
Representantes dos trabalhado-
res portuários aprovaram na noi-
te de anteontem indicativo de
greve da categoria para o dia 25.
Inicialmente cogitada para o dia
19, a ameaça de paralisação foi
adiada e pode atingir 37 mil traba-
lhadores, segundo o presidente
da Federação Nacional dos Por-
tuários (FNP), Eduardo Guterra.

“Transferimos para o dia 25
em função do processo de nego-
ciação e da demonstração da co-
missão mista de continuar o diá-
logo com os trabalhadores, bem

como a prorrogação da MP (Me-
dida Provisória) dos Portos, já
que o diálogo com o governo e o
Congresso Nacional indica que al-
guns aspectos (da MP) serão mu-
dados”, disse Guterral.

Para que a paralisação não
ocorresse no dia 19, os trabalha-
dores haviam definido a data de
hoje como prazo para que as ne-
gociações com o governo avan-
çassem.

“Embora nada tenha sido con-
cretizado, estamos vendo esse
diálogo de forma positiva e espe-
ramos avançar”, acrescentou o
presidente da FNP, entidade liga-
da à Central Única dos Trabalha-
dores (CUT).

Entre os avanços esperados pe-
los portuários, Guterra destaca a
não privatização dos portos, pos-
sibilidade que, segundo ele, a MP
abre; a obrigatoriedade de con-
tratação, pelos novos portos, de
trabalhadores avulsos por meio
do Órgão Gestor de Mão de Obra
(Ogmo); e a manutenção da
atual guarda portuária, o que
não está previsto na atual MP.

Vinculado à Central dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Bra-
sil (CTB), o presidente da Federa-
ção Nacional dos Avulsos (Fenc-
covib), Mário Teixeira, confir-
mou a decisão de adiar a greve.
Ele, no entanto, esclareceu que a
decisão de anteontem precisa

ser referendada pelos sindicatos,
que, nos próximos dias, devem
realizar assembleias para consul-
tar os trabalhadores e adotar as
providências necessárias, como
comunicar as autoridades por-
tuárias locais e organizar a escala
de trabalho para manter as ativi-
dades essenciais.

“Ainda não houve nenhuma
resposta objetiva a nossas reivin-
dicações. Mas suspendemos a
greve (anunciada para o dia 19).
Agora, se não houver avanços, o
indicativo de greve já está apro-
vado e os sindicatos estão sendo
orientados a convocar assem-
bleias e cumprir todas as exigên-
cias da lei de greve”, disse Teixei-

ra, apontando, entre as princi-
pais reivindicações dos avulsos,
a manutenção dos direitos con-
quistados pelos trabalhadores e
assegurados pela Lei 8.630, co-
nhecida como Lei de Moderniza-
ção dos Portos, de 1993.

A Fenccovib também cobra
que a MP 595 vete a terceirização
das atividades portuárias, que os
trabalhadores possam ser contra-
tados para exercer suas funções
por qualquer terminal, indepen-
dentemente de o trabalhador es-
tar fora do porto organizado, e
que seja garantida a multifuncio-
nalidade, pela qual ele pode rece-
ber capacitação para exercer ou-
tra função. ■ ABr

As vendas no comércio varejista
brasileiro iniciaram 2013 com
crescimento, revertendo a fra-
queza do final do ano passado, ao
registrarem alta de 0,6 em janei-
ro sobre dezembro último, infor-
mou ontem o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Em dezembro, segundo dados re-
visados do IBGE, as vendas recua-
ram 0,4% na comparação com
novembro, contra baixa de 0,5%
divulgada anteriormente.

Na comparação com janeiro
do ano anterior, entretanto, o
resultado é o pior dos últimos
dez anos para o mês. O cresci-
mento nas vendas nesta compa-
ração foi de 5,9% (veja quadro).
Na avaliação de representantes
da CNDL (Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas) e do
SPC Brasil (Serviço de Proteção
ao Crédito), o desempenho do
varejo ficou abaixo das expecta-
tivas, considerando o cresci-
mento verificado nos anos ante-
riores. “Não é um bom resulta-
do, levando em consideração
que o Brasil atualmente cami-
nha sobre os menores índices
históricos de desemprego. Espe-
ramos resultados melhores em
fevereiro, tendo em vista a en-
trada do novo salário mínimo
na economia brasileira”, disse o
presidente da CNDL, Roque Pe-
llizzaro Junior.

