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Notícias da AENDA
Setembro 2011

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
01. ATOS SOBRE REGISTROS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
-- ATO No 37 – Registros Concedidos (31 registros_do no 18/11 ao 48/11)
-- ATO No 38 – Pedidos de Registros (59 pedidos)
-- ATO No 39 – Registros Concedidos (15 pedidos_do no 49/11 ao 63/11)
-- ATO No 40 – Alterações de registros (18 alterações)
-- ATO No 42 – Pedidos de RET (28 pedidos)
-- ATO No 43 – Pedidos de Registros (43 pedidos)
-- ATO No 44 – Pedidos de REX (3 pedidos)

-- RETIFICAÇÕES:
(a) Retificação Ato 01_DOU 12jan11 (item 23)_pedido de registro Chloromo 480 EC (Sabero)
(b) Retificação no Ato 15 do DOU de 26abr11 (item 18)_produto Calaris (Syngenta)
(c) Retificação no Ato 38 do DOU de 01set11 (itens 30 e 59)_produtos: Ligate BR (Du Pont) e
Mixtan 600 SC (Rotam)

02. RET AUTOMÁTICO
Para condução de pesquisa e experimentação de competência exclusiva do MAPA (agrotóxicos
com registro de uso aprovado) é adotada uma autorização automática mediante carimbo em
cópia do Certificado de Registro do produto assinada por autoridade do CGAA. Procedimento
definido na Norma Interna Mapa no 1/2011.

03. PROJETOS TÉCNICOS COM MCT
AENDA encaminhou carta ao Ministro Aloizio Mercadante solicitando aprovação dos Projetos
do MAPA remetidos através do Aviso Ministerial 221/GM. Entre outros importantes objetivos
destes projetos está a renovação dos contratos dos químicos da CGAA responsáveis pelas
análises dos pleitos de registros, em especial dos laudos de FIVE BATCH ANALISYS.

04. CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS
Os laboratórios credenciados junto ao MAPA terão 3 anos para comprovar a acreditação junto ao
INMETRO de todos os tipos de análises ou ensaios que relacionaram, de acordo com a Instrução
Normativa no 40.

05. FISCALIZAÇÃO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA
A Orientação Técnica no 01/2011 dispõe as instruções aos Estados sobre o registro das empresas
de aviação agrícola. O documento apresenta também orientação sobre as tipificações de
irregularidades para uso dos fiscais:
-- Autuar empresa que não esteja regularizada no Estado
-- Autuar empresa que não possua profissional habilitado como responsável técnico
-- Autuar empresa sem registro no MAPA
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-- Autuar empresa usando agrotóxico por aeronave em desacordo com as recomendações da
receita agronômica
-- Autuar a empresa ou pessoa física contratante por aplicar agrotóxico em desacordo com a
receita e/ou rótulo/bula
-- Autuar empresa que aplicar a uma distância inferior a moradias e grupamento de animais,
conforme estabelecido na Instrução Normativa 02/2008

06. FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO INTERESTADUAL

O MAPA disponibilizou a Orientação Técnica CGAA no 2/2011 com diretrizes sobre o comércio
de agrotóxico entre os Estados da federação.
-- A empresa deve estar cadastrada em seu Estado sede. Caso seja detectada alguma
irregularidade fora do Estado-sede, a fiscalização deve comunicar a fiscalização do Estado-sede.
-- As vendas diretamente para usuários deve observar o art. 13 da Lei 7802/1989 e exigências do
Estado fiscalizador, com relação a receita agronômica.
-- O uso de agrotóxico não cadastrado no Estado é infração; e, as sanções serão apontadas aos
autores identificados no processo.
-- Devolução de embalagens: a embalagem poderá ser devolvida para Centrais ou Postos fora do
Estado, desde que as empresas comerciantes estejam vinculadas a estas Unidades indicadas. A
distância máxima deve ser de até 100 km da propriedade rural (a indisponibilidade de Unidades
nesta distância máxima deve acarretar a adoção de coleta intinerante por parte das empresas
comerciantes).

07. FISCALIZAÇÃO DE DESVIO DE USO

O MAPA disponibilizou a ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGA No 03/2011 de 06set2011, que
orienta as Unidades da Federação a seguirem determinados procedimentos para a execução da
fiscalização do desvio de venda e uso de agrotóxicos.
Apresenta tipos de produtos que podem estar presentes no comércio e que podem estar sendo
desviados para usos diferentes da finalidade constante no registro:
a) Agrotóxicos = para cultivos agrícolas, incluindo as áreas de pastagem e reflorestamento, além
dos reguladores de crescimento vegetal e os adjuvantes
b) Inseticidas de Uso Veterinário
c) Fertilizantes
d) Agrotóxicos de uso não-agrícola = para áreas não urbanas e sem cultivo agrícola, como
margens de ferrovias e rodovias, aceiros em beiradas de cerca, em florestas nativas, ambientes
aquáticos e outros
e) Produtos fitossanitários para uso aprovado em agricultura orgânica
f) Saneantes – Desinfestantes de uso doméstico (inseticida de venda livre, inseticida profissional
e raticidas de venda livre e profissional)
g) Jardinagem amadora
O documento explica quem promove desvio de uso e identifica os desvios de uso mais
corriqueiros. Por fim, orienta os agentes fiscalizadores a autuar, interditar e comunicar o
Ministério Público, acompanhando e prestando apoio ao processo instaurado.

08. CONTROLE DE QUALIDADE – OFÍCIO 395 REVOGA OFÍCIO 50
As regras serão revistas para regulamento específico, em linha com os conceitos de Boas Práticas
de Fabricação. O Ofício 50 determinava que o controle de qualidade apresentasse laudos de
laboratórios nacionais. Também, exigia que o teor aceito nos produtos fabricados e importados
deveria ser no mínimo igual ao declarado no rótulo, no período antes da comercialização.
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09. GT-PR – PRINCÍPIOS DE ANÁLISE DE RISCO
O GT de Resíduos de Pesticidas está trabalhando uma proposta de revisão dos Princípios de
Análise de Risco que consta no 19º Manual de Procedimentos da Comissão do Codex
Alimentarius.

