
Importação de camarão da Argentina 
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Prezados amigos, 

Para conhecimento e providencias, notadamente junto aos Parlamentares Federais de cada Estado 

pois certamente, com uma forte repercussão no Congresso Nacional, essa intempestiva e 

despropositada decisão do MPA não se sustentará por muito tempo e, da mesma forma que 

revertemos igual decisão da então Ministra Ideli Salvatti, já sob a administração do também então 

Ministro Luis Sergio. Poderemos anular mais essa tentativa de desastabilizar o setor carcinicultor e, 

por tabela, a industria extrativa de camarão do Brasil. Não temos dúvida de que havendo a devida 

pressão, uma vez mais, anularemos esse verdadeiro acinte ao pesqueiro brasileiro. Só que desta feita 

precisamos desalojar do MPA, os algozes de carteirinha do n osso setor, notadamente daqueles 

travestidos de pele de cordeiro, mas que na essencia, vestem mesmo é a pele do IBAMA/MMA, que 

nunca aceitaram e não se conformam com a perda de competencia para o MPA, que por sua vez, não 

tem sabido assumir as funções que lutamos para inserir na Lei que criou o referido Ministério. 

 

Abraços, 

Itamar Rocha 

ABCC, Presidente 

Vice- Presidente de Aquicultura do CONEPE.   

---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Ricardo Pedroza <rlpedroza@gmail.com> 

Data: 5 de agosto de 2012 21:24 

Assunto: RES: [Panorama-L] Fwd: Importação de camarão da Argentina 

 

Prezados, 

Tenho informação que a grande maioria das empresas produtoras de camarão na Argentina 

estão “abarrotadas” de camarão e virão “desesperadamente” vender camarão aqui no Brasil. 

 A grande maioria dos estoques não coincidem com a nossa produção de vanamei ( maior 

parte do camarão argentino em torno de 25 a 40gr e o nosso camarão de cultivo de 7 a 

18gr), mas acontece que se chegar um grande volume e a preços que pelas informações 

recebidas até aqui são bem baixos, com certeza teremos muitos problemas pela frente. 

Precisamos sim lutar por mais uma vitória contra a importação. Por um outro lado 

precisamos de um esforço ainda maior para ampliar a produção nacional, superando os 

problemas de cultivo, pois não podemos correr o risco de deixar o mercado nacional 

desabastecido no verão. 

At, 

Ricardo Pedroza   

De: Alexandre Reis [mailto:alexandre@bomarpescados.com.br]  

Enviada em: domingo, 5 de agosto de 2012 14:24 

Para: Itamar Rocha 

Cc: Ricardo B. Borges; Enox Maia; cristianopmaia; Origenes; Livino Sales; CLELIO 2; JUAN 

CARLOS AYALA AVILES; Gentil Newton Evaristo Linhares; caetano guedes junior guedes; 

Roberto Dutra; Aristoteles - Maricultura da Bahia; Newton Bacurau; Emerson Barbosa; Ricardo 

Pedroza; Malta Cleyton - Geraldo; Geraldo Bernardino; Ecomar; Fernando Burle; Marcelo Borba; 

Marcelo Lima; Marcelo Fenix; heliorevesa@hotmail.com 

Assunto: Re: [Panorama-L] Fwd: Importação de camarão da Argentina 

 

mailto:rlpedroza@gmail.com
mailto:alexandre@bomarpescados.com.br
mailto:heliorevesa@hotmail.com


Senhores boa tarde, todo o setor vai ser afetado sobretudo os barcos de arrasto que 

em grande maioria pesca o camarão rosa da espécie p. paulensis, na minha opinião 

temos que mobilizar todo setor e criar uma força única, na sexta conversei com um 

armador do Rio que esta sendo copiado neste email, e para minha surpresa o 

Marcelo da Fenix pescados não estava ciente. O mesmo se sensibilizou e informou 

que nesta segunda vai mobilizar os outros armadores junto ao Sindipe. 

 

Cordialmente, Alexandre Reis  

 

Em 04/08/2012, às 23:31, "Itamar Rocha" <ipr1150@gmail.com> escreveu: 

Caro Ricardo e demais amigos, 

Na Assembléia da ABCC, realizada ontem em Natal, foi aprovado a contratação de um bom 

advogado para impetrar uma ação contra os autores da apressada ARI que autorizou a 

importação do camarão P. muelleri da Argentina.  

