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Ministério das 
Cidades

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU convida seus acionistas a se reunirem 
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 11 de abril de 2013, às 10:00 
horas, em sua sede social, na Praça Procópio Ferreira nº 86 - 5º andar, Centro, nesta 

Em Assembléia Geral Ordinária: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2012; 2) eleger os membros do Conselho Fiscal. 3) 
deliberar sobre a remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal.
Em Assembléia Geral Extraordinária: 1) aprovar o aumento do Capital Social da 
Companhia correspondente aos investimentos da União durante o exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2011; 2) aprovar o aumento do Capital Social da Companhia 
correspondente aos investimentos da União durante o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2012; 3) homologar a eleição de membro do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2013
FRANCISCO COLOMBO

Diretor-Presidente

CONVOCAÇÃO

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU
CNPJ 42.357.483/0001-26

Secretaria de 
Portos

Pregão Eletrônico nº 45/2012
A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ, visando à prestação 
de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio 
alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, seguida de recargas 
mensais nos cartões, para atender aos empregados da CDRJ”, conforme as 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2012 menor preço global, regido 
os

 17/04/2013, às 10:00 horas
, a 

04/04/2013
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2013

ALINE MORIGGI
Pregoeira - CDRJ

AVISO DE LICITAÇÃO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 36.461.242/0001-20 - NIRE: 33.3.0028203-3

Aviso aos Acionistas: Comunicamos aos Senhores Acionistas da Amil Participações S.A. 
(“Companhia”) que se encontram à disposição dos mesmos na sede social da Companhia, na Av. 
das Américas, nº 4.200, bloco 3, sala 601, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, a saber, relatório da administração, 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Rio de Janeiro, 28 de março de 2013. Erwin 

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.
CNPJ/MF nº 06.047.087/0001-39 - NIRE 35.300.318.099

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”) convocados para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 10 de abril de 2013, às 12h, na sede 
da Companhia, localizada na Rua Francisco Marengo nº 1312, Tatuapé, CEP 03.313-000, na 
Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Criar o cargo 
de Diretor Presidente da Companhia; e 2. Alterar o Estatuto Social da Companhia para refletir a 
criação do cargo de Diretor Presidente. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer 
à Assembleia Geral munido dos documentos hábeis para comprovação de sua identidade e, na 
hipótese de representação do acionista, de instrumento de mandato regularizado na forma da lei.

São Paulo, 2 de abril de 2013.
Jorge Neval Moll Filho - Presidente do Conselho de Administração

VALEPAR S.A.
CNPJ Nº 01.772.413/0001-57

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Valepar S.A. (“Valepar”) a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 29 de abril de 
2013, às 10h, na Avenida Graça Aranha nº 26, 19º andar, parte, nesta Cidade, 

Eficiência

Europeus buscam competitividade 

» FERNANDO NAKAGAWA
CORRESPONDENTE DA 
AGÊNCIA ESTADO EM LONDRES

O s ventos do comércio
exterior entre o Brasil
e a Europa mudaram
radicalmente. Após

mais de uma década em que
as exportações brasileiras su-
peravam a importação de pro-
dutos europeus, a tendência
virou nos últimos meses. Da-
dos da União Europeia e do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC) mostram que o
déficit comercial do Brasil com
a Europa cresce mês a mês e já
soma US$ 1,84 bilhão no acu-
mulado de janeiro a março
deste ano, valor 830% maior
que o visto um ano antes.

O comércio exterior brasi-
leiro vive dias turbulentos e
no primeiro trimestre o País
amargou déficit comercial de
US$ 5,15 bilhões. Dados do
próprio MDIC mostram que
35% desse saldo negativo é re-
sultado das relações comer-
ciais do Brasil com a Europa.
Tradicional comprador de
produtos brasileiros, o velho
continente passou a ser mais
agressivo no comércio exte-
rior nos últimos tempos de-
pois que vários governos da
região escolheram as exporta-
ções como porta de saída para
a crise financeira.

Dados do Gabinete de Esta-
tísticas da União Europeia (Eu-
rostat) mostram que a virada
de mesa começou no fim de
2011. Depois de mais de uma
década de relação comercial
positiva para os brasileiros, a
balança comercial do Brasil
com a União Europeia mudou
de sinal e registrou, no quarto
trimestre de 2011, déficit para
os brasileiros de 571 milhões
de euros. Desde então, os da-
dos de Bruxelas mostram tri-
mestre seguidos de números
vermelhos para o Brasil.