10. REGRAS PARA IMPORTAR MILHETO DA BOLÍVIA
A importação de sementes do Milheto (Pannisetum glaucum) produzidas na Bolívia estão com
requisitos fitossanitários estabelecidos na Instrução Normativa no 32. As remessas devem estar
comprovadamente livres das bactérias Pantoea stewartii e Xanthomonas oryzae pv. Oryzae e das
ervas daninhas Alepecurus myosuroides, Aspephodes tenuifolius e Setaria viridis.

11. REGRAS PARA IMPORTAR DENDÊ DA COSTA RICA
Com a Instr. Norm. 33 o MAPA determinou as regras fitossanitários necessários para a
importação de sementes e sementes pré-germinadas de Dendê (Elaeis guineensis e Elaeis
oleifora) e Dendê híbrido Coari (Elaeis guineensis x Elaeis oleifora), produzidas na Costa Rica.
As sementes devem estar comprovadamente livres de: (a) do inseto Caryedon serratus, (b) dos
fungos Marasmius palmivorus e Fusarium redolens, (c) dos vírus “African oil palm ringspot
vírus” e “Coconut cadang-cadang viroid”, e, (d) dos nematóides Aphelenchoides blastophthorus,
Aphelenchoides spicomucronatus e Ditylenchus fotedari.

12. PRODUÇÃO E COMERCIO DE MUDAS DE CAFEEIRO
Para produzir e comercializar material de propagação de cafeeiro (Coffea spp) o interessado
precisa atender ao disposto na Portaria no 147 (em Consulta Pública). Destacamos que os lotes
com presença de fitonematóides do gênero Meloidogyne terão as mudas destruídas.

13. I ENCONTRO NACIONAL SOBRE CSFI
Em nome do CTA o MAPA convida as empresas e entidades para esse Encontro, quando serão
apresentados os projetos em curso destinados à extrapolação de LMRs para Culturas de Suporte
Fitossanitário Insuficiente, e o status quo desta tarefa. Será no dia 26out2011, no Auditório da
EMBRAPA SEDE, em Brasília/DF.

14. NOVO SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA
O novo Secretário de Política Agrícola é o engenheiro agrônomo gaúcho Caio Tibério Dornelles
da Rocha. Ele já foi Presidente da EMATER-RS, Secretário da Agricultura do RS e Coordenador
da bancada do PMDB na Assembléia do RS.

15. RENOVAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE MEMBROS DA CTIA
A composição renovada da Câmara Temática de Insumos Agropecuários foi publicada no Diário
Oficial através da Portaria 691. AENDA é membro da CTIA desde seu início.

16. CTA
O MAPA encaminhou para as entidades do setor um documento elaborado pelo CTA com
orientações sobre procedimentos técnicos e administrativos para a avaliação da determinação da
equivalência entre produtos técnicos. Ao mesmo tempo convidou todos os técnicos das empresas
e dos laboratórios para uma reunião dia 05out, no Auditório do IBAMA, para um debate sobre o
documento.
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ANVISA
ANVISA – SETOR FITOSSANITÁRIO
01. CONSULTAS PÚBLICAS
-- CLOTIANIDINA (Inseticida) – Inclusão de feijão e soja, em aplicação foliar. (a) Feijão: LMR
= 0,02 mg/kg e IS = 21 dias; (b) Soja: LMR = 0,02 mg/kg e IS = 14 dias.
-- MILBEMECTINA (Inseticida e Acaricida) – Redução do Intervalo de Segurança em morango
de 10 dias para 3 dias.
-- METIRAM (Fungicida) – Inclusão do emprego no sulco de plantio para batata. LMR = 1,0
mg/kg (expresso em CS2) e IS = não determinado pela modalidade de emprego.
-- PIRACLOSTROBINA (Fungicida) - Inclusão do emprego no sulco de plantio para batata.
LMR = 0,1 mg/kg e IS = não determinado pela modalidade de emprego.
-- METARHIZIUM ANISOPLIAE (Fungicida microbiológico) – Inclusão de novos isolados e
novas formulações: (a) Isolado IBCB 425 em Pó Molhável com máximo de 31,5% m/m com o
mínimo de 8 x 109 conídeos viáveis / grama, para controle de Zulia entreriana (cigarrinha-daspastagens_essa praga não consta ainda na Monografia); (b) Isolado IBCB 425 em Suspensão
Concentrada (nova formulação para esse produto) com máximo de 25 g/l com o mínimo de 2,5 x
108 propágulos viáveis / mililitro; e, (c) Isolado IBCB 348 em Concentrado Emulsionável (nova
formulação para esse produto) com mínimo de 2,5 x 109 conídios viáveis / mililitro.
-- BEAUVERIA BASSIANA (Inseticida microbiológico) – Inclusão de novo isolado e das
culturas de pepino e soja. (a) Isolado IBCB 66 em Pó Molhável com máximo de 31,5% m/m do
produto comercial contendo o mínimo de 1 x 109 UFC / grama do produto, para controle de
Bemisia tabaci raça B (mosca branca_essa praga não consta ainda na Monografia).
-- TRICHODERMA STROMATICUM (Fungicida microbiológico) – Inclusão de nova
monografia para pulverização sobre restos culturais contaminados por Moniliophthora
perniciosa (vassoura-de-bruxa) na cultura do cacau. (a) Isolado CEPLAC 3550 em Pó Molhável
com máximo (???) de 2,3 x 108 conídios viáveis por grama de produto comercial (2,1% m/m).

02. MONOGRAFIAS NOVAS
-- PHYTOSEIULUS MACROPILIS (Agente biológico de controle_ácaro vivo) – Inclusão de
novo ingrediente ativo, exclusivamente para exportação. População viva de Phytoseiulus
macropilis é usada no controle do ácaro rajado (Tetranychus urticae).

