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Memorando n.º 118/2012-CONEPE/PRESI 

Em 30 de julho de 2012 

 

 

 

Ao senhor Presidente do Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí - SINDIPI 

Giovani Genázio Monteiro 

 

 

Assunto: Importação de camarão da Argentina 

 

 
 

1. Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, reportamo-nos ao vosso Ofício 131/2012 

que solicita discutir no âmbito deste Conselho os impactos que serão causados pela importação e 

comercialização do camarão da espécie Pleotícusmüllerí oriundo da Argentina, tendo em vista 

que poderá acarretar em sério entrave para o crescimento de toda cadeia produtiva do camarão, 

gerando conflitos e comprometendo a sustentabilidade da atividade, que será ameaçada com a 

importação deste produto. 

2. Quanto a esta questão, informo-lhe que o CONEPE sempre se posicionou 

defendendo os interesses do setor produtivo nacional, tendo já encaminhado ao MPA o pleito 

para que não houvesse nenhuma possibilidade da importação de camarão da Argentina sem a 

observação dos ritos legais contidos nas ARI, conforme estabelecem a IN 39/99 do MAPA e IN 

14/10 do MPA. 

3. Temos ciência de que a corriqueira prática da triangulação de produtos da China 

por parte da Argentina, associada à precária estrutura de fiscalização por parte do Brasil, 

especialmente depois da descentralização do controle das importações, certamente seria uma 

porteira escancarada para a entrada de camarões do Equador, Peru, Colômbia, etc., todos com 

histórico de doenças virais de real risco para a carcinicultura e as populações de camarões 

selvagens do Brasil.  

4. Desta forma, conforme contido na Circular no 92/2012 do CONEPE, onde 

convidamos nossos filiados para reunião com uma comitiva governamental e de empresários da 

Argentina, enfatizamos a importância da presença do presidente do SINDIPI e dos representantes 

das indústrias associadas a esse Sindicato para participar do referido evento, a fim de que 

possamos discutir, conjuntamente, propostas que sejam de interesses comuns, inclusive a questão 

da importação de camarão, caso também seja abordado na reunião. 

5. Sendo o que se apresenta para o momento, atenciosamente. 

 