É fácil entender a virada das
cifras. O dado mais recente do
Eurostat mostra que as expor-
tações europeias para o Brasil
cresciam a um ritmo de 13%
no fim de 2012. Já a compra de
produtos brasileiros pelos eu-

De exportador, Brasil passa a
importar produtos da Europa
Dados da União Europeia e do MDIC mostram que o déficit comercial do País com o velho continente
cresce mês a mês e já soma US$  1,84 bilhão no acumulado do primeiro trimestre deste ano
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ropeus caía 4,7% em igual ba-
se de comparação.

“Em 2012, houve mudança
no cenário com crescimento
das exportações para o Brasil,
que saíram do patamar de 26,2
bilhões de euros de janeiro a
setembro de 2011 para 29,6 bi-
lhões de euros no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Já as
importações europeias caíram
de 29,9 bilhões de euros para
28,5 bilhões de euros em igual
período”, diz nota do Eurostat.
“Como resultado, o déficit co-
mercial (europeu) de 3,7 bi-
lhões de euros se transformou
em superávit comercial de 1
bilhão de euros”.

Segundo o Eurostat, a Ale-
manha é o país europeu com o
maior superávit comercial com
o Brasil. Nos três primeiros tri-
mestres de 2012, o saldo a fa-
vor do país de Angela Merkel
era de 3,6 bilhões de euros. Em
seguida, estão França (superá-
vit de 1 bilhão de euros) e Itália
(900 milhões de euros). A rela-
ção comercial continua favo-
rável para o Brasil com a Ho-
landa, que amarga déficit de
4,1 bilhões com o Brasil, além
de Portugal (saldo negativo de
700 milhões de euros) e Espa-
nha (600 milhões de euros).

Importar mais de países de-
senvolvidos pode ser positivo

porque pode indicar, entre ou-
tras coisas, aumento da com-
pra de máquinas e equipa-
mentos. Dados do Eurostat
mostram que a balança co-
mercial de máquinas e equi-
pamentos com a Europa ficou
deficitária em 10,9 bilhões de
euros de janeiro a setembro do
ano passado. O dado, porém,
mostra que o déficit é bem se-
melhante ao de 2011, com li-
geiro crescimento de 1,8%. Ou
seja, o ritmo de compra de má-
quinas era bem semelhante ao
visto um ano antes.

O maior aumento das im-
portações brasileiras aconte-
ceu na categoria “outros bens

manufaturados”, na qual o dé-
ficit dos brasileiros saltou
126%, para 2,3 bilhões de eu-
ros no mesmo período. Nessa
categoria, o Eurostat inclui to-
dos os produtos de consumo
como roupas, artigos de cou-
ro, sapatos e acessórios, mó-
veis, relógios e câmeras.

Números do Eurostat e do
MDIC apontam para a mesma
tendência. Os dados, porém,
são um pouco diferentes quan-
do analisados lado a lado. Além
de usar moedas diferentes —
euro em Bruxelas e dólar em
Brasília — há critérios de con-
tabilidade diferentes nos dois
levantamentos. 

Competitividade é a palavra de ordem
em muitos países europeus. Para sair da
crise, governos têm defendido a estratégia
como um mantra para aumentar as ex-
portações e tentar sair mais rapidamente
da crise. Lentamente, o esforço dos euro-
peus no comércio exterior parece come-
çar a gerar resultado.

Nessa estratégia, mercados emergentes
são o alvo preferencial e o Brasil é um dos
preferidos. O resultado desse esforço já
começa a ser visto. O Reino Unido, por
exemplo, teve o primeiro superávit co-
mercial com o Brasil em 14 anos e a pro-
dutividade dos espanhóis cresceu 4%
desde o estouro da crise em 2008.

“Há um grande esforço no governo pa-
ra aumentar o comércio exterior com as
áreas de maior crescimento econômico
no mundo. E as exportações para o Bra-
sil, Índia e China já estão crescendo a um
ritmo de dois dígitos”, disse o ministro de
finanças inglês, George Osborne, no fim
do mês passado em audiência no parla-
mento britânico.