03. MONOGRAFIAS ALTERADAS
-- TRICHODERMA ASPERELLUM (Fungicida microbiológico) – Inclusão na Monografia
T46:
(a) nova linha do fungo – o isolado SF 04 (URM-5911 de T. asperellum, com indicação para
controle de Fusarium solani f. sp. Phaseoli (Podridão-radicular seca), Rhizoctonia solani
(Podridão aquosa) e Sclerotinia sclerotiorum (Podridão-de-Sclerotinia). O produto com esse
isolado é apresentado como granulado dispersível – concentração máxima de 1,5 x 1010 conídeos
viáveis por grama de produto comercial (28% m/m);
b) Aplicação após semeadura na cultura de soja nos estágios V2 e R1 e tratamento de semente na
cultura do feijão;
c) inclusão de algodão, em tratamento de sementes;
d) Tipo de formulação autorizada: Granulado dispersível (WG) - concentração máxima de 1,5 x
1010 conídios viáveis por g de produto comercial (28 % m/m).
e) Classificação toxicológica: Classe III
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04. FILA DOS PROCESSOS PÓS-REGISTROS
No site da ANVISA encontramos a listagem dos processos pós-registros que aguardam análise.
O levantamento é de 01set, quando existiam 539 processos na fila.
Tipos de alterações pós-registros solicitadas: Alteração da razão social, Alt de dose, Alt de
formulação, Alt de intervalo de segurança, Alt de rotulo e bula, Alt de monografia, Alt de forma
de apresentação, Cancelamento de pleito de alteração, Correção de IAT, Exclusão de
embalagem, Exclusão de fabricante, Exclusão de formulador, Inclusão de alvo biológico,
Inclusão de cultura, Inclusão de embalagem, Inclusão de fabricante, Inclusão de formulador,
Inclusão de importador, Inclusão de manipulador, Inclusão de modalidade de aplicação, Produto
formulado, Produto técnico e Reclassificação toxicológica.

05. REUNIÃO COM UNIAP SOBRE TRADUÇÃO JURAMENTADA
As entidades ANDEF/SINDAG/ABIFINA/AENDA estiveram com o Setor de Protocolo da
ANVISA para tratar do art. 4º da Resolução RDC 25/2011 e que exige toda a documentação
estrangeira traduzida para a língua portuguesa.
UNIAP informou que esta questão está na RDC por um pedido da área técnica e que o assunto
está sendo decidido pela Procuradoria, visto o questionamento de diversas entidades de áreas
distintas.
As entidades do setor apresentaram carta com a não razoabilidade da exigência, pois os técnicos
hoje preferem examinar documentos originais em inglês do que traduções juramentadas, além de
custos por vezes bem significativos. Mostraram também que o IBAMA editou a Portaria 84/1996
e em seu art. 21 flexibilizou a exigência legal, criando a tradução de resumo do trabalho.
Enquanto não houver uma definição a UNIAP não recusará qualquer documentação apresentada
sem a tradução, foi afirmado na reunião. A RDC entra em vigor no dia 18set.

06. ESCLARECIMENTO SOBRE REPROCESSAMENTO
-- Como resposta ao documento das entidades do setor (vide mais abaixo), a ANVISA mostrou
detalhes da fiscalização na SERVATIS e na BASF relacionado a reprocessamento do produto
OPERA. Mostrou lote a lote as inconsistências do controle de qualidade e destacou: “Apesar de
todos os lotes insatisfatórios do controle de qualidade da Basf, todos os lotes anteriormente
citados foram disponibilizados para comercialização e uso na agricultura.”
-- A BASF, em seu portal, reitera que segue rígidos padrões de qualidade e só libera produtos
reprocessados após comprovada a conformidade com os parâmetros vigentes (ABNT NBR
8510). A empresa apresentou os esclarecimentos formais à ANVISA.

07. ANVISA RECEBE O MSLT
Em 09set o Movimento de Libertação dos Sem Terra foi recebido pela alta direção da ANVISA.
O MSLT reivindicou: (a) Melhorar a notificação de intoxicações por agrotóxicos, (b) Criação de
um cadastro nacional de casos de envenenamento por agrotóxicos, (c) Revisão toxicológica
imediata de todos os agrotóxicos comercializados, (d) Reavaliação obrigatória a cada 5 anos de
cada registro de agrotóxico, e (e) Garantir a retirada do Metamidofos até 30jun2012.

08. NOVA ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO
Foi criado o Núcleo de Regulação e Boas Práticas Regulatórias na estrutura organizacional da
ANVISA, para assessorar tecnicamente a Diretoria Colegiada em assuntos regulatórios
específicos de caráter normativo.
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ANVISA – SETOR DOMISSANITÁRIO
01. AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DESVIO DE ISCA FORMICIDA
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados promoveu uma sessão, onde
representantes da ABRAISCA, ANVISA, MAPA, IBAMA e PROCURADORIA GERAL DA
REPÚBLICA falaram sobre o uso indevido em lavouras de iscas formicidas registradas na
GGSAN/ANVISA. As iscas formicidas registradas na GGSAN só poderiam ser usadas em
Jardinagem Amadora, nome dado a uma Instrução Normativa criada justamente para cobrir uma
lacuna na legislação de Saneantes (Lei 6.360/1976) e coibir o uso de produtos mais perigosos
usados na agricultura que eram desviados para o ambiente urbano dos jardins peridomiciliares.

IBAMA/MMA
01. NOVO REGIMENTO INTERNO

O IBAMA apresentou seu novo Regimento Interno através da Portaria n o 341. Do artigo 58 ao
artigo 64 estão definidas as competências da Diretoria de Qualidade Ambiental e das suas
Coordenações-Gerais: (a) Avaliação e controle de substâncias químicas, (b) Avaliação ambiental
de substâncias e produtos potencialmente perigosos, (c) Controle ambiental de substâncias e
produtos potencialmente perigosos, (d) Gestão da qualidade ambiental, (e) Avaliação da
qualidade ambiental e prognósticos e (f) Controle de resíduos e emissões.

