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Exportação de carne para os EUA deve atingir
60 mil toneladas em 2017

Foto: FIESP (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo)

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou na
segunda-feira, 1° de agosto, em coletiva de imprensa,
que, apesar de não existir uma estimativa oficial sobre
quando o Brasil alcançará a cota inicial de 60 mil
toneladas de carne bovina in natura para os Estados
Unidos, sem taxas, ele acredita que o País pode atingir
esse patamar de negociação no ano que vem. Após essa
cota, será cobrada taxa de 26%.
"Quero deixar claro que o caminho é de duas mãos;
espero que a gente possa comer picanha mais barata
também", afirmou. Ele ressaltou que a quantidade a ser
vendida obviamente dependerá do apetite do mercado.
"Abrir mercado não significa garantia que você tá
vendendo", afirmou, ressaltando que é preciso ter
qualidade para conquistar clientes.

O ministro disse acreditar que o prazo inicial de 90 dias para fazer o primeiro embarque de carne
bovina ao exterior será antecipado. "A partir do momento das publicações já está liberado para
trânsito de mercadorias do Brasil para os EUA e dos EUA para o Brasil. Estabelecemos prazo
inicial de 90 dias, mas me parece que com documentação hoje entregue esse mercado ficará
aberto muito rapidamente", disse.
O ministro repetiu que a abertura da equivalência do Brasil com os Estados Unidos dá
oportunidade de negociações para a carne brasileira com outros países, como Japão, Coreia e
Canadá e citou que em setembro está programando uma viagem para Ásia que poderá abrir
mercados.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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