Comunicado ao Mercado
Farroupilha, 19 de Agosto de 2005.

1) Eleito novo membro do Conselho de Administração da Grendene
Informamos que foi eleita por unanimidade, para membro do Conselho da Administração, a
senhora ANA NOVAES, na AGE do dia 12/Agosto em substituição a renúncia de Elizabeth
Bartelle Laybauer, membro da família dos controladores.
Desse modo, a Grendene ratifica seu compromisso com o mais alto nível de Governança
Corporativa, escolhido desde o registro no Novo Mercado da BOVESPA, trazendo mais um
membro independente, que pela sua experiência e conhecimento acreditamos que agregará
valor à gestão estratégica da companhia. A ata da AGE foi publicado hoje na mídia impressa.

2) CAMEX eleva tarifa de importação de calçados para 35%
Informamos que foi publicado hoje no Diário Oficial da União que a Câmara de Comércio
Exterior (CAMEX) – órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do
Brasil - tomou na resolução 26 de 11/Ago/05, decisões positivas para o setor de calçados:

(i)

Inclusão de quatro tipos de calçados na lista de exceção do Mercosul, elevando de
20% para 35% a tarifa de importação dos seguintes calçados: (i) Chuteiras de PVC
com coverline; (ii) Tênis de PVC/ EVA com couro para esporte; (iii) Tênis e sandálias
de PVC/ EVA com couro ; e (iv) Calçados para esporte, calçados para tênis;
basquetebol; ginástica; treino; e semelhantes);

(ii)

Inclusão de dois tipos de calçados na lista de exceção do Mercosul, elevando de 25%
para 35% a tarifa de importação dos seguintes calçados: (i) Tênis de PVC / EVA com
coverline; e (ii) Tênis e sandálias de PVC / EVA com tecido.

As medidas atendem às reivindicações do setor em função do substancial aumento da
competição de produtos chineses no mercado nacional. Consideramos uma importante vitória
da ABICALÇADOS e uma louvável atitude do governo brasileiro para com este importante
segmento da indústria nacional.
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