REAVALIAÇÕES
01. CANCELAMENTO DO METAMIDOFÓS EM SUSPENSE – IX
-- ANVISA E FERSOL EM LÍTIGIO: Após a ANVISA ter publicado a Resolução
01/2011, determinando prazos para a retirada do produto Metamidofós do mercado, a empresa
brasileira FERSOL obteve na justiça uma liminar suspendendo aquela Resolução. Agora, a
ANVISA conseguiu outra liminar, voltando a ter vigência a Resolução 01. A FERSOL distribuiu
Nota afirmando que a informação disponibilizada no portal da ANVISA não estava correta, uma
vez que o caso não está encerrado porque a decisão provisória ainda será avaliada por três juízes
do TRF da 1ª Região.

-- JORNAL BRASIL ECONÔMICO: FERSOL PLANEJA DEMITIR
Michael Haradom, presidente licenciado da empresa, informou ao jornal que a venda de
Metamidofós responde por 90% do faturamento. Com a paralisação da fabricação imposta por
Resolução da ANVISA, que foi derrubada por liminar na Justiça, mas recuperada pela ANVISA
este mês, a empresa deve demitir 50 funcionários na próxima semana e, se a situação não for
modificada, será obrigada a demitir mais 250 funcionários, ficando apenas com metade de sua
força de trabalho atual.

REPROCESSAMENTO – POSITION PAPER DAS ENTIDADES
O reprocesso de produtos por prazo de validade vencido ou outra razão é realizado pela indústria
de Defensivos Agrícolas com procedimentos fabris e laboratoriais que atestem a composição do
produto dentro dos padrões registrados e com renovação de prazo factível. Como a matéria
consta do Decreto 4074/2002, mas não tem orientação detalhada, as entidades
ANDEF/AENDA/ABIFINA/SINDAG resolveram divulgar ao público um documento sobre esse
chamado “reprocessamento”.
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EMBALAGENS E O DESEMBARAÇO NAS IMPORTAÇÕES
-- As empresas não conseguem importar Produto Técnico se a embalagem do PT não estiver no
AGROFIT.
-- As empresas não conseguem importar Produto Formulado a granel se esse tipo de embalagem
não estiver especificado no dossiê do registro.
-- Diante desta nova realidade, as empresas protocolaram suas embalagens de Produto Técnico e
de Produto Formulado a Granel, porém as autoridades não estão aparelhadas para dar vazão aos
pleitos.
Nota da Aenda: Isto parece um convite para importar Produto Formulado já embalado e acabar
de destruir a indústria local que ainda resta.

PARLAMENTO
01. CÂMARA
-- Subcomissão especial sobre o uso de agrotóxicos e suas conseqüências à
saúde – Comissão de Seguridade & Família:
● Audiência com representantes do MTE e da MPS: O representante do MPS,
Domingos Lino, mostrou que a média de acidentados por dia que não retornam às suas
atividades é 43, por motivo de morte ou invalidez. No caso de produtos tóxicos, enfatizou que os
benefícios previdenciários são menores que os acidentários. Nada trouxe sobre agrotóxicos,
salvo que dentro da agenda positiva do Ministério está o “aprimoramento do sistema de
notificação de comunicação de acidente de trabalho”. O representante do MTE, Jeferson Seidler,
disse que em 2010, das 5.500 ações fiscais realizadas, 580 (10,5%) tratavam de autos de
irregularidade com agrotóxicos. Os empregadores rurais devem capacitar seus empregados (20
horas de treinamento no manuseio dos produtos, fornecimento de EPI e sua descontaminação,
armazenagem correta e fornecimento de água, sabão e toalha). Jeferson terminou sua fala
dizendo que as próximas convocações de concursados para a área fiscal não superarão o número
de aposentadoria prevista.
O Dep. Padre João mostrou-se indignado com a situação da fiscalização. O Dep. Osmar Terra
apontou a dificuldade de desenvolver um programa de capacitação nas áreas rurais.
● Audiência com representantes da indústria de defensivos: ANDEF, SINDAG,
AENDA e ABIFINA prestaram esclarecimento e responderam a perguntas dos deputados.
Eduardo Daher (ANDEF e SINDAG), Michael Haradom (AENDA) e Tarcísio Bonachela
(ABIFINA) enfatizaram o fato do exagerado preconceito contra os Produtos Fitossanitários,
fruto de desconhecimento. Haradom disse que os medicamentos são responsáveis por muitos
mais casos de intoxicação e nem por isso são tratados como tóxicos ou venenos, como é feito
com os Defensivos Agrícolas; não é justo, pois sem esses insumos não é possível hoje alimentar
a população.
● Audiência sobre o uso de agrotóxicos por aeronaves: Segundo o Sindicato
Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, 20 milhões de hectare (metade em soja) recebem
esse serviço, anualmente, através de 1.300 aeronaves.
A Fundação Oswaldo Cruz disse que em 2009 morreram 115 pessoas e quase 4.000 ficaram
intoxicadas por agrotóxicos, mas não soube caracterizar os casos em aplicações por avião.
O MAPA admitiu a carência de fiscais. O Brasil tem 70 fiscais para cuidar de toda a
pulverização aérea de agrotóxicos e fertilizantes.
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O Dep. Osmar Terra (PMDB/RS) afirmou: “Há leis, leis até rígidas, mas não há estrutura dos
órgãos públicos para fazer o controle disso. Essa é uma questão que também temos que
avaliar”.
-- PL 1567/2011: Esse era o PLS 190/2010 de autoria do Senador Heráclito Fortes (DEM/PI)
que foi aprovado e encaminhado à Câmara. Ele propõe a inclusão do agrotóxico genérico na Lei
7802/1989. Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, apensado ao PL 6299/2002.
-- PL 1779/2011: Esse é o número na Câmara do PLS 88/2011 da Senadora Kátia Abreu, que
obriga venda do produto registrado após 2 anos de obtido o registro. Está na Comissão de
Constituição e Justiça, apensado ao PL 6299/2002 e em regime de urgência. AENDA apresentou
documento mostrando a inconstitucionalidade do PL e explicações sobre a não movimentação
comercial de muitos registros obtidos, que foi o fato indutor na justificativa do PL.
-- PL 1024/2011_andamento: Este PL do Dep. Mendes Thame que trata de isenções
fiscais, incluindo o controle biológico de pragas, foi aprovado na Comissão de Agricultura.
-- PL 1811/2011_andamento: O Dep. Amauri Teixeira (PT/BA) pretende transformar em
crime hediondo a produção, a comercialização, o transporte, a aplicação, a prestação de serviço,
a destinação final de embalagens vazias/resíduos caso essas operações sejam realizadas
descumprindo as exigências estabelecidas para agrotóxicos. O Relator Dep. Reinaldo Azambuja
(PSDB/MS) na Comissão da Agricultura optou pela rejeição, porém o Dep. Jesus Rodrigues
(PT/PI) defendeu o PL em voto separado.
-- PL 827/2011_andamento: A indenização de produtos agropecuários destruídos em face
de determinação governamental de fundamento sanitário foi proposta do Dep. Ricardo Izar
(PV/SP). O Relator na Comissão de Agricultura, Dep. Domingos Sávio (PSDB/MG) deu parecer
favorável ao projeto.
-- PL 1854/2011_andamento: De autoria da Dep. Rosane Ferreira (PV/PR), esse PL
propõe que os rótulos tragam imagens alusivas aos malefícios que causam. Em agosto foi
despachado para as Comissões de Seguridade Social, Agricultura e Constituição e Justiça. A
Comissão de Seguridade Social já definiu o Relator; será o Dep. Osmar Terra (PMDB/RS).
AENDA elaborou Parecer Jurídico contra o PL que será usado pelo setor de Assistência
Parlamentar da CNA junto aos Deputados.

