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UM DOS BAIRROS MAIS DESEJADOS PARA SE MORAR 
EM SÃO PAULO RECEBE UM PAULO MAURO.
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4, 3 e 2 vagas determinadas + depósito privativo

4 (2 suítes)
dorms. 125 m2

privativos 3(1 suíte)
dorms. 100 m2 

privativos
e

ALTO DE PINHEIROS

FOTO DO DECORADO (125 M2)

BRASÍLIA

O Itamaraty encami-
nhará aos Estados
Unidos uma carta

mostrando a “indignação”
do Brasil com a suspensão do
pagamento das compensa-
ções aos produtores brasilei-

ros de algodão pelos subsídios
concedidos ao setor norte-ame-
ricano. O Brasil, no entanto, de-
cidiu que não dará início às reta-
liações comerciais neste mo-
mento.

“Um grupo de trabalho vai
nos dar sugestão até o fim de
novembro sobre o que deve-

mos fazer. Se vamos retaliar e
qual a lista de retaliação. Mes-
mo porque os americanos não
têm Orçamento hoje. Mesmo
que eles queiram pagar, eles
não têm como pagar. Aguarda-
mos a aprovação do Orçamento
(dos Estados Unidos) e, se não
constar no orçamento o paga-
mento no valor, aí vamos fazer
retaliação”, declarou ontem o
ministro da Agricultura, Antô-
nio Andrade, após reunião da
Câmara de Comércio Exterior
(Camex).

Questionadosobre quais reta-
liações seriam possíveis, Andra-
de respondeu apenas: “Não va-

mos falar de retaliação agora;
não queremos retaliar nin-
guém.” Washington inter-
rompeu o pagamento que vi-
nha sendo feito ao Instituto
Brasileiro do Algodão desde
2010, como parte do acordo
temporário com o Brasil para
a suspensão da retaliação au-
torizada pela Organização
Mundial do Comércio
(OMC). Os Estados Unidos
deveriam repassar US$ 147
milhões por ano aos produto-
res brasileiros de algodão pa-
ra compensar o subsídio da-
do aos fazendeiros america-
nos. / R.V. e V.F.

Chapa grossa
de aço terá pena
antidumping

Camex aprova oferta para a UE
Proposta brasileira para o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia será apresentada aos sócios do bloco sul-americano

ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO-8/9/2011

O governo brasileiro decidiu
aplicar por até cinco anos penas
antidumping contra importa-
ções de chapas grossas de aço
originárias da China, África do
Sul, Coreia do Sul e Ucrânia,
atendendo em parte a um pleito
da Usiminas.

As sobretaxas aplicadas, que
variam de US$ 135,08 por tonela-
da a US$ 261,79 por tonelada,
valem para importações de to-
dos os produtores dos países ci-
tados. A pena no caso das side-
rúrgicas da China, maior produ-
tor mundial de aço, é de US$
211,56 por tonelada.

A decisão foi tomada após pe-
dido da Usiminas, maior produ-
tora de aços planos do Brasil, ao
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior em dezembro de 2011.

A penalidade envolve o produ-
to “laminado plano de baixo car-
bono e baixa liga (...) de espessu-
ra igual ou superior a 4,75 milí-
metros, podendo variar em fun-
ção da resistência, e largura
igual ou superior a 600 milíme-
tros, independentemente do
comprimento (chapas gros-
sas)”, segundo texto da Câmara
de Comércio Exterior (Camex)
publicado no Diário Oficial da
União. A resolução, porém, cita
que as penalidades não se apli-
cam para alguns tipos de chapas
grossas, como as de aço carbo-
no, com requisitos para atender
a testes de resistências à corro-
são ácida e às voltadas para pro-
dução de tubulações.

Segundo o presidente do Ins-
tituto Nacional dos Distribuido-
res de Aço (Inda), Carlos Lou-
reiro, a medida da Camex envol-
ve cerca de 10% do consumo
aparente de chapa grossa do
País. Ele afirmou que a decisão
ocorre no momento da retirada
da elevação do Imposto de Im-
portação, implementada no
ano passado. “A medida é alta-
mente saneadora para o que po-
deria acontecer na hora que o
imposto de importação caia de
25% para 12% novamente este
mês”, disse o presidente do In-
da./ REUTERS

RETALIAÇÃO POR
ALGODÃO É ADIADA
Brasil espera aprovação do Orçamento dos EUA

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

A Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) aprovou ontem
a oferta brasileira que fará
parte das negociações de
acordo de livre comércio en-
tre o Mercosul e a União Euro-
peia. A proposta será apresen-
tada, agora, aos sócios do blo-
co sul-americano para a con-
solidação de uma oferta co-
mum em um prazo de 30 dias,
informou o ministro da Agri-
cultura, Antônio Andrade.

“O que está mais dificultando
é a Argentina, mas acreditamos
que, em breve, o país vai forne-
cer a lista deles”, afirmou o mi-
nistro.

Andrade, no entanto, não
quis antecipar detalhes da pro-
posta. Afirmou apenas que a
oferta aprovada está “num ní-
vel aceitável pela União Euro-
peia”.

A proposta brasileira deve
oferecer a redução de tarifas de
importação entre 85% e 90% do
comércio com os europeus nos
próximos 10 a 15 anos.

“Acreditamos que vai aumen-
tar nossas exportações para a

União Europeia, mas não te-
mos esse valor ainda”, disse An-
drade. O governo espera obter
uma liberação do mercado euro-
peu para os produtos agrícolas
brasileiros.

Ajustes. Apesar de aprovada, a
lista de liberalização de produ-
tos ainda pode sofrer alguns
ajustes. “Ainda há detalhes para
fechar”, disse o secretário exe-
cutivo do Ministério da Fazen-
da, Dyogo Oliveira. “Alguns se-
tores podem trocar alguns pro-
dutos nesta oferta”, explicou
Andrade.

O Ministério da Saúde, por
exemplo, solicitou a retirada de
alguns itens vinculados ao se-
tor, como equipamentos. Em-
bora não faça parte dos ministé-
rios que compõem a Camex,
um representante da pasta par-
ticipou da reunião de ontem.

O compromisso assumido en-
tre representantes do Mercosul
e da União Europeia, em janeiro
último, é o de apresentar as ofer-
tas até o último trimestre de
2013.

Venezuela. O Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC),
que preside a Camex, informou
que a Venezuela não participa-
rá da oferta de abertura comer-
cial que o Mercosul vai apresen-
tar à União Europeia porque ain-
da está cumprindo etapas de
adesão ao Mercosul.

A União Europeia é o destino
de 19,3% das exportações brasi-
leiras. De janeiro a setembro
deste ano, as exportações brasi-
leiras para a Europa somaram
US$ 34,2 bilhões. Por outro la-
do, o Brasil importou US$ 38 bi-
lhões dos países europeus, o
que representa 21,2% do total
das compras brasileiras no exte-
rior em 2013.

Calote. Governo dos EUA deveria pagar US$ 147 milhões por ano em compensações aos produtores brasileiros

● Negociação

19,3%
das exportações brasileiras tem
como destino a União Europeia.
De janeiro a setembro,
as exportações para a UE foram
de US$ 34,2 bilhões, enquanto as
importações foram de US$ 38
bilhões

85% e 90%
do comércio com os europeus no
próximos 10 a 15 anos devem
receber do Brasil proposta de
redução de tarifas de importação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 out. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