A alegação do Ministro Crivella de que tratava-se de atender um pedido da Presidente 

Cristina K. da Argentina á Presidente Dilma, em realidade se configura uma 

irresponsabilidade e uma fraqueza por parte do MPA, especialmente quando se leva em 

conta que a Argentina vem descumprindo todos os acordos comerciais realizados com o 

Brasil, inclusive no ambito do Mercosul. Assim como é que em represália damos de mão 

beijada a coroa do setor pesqueiro, o camarào, que até agora era imaculado, em termos de 

importaçoes. Aliás, desde 1999 que o Brasil não vem permitindo a importação de 

camarão!!!!???? Como podemos aceitar que num momento que o déficit da balança 

comercial de pescado supera US$ 1,0 bilhão, ao invés de apoiar o setor pesqueiro o MPA 

sorrateiramente lhe defere um golpe mortal, Na verdade, não dá para entender o motivo real 

da rapidez e do açodamento com que o MPA realizou os estudos da Análise de Risco de 

Importação do camarão Argentino, mesmo tendo sido confrontado com trabalhos técnicos-

científicos, que mostravam a ocorrencia do virus da mancha brannca (WSSV) nas 

populações nativas de camarões da Argentina. Inclusive, concluindo que não havia riscos 

para o Brasil, não tem sustentação tecnica/científica, como aliás alertamos ao Ministro 

Crivella e seus auxiliares diretos.     

Portanto, se algum de vocês tiver alguma contribuição para melhor embasar nossa ação, será 

bem vinda, mas precisa ser enviada urgentemente, pois na segunda á tarde vou para Brasília 

e já á noite vou me encontrar com os advogados que deverão representar a ABCC na 

referida ação, que deve incluir uma notificação ao MPF. Em anexo segue a ARI realizada 

pela Secretaria do Américo/Henrique Cesar, que conclui com a recomendação para a 

mencionada importação.  Para quem lutou por um MPA independente e institucionalmente 

forte, é uma grande desilusão, especialmente quando sabemos das potencialidades e 

vantagens comparativas do Brasil em relação aos demais países produtores de camarão.     

Abraços, 

Itamar Rocha 

ABCC, Presidente 

Em 4 de agosto de 2012 13:49, Ricardo B. Borges <fazendaborges@onda.com.br> 

escreveu: 
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Caro Itamar, 

Sinceramente eu já esperava por isso, pois esta decisão deve ter sofrido uma ”pre$$ão” 

muito grande dos Tubarões.  

Se eu puder te ajudar com minha opinião, lá vai: além das medidas políticas, audiências, etc, 

sugiro uma linha paralela com a minuta de uma bem estudada ação judicial. Se preciso for, 

estará pronta. 

Boa sorte a todos e grande abraço, 

Ricardo B. Borges 

De: Itamar Rocha ipr1150@gmail.com 

Enviadas: Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012 10:33 

Assunto: Importação de camarão da Argentina 

 

Prezados amigos, 

Ontem á noite, o Ministo Marcelo me telefonou comunicando que havia liberado a 

importação de camarão da Argentina.....em realidade,disse que havia encaminhado o 

parecer favorável do MPA para o Min. Industria e Comercio, Fernando Pimentel, 

recomendando que o mesmo falasse comigo. Protestei veementemente e disse que 

sob hipótese alguma iríamos concordar com essa absurda decisão....em seguida meu 

celular descarregou a bateria.......hoje cedo falei com Crsistiano, Newton Bacurau e 

Origenes sobre o assunto e já falei com o Dep. João Maia, Presidente da Comissão 

de Industria e Comercio da Camara dos Deputados solicitando uma audiencia com o 

Ministro Pimentel para a próxima semana, o qual se comprometeu a nos 

acompanhar.....Bem amigos, espero que amanhã possamos aprofundar melhor esse 

assunto e que todos possam colaborar e nos apoiar nas ações que iremos empreender 

para reverter mais essa tentativa de desestabilizar nosso setor. 

 Nesse contexto, reitero o convite e apelo para que amanhã na reunião da ABCC em 

Natal, contemos com uma representação qualificada de todos os atores que 

compoem a estrutura da nossa cadeia produtiva, pois certamente precisaremos tomar 

decisões importantes para manter a proibição das importações de camarão que 

vigora desde Junho de 1999, bem como, aprovar as emendas que apresentamos á 

MP 571-2012, que são essenciais para a normalização e regulamentação da nossa 

atividade no contexto do novo código florestal 

Abraços,      

Itamar de Paiva Rocha 

ABCC / PRESIDENTE 

www.abccam.com.br 

Tel (84) 3231 9786 / 3231 6291 / 9978 9163 
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