MDIC
01. COBRANÇA RETROATIVA DE ANTIDUMPING

A CAMEX publicou a Resolução no 64 que disciplina a cobrança retroativa de direitos
antidumpings e compensatórios. São definidas as condições em que pode ser aplicada a cobrança
retroativa que é limitada a 90 dias antes da data de aplicação das medidas antidumpings
provisórias.

02. PORTARIA 23 SOFRE NOVAS ALTERAÇÕES

As Portarias SECEX nos 29, 31 e 32 alteraram diversos artigos dos procedimentos das operações
de Comércio Exterior consolidados na Portaria 23/2011.

03. PORTARIA SOBRE SISTEMA GERAL DE PREFERÊNCIAS
Os procedimentos relativos à emissão de provas de origem no âmbito do Sistema Geral de
Preferências (benefícios tarifários concedidos por países industrializados a países em
desenvolvimento) foram revistos pela Portaria SECEX 34.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
1. PRODUTOS SEM PERÍODO DE REENTRADA NAS BULAS
Através da Portaria 408 de 01set a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Consumidor abriu
inquérito Civil público para apurar denúncia anônima de que alguns produtos para maçã estariam
sendo comercializados sem constar o período de reentrada no rótulo/bula.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos editou a Portaria 200 em abr.2011
para determinar os procedimentos de autorização para o ingresso, a permanência e a
movimentação de pessoas e veículos nos locais e recintos alfandegados ou a bordo de
embarcações de viagem internacional, na área sob a jurisdição da Alfândega do Porto de
Santos/SP. Agora, em set.2011, foi homologado a emissão de crachás eletrônicos pela
Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, em atenção à Portaria 200.

ESTADOS
01. ALAGOAS
-- Área Livre do míldio do tabaco: O MAPA reconheceu Alagoas como livre da praga
Peronospora tabacina. O fungo ataca com grande virulência as plantas do tabaco desde a
emergência até a colheita, particularmente as folhas jovens.

02. BAHIA
-- Sistema de Mitigação de Risco para mosca-das-frutas: O MAPA reconheceu o
Sistema de Mitigação de Risco implantado pelos Municípios de Abaré, Casa Nova, Curaçá,
Juazeiro, Sento Sé e Sobradinho relativo ao controle da mosca-das-frutas em cultivos de
mangueira (Mangifera indica).

03. MARANHÃO
-- Venda de defensivos falsificados: Agricultores reclamam à AGED sobre a venda de
produtos com Fipronil falsificado, nos municípios de Tasso Fragoso e Alto Parnaíba (além de
Santa Filomena, no Piauí). A bula trazia erros ortográficos e os números de lotes não conferiram
com o que saiu normalmente da fábrica do registrante do produto. A empresa acusada de vender
o produto falsificado é a GRANULE, de Balsas. Após prestarem depoimento na AGED, os
gerentes fecharam a loja e desapareceram.

04. MINAS GERAIS
-- Credenciamento para serviço FitoQuarentenário: A empresa WOODTEC Ind e
Com de madeiras Ltda, de Indianópolis, teve seu credenciamento renovado para prestar serviços
na modalidade Tratamento Térmico.
-- Suspensão provisória do credenciamento da AGROPEC: A empresa Consultoria
Agropec, de Belo Horizonte, que realiza estudos de Análise de Riscos de Pragas precisa que seus
relatórios sejam readequados para reativar o credenciamento.
-- Câmara Técnica de Defesa Agropecuária: Dois assuntos pautaram a reunião de
setembro – (a) Vazio sanitário da soja (ferrugem asiática) e do algodão (bicudo); e, (b)
Explanação da Letícia Altafin (MAPA) sobre a Instrução Normativa 01/2010 (extrapolação de
LMRs de culturas-mães para pequenas culturas afins.
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05. PARÁ
-- Mosca-da-carambola provoca restrição no comércio de frutas: Frutas frescas
de diversos municípios ao redor de Almeirim, onde foi detectada a presença da Bactrocera
carambolae, não podem sair da região, como medida de barreira sanitária para tentar evitar a
disseminação da praga.
-- Credencia GLOBAL para serviços FitoQuarentenários: A empresa Global Ind
Com Navegação Ltda, de Breves, foi credenciada para prestar os serviços: (a) Tratamento
térmico e (b) Secagem em Estufa.

