez, pe-
los rompantes nacionalistas.

Situações como a da refinaria
Abreu e Lima, em Pernambuco –
que deveria ser uma associação
entre os dois países, mas está sen-
do bancada pelo Brasil –, não me-
lhoram a imagem venezuelana
entre os empresários brasilei-
ros. A própria situação do Merco-
sul também não ajuda.

Os problemas com a Argenti-
na são constantes. Produtos bra-
sileiros são barrados na frontei-
ra com a suspensão de licenças
automáticas ou acabam sendo
sobretaxados por decisões prote-
cionistas. A suspensão do Para-
guai, onde vários empresários
brasileiros têm investido, tam-
bém assustou quem tem negó-
cios no bloco. / L.P.

● Relação comercial

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

Na sua primeira reunião do
Mercosul como membro ple-
no, a Venezuela não estará re-
presentada pelo presidente
Hugo Chávez. Em tratamento
de saúde em Cuba, o venezue-
lano – que pressionou por
anos pela entrada no bloco –
perderá sua grande estreia.

A ausência de Chávez é mais
um sinal das dificuldades que,
apesar do interesse em partici-
par do grupo, a Venezuela como
um todo tem enfrentado para
acompanhar as reuniões, políti-
cas e técnicas, desde que conse-
guiu ser aceita no organismo.

De acordo com informações
obtidas pelo Estado, a Venezue-
la informou ontem pela manhã
que Chávez não conseguirá com-
parecer. Mas a informação ainda
é tratada com sigilo no Itama-
raty. Oficialmente, sua presença
é apenas incerta.

Chávez não foi ao Peru, para o
encontro da União das Nações
Sul-Americanas (Unasul), mas
garantia que viria ao Brasil – o
que só ajuda a aumentar as espe-
culações sobre o real grau dos
problemas de saúde que estaria

enfrentando.
Há duas semanas, na reunião

de ministros da Educação do
Mercosul em que foram decidi-
das, entre outros assuntos, as
áreas em que haveria equivalên-
cia de currículos e a criação de
uma bolsa de estudos de pós-gra-
duação para o bloco, não havia
nenhum representante venezue-
lano. O país também esteve au-

sente de reuniões sobre ques-
tões tarifárias, veterinárias e de
agricultura.

A entrada da Venezuela no
Mercosul foi acertada em junho,
durante a reunião de Mendoza
(Argentina), aproveitando a sus-
pensão do Paraguai (mais infor-
mações nesta página).

O país era o único do bloco
cujo Congresso não tinha apro-
vado o novo membro e emperra-
va a negociação desde 2010,
quando o Legislativo brasileiro
votou o tratado. Em 12 de agos-
to, a entrada da Venezuela foi for-
malizada.

O período coincidiu com o pro-
cesso de eleitoral no país, um
dos mais duros que Chávez en-
frentou desde que chegou ao po-
der. No entanto, mesmo depois
das eleições, as dificuldades per-
maneceram.

Falta de pessoal. Na verdade,
o país não tem, hoje, gente sufi-
ciente para tratar de todos os te-
mas locais e também cuidar do
Mercosul. No início de novem-
bro, o próprio chanceler brasilei-
ro, Antonio Patriota, foi a Cara-
cas com uma equipe técnica para
adiantar as discussões necessá-
rias para essa reunião do bloco,
assim como o subsecretário para
América do Sul, Central e Cari-
be, Antonio Simões, o fez diver-
sas vezes.

De acordo com Simões, os
acordos avançaram. Uma das
questões essenciais para a parti-
cipação plena da Venezuela no
bloco, a das chamadas “nomen-
claturas” – códigos para identifi-
car cada um dos produtos comer-
cializados na região –, ficou pron-
ta e começará a ser implementa-
da no primeiro semestre do ano
que vem.

“Tínhamos um ano para fazer
isso e conseguimos fechar em
quatro meses. O trabalho avan-
çou muito bem”, afirmou o em-
baixador.

A maior parte do trabalho foi,
na prática, feita pelo Brasil, que
tem neste momento a presidên-
cia rotativa do Mercosul. A ex-
pectativa do Itamaraty é a de que
mesmo as integrações tarifárias,
a parte mais complicada, come-
cem já no ano que vem.

9,5%
das importações venezuelanas
vêm do Brasil – bem menos do
que as dos EUA, que vendem
48% do que a Venezuela importa

36,2 milhões
de dólares é o que a
Venezuela gasta anualmente
com importações
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A19.
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