
ANEXO IV 
 

Produtos que terão suas preferências reduzidas a 15% pela Guiana (Anexo II do 
Acordo). O Brasil manterá as preferências anteriormente acordadas 

 
 

NALADI/ 
SH 

Descrição Produto 
Nomenclatura 

CARICOM 

Description Preferencia 
tarifária 

18063100 Recheados 180631 Filled 15% 
18063210 Chocolate 180632 Not filled : 15% 
38190000 Líquidos para freios (travões) 

hidráulicos e outros líquidos 
preparados para transmissões 
hidráulicas, não contendo óleos de 
petróleo nem de minerais 
betuminosos, ou contendo-os em 
proporção inferior a 70%, em peso. 

381900 Hydraulic brake fluids and other 
prepared liquids for hydraulic 
transmission, not containing or 
containing less than 70 % by 
weight of petroleum oils or oils 
obtained from bituminous minerals 

15% 

39172210 De polipropileno 391722 Of polymers of propylene : 15% 
39173100 Tubos flexíveis podendo suportar 

uma pressão mínima de 27,6 MPa 
391731 Flexible tubes, pipes and hoses, 

having a minimum burst pressure 
of 27,6 MPa : 

15% 

39173200 Outros, não reforçados com outras 
matérias, nem associados de outra 
forma com outras matérias, sem 
acessórios 

391732 Other, not reinforced or otherwise 
combined with other materials, 
without fittings : 

15% 

39269000 Outras 392690 Other : 15% 
40061000 Perfis para recauchutagem 400610 `Camel-back'; strips for retreading 

rubber tyres 
15% 

40111000 Dos tipos utilizados em automóveis 
de passageiros (incluídos os 
veículos do tipo familiar ("break" ou 
"station wagon") e os de corrida) 

401110 Of a kind used on motor cars 
(including station wagons and 
racing cars) 

15% 

56011000 Absorventes (pensos*) e tampões 
higiênicos, fraldas para bebês e 
artigos higiênicos semelhantes, de 
pastas ("ouates")  

560110 Sanitary towels and tampons, 
napkins and napkin liners for 
babies and similar sanitary 
articles, of wadding : 

15% 

72159000 Outras  721590 Other : 15% 
72162100 Perfis em L  721621 L sections (ECSC) 15% 
72162200 Perfis em T  721622 T sections (ECSC) 15% 
72166100 Obtidos de produtos laminados 

planos  
721661 Obtained from flat-rolled products : 15% 

72166900 Outros  721669 Other 15% 
84212300 Para filtrar óleos minerais nos 

motores de ignição por centelha 
(faísca) ou por compressão  

842123 Oil or petrol-filters for internal 
combustion engines : 

15% 

 


