
retoma crescimento
A
Exportaçôes atingem
volume de US$ 186
milhôes e animam
empresârios

Ha pela mena dois anos 0
setor madeireiro nâo apre-
sentava uma sequênda de

resultados tao posinva, como
no primeiro semestre deste
ano. Corn queda de 50% na
produçâo e exportaçâo, e um
saldo neganvo de mais de 11
mil postos de trabalho, a in-
dus tria madeireira encarou
os anos de 2008 e 2009 coma
uns dos piores da hist6ria para
o etor, Dm balanço feito pela
Assodaçâo das Indûstrias Ex-
portadoras de Madeira do Esta-
do do Para (Aimex)mostra que
as exportaçôes do primeiro
semestre deste ano trouxe no-
vo ânimo para os empresârios.
Corn alta de 7% em relaçào a
igual periodo do ano passado,
o Para enviou para fora do pais
mais de 184 mil toneladas de
madeira. 1 so totalizou uma
movimentaçâo de US$ 186 mi-
lhôes de d6lares. A alta na co-
merdalizaçâo corn 0mercado

exterior deve continuar no se-
gundo semestre, pois, somente
no mês de julho, foram expor-
tado USS27milhôes.

pesar de 0 crescimen-
to parecer timido, é um bom
inal para 0 etor produtivo.

"Pelo menos nâo esta mais
negati 0, os numeros pararam
de cair", identifica 0 diretor
técnico da Aimex, Guilherme
Carvalho. Dm dos setores que
se destacou no periodo foi 0
de madeira serrada, corn um
cresdmento de 12% quando
comparado corn os seis pn-
meiros meses de 2009. Sozi-
nho, este segmento foi res-
ponsàvel pela venda de quase
85 mil toneladas de madeira,
o que gerou uma receita de,
aproximadamente, DS$ 60
milhôes. Corn 0 cresdmento
dos pedidos pela mercado ex-
terno, os exportadores para-
enses começaram a demandar
mais madeira das errartas,
que, por sua vez, contrataram
mais fundonârios.

Balanço feito pela Departa-
mento Intersindical de Estaris-
tica e Estudo Sodeconômicos
do Parâ (Dieese-PA) mostrou
que no primeiro semestre 0
emprego na tndùstna madei-

~ Bl\NCO DI\ 1\MJ\Z6N1J\
~.AtrIadIM.(._WIe.

AVISO DE RETIFICAÇAo
Pregâo Eletrônico nO20101053

o Banco da Amazôrua comunica que 0 Aviso de UcitaçAo publicado em
30.082010. onde esta escrito Tomada de Preços 20101053. retificado
para Pregao Eletrônico 20101053.

Eliana Melo dos Santos Porto
Presidente do COMLIC

IndUstria madeirelra vive momento bom e deve exportar mais neste semestre

reira teve um saldo positivo
de 125 postos de trabalho,
corn 5.708 admissôes contra
5.583 desligamentos. De te
total, quase 70% se origina-
ram na errarias. Foram
feitas 4.243 contrataçôes e,
simultaneamente, 4.157 de-
missôe ,resultando em 86
postos de trabalho a mais.

Para 0 diretor da Airnex,
Guilherme Carvalho, 0 cres-
dmento das serrarias é um
termômetro que mede 0 bom
momento atravessado pela
indus tria madeireira coma
um todo. "As serrarias sào
um dos estàgios iniciais da
cadeia produtiva madeireira
Elas recebem a ârvore assim
que sai da floresta, serram e
enviam para outros segmen-
tos da indûstria, como pisos,
laminados e obras de marce-
naria e carpintaria. Portanto,
e e se setor esta crescendo,

aponta que os outros também
estâo", declara Carvalho.

cONTRAMÂo

Apesar da retomada das
exportaçôes e cresdmento,
apôs 24 meses de sucessi-
va quedas, na geraçào de
emprego, 0 setor madeireiro
tem percebido corn angùsna
o declinio de um segmen-
to tradidonal e importante
gerador de divisas e mào de
obra, 0 de compensado. 0
balanço das exportaçôes, es-
ta foi uma das poucas âreas
que apresentaram queda Em
2009, 0 comérdo internado-
nal desse produto gerou uma
receita de US$ 8,4 milhôes,
contra US$ 7,8 milhôes em
2010, uma queda de 7,5%.
Quando a anâlise recai so-
bre a quantidade exportada,
a retraçào é ainda maior. Ano
passado foram enviadas pa-
ra fora do pais mais de 11mil
toneladas de placas de corn-
pensado e este ano foram
exportadas 8,6 mil toneladas,

uma reduçào de 22%.
Dm dos monvos que jus-

tificam a queda é 0 cresci-
mento da produçâo chinesa
de compensado, feitos corn
madeira oriunda das flo-
restas da Rûssia, "Além de 0
Real estar muito valorizado, 0
custo de produçâo na China ê

muito menor do que no Bra-
siloCorn isso, 0 compensado
produzido la acaba entran-
do no mercado muito mais
competitivo do que 0 nosso",
pontua Guilherme Carvalho.
Como altemativas para dar
novo fôlego ao segmento, 0
diretor da Aimex sugere que
o Governo acelere e simplifi-
que mecanismos de promo-
çào do reflorestamento. Para
ele, s6 0 compensado feito a
partir de florestas plantadas
pode competir corn 0 produ-
zido no pais asiânco,

"0 reflorestamento, por
ter uma produçâo maior
e mais uniforme, além de,

Aumento cIas
sen"arias é0

A que
mede momento
bom do segmenta

geralmente, ser perto da in-
dûstna, reduz drasticamente
o custo de produçào. Entâo,
acelerar 0 licendamento desta
atividade, tornando seus pro-
cedimentos mais simples, sem
tantas exigêndas desnecessâ-
rias, é uma forma de gerar re-
ceita e emprego para 0Estado",
observa Carvalho. 0 diretor
acrescenta, ainda, que 0 com-
pensado é um dos segmentos
que mais emprega na indus-
tria madeireira. "Enquanto
uma serraria de médio porte
emprega cerca de 50 pessoas,
uma fâbrica de compensado
de igual tamanho gera quase
o triplo de empregos diretos",
informa.

Mais uma decisào judidal,
expedida onrem, obriga a Rede
Celpa a deixar de cobrar PIS e
Cofins de usuârio do erviço
de fornecimento de energia
elétrica. A dedsâo, do desem-
bargador Leonam da Cruz Ju-
nior, se sustenta em jurispru-
dência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ)sobre a cobrança
das taxas pelas empresas de
telefonia.

Odesembargadorjulgou
um recurso da Rede Celpa
contra dedsâo da sa Vara Ci-
vel da Comarca de Belém que
proibiu a empresa de conti-
nuar cobrando PISe Cofins na
conta de energia. Ele negou a
suspensâo do feito que atende
uma açâo movida pela Socie-
dade Educadonal Ideal.
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