06. PARAÍBA
-- Taxa de cadastro para setembro: A Secretaria da Receita elevou o valor da UFR/PB

para R$ 32,31 a partir de 01out2011, através da Portaria no 093/GSER. Com isso a taxa de
cadastro de um produto passa a valer R$ 193,86.
-- Credenciamento FitoQuarentenário: Foi renovado o credenciamento da empresa
AMBIENTAL Controle de Pragas ltda, de João Pessoa, para as seguintes modalidades: (a)
Fumigação de contêineres, (b) Fumigação de porão de navio, (c) Fumigação em silos herméticos,
e (d) Fumigação sob câmara de lona.

07. PARANÁ
-- Nova resolução sobre cadastro: Em razão de manifestações da ANDEF e da AENDA
para algumas modificações na Resolução SEAB 73, houve reunião das entidades com o
Secretário Norberto Ortigara e o setor jurídico da Secretaria. Infelizmente, os pleitos não
puderam ser atendidos, tendo o setor jurídico apenas reforçado que está claro que os testes
entregues (ou a liberação de testes) na esfera federal será o suficiente para o cadastro no Paraná.
Haverá a publicação de nova Resolução.
-- Andamento de processos de cadastro na SESA: em reunião com a Secretaria da
Saúde a AENDA tomou conhecimento de que a fila de processos está diminuindo, após a
contratação de um engenheiro agrônomo. Em meados de setembro havia apenas 53 processos
aguardando análise.
-- Programa de monitoramento de resíduos da SESA: O Paraná também terá seu
programa de rastreamento de resíduos. Através da Resolução 217 a SESA instituiu o “ Programa
Estadual de Análise de Agrotóxicos em Alimentos” .

08. PERNAMBUCO
-- Credenciamento FitoQuarentenario para KEYPPY: A empresa Keyppy
Dedetizações Ltda-ME, localizada em Olinda, obteve credenciamento para prestação de
serviços: (a) Fumigação em containeres, (b) Fumigação sob câmara de lona e (c) Silos
herméticos.

09. RIO DE JANEIRO
-- Credenciamento do lab CRONOLAB: O Laboratório Cronolab Referência em
Análises Químicas, da cidade do Rio de Janeiro, foi credenciada para realizar análises de
Resíduos e Contaminantes em Alimentos em amostras oriundas de controle oficial e programas
específicos do MAPA.
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10. RIO GRANDE DO SUL
-- Credenciamento de testes de eficácia para BIOMONTE: A empresa BiomonteAssessoria, Consultoria, Pesquisa e Desenvolvimento Rural, de Santa Maria, foi credenciada
para realizar pesquisa nas áreas de entomologia, fitopatologia e plantas daninhas, para fins de
registro de produtos.
-- SEAPA apreende produtos contrabandeados: A Secretaria da Agricultura
apreendeu produtos em 4 propriedades de Jóia e Tupanciretã. Eram produtos contrabandeados do
Uruguai e Paraguai. Os produtores serão multados e responderão a processo administrativo; e o
caso será encaminhado para a Polícia Federal e Receita Federal.

11. RONDONIA
Controle de receitas e revendas: O IDARON lançou o SIAFRO, um sistema
informatizado que será alimentado pelas revendas com os dados das receitas emitidas (ou
recebidas) e as embalagens comercializadas mensalmente.

12. RORAIMA
O Senador Romero Jucá (PMDB/RR) fez discurso sobre o ataque de pragas atacando lavouras de
Roraima provenientes da Venezuela e Guiana. Citou a cochonilha rosada do hibisco, o ácaro
vermelho, o ácaro hindu e a mosca da carambola, que atacam frutícolas. Isto está prejudicando
enormemente a economia do Estado, pois foi suspenso o comércio com outros Estados para
evitar a disseminação dessas pragas.

13. SÃO PAULO
-- PL 845 propõe o Dia Estadual de Combate à Intoxicação por agrotóxicos: A
Deputada Ana do Carmo (PT/SP) propôs que esse dia seja 03 de dezembro, com atividades nas
escolas públicas para incentivar a agricultura orgânica e a divulgação de métodos alternativos
para o controle das pragas.
-- Ação da Andef e Aenda contra o PL 743/2009: Esse PL de autoria do Dep. Pedro
Simão propõe proibir no Estado os 14 ingredientes ativos em reavaliação na ANVISA. O PL
passou pelas comissões e agora pode ir a plenário. ANDEF e AENDA apresentaram aos líderes
de bancadas pareceres jurídicos comprovando a inconstitucionalidade e cartas mostrando quão
inoportuno para a agricultura paulista seria a aprovação deste projeto de lei.
-- MAPA anula suspensão do lab AGROSATETY: Com a publicação da Portaria
166 o Laboratório Agrosafety Monitoramento Agrícola-EPP, de Piracicaba, recuperou seu
credenciamento para realizar análises na Área de Resíduos e Contaminantes em Alimentos.
-- MAPA suspende licença do lab SGS: O laboratório SGS do Brasil Ltda, de Santos,
teve o seu credenciamento suspenso pela Portaria 167 na Área de Resíduos e Contaminantes em
Alimentos.
-- Câmara de Insumos Agrícolas e Pecuários: No dia 30set ocorreu a 1ª reunião desta
Camara. Principais discussões: (a) ABISOLO apresentou o Plano Biomassa e solicitou que o
ICMS para esse tipo de insumo tivesse o mesmo tratamento que Defensivos, Fertilizantes e
outros; sendo que o CONFAZ já aprovou a medida; (b) Celso de Paula Ferreira (sementes)
apresentou a problemática dos créditos acumulados de ICMA que ficam perdido (foi formada
comissão para apresentar relatório completo e pleito).
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COMBATE AOS ILEGAIS: PROJETO AENDA
● REUNIÃO AENDA E ANVISA
Dirigentes da Associação estiveram reunidos com gerentes da
GGSAN e da GGTOX para discutir a atuação da fiscalização da
ANVISA nesta área. ANVISA deve iniciar esforço junto a
VISAS-Estaduais.
● REUNIÃO AENDA E MAPA COM PGR
Representante da fiscalização do MAPA e dirigentes da AENDA
estiveram com o Subprocurador-Geral da República conversando
sobre o Projeto Combate aos Ilegais e solicitando apoio para que
as fiscalizações entre os órgãos possa ser integrada para coibir
com mais eficácia essa prática ilícita do desvio de uso
● RECENTES FISCALIZAÇÕES DO MAPA
Nos municípios de Araraquara e Cravinhos os fiscais do MAPA
interditaram empresas e apreenderam 51.000 lt/kg de fertilizante
foliar, 12.500 kg/lt de agrotóxicos, 1.000 lt de produto veterinário
e 10.000 folhetos.
● ORIENTAÇÃO SOBRE DESVIO DE USO
O MAPA emitiu a ORIENTAÇÃO TÉCNICA No 03 sobre esse
assunto. Ver notícia detalhada mais acima no setor do
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