Para o líder do setor varejista,
o fraco crescimento apresenta-
do em janeiro deste ano sobre o
mesmo mês de 2012 mostra a
perversidade do poder corrosi-
vo da inflação nas relações co-
merciais. “A inflação diminui o
poder de compra do consumi-
dor, o que impacta negativa-
mente no volume de vendas do
comércio”, afirmou.

Segmentos
Segundo o IBGE, seis das oito
atividades pesquisadas tive-
ram resultados positivos no vo-
lume de vendas na compara-
ção mensal, com grande desta-
que para equipamentos e mate-
rial para escritório, informáti-
ca e comunicação - com avan-
ço de 18,5% (veja quadro). As

vendas do comércio varejista
ampliado — que inclui o setor
automotivo e material de cons-
trução — registraram cresci-
mento de 0,3% em janeiro na
comparação com dezembro,
depois de terem avançado
0,8%no período anterior. O re-
sultado de agora foi pressiona-
do pela queda de 1,2 por cento
no segmento de Veículos e mo-
tos, partes e peças, depois de
terem registrado alta mensal
de 3,3% no mês anterior.

Na comparação anual, ainda
segundo o IBGE, todas as ativi-
dades tiveram resultados positi-
vos, com destaque para a alta
de 3,4% para hipermercados,
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo, que
exerceu o maior impacto, de

30%, sobre a taxa. “Isso se de-
ve ao aumento do poder de
compra da população, decor-
rente do crescimento da massa
de rendimentos, bem como da
estabilidade do emprego”, des-
tacou o IBGE.

O setor varejista deve ganhar
mais impulso agora com a deso-
neração dos tributos federais
que incidem sobre os produtos
da cesta básica. O movimento
também ajuda a reduzir a pres-
são inflacionária que vem preo-
cupando neste início de ano.

Em janeiro, segundo o IBGE,
a receita nominal do varejo su-
biu 1,3% sobre dezembro últi-
mo — oitavo mês consecutivo
de crescimento, com alta de
12,4% na comparação com ja-
neiro de 2012. ■ Com Reuters

COMÉRCIOEXTERIOR

Exportação de carne suína volta a crescer

Portuários aprovam indicativo de greve para dia 25

Os exportadores de carne suína faturaram, em fevereiro, US$ 108,31

milhões, crescimento de 12,37% sobre o mesmo período do ano

passado. A quantidade embarcada subiu 7,97%, totalizando 40,7 mil

toneladas. Os dados divulgados pela Associação Brasileira da

Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs) mostram

que o segmento está ainda mais dinâmico do que em janeiro,

quando as exportações de mercadorias haviam crescido 5,08%. ABr

Inicialmente, a ameaça de
paralisação estava prevista
para o próximo dia 19

Vendas do varejo crescem em janeiro,
mas têm pior desempenho em 10 anos
Avanço foi de 5,9% em relação
a igual mês de 2012 e de 0,6%
na comparação com dezembro
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DESTAQUES

Setores do varejo com melhor 
desempenho em janeiro* 

18,50%

EQUIP. E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, 
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

3,10%

ARTIGOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS, 
ORTOPÉDICOS E PERFUMARIA

1,40%

HIPER, SUPERMERCADOS, ALIMENTOS, 
BEBIDAS E FUMO

1,30%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

*Em relação a dezembro, com ajuste sazonal
Fonte: IBGE 

DESACELERAÇÃO

Evolução do volume de vendas 
no mês de janeiro* 

2004 6%

2005 6,2%

2006 6,5%

2007 8,5%

2008 11,8%

2009 6%

2010 10,4%

2011 8,2%

2012 7,8%

2013 5,9%

*Em relação a igual mês do ano anterior
Fonte: IBGE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 mar.  2013, Primeiro Caderno, p. 9.




