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Concessões e IN 32 foram debatidas na 48ª reunião da Câmara
Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio
Caso haja a detecção da presença de insetos ou manifestação
ativa obrigatoriamente deve-se devolver o envio todo (mercadoria
e embalagem). “Não há maneira de separar sem que haja risco de
dispersão da possível praga”, explicou. A outra medida menos impactante é a possibilidade de devolução somente das embalagens.
“Nessa medida o importador tem a opção de devolver o envio todo
ou apenas a embalagem.” A grande preocupação dos membros
da CTLog é a exigência que o transportador seja corresponsável
pelas informações. “Não é uma obrigação do transportador e não
vai ser. A norma é apenas aplicável ao importador, sendo ele o
responsável. Porém, a embalagem de madeira não é mercadoria,
não tem registro especifico para ela”, explicou.

A Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio (CTLog) se reuniu pela 48ª no dia 08 de junho, em Brasília.
O presidente Arney Frasson, o diretor de Relações Institucionais,
Roberto Queiroga e Luciano Markiewicz estiveram representando
a ACEBRA.
Iniciando as apresentações, o presidente da câmara, Edeon Vaz,
fez um relato sobre as finalidades e a missão da CTLog. “Muitas
vezes fazemos um pouco de confusão com relação a qual é o papel da câmara”, afirmou. Edeon Lembrou que as câmaras temáticas têm como papel principal assessorar o ministro. “Não existe atribuição fora disso. O conceito está relacionado a serviço de
apoio.” Especificamente a CTLog trabalha pelo desenvolvimento
da infraestrutura logística e a redução do custo de movimentação
de produtos agropecuários, para abastecimento e exportação. “Temos que ter isso em mente. O papel da nossa câmara é a defesa
do setor produtivo. Todas as ações são voltadas a isso: redução e
custos”, disse.
Seguindo a pauta, a coordenadora do Vigiagro, Edilene Cambraia, palestrou sobre a Instrução Normativa n.º 32/2013. Esta
IN trata do trânsito de mercadorias importadas acondicionadas e
transportadas em embalagens de madeira. O Brasil começou a
controlar o trânsito de madeira em 1999 com a portaria n.º 499,
que estabelecia alguns países como sendo de risco. Depois ela foi
substituída pela IN 4/2004 e em 2015 foi substituída pela IN 32,
que internalizou a última versão da NIMF 15 na íntegra. “O governo brasileiro, dentro das diretrizes da NIMF 15, entendeu como
sendo melhor adotar a medida mais restritiva que é a devolução
das embalagens que não atendem à norma. Porém como maneira
de minimizar o impacto que isso tem no comércio internacional decidiu-se dar dois tratamentos para essa devolução. Agora há opção
para a não conformidade.”

A apresentação das modelagens dos processos de concessão foi
dividida em: rodovias e ferrovias, Luís Henrique Baldez (presidente
executivo da ANUT) e portos, Luiz Antônio Fayet (consultor de infraestrutura e logística da CNA). Baldez afirmou que este é um tema
bastante amplo. “Nossa proposição é a de tentar criar um novo
ciclo para concessão no sentido de que os ambientes precisam ser
atrativos ao setor privado, mas também atendam alguns anseios
dos usuários”, expôs. O presidente executivo da ANUT mostrou
que nos últimos dez anos, a extensão das rodovias federais pavimentadas cresceu “penas oito mil quilômetros e fez duas proposições. “É preciso realizar uma ‘faxina regulatória’ com o intuito
de simplificar processos, dar efetividade à fiscalização e reduzir a
burocracia. Também é necessário propor ao governo modelos de
concessão que sejam atrativos ao mercado e que harmonize os
interesses de investidores e usuários”, afiançou.
Sobre portos, Luiz Antônio Fayet, assegurou que, em relação a
grãos, de 2003 a 2013 os custos da lavoura até o porto quase duplicaram. “Nós estamos hoje em uma situação critica em relação
aos nossos principais competidores. Eu quero lembrar que Brasil,
EUA e Argentina representam 88% da soja e 70% do milho exportados no mundo.” Segundo um estudo da Aprosoja, apresentado
por Fayet, em 2014, tendo como ponto nodal de referência Sorriso
(MT) e o volume de exportação de Mato Grosso sendo 28 milhões,
pelas rotas de Santos e Paranaguá eram pagos $ 127 por tonelada.
“Para demonstração, a soja vale $ 450 no mercado internacional e
pagar $ 127 só em condições muito difíceis. Já o milho, que vale $
200, não tem viabilidade de usar o sistema.” De acordo com Fayet
rotas alternativas como a Cuiabá-Santarém reduziriam para $ 80
a tonelada. “Se as rotas alternativas fossem usadas, Mato Grosso
teria economizado por ano $ 1,250 bilhão”, alertou.
Também foram apresentados os temas Convenção IMO/SOLAS e
a PLS 421/2014. Ficou-se decidido que será realizada uma reunião
extraordinária para serem discutidos dois assuntos: a MP 727/2016
e agenda estratégica da CTLog. A data provável será o dia 23 de
junho, porém os membros serão avisados. A próxima reunião ordinária está prevista para o dia 03 de agosto.

Informações: Assessoria de Comunicação da Acebra - PR Comunicação Integrada
www.prbrasilia.com.br | Tel.: (61) 3574.6558

