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Prezados amigos, 
 
Durante uma reuniao com o Ministro Garibaldi, Previdencia Social, um verdadeiro 
amigo do nosso setor, quando fui entregar as justificativas que haviamos preparado 
em contraponto a Analise de Risco para a Importacao de camarao da Argentina, P. 
mueleri, o Ministro Garibaldi ligou para o Min. Crivella e o mesmo informou que 
havia, desde a tarde da segunda-feira, suspendido a autorizacao, que em realidade 
havia sido enviada apenas para o MDIC e nao para o MAPA. No referido telefonema, 
se queixou que Eu havia batido muito nele pela internet, foi quando Garibaldi falou, 
Itamar estar aqui, voce nao quer falar sobre suas magoas pessoalmente? Assim fui 
convidado para ir imediatamente ao MPA, chegando la por volta da 11:40hs, so fui 
atendido la pelas 16:00 hs, fiquei direto, sem almocar.....mas acreditem, depois do 
esperado desabafo, de ambas as partes, concluimos com a cordialidade de sempre, 
quando ao final alem da confirmacao de que a autorizacao havia sido revogada, 
reafirmei que nunca, jamais, sob nenhuma hipotese, iremos concordar 
pacificamente com a abertura das importacoes de camarao, de cultivo ou selvagem 
e de qualquer pais. Destaquei mais uma vez a importancia da carcinicultura e da 
pesca extrativa, mostrando as razoes sociais, economicas e os reais riscos 
sanitarios, especialmente porque a Argentina ja vem praticando a triangulacao com 
produtos asiaticos, ha muito tempo e, considerando que com a descetralizacao do 
controle de entrada das importacoes, pelos 27 Estados da Federacao, nao 
poderiamos correr nenhum risco com um assunto tao serio como esse. Alem disso, 
falando especificamente do camarao da Argentina, as evidencias cientificas da 
presenca do virus da mancha branca ( WSSV), nao deixam duvidas de que 
diferentemente do que consta na ARI do MPA, os riscos sao reais. 
De qualquer forma, de acordo com o que foi decidido na Assembleia da ABCC, 
iniciei os entendimentos com o escritorio de Brasilia, posteriormente darei mais 
detalhes sobre o assunto, 
 
Abracos, 
 
Itamar Rocha 
ABCC, Presidente 
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