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Na Europa, Dilma discute
crescimento com Holland
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Amanhã, a presidente embarca para a Rússia, onde deverá abordar a liberação de carne brasileira ao país
Roberto Stuckert Filho/PR

Simone Cavalcanti, de Brasília
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Carnes lideram as exportações do Brasil à Rússia
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Fumo em folhas e desperdícios
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Tripas e buchos de animais, frescos, salgados ou secos
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Amanhã, Dilma embarca para
Moscou, na Rússia. Leva na bagagem o discurso único de que,
para sair da crise, os países desenvolvidos precisam de menos
restrições fiscais, sob o risco de
condenar suas populações ao
amargor de recessões continuadas, assim como ocorreu nos
países da América Latina entre
os anos 80 e 90.

relações comerciais vai intrínseco. “Não há justificativa, nem
mesmo a distância, para não explorar o potencial dessas duas
nações”, disse uma fonte que está na comitiva.
Afinal, a meta de US$ 10 bilhões anuais para a corrente de
comércio estabelecida há mais
de cinco anos ainda está longe
de ser cumprida. Muito embora
as trocas de produtos e serviços
entre as duas economias tenham aumentado 357% entre
2001 e 2011, o volume apurado
ainda está em US$ 7 bilhões.
E o comércio tanto de um lado quanto de outro ainda está

ex

De acordo com fonte do Ministério de Relações Exteriores, a ideia é tentar “emplacar” visão do Brasil sobre o caminho para o rearranjo da economia global.
A estratégia para o convencimento do presidente, Vladimir
Putin, e o primeiro-ministro,
Dmitri Medvedev, tem em vista
2013, quando a Rússia assume a
presidência do G-20 (Grupo das
20 maiores economias do planeta) e poderá ser um aliado na direção desejada.
Carne no foco

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex)/Mdic

baseado em produtos primários. Apesar de manter a intenção de diversificar sua pauta exportadora, há assuntos como a
carne bovina que têm de ser,
obrigatoriamente, tratados.
Segundo informações do Ministério da Agricultura, a presidente brasileira vai conversar
com as autoridades russas sobre
a liberação de estabelecimentos
verde-amarelos para a venda
de carne àquele país.
Em agosto, uma missão de
técnicos russos veio ao Brasil e
consideraram o produto apto para exportação.
Nesse sentido, é possível até

assinar um protocolo de sanidade animal, cujos termos estão sendo discutidos antes da
chegada de Dilma pelo secretário de Relações Internacionais
do Ministério, Célio Porto, e
seus homólogos.
Extraoficialmente parceiro
comercial já retirou o embargo
à carne produzida nos estados
do Mato Grosso, do Paraná e do
Rio Grande do Sul.
Em outubro passado, reportagem do Brasil Econômico mostrou que a Rússia estaria querendo negociar a venda de equipamentos militares em troca da
maior compra de carne. ■
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Carne bovina congelada, fresca ou refrigerada

Motores para veículos automotores

A presidente Dilma Rousseff é recepcionada na chegada a Paris

VALOR, EM US$ MILHÕES
JAN-NOV 2011

s

A presidente Dilma Rousseff
segue tentando angariar a simpatia dos chefes de Estado que
visita. Hoje, deve falar com o
presidente francês, François
Holland, a respeito de medidas que contemplem o crescimento não apenas francês,
mas dos países mais comprometidos que fazem parte da Zona do Euro.
O governo brasileiro acredita
que França e Alemanha têm condições e, de certa forma, obrigação, de estimular os investimentos para gerar o crescimento de
seus parceiros regionais.
Em visita recente à Espanha,
a presidente brasileira disse claramente ao chefe do governo local, Mariano Rajoy, que não se
pode sair da crise apenas com
medidas de austeridade. Por
sua vez, Rajoy defendeu o ajuste aplicado, mas admitiu que já
causou danos a muita gente.
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Japão é o único país a suspender compra de carne
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País asiático comprou 1.392
toneladas de produtos de janeiro
a outubro de 2012
Erica Ribeiro, do Rio
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O Japão por enquanto ainda é o
único mercado até o momento a
manifestar oficialmente a interrupção das importações de carne bovina brasileira, por conta
de um achado priônico em uma
vaca morta em 2010 no estado
do Paraná, comunicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

Após análises feitas pelos laboratórios nacionais, a amostra do material coletado neste
animal foi enviada a laboratório de referência na Inglaterra.
Nesta amostra foi detectada a
presença do príon.
A ocorrência foi classificada
como atípica ou “não clássica”,
já que o animal não manifestou
a doença e não morreu em decorrência dela.
O que foi detectado é que
ele possuía o agente causador
da doença da Vaca Louca, segundo informou a Associação
Brasileira das Industrias Expor-

tadoras de Carne (Abiec).
O mesmo animal, diz a entidade, não foi abatido para consumo e o Brasil não tem ocorrência de Encefalopatia Espongifor-

A Abiec repudiou
a decisão do
mercado japonês
que desrespeitou
as normas
e procedimentos
da OIE

me Bovina, o mal da vaca louca.
O Brasil exportou carne para
138 países em 2012.
A Abiec repudiou a decisão
do mercado japonês que desrespeitou as normas e procedimentos da OIE, organismo internacional de sanidade animal,
“que dão garantias de necessárias de sanidade às operações de
comércio internacional”.
Ainda segundo a Abiec, a OIE
não alterou a classificação de risco do país e não é possível haver embargos ou restrições às
exportações brasileiras.
De janeiro a outubro deste

ano, o mercado japonês comprou 1.392 toneladas de produtos industrializados, ou seja,
US$ 7,6 milhões. Este total representa 1,54% do volume e
1,38% do faturamento de carne
bovina industrializada exportada pelo Brasil e 0,14% do volume e 0,16% do faturamento de
carna bovina em geral exportada pelo mercado nacional.
Em nota, a Abiec informou
ainda que o pedido de embargo
das exportações foi feito pelo
Ministério da Saúde do Japão e
não pelos órgãos de defesa
agropecuária. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Brasil, p. 6.