AENDA NA MÍDIA
01. ARTIGO “ENFIM, O CAOS” EM INGLÊS
A crítica sobre o estado em que se encontra o sistema brasileiro de registro dos defensivos
agrícolas foi vertido para a língua inglesa como AT LAST, THE CHAOS.

02. ENTREVISTAS PARA BRASIL ECONÔMICO
-- AENDA foi entrevistada, na pessoa de seu Diretor Executivo Tulio de Oliveira (no jornal saiu
Tulio de Andrade), juntamente com dirigentes da BASF, BAYER e RABOBANK BRASIL.
AENDA destacou: “A China está fazendo uma coisa boa para a agricultura (produtos baratos),
mas ruim para o empresário de defensivos agrícolas (margem extremamente baixa)” e “Eles
conseguem reduzir (efeito indireto) até mesmo os preços dos produtos com patente”.
Alguns gráficos foram citados como fonte AENDA/SINDAG, quando na verdade são dados
unicamente do SINDAG.
-- Em um outro bloco da reportagem sob o título “Demanda brasileira cresce três vezes mais do
que a média mundial há uma década”, dados da AENDA sobre o faturamento das empresas no
mercado brasileiro de 2010 foram transformado em um gráfico.
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03. REVISTA AGROW
A revista noticiou o encerramento da revisão solicitada pela MONSANTO a respeito do
antidumping imposto pelo Brasil contra o Glifosato de procedência chinesa. MONSANTO
pretendia aumentar o direito antidumping. Destacou que a AENDA apresentou evidências para
demonstrar a inconsistência de cada argumento submetido pela multinacional.

MÍDIA CONTRA OS DEFENSIVOS
1. LIVRO SOBRE INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICO

Foi lançado o livro “Agrotóxico no Brasil – Um guia para ação em defesa da vida”, da Engo Agro
Flávia Londres, sob o patrocínio da ANA – Articulação Nacional de Agroecologia e da RBJA –
Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A apresentação que antecede o texto do livro fecha com a
frase: “Esperamos com este material apoiar o trabalho de todos aqueles que nos campos, nas
cidades, nos hospitais, nos órgãos de governo, nos laboratórios ou nas salas de aula lutam por
uma agricultura que promova a vida, e não a morte”.

↓

EMPRESAS & INSTITUIÇÕES & PRODUTOS

↓

01. CTNBio APROVA FEIJÃO OGM DA EMBRAPA
O feijão carioquinha OGM da EMBRAPA resistente ao vírus VMDF (vírus do mosaico dourado
do feijoeiro) foi aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A EMBRAPA
realizou inúmeros cruzamentos que geraram 22 linhagens, das quais duas se mostraram
resistentes à praga.

02. INPEV_NOVAS CENTRAIS E NOVON PROJETO
-- NOVAS CENTRAIS: Para 2012 o INPEV programa construir mais 5 Centrais
(Planaltina_DF, Uruqui_PI, Alto Parnaíba_MA, Giruá_RS e Campo Verde_MT). Também está
previsto o aumento da rede de Postos com as associações comerciais, com operação de mais 26
postos.
-- NOVO PROJETO: Está sendo iniciado um projeto piloto para destinação final das
SACARIAS DE SEMENTES TRATADAS, para milho e algodão. O piloto focará 7 localidades.
O projeto está sendo patrocinado por BAYER, SYNGENTA, DU PONT e DOW.

↓
EVENTOS
● EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA AENDA
01. MINI-CURSO NA AENDA “AVALIAÇÃO DE RISCO”

↓

O curso de um dia abordou os fundamentos da avaliação de risco toxicológica e ambiental. Foi
ministrado pelo toxicologista Marco Antonio Abla, da consultoria CABEDAL, (71) 8892-8079,
cabedalconsult@gmail.com.
Foi distribuído aos participantes a versão eletrônica do livro de 2006 da OMS sobre
Epidemiologia Básica (Basic epidemiology_2nd edition_R.Bonita / R.Beaglehole / T.Kjellström.
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● EVENTOS DIVULGADOS
01. II SIMPÓSIO DE RESISTÊNCIA A PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS
A ESALQ estará hospedando este evento nos dias 5 e 6out no Anfiteatro do Pavilhão da
Engenharia, Piracicaba/SP. Para detalhes visite www.gelesalqusp.com.br.

02. Outros Eventos e Trabalhos divulgados
-- ABIPLA_Curso Substituição Tributária no Setor de Saneantes_22 e 23set_São Paulo/SP
-- FAMATO/IMEA/SENAR_Workshop Agricultura Sustentável: Fatos e itos_04out_Cuiabá/MT
-- FIESP_Informativo DEAGRO_12ª Estimativa da CONAB sobre a safra 2010/2011_set2011
-- ABIQUIM_Programação dos cursos em outubro_São Paulo/SP
-- SINDUSCON_Seminario sobre a nova NR 26 – GHS_25out_São Paulo/SP
-- ABIPLA_Curso Transporte e Classificação de Produtos Perigosos_28out_São Paulo/SP

↓
NOTÍCIAS DIVERSAS
01. VERDURAS ORGÂNICAS COM AGROTÓXICOS

↓

A associação PROTESTE divulgou resultados de pesquisa realizada que indicou estarem
contaminadas por agrotóxicos 40% de verduras orgânicas vendidas em supermercados.

