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Prezados Senhores, 
Gostaríamos de apresentar a edição número 50 do Boletim Comercial da Embaixada da 

Ucrânia no Brasil, abrindo-a com a informação sobre o importante evento na área de 
agricultura na Ucrânia - IV Congresso de grãos da Ucrânia que vai realizar-se em 22-24 de 
outubro do ano corrente em Kyiv.  

O Congresso já se tornou um evento tradicional e ganhou o status internacional. No 
transcurso do Congresso serão discutidas as questões mais importantes e urgentes sobre o 
funcionamento do mercado de grãos da Ucrânia e do mundo. Os especialistas vão dar 
estimativas de desenvolvimento do setor de comércio de grãos, bem como de atratividade de 
investimentos no setor de grãos da Ucrânia em perspectivas de médio e longo prazo. 

Cerca de 300 delegados de todo o mundo vão participar no IV Congresso de grãos da 
Ucrânia, incluindo representantes do Governo da Ucrânia e organizações internacionais, 
produtores de grãos, processadores, exportadores e importadores, assim como os 
especialistas do mercado de grãos, analistas e cientistas líderes mundiais. 

O site do Congresso – http://www.apk-inform.com/en/conferences/ugc2013/about. 
Contatos dos organizadores: tel.: +380-562-320795, +380-44-5286764, e-mail: 
conference@apk-inform.com. A informação mais detalhada (em inglês) sobre o IV Congresso 
de grãos da Ucrânia se anexa. 

Apresentamos também a informação sobre as empresas ucranianas, interessadas em 
parceria e cooperação com as empresas brasileiras: 
 

          
№ 

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

área na qual opera 

Proposta para a cooperação 

1. Fábrica "Nizhin"  
 
Produção de alimentos  

 
Tel.:  +38 (044) 593-03-29,  
 +38 (067) 503-68-50 
 

A fábrica "Nizhin" tem interesse em estabelecer a 
parceria com as empresas brasileiras para 
comercialização de ampla gama dos produtos 
alimentícios em conserva, reconhecidos 
internacionalmente. 
 
(Anexo 2) 



          
№ 

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

área na qual opera 

Proposta para a cooperação 

Site: www.nezhin.ua 
E-mail: ir.novytska@nezhin.ua   
 

 

2.  Empresa "Metall-Torg" 
 
Produção de molas 
 
Tel.:  +38 (0532) 65-56-50, 
 +38 (066) 808-59-69 
 
Site: metal-torg.com.ua    
E-mail: a.metaltorg@gmail.com  
 

A empresa "Metall-Torg" tem interesse em oferecer 
para as empresas brasileiras molas de fabricação 
própria para transporte automobilístico e ferroviário, 
maquinaria agrícola, bem como rodas dentadas de 
vários tipos.   
 

3. Empresa "Angar" 
 
Produção de construções de metal 
 
Tel.:  +38 (053) 662-02-43 
  
E-mail: buy@angar.biz  
 

A empresa "Angar" tem interesse em oferecer para 
as empresas brasileiras as construções de metal da 
fabricação própria para instalações de 
armazenagem, industriais y esportivas, bem como no 
ramo agroindustrial.   

4. Fábrica "Polimerdetal" 
 
Fabricação de plásticos 
 
Tel.:  +38 (050) 361-60-33 
Fax:  +38 (044) 200-10-41 
 
Site: www.soloplast.com.ua   
E-mail: sevprom@i.ua  
 

A fábrica "Polimerdetal" tem interesse em oferecer 
para as empresas brasileiras uma ampla gama de 
produtos plásticos para instalações sanitárias, 
pulverizadores e objetos de uso doméstico.  
 

 
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).   
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