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Natal (RN), 05 de Novembro de 2015 

 
Prezados associados, 
 

Vimos pelo presente informar que no dia 28 de Outubro próximo passado, 
participamos da primeira reunião com a Ministra Kátia Abreu do MAPA, na qual 
estávamos acompanhados d os Deputados Federais: Aníbal Gomes (PMDB-CE), 
Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) e Odorico Monteiro (PT-CE), além dos 
assessores da ABCC : Sergio Pinho e Lucido Carneiro. 

Claro que o tema principal da audiência foi a FENACAM & LAQUA / SARA 
(WAS)’15, notadamente no tocante à confirmação do apoio financeiro pré-aprovado pelo 
extinto MPA, bem como, a liberação de uma Emenda Parlamentar de autoria do Dep. 
Raimundo Gomes de Matos, de apoio ao referido Evento, assim como, obter uma 
definição sobre a participação da Ministra Kátia Abreu, tanto na solenidade de abertura 
como na Palestra reservada ao antigo MPA, na abertura das Sessões Técnicas, no dia 
17/11/15 e da Feira de Aquicultura, às 14:00 hs do dia 17/11. 

Na oportunidade, a Ministra confirmou a manutenção do apoio financeiro e 
lamentou não poder participar da solenidade de abertura e dos demais eventos da 
FENACAM’15, tendo presente que estará em viagem de negócios para a Índia, aliás, 
programada há muito tempo. No entanto confirmou a participação do MAPA, em todos 
os eventos previamente programados para o extinto MPA, inclusive, na Palestra 
Inaugural e na Feira de Aquicultura, com um Estande Institucional . 

Como não poderia deixar de acontecer, os assuntos de interesse do setor 
carcinicultor (suspensão das ARI de camarões, falta de financiamentos, fortalecimento 
de empresas âncoras, restrições dos principais mercados importadores ao camarão 
brasileiro, os benefícios da isenção do PIS/COFINS, concedido ao pescado importado, 
que mesmo tendo sido aprovado pela Câmara e Senado, para o camarão cultivado, 
incluindo pós-larvas e ração, inexplicavelmente foi vetado pela Presidência da 
Republica. Além disso, tratamos das dificuldades de origem da sanidade, dentre outros 
assuntos, incluindo por fim as amplas oportunidades que estão se abrindo para o Brasil, 
com a disseminação e consolidação do cultivo do L. vannamei em águas oligohalinas e 
mesohalinas, nos rincões interioranos do Brasil. Naturalmente que o tema das 
importações veio à baila e aí tivemos a primeira divergência, mas como destacamos 
que nossa argumentação, inclusive na ação contra o MPA (Importação do P. muelleri), 
a sustentação foi o princípio da preocupação, a discussão foi adiada para uma outra 
oportunidade, quando a Ministra pediu que Eu apresentasse argumentações coerentes 
e abalizadas tecnicamente, que justificasse nossa posição extremada de não importar 
camarão. 

Na seqüência, demonstrando total interesse em conhecer melhor o nosso 
setor e tendo presente que não poderá participar da FENACAM’15, a Ministra Kátia 
Abreu propôs e de imediato aceitamos, realizar uma reunião com as principais 
lideranças da cadeia produtiva da carcinicultura brasileira, a qual já foi pré- agendada 
para as 10:00 horas do dia 25 de Novembro próximo, na sede do MAPA em BSB, 
solicitando que a ABCC  enviasse para Ela a relação com telefone e e-mail, das 
lideranças que Eu considerasse importante serem convidados, para que a Ministra 
convidasse diretamente os empresários/técnicos sugeridos. 

Nesse sentido, preparamos uma relação com os nomes das principais 
lideranças ou atores, envolvendo toda a cadeia produtiva (Laboratórios, Fazendas, 
Unidades de Processamento, Fábricas de Ração e outros fornecedores), que 
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repassamos diretamente para a Chefia de Gabinete do MAPA, que oportunamente 
procederá com a efetivação do respectivo convite. 

Aproveitamos o ensejo para reafirmar nosso compromisso com a defesa dos 
interesses maiores do nosso setor, para o que desde já solicitamos a união de todos em 
torno da ABCC e suas afiliadas Estaduais, tendo presente que com a extinção do MPA, 
teremos que redobrar nossa atenção e vigilância no âmbito do MAPA e do Congresso 
Nacional, notadamente nos aspectos da manutenção da proibição das importações de 
camarão, haja vista que nos primeiros embates com a  Ministra Kátia Abreu, ficou muito 
claro que esse não será um assunto pacífico. Os múltiplos e difusos interesses do MAPA 
no contexto das transações internacionais do agronegócio, exigirão esforços e custos 
redobrados, notadamente frente a voracidade dos produtores equatorianos em relação 
ao mercado brasileiro. 

Por isso amigos, com tantos problemas e urgentes e inadiáveis 
compromissos/tarefas nessa reta final da FENACAM'15, decidimos chamar a atenção e 
solicitar o apoio de todos, estamos nos referimos a TODA A CADEIA PRODUTIVA DA 
CARCINICULTURA BRASILEIRA, para envidarem esforços, primeiro para uma efetiva 
participação na FENACAM & LAQUA / SARA (WAS)'15 e, segundo, para fortalecerem 
suas representações de classe , com contribuições, apoio empresarial e político, para 
que possamos nos manter vigilantes e proativos, na defesa dos interesses maiores do 
nosso setor. 

É preciso ter presente, que o nosso setor representa a alternativa de maior 
viabilidade para o desenvolvimento econômico e social, tanto do semi-árido da Região 
Nordeste, como das áreas litorâneas salitradas de todo o Brasil, notadamente quando 
se observa os exemplos de perseverança e sucesso do Equador, com uma costa de 
apenas 600 km, com limitações de energia elétrica e vias de acesso, mesmo contando 
com 10 doenças de alto risco epidemiológico ou de notificação obrigatória pela OIE, 
explorou cerca de 200.000 ha de viveiros, tendo produzido 340.000 t, gerando 
exportações de 292.000 t e, captando US$ 2,58 bilhões em 2014. 

A programação de Palestras do XII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
CARCINICULTURA, contará com 15 palestras, sendo 14 internacionais, representando 
os principais países produtores de camarão cultivado. 

Na certeza de contarmos com a presença de todos tanto na FENACAM & 
LAQUA / SARA (WAS)’15  como na reunião com a Ministra Kátia Abreu, dia 25/11 no 
MAPA em Brasília, antecipadamente agradecemos ao passo que renovamos os votos 
de elevada estima e alta consideração. 
  
 
Um grande abraço, 
            

 
Itamar de Paiva Rocha 
ABCC / PRESIDENTE 
www.abccam.com.br 
Tel (84) 3231 9786 / 3231 6291 / 99978 9163 
 

mailto:abccam@abccam.com.br
http://www.abccam.com.br/
http://www.abccam.com.br/
tel:%2884%29%203231%209786

