
 

 

                                                                     N 48                           22 de maio de 2013 
 

Prezados Senhores, 
Gostaríamos de apresentar a edição número 48 do Boletim Comercial da Embaixada da 

Ucrânia no Brasil com a informação sobre as empresas ucranianas, interessadas em parceria e 
cooperação com empresas brasileiras, bem como divulgar a informação sobre os resultados da 
segunda etapa da ХІ Mesa Redonda de Investimento e Inovação "Kremenchuk convida para 
cooperação" que se realizou na Ucrânia em 23 de janeiro de 2013 (Anexo 1). 

Apresentamos também a informação sobre a VI Feira Internacional Especializada 
"Eficiência energética. ENERGIAS RENOVÁVEIS - 2013", a ser realizada em Kyiv em 5-8 de 
novembro de 2013 (Anexo 2).  
 

          
№ 

Nome, dados da companhia da 
Ucrânia que procura os 
parceiros brasileiros,                     

área na qual opera 

Proposta para a cooperação 

1. Corporação "S.I.Group"  
 
Produção de alimentos e 
produtos de celulose e papel 

 
Tel.: +38 (097) 482-13-72 
 
Site: www.sigroup.ua  
E-mail: fesenko@sigroup.ua  

Corporação "S.I.Group" tem interesse em 
cooperação com as empresas brasileiras para 
organizar a distribuição de: 
 
 Lanches (sementes de girassol, amendoim, 

trigo e centeio com aromas naturais,  
pistache, batatas fritas, frutos do mar); 

 Lençóis umedecidos; 
 Guardanapos; 
 Papel higiênico e toalhas de papel. 
 
(Anexo 3) 
 

2.  Empresa "BudKamin" 
 
Indústria pedreira 
 
Tel./fax: +38 (067) 38-38-111 
 
Site: www.stroykamen.net  
E-mail: info@stroykamen.net  

A empresa "BudKamin" oferece para venda: 
 
 Placas modular por espessuras de 10, 20 e 

30 (mm); 
 Placas de tamanhos fora do padrão; 
 Peças de diferentes tipos: degraus, peitoris, 

etc.; 
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  Elementos decorativos. 

3. Empresa "DEPS" 
 
Serviços de engenharia  em 
telecomunicações  
 
Tel./fax: +38 (067) 466-50-58 
 
Site: www.deps.ua  
E-mail: yuriy.kramar@deps.ua  

A empresa "DEPS" tem interesse em oferecer para 
as empresas brasileiras serviços e produtos de 
telecomunicação: 
 
 Integração de Sistemas; 
 Equipamento de telecomunicações; 
 Cabos ópticos e acessórios; 
 Soluções para OTT, IPTV e TV a cabo. 
 
(Anexo 4) 
 

4. Empresa "Usina de açúcar de 
Smelyani" 
 
Produção de acido cítrico  
 
Tel./fax: +38 (067) 402-28-90 
 
Site: www.e330.com.ua 
E-mail: sebur@ukr.net  
 

A empresa "Usina de açúcar de Smelyani" tem 
interesse em estabelecer contatos com usinas 
brasileiras para comprar melaço de cana-de-açúcar. 

5. Empresa "Inter Micro Delta" 
 
Produção de pneus  
 
Tel./fax: +38 (056) 376-34-25 
 
Site: www.dneproshina.dp.ua  
E-mail: 
y.levchuk@dneproshina.dp.ua   
 

A empresa "Inter Micro Delta" oferece para venda 
ampla gama de pneus de marca DNEPROSHINA: 
 
 Pneus para tratores e máquinas agrícolas; 
 Pneus para veículos de construção de estradas; 
 Pneus para carregadeiras; 
 Pneus com pressão regulada; 
 Pneus para caminhões, ônibus e trólebus; 
 Pneus para caminhões leves; 
 Pneus para automóveis; 
 Pneus para motocicletas. 
 