O esforço inglês é um dos mais sim-
bólicos na Europa. Em 18 meses, nada
menos que 14 ministros ingleses estive-
ram no Brasil. Além disso, houve uma
visita oficial do primeiro-ministro Da-
vid Cameron acompanhado por deze-
nas  de  empresários  interessados  no
mercado brasileiro.

O fato é que, após essas iniciativas, os
números começaram a mudar. Dados do

Escritório Nacional de Estatísticas do go-
verno britânico mostram que a balança
comercial do Reino Unido com o Brasil
voltou a registrar superávit para os ingle-
ses em 2012, quando a balança ficou po-
sitiva em 206 milhões de libras. Esse foi o
primeiro resultado positivo para os bri-
tânicos desde 1998.

“Ainda que um pouco mais lentamen-
te, o mercado brasileiro segue em cresci-
mento e, por isso, volumes de importação
crescem. Um país como a Suécia, com
apenas 9 milhões de habitantes, depende
das exportações e o governo tem traba-
lhado em mercados como a China e o
Brasil”, diz o diretor-executivo para o
Brasil da Câmara de Comércio da Suécia,
Jonas Lindström. Em 2013, o déficit co-
mercial brasileiro com os suecos já soma
US$ 275 milhões, segundo dados do Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC).

Tecnologia

Assim como os britânicos, suecos tam-
bém têm vindo ao Brasil atrás de oportu-
nidades. Em março, a ministra de comér-
cio Ewa Björling esteve em Brasília e São
Paulo, onde visitou empresários e autori-
dades. Ao governo, a ministra disse que
companhias suecas têm planos de refor-
çar investimentos no País.

Mesmo nos casos em que há expectati-
va de aumento dos investimentos na pro-

dução - como no exemplo sueco, as im-
portações podem acabar crescendo em
um primeiro momento. Isso acontece em
setores que usam tecnologia e necessitam
de peças do exterior. Para fabricar um ca-
minhão, por exemplo, pode ser necessário
trazer partes de outros países. Assim, pro-
duzir mais veículos desse tipo no País ge-
ra maior demanda por peças importadas.

Pesquisa recente da Câmara de Co-
mércio da Suécia confirma o fenômeno.
Segundo o levantamento, 78% das em-
presas do país instaladas no Brasil neces-
sitam de algum nível de importação para
vender aos brasileiros — seja com a com-
pra de matéria-prima do exterior ou a
importação do produto acabado. Entre
as multinacionais suecas, apenas 22%
vendem no mercado doméstico produtos
feitos integralmente no Brasil.

Até países que ainda estão no centro
da crise financeira demonstram alguma
reação. Pesquisa do BNP Paribas mostra
que a produtividade espanhola aumen-
tou 4% desde 2008, quando estourou a
crise financeira global. Nesse mesmo pe-
ríodo, a produtividade francesa, por
exemplo, só aumentou 1%.

O ganho de competitividade da Espa-
nha, porém, acontece com um preço que
pode ser considerado alto: grande parte
da melhora é resultado da queda de 9,8%
na média salarial no mesmo período. Ou
seja, na crise, espanhóis estão produzin-
do mais por menos dinheiro. (F.N.)

EXPORTAÇÃO

» MARIANA BRANCO 
DA AGÊNCIA BRASIL

Uma resolução aprovada
pelo Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de
Exportação (CZPE), vincula-
do ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC), vai
ajudar no desenvolvimento
das áreas. Existem 24 zonas
distribuídas em 20 estados
brasileiros. As áreas ofere-
cem vantagens para empre-
sas exportadoras, mas a
maioria tem dificuldade pa-
ra atrair investimentos.

Pela resolução aprova-
da ontem, para criar no-
va s  Z PE s  s e r á  p re c i s o
apresentar projeto indus-
trial.  Isso significa que,
antes da implementação,
o governo do estado pre-
cisará viabilizar o interes-
se do setor privado em in-
vestir.  Além da decisão,
que será  publ icada nos
próximos dias no Diário
Oficial da União, o conse-
lho autor izou a  cr iação
da ZPE de Rondônia.