02. DEFENSIVOS CAROS
O Jornal do Comércio do RS publicou declaração do Presidente da Federação das Associações
de Arrozeiros, Renato Rocha: “Tem poucas empresas no mercado e o preço fica bastante alto. O
produtor não tem como controlar e o governo não enfrenta o problema.” Muitos estão indo
comprar em países limítrofes, pois é bem mais barato.

03. CEAGESP EXPLICA USO DE DEFENSIVOS
A CEAGESP elaborou um documento com esclarecimentos sobre o uso de defensivos em
hortaliças e frutas. Para facilitar a leitura, o formato é de perguntas e respostas. São 14 questões,
bem explicadas para o leitor comum. Assinam o documento os agrônomos Ossir Gorenstein e
Anita de Souza Dias Gutierrez.

04. FERSOL E BIOAGRI CONCORREM NO AGROW AWARDS 2011
-- A FERSOL concorre ao prêmio de Melhor Programa para o Público com o seu projeto
“Cultivando a nossa Terra e a nossa Gente”.
-- A BIOAGRI está concorrendo na categoria de Melhor Empresa de Região Emergente.

05. ANDEF
05.1 – DIVULGAÇÃO DE ESTUDO DA KLEFFMANN
Foi divulgado estudo da consultoria alemã Kleffmann Group, que concluiu ser o Brasil o país
que mais elevou a produção agrícola sem aumentar a área plantada, de 2004 a 2007. Foi um
expressivo ganho de produtividade. Entre os 8 países que mais usam defensivos o Brasil está
colocado em 2º lugar no índice de racionalidade (uso de defensivo por produto agrícola colhido).
A ordem é a seguinte: Estados Unidos, Brasil, Japão, Rússia, França, China, União Européia e
Argentina.
E isso apesar do clima tropical que favorece a incidência de pragas. A ferrugem asiática pode
diminuir até 80% a produtividade da soja; a lagarta do cartucho pode provocar perda de 60% no
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milho; cupins em cana-de-açúcar tem potencial para reduzir 10 toneladas por hectare; e, no
algodão, a virose mosaico-das-nervuras pode reduzir a produção em até 60%.

05.2 - MOROSIDADE NA AVALIAÇÃO DOS REGISTROS
Matéria do jornal Gazeta do Povo, de Porto Alegre/RS, retrata divergência entre o órgão
avaliador dos processos de registro e a Associação Nacional de Defesa Vegetal, em relação a
grande morosidade do exame. Segundo a ANVISA a culpa é das empresas registrantes, pois 99%
dos processos são protocolados com algum tipo de deficiência. A Associação rebate dizendo que
existem diversos tipos de processos (pedidos de pesquisa, registro de produtos e alterações pósregistro) e poucos técnicos para o exame de tanta demanda. São apenas 75 técnicos lotados nos 3
órgãos avaliadores (MAPA, ANVISA e IBAMA); nos Estados Unidos são 750 funcionários para
a mesma tarefa.

06. SINDAG
O 5º Encontro Empresarial União Européia – Brasil, a se realizar em Bruxelas na próxima
semana, terá a presença da Presidente Dilma Rousseff, Ministros e Parlamentares. O agronegócio
será debatido. O SINDAG falará sobre as questões tributárias, regulatórias e legais que ameaçam
a produção de agroquímicos no Brasil. ANDEF e ABIFINA também estarão presentes.

07. SIPCAM ISAGRO MUDA PARA SIPCAM UPL
O Ato 40 do MAPA publicou a aprovação da alteração da razão social da Sipcam Isagro Brasil
S.A. para Sipcam UPL Brasil S.A..

08. ISCA TECNOLOGIAS E EMBRAPA FECHAM PARCERIA
A associada ISCA TECNOLOGIAS, sediada em Ijuí/RS, assinou acordo com a
EMBRAPA_Recursos Genéticos e Biotecnologia para desenvolver feromônios para o
monitoramento e controle dos percevejos que atacam a cultura da soja.

OUTRAS ATIVIDADES EM DESTAQUE
01. Fitossanitários - Atos da CGA/MAPA sobre agrotóxicos em ago.2011
Registros concedidos = 46
-- Pedidos de registro = 102
-- Pedidos de exportação - REX = 3
-- Pedidos de pesquisa – RET = 28
-- Retificações = 4
-- Transferência de titularidade = 3
-- Cancelamento de registro a pedido = 31

-- Suspensão de produção e importação = 1
-- Inclusão de formulador = 3
-- Autorização de importação = 1
-- Alteração Recomendação de Uso = 4
-- Alteração de marca = 3
-- Alteração de endereço = 1
-- Alteração de razão social = 1

02. Domissanitários - Atos da GGSAN/ANVISA: ago.2011
03. Relatório Novidades em Produtos – Notícias internacionais de anúncios em
congressos, aprovação de registros e lançamento de novos produtos pesticidas, referente a
set.2011

04. Relatório Sinais: Amarelo e Vermelho – Notícias internacionais sobre ameaças aos
pesticidas, referente a set.2011.
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05. Notícias da Aenda – Compilação resumida dos fatos e notícias do mês relacionadas com
Defensivos.

06. Relatório de Análise de Patentes – Investigação sobre a legitimidade patentária dos
pedidos de patentes depositadas no INPI, ago.2011.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
AENDA – Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos
Av. Dr. Vieira de Carvalho, 172 – 3º andar – Conj. 306 – CEP: 01210-010 – São Paulo / SP
PABx: (11) 3354-0053 - www.aenda.org.br - aenda@aenda.org.br
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Esta é uma resenha basicamente voltada para os associados da AENDA, que ao longo do
mês recebem essas informações de maneira mais detalhada. Por alcançar fatos e notícias de
uma ampla área do universo fitossanitário, proporcionando uma visão abrangente do setor,
a associação resolveu divulgá-la também a uma carteira selecionada do público externo.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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