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Marisco do Equador, Índia e Indonésia
enfrentam suspensão de importação
relacionada ao COVID da China
Por Cyrus Chan
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A repressão da China aos frutos do mar importados continua, já que as empresas de
frutos do mar da Índia, Indonésia, Equador e Mauritânia enfrentam suspensões de
importação do país asiático em meio a frutos do mar contaminados com COVID.

De acordo com a Administração Geral de Alfândegas da China (GACC), na quarta-
feira (4 de agosto), duas empresas equatorianas de frutos do mar - Proexpo,
Procesadora Y Exportadora de Mariscos e Expalsa, Exportadora de Alimentos -
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foram suspensas da declaração de importação para um e dois semanas,
respectivamente.

Os funcionários da alfândega detectaram traços de coronavírus em amostras
retiradas da embalagem externa de três lotes de vannamei congelado.

No mês passado, os produtores equatorianos de camarão iniciaram uma "fase de
vacinação massiva" para os trabalhadores do setor e seus familiares próximos,
segundo a associação equatoriana de produtores de camarão, conhecida pela sigla
em espanhol CNA.

Enquanto isso, as autoridades alfandegárias da China suspenderam a declaração de
importação da Santamar Peche - uma empresa de frutos do mar da Mauritânia, país
do noroeste da África - após detectar vestígios de COVID-19 em um pacote de carne
de pervinca congelada.

As autoridades chinesas continuam rigorosas na inspeção e nos testes de frutos do
mar importados, apesar do porto de Zhanjiang - principal centro de importação de
camarão da China - ter suspendido a importação de frutos do mar da Índia, Vietnã
e outros nove países asiáticos desde meados de julho.

No último sábado (31 de julho), mais cinco exportadores indianos de frutos do mar
foram suspensos da declaração de importação da China por uma semana, informou
o GACC . As empresas incluem Kondiya Fresh Foods, Ninans Pvt Ltd, Royal Imports
and Exports, Balasore Marine Exports e Ghan Marine Products. 

Os funcionários da alfândega detectaram resultados de testes positivos para
coronavírus em amostras retiradas da embalagem externa de cinco lotes de
vannamei congelado.

A China supostamente impediu que dezenas de exportadores indianos de frutos do
mar enviassem cargas para o país em meio a temores de um surto de coronavírus
com a variante delta de rápida disseminação. A Associação de Exportadores de
Frutos do Mar da Índia (SEAI) aconselhou os exportadores indianos a evitar
embarques para a China após ondas de proibições temporárias.

Além disso, três empresas indonésias de frutos do mar enfrentaram a suspensão
das importações da China depois que traços de coronavírus foram encontrados nas
embalagens de lulas congeladas e garoupa, relatou o GACC .

Entre eles, Maharani Artha Prima enfrentará uma suspensão de importação de 20
semanas a partir de 21 de agosto, a proibição mais séria e mais longa relatada pela
alfândega da China este ano. A Bahari Prima Manunggal será suspensa das
importações por quatro semanas a partir de 28 de agosto, enquanto a Bintang
Megah Jaya Perkasa enfrenta uma proibição de importação de uma semana.

Contate o autor Cyrus.Chan@undercurrentnews.com
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