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Produtores de Etanol do NE conquistam apoio do Itamarati para volta da taxa de 20%

 26 de abril de 2017 (http://www.robsonsampaio.com.br/produtores-de-etanol-do-ne-conquistam-apoio-do-itamarati-para-volta-da-taxa-de-

20/)   Robson Sampaio (http://www.robsonsampaio.com.br/author/robson-sampaio/)   Destaque

(http://www.robsonsampaio.com.br/category/destaque/)

Em reunião, pela manhã, em Brasília, com o embaixador e subsecretário de assuntos econômicos e ónanceiros do Ministério das

Relações Exteriores, Carlos Márcio Conzedey, produtores de etanol do Nordeste e parlamentares saíram satisfeitos com o resultado.

Eles conseguiram apoio para fortalecer na reunião da Camex, em maio, a volta da taxação de 20% do etanol importado.

 (http://www.robsonsampaio.com.br/wp-

content/uploads/2017/04/IMG-20170426-WA0020.jpg)

Segundo o presidente do Sindaçúcar de Pernambuco, Renato Cunha, o pleito foi visto pelo embaixador como legítimo. Agora, a

expectativa é de que o Ministério da Agricultura envie para a Camex uma nota técnica a respeito do tema. “Nós estamos nessa luta

que é primordial para mantermos a produção nacional e a geração de emprego e renda especialmente na nossa Região” ressaltou

Renato Cunha.

Renato Cunha, na companhia de outros produtores do Nordeste e parlamentares sensíveis à causa tem estado constantemente

mobilizando o setor em prol dessa reivindicação. “Não há sentido que as coisas continuem como estão, considerando que quem

defende o contrário há quatro anos pratica e estimula importação de etanol de baixa qualidade”, enfatiza o presidente do

Sindaçúcar, ao se referir ao produto que, segundo ele,  vem sendo importado em doses exageradas.

O presidente do Sindaçúcar de Pernambuco chama atenção, ainda, para os números do trimestre. “Nesse atual primeiro trimestre

de 2017 já foram importados mais de 800 milhões de litros pelas distribuidoras e tradings e mais de 7% do volume foi despejado no

Nordeste ” e em plena safra da região, o que impede o produtor  de etanol de vender seu produto .
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