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Embaladores de camarão indianos ainda
não estão claros sobre a situação das
importações com a 'Grande Muralha da
China'
Por Dan Gibson

5 de agosto de 2021 10:01 BST
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Os exportadores de frutos do mar indianos que receberam suspensões
temporárias das autoridades chinesas no mês passado não estão mais claros
sobre o que deve ser feito para suspender as suspensões, disseram fontes da
indústria ao Undercurrent News . 

Segundo Elias Sait, não houve nenhuma informação adicional da alfândega
chinesa sobre por que mais de 50 exportadores distintos viram seus contêineres
retidos por um período indeterminado de tempo nos portos, e nenhuma
atualização sobre o que pode ser feito para movê-los pela alfândega. secretário
geral da Associação de Exportadores de Frutos do Mar da Índia (SEAI).
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"A China não está respondendo a nenhuma investigação, nem mesmo às
autoridades governamentais", disse Sait à  Undercurrent . "Eles não disseram o
que querem, como querem fazer isso, que tipo de protocolo querem; é bastante
surpreendente, mas a resposta não está lá, pelo que entendemos do governo
[indiano]."

“Mandamos um consentimento para que façam uma �scalização dessas unidades
suspensas, e mesmo sobre isso não há resposta”, continuou. "Os contêineres
estão sendo desviados para outros portos na China, mas novamente acredito que
o governo chinês precisa de algumas permissões em torno disso. É como a
Grande Muralha da China."

Uma fonte com um embalador de frutos do mar disse à  Undercurrent  que as
exportações de camarão da Índia para a China pararam "quase completamente"
enquanto os exportadores esperam para ver como a situação muda.

Sait con�rmou isso. "Muitos dos exportadores agora têm medo de exportar para
a China, mas o mercado é importante, especialmente para alguns peixes como o
ribbon�sh, e novamente para camarão, especialmente de tamanho médio e
pequeno."

Algumas das empresas que viram seu direito
de vender para a China suspenso pelas
autoridades chinesas incluem a Falcon
Marine Exports, Avanti Frozen Foods e
Castlerock Fisheries, entre outras (à direita).

Mais recentemente, em 31 de julho, mais
cinco exportadores de frutos do mar
indianos foram suspensos da declaração de
importação da China por uma semana,
informou a Administração Geral de
Alfândegas da China. As empresas incluem
Kondiya Fresh Foods, Ninans Pvt, Royal
Imports and Exports, Balasore Marine
Exports e Ghan Marine Products.

Três exportadores indonésios, dois do
Equador e até mesmo da Mauritânia
Santamar Peche , também receberam
suspensões temporárias de importação pela
alfândega chinesa esta semana , que
a�rmam ter detectado casos positivos de COVID-19 em suas embalagens
externas. 

"Não está claro se é por outros motivos que não os casos de COVID em material
de embalagem, porque se houver um problema eles não nos responderam com
qual é o problema", explicou Sait.

Embora as fábricas tenham sido informadas que deveriam passar por um
processo virtual de inspeção pelas autoridades chinesas para remover a
proibição, nenhuma fonte sabia exatamente o que isso implicava.

Uma lista de instalações indianas de
embalagem de frutos do mar atualmente
suspensas de exportar para a China.
Clique para expandir
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“Colheitas e produção, isso está acontecendo, mas se isso for transferido para
outros mercados, isso de novo teremos que ver”, acrescentou Sait. "Mas agora, a
China parece estar em modo de espera - a tela �cou em branco e não podemos
construir uma imagem."

Contate o autor dan.gibson@undercurrentnews.com

© 2021 Undercurrent News.
Todos os direitos reservados.