6. Empresa "Amplituda" 
 
Produção de equipamento para 
indústria mineira  
 
Tel./fax: +38 (062) 387-80-08,  
297-45-02 
 
Site: amplituda.com.ua  
E-mail: amplituda@gmail.com, 
yarina@dtpp.donetsk.ua  
 

A empresa "Amplituda" oferece para venda: 
 
 Locomotivas de bonde de mina; 
 Bateria de armazenamento de locomotivas. 
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7. Empresa "SCH Integrated 
Logistics" 
 
Comércio exterior, serviços de 
logística e transporte 

 
Tel./fax: +38 (048) 729-36-14,  
729-35-43 
 
Site: www.sch-logistics.com  
E-mail: sales@sch-logistics.com  
 

A empresa "SCH Integrated Logistics" oferece 
estruturas metálicas, vagões e guindastes: 
 Construções metálicas de tanques cilíndricos 

verticais com capacidade de 100 m3 até 50.000 
m3 para o armazenamento de produtos de 
petróleo, produtos químicos, melaço, fertilizantes 
líquidos e água; 

 Construções metálicas de um ou dois tanques 
cilíndricos horizontais com capacidade de 10 m3 
até 75 m3; 

 Construções metálicas estruturais, construções 
de armação para fins industriais e civis; 

 Vagões plataformas; 
 Vagões gôndolas; 
 Vagões cobertos; 
 Vagões tipo Hopper; 
 Vagões tipo Dumpcar; 
 Vagões Especiais; 
 Vagões tipo Bunker; 
 Guindastes móveis de 18-50 toneladas; 
 Guindaste de construção; 
 Caminhões de lixo; 
 Plataformas de elevação; 
 Cilindros hidráulicos para guindastes. 
 
(Anexo 5) 
 

8. Agencia "Yurist-Advocat" 
 
Escritório de advocacia  
 
Tel.: +38 (093) 161-79-50  
 
E-mail: gunky@list.ru 
 

A agencia "Yurist-Advocat" está procurando um 
representante comercial (deveria falar russo) para 
estabelecer um escritório no  Brasil de empresa de 
consultoria no sector de tecnologias de bolsas de 
valores. 
 
 

9. Empresa "AGPP International"  
 
Comércio exterior 

 
Tel./fax: +38 (044) 634-71-71 
 
E-mail: agppintl@gmail.com  

A empresa "AGPP International" oferece para venda: 
 
 Trigo; 
 Milho; 
 Cevada; 
 Sorgo; 
 Milhete. 
 

10. Empresa "Sinergia" 
 
Importação de alimentos  
 
Tel.: +38 (067) 9-212-212 
 

A empresa "Sinergia" tem interesse em estabelecer 
contatos com empresas brasileiras, exportadoras de 
frutas: 
 
 Bananas; 
 Laranjas; 
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E-mail: 
sinergia.office.ukraine@gmail.com, 
sinergy85@mail.ru    
 

 Limões; 
 Toranjas; 
 Abacaxi; 
 Cocos; 
 Kiwi; 
 Mandarins. 
 

11. Empresa "FFormula Distribution 
& Logistic Group" 
 
Comércio exterior, serviços de 
logística e transporte 

 
Tel.: +38 (050) 59-00-656, (098) 
214-85-44 
 
Site: www.fformula.com.ua  
E-mail: info@fformula.com.ua     
 

A empresa "FFormula Distribution & Logistic Group" 
oferece às empresas brasileiras serviços de logística 
e distribuição dos produtos no mercado da Ucrânia, 
Geórgia e Moldova. 
 

12. Clube Ucraniano de Negócios 
Agrários 
 
Turismo de negócios 

 
Tel. :+38-044-201-49-50 
Fax: +38-044-201-49-51 
Site: www.agritravel.com.ua   
Е-mail: info@agribusiness.kiev.ua  

O Clube Ucraniano de Negócios Agrários oferece às 
empresas brasileiras seus serviços de organizaçãpo 
dos eventos empresariais e turismo de negócios para 
a Ucrânia. 
 
(Anexo 6) 
 

13. Empresa "Vetsintez" 
 
Produção de medicamentos 
veterinarios 

 
Tel./fax: +38 (057) 714-37-51,  
714-37-52 
 
Site: vetsintez.com.ua  
E-mail: azimov@vetsintez.com.ua    
 

A empresa "Vetsintez" está procurando parceiros 
brasileiros para registro e comercialização no 
mercado brasileiro os produtos de uso veterinário. 

 
No caso de interesse, favor contatar o Conselheiro Comercial desta Embaixada, Sr. 

Mihailo Rudenko (tel. (61) 3365-1457, e-mail: ukrbraz@gmail.com) ou Primeiro Secretário 
da Embaixada Sr. Serhii Koroliuk (tel. (61) 3365-1457, e-mail: s.koroliuk@mfa.gov.ua).   

 
Embaixada da Ucrânia no Brasil 

 

  