De acordo com Gustavo
Fontenele, secretário-exe-
cutivo do CZPE, a nova nor-
ma dará fôlego ao regime
das zonas de processamen-
to de exportação. “O inte-
resse econômico estará
amarrado no ato da cria-
ção”, destaca. Ele explica
que das 24 zonas em fun-
cionamento, as de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Acre, Piauí e Ceará são as
mais adiantadas. Segundo
ele, o diferencial foi o inte-
resse político aliado ao do
setor privado. Os estados
exportam principalmente
produtos primários, como
madeira, soja e milho.

Rondônia

O secretário-executivo
afirma que o governo fede-
ral acompanhará a implan-
tação da ZPE de Rondônia
e dará o suporte necessá-
rio. “A mera criação não ga-
rante que irá prosperar. O
desafio é trabalhar com o
governo do estado para im-
pulsionar. É um estado on-
de o agronegócio, a agroin-
dústria e a mineração têm
peso”, disse. 

A autorização do CZPE
foi o primeiro passo para a
criação da zona, já que esta
só será oficializada após
decreto da presidente Dil-
ma Rousseff. Atualmente,
seis unidades da Federação
não têm zonas de proces-
samento de exportações.
São elas Paraná, Goiás, Dis-
trito Federal, Amapá, Ama-
zonas e Alagoas.

Além de mudanças pon-
tuais, o governo brasileiro
estuda alterar a legislação
relativa às ZPEs para que o
regime engrene. O minis-
tro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exte-
rior, Fernando Pimentel,
afirmou que a exigência de
que 80% do faturamento
seja em exportações para
uma empresa ser habilita-
da é considerada alta e po-
de ser reduzida. Segundo
Pimentel, também é ava-
liada a criação de ZPEs se-
toriais,  de acordo com a
vocação econômica de ca-
da região brasileira.

ZPEs
precisarão
ter projeto 

Curta

ANATEL MULTA A OPERADORA VIVO EM R$ 134,5 MIL

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aplicou on-
tem duas multas à operadora Vivo por descumprimento de
exigências do Plano Geral de Metas de Qualidade para o Ser-
viço Móvel Pessoal e da Lei Geral de Telecomunicações. A
primeira multa é no valor de R$ 60,9 mil e refere-se a pro-
cesso aberto contra a empresa em 2010. A segunda punição
é de R$ 73,6 mil, relativa a processo de 2011. Juntas, as pu-
nições somam R$ 134,5 mil. As novas multas se somam a
outras duas aplicadas à Vivo pela Anatel no fim de março:
uma de R$ 7,5 mil por violar o Regulamento do Serviço Mó-
vel Pessoal e o Código de Defesa do Consumidor; e outra de
R$ 48,8 mil, também por infringir o Regulamento do Serviço
Móvel Pessoal. Os atos com as novas sanções foram assina-
dos pela Superintendência de Serviços Privados da Anatel e
estão publicados no Diário Oficial da União de ontem.

CITRICULTURA

DA AGÊNCIA ESTADO

A Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA)
divulgou nota rotestando con-
tra a condenação, em primeira
instância, das indústrias de su-
co de laranja, que terão de pagar
multas por danos morais que
somam R$ 400 milhões, por
causa da contratação temporá-
ria de trabalhadores rurais.

Na nota, a presidente da CNA,
senadora Kátia Abreu, considera
a decisão da Justiça “lamentável”

e argumenta que “a prestação de
serviços temporários é um ins-
trumento mundialmente aceito,
que deveria ser fortalecido no
Brasil, para atender à sazonali-
dade de determinadas ativida-
des que vão além da agricultura”.

A senadora lembra que meta-
de do suco de laranja consumi-
do no mundo é produzida no
Brasil pelas fábricas da Cutrale,
Citrosuco, Citrovita e Louis
Dreyfus Commodities. “Mas de-
pois de décadas de investimento
em tecnologia e inovação, que

colocam nossa agroindústria no
topo do ranking mundial de
qualidade, a retribuição que es-
ses empresários recebem é uma
condenação judicial”, diz ela.

Kátia diz  ainda que a maioria
dos 200 mil trabalhadores da
cadeia da laranja é terceirizada
e atua nas lavouras ou nas in-
dústrias. Ela observa que os tra-
balhadores são convocados em
cada uma das fases de produ-
ção (plantio, cultivo e colheita) e
que agora a Justiça obriga a con-
tratar diretamente.

CNA protesta protesta contra
multa de R$ 400 milhões ao setor

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A5. 




