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Governo prepara medida para beneficiar usinas
do NE e evitar derrota no Congresso
Por Cristiano Zaia — Colônia (Alemanha)
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Diante da forte reação das usinas sucroalcooleiras do Nordeste contra a elevação da

cota importação de etanol para 750 milhões de litros livres de tarifa, o governo

decidiu beneficiar o setor e costura um acordo para evitar uma derrota no

Congresso, com a iminente votação de um projeto de decreto legislativo (PDC) que

pretende sustar a entrada de mais combustível, basicamente dos Estados Unidos,

no Brasil.

Pela medida que vem sendo articulada pelos ministério da Agricultura e da

Economia há semanas, uma parcela de 550 milhões de litros da cota anual será

concentrada entre os meses de abril a setembro, período de entressafra das

usinas do Nordeste, para evitar o impacto sobre a produção local. Os demais 200

milhões de litros da cota poderão ser importados sem tarifa de outubro a

março, quando as usina nordestinas estão em produção.

O Valor apurou que uma portaria conjunta dos ministérios da Agricultura e

Economia já está pronta e estava prevista para ser publicada na edição de hoje do

“Diário Oficial da União” (DOU) estabelecendo a nova dosagem das importações de

etanol. Porém, com as mudanças realizadas pelo governo na organização da

Câmara de Comércio Exterior (Camex), o governo resolveu aguardar até a próxima

segunda-feira, 14, quando está prevista a primeira reunião do colegiado, na

tentativa de aprovar a medida.

há 14 horas
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A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já adiantou o assunto com o presidente da

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o intuito de segurar a votação do PDC, que

contava com forte apoio da bancada nordestina do Congresso. A intenção dos

usineiros do Nordeste era que Maia pautasse a votação do PDC em plenário, após

aprovação do regime de urgência para acelerar a proposta, mas Tereza vem

contando com o apoio da forte bancada ruralista.

A ministra espera angariar apoio dos produtores nordestinos, mas o setor defende

mais medidas para se blindar do aumento do etanol importado sobretudo dos EUA,

após acordo que contou com a pressão até do presidente americano, Donald

Trump. E, para não correr o risco de o acordo com o governo americano ser

derrubado no Legislativo, Tereza faz questão de manter a nova cota (até agosto era

de 600 milhões de litros) para, no futuro, tentar emplacar um aumento na cota de

açúcar brasileiro importado pelos americanos, que está em 150 mil toneladas e é

considerada pequena.

O Sindaçúcar de Pernambuco articulou para que a maior quantidade do

combustível americano entrasse pelo Porto de Santos, para tirar a pressão sobre a

região nordestina, que é a maior porta de entrada para o etanol importado pelo

Brasil. Essa proposta, contudo, já teria sido descartada pela Economia, segundo uma

fonte do governo.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 152,91 - DAFITI.COM.BR

LINK PATROCINADO

CUPONOMIA

LINK PATROCINADO

FORGE OF EMPIRES - JOGO ONLINE GRÁTIS

LINK PATROCINADO

Compre na Da�ti!

O segredo para comprar na Americanas que as pessoas não sabem

O jogo mais viciante do ano!

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=zm4pwquibb_rPlp5dh4ecWmow-y1WssE9F7UelWP1A4xexo38Cf4jXDNEKV6Yz0PXCTmrGNnYKedus4i_ohqm_CWBbsCi2Iyrzg7m41TQbXUWZ1CfbJ7ih0O6hc5o584z34JSVpww4SPYfg26qdUwVaijlpEjjsOBW7CtIPm0t7k0_u7tOhCpFfjX6yXUTMTESYBWqSHp9n4eViNKJnwYOZAewQN9rsi3Pku_8Qrjny81fj7o4cbTmm9gWne2V9yvfmoBNoUTgxsDIuCdE_Cr_VSIxCuOu0vDsHn5eS-OzJZnUWkGTfwYEBtImfSl0jvCkCguuhMPBGiDnty7bBioFgdF1c618cv6fQK4ykreN7JM7S9y0i1tYNQ6zCHMniyglOu9UIGf5RaoQukvvQem27cfYg&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.dafiti.com.br%2Fcampanha-fem-cupom-10-off-extra-google%2F%3Fboost%3DME695SHF97KDU%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dre%26utm_content%3Dcalcados-feminino-FEM10%26utm_term%3DME695SHF97KDU%26utm_campaign%3DNewCustomers
https://www.cuponomia.com.br/lpage/loja_americanas?utm_source=taboola&utm_medium=Display&utm_campaign=Campanha_1_D
https://om.forgeofempires.com/foe/br/?ref=tab_br_br_new&&external_param=235911859&pid=editoraglobo-valoreconomico&bid=235911859
https://chandy-supeemed.com/13788e03-6702-4883-9056-df20723a8084?campaign={campaign}&site=editoraglobo-valoreconomico&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1358ec34c93e4c000bf71aa5b6dd562d.jpg&title=O+rel%C3%B3gio+inspirado+no+ex%C3%A9rcito+que+todo+mundo+no+Brasil+est%C3%A1+falando

