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OFÍCIO Nº 2642/2020/CGSF/DTSF/SCRI/MAPA

Brasília, 26 de junho de 2020.

À Adidância Agrícola do MAPA na China
Embaixada do Brasil em Pequim
 
C/c:
 
O Senhor
Luiz Fellipe Flores Schmidt
Chefe da Divisão de Promoção do Agronegócio I
Ministério das Relações Exteriores
 

Assunto: Ofício nº 2642/2020. China. Exportação. Pescados. Planilha de priorização de novas
espécies.

 

Senhores Adidos Agrícolas,

 

1. Em referência ao Adido Comunica nº 137/2020/PEQ, muito agradeceria realizar novas
gestões junto às autoridades competentes chinesas, a fim de informar sobre as espécies de pescados
de interesse brasileiro que deverão ser priorizadas para análise.

2. Após consulta às instâncias competentes no âmbito do MAPA, a Câmara Setorial da
Produção e Indústria de Pescados (CSPES), por ocasião da realização da 9ª Sessão Ordinária, em
09/06/2020, manifestou-se pelo envio da planilha anexa, a qual contém o consolidado de espécies
consideradas prioritárias pelo setor. A relação de espécies prioritárias encontra-se na aba
"prioridades" da planilha.

3. Adicionalmente, como encaminhamentos da referida reunião, houve atualização da
quan dade es mada de envio anual ("es mated annual shipment to China") para algumas espécies,
bem como foram corrigidos erros de digitação, e estas informações corrigidas e
atualizadas encontram-se na aba "Lista Geral" da planilha, em células destacadas na cor verde.

4. Por fim, em não havendo óbices em acatar a solicitação apresentada no Despacho nº
1571, de 20/05/2020, da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA/MAPA), e em consideração às
solicitações de membros da Câmara Setorial da Produção e Indústria de Pescados, foi criada uma
nova aba "Novas Espécies" na planilha, incluindo espécies de pescados que não foram contempladas
na lista encaminhada em fevereiro do ano corrente.   
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Anexos:            I - Adido Comunica nº 137/2020/PEQ - (SEI nº 10797960).

                         II - Mensagem eletrônica - Câmara Setorial de Pescados - CSPES - 24/06/2020 - (SEI nº
11085578).

                         III - Planilha Câmara Setorial de Pescados - Novas espécies - Prioridades - China - (SEI
nº 11085735).

                         IV - Despacho nº 1571 - 20/05/2020 - (SEI nº 11088343). 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DIAMANTINO FEIJO, Diretor (a), em
26/06/2020, às 00:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
11088306 e o código CRC 11F31AF2.
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