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Notícias da AENDA
Fevereiro 2012

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
01. ATOS SOBRE REGISTROS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Em fevereiro a CGAA publicou:
-- em 13fev = o Ato 01 (31jan) referente a Alterações Diversas; o Ato 02 (31jan) referente a
Pedidos de Registros; e, o Ato 03 (31jan) referente a Pedidos de RET.
-- em 22fev = o Ato 04 (13fev) referente a Alterações Diversas
QUADRO DOS ATOS
-- Pedidos de pesquisa - RET = 31
-- Inclusão de fabricante = 5
-- Pedidos de registro = 48
-- Inclusão de formulador = 10
-- Retirada de suspensão de registro = 1
-- Inclusão de manipulador = 1
-- Cancelamento de pleito de registro = 4
-- Exclusão de fabricante = 3
-- Autorização de importação = 7
-- Exclusão de formulador = 1
-- Alteração recomendação de uso = 5
-- Alteração da composição = 8
-- Alteração de razão social = 1
-- Alteração de marca = 4
-- Alteração de endereço = 1

-- ALTERAÇÕES DE MARCAS
(a) De Certobr_proc 21000.001366/2009-12 para Capatazbr (CLORPIRIFÓS da OURO FINO)
(b) De Cyazofamid 400 SC_reg 65/11 para Hanami (CIAZOFAMIDA da ISK)
(c) De Picloram 240 SL Dva_reg 136/11 para Danado (PICLORAM da DVA)
(d) Tornada sem efeito a alteração de Herburon WG_reg 90/07 para Karmex WG (DIURON da
MILENIA)

-- RETIRADA DE SUSPENSÃO DE REGISTRO
(a) Terbufós Técnico_reg 11/94 (TERBUFÓS da AMVAC) apresentou o estudo das 5 bateladas
e a suspensão foi retirada.

-- RETIFICAÇÕES
(a) Retificação Ato 31_DOU 31jul08 (item 8)_em vez de Sumigard_reg 3/99, o correto é
Sumiguard (PROCIMIDONA da SUMITOMO)

02. PLEITOS DEVEM SER ENTREGUES EM DVD

Pelo Ofício no 16 a CGAA solicitou às empresas registrantes que forneçam seus processos
protolados em 2011 e os que vão protocolar em DVD para formatação de um banco de dados, e
testar a robustez de um sistema de registro informatizado que está em desenvolvimento. As
informações devem estar em PDF, separadas por pastas, seguindo a separação e numeração
orientada pelo Manual de Registro.
O MAPA está solicitando em primeiro lugar os pleitos de registro de Produtos Formulados e, em
seguida os pleitos de Produtos Técnicos.
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03. MAIS REGISTROS NO SITE DO MAPA
O site do MAPA agora informa que foram aprovados 18 registros em 2012. Aos 8 primeiros já
anunciados foram acrescidos:
Nº Registro
00912
01012
01112
01212
01312
01412
01512

Marca comercial
Sequence
Impressive 250 WP
Fipronil Tecnico Milenia
Tebuconazole Tecnico Oxon
Tricovab
Fipronil Tecnico Mil
Capatazbr

Ingrediente Ativo
S-metolacloro + Glifosato
Diflubenzurom
Fipronil
Tebuconazole
Trichoderma sttomaticum
Fipronil
Clorpirifós

Tipo
PF
PF/PTE
PTE
PTE
PF
PTE
PF/PTE

Empresa
Syngenta
Consagro
Milenia
Oxon
Ceplac
Milenia
Ouro Fino

01612
01712
01812

Ichiban
Epoxiconazol Tecnico Milenia
Glyweed

Clorotalonil
Epoxiconazol
Glifosato

PF/PTE
PTE
PF/PTE

Pilarquim
Milenia
Sabero

04. RELATÓRIO MENSAL DAS ENTIDADES DE PESQUISAS
As entidades credenciadas para pesquisa agronômica devem enviar mensalmente um relatório
dos seus ensaios experimentais implantados e concluídos, de acordo com a IN 36/2009 (alterada
pela IN 42/2011). A CGAA enviou o Ofício 38 com informações para preenchimento das
planilhas do relatório.

05. BIOFUNGICIDA CONTRA VASSOURA-DE-BRUXA É APROVADO
Foi aprovado o biofungicida TRICOVAB, à base do fungo Trichoderma stromaticum, que é
antagônico ao fungo causador da doença vassoura-de-bruxa (Moniliophtora perniciosa), em
cacaueiros. O MAPA concedeu à CEPLAC o Certificado de Registro no 01312.

06. MODIFICAÇÃO NO REGULAMENTO TÉCNICO DO ARROZ
Alguns dispositivos do Regulamento Técnico do Arroz publicados pela IN 6/2009 foram
alterados pela Instrução Normativa 2/2012.

07. MUDANÇAS NAS SECRETARIAS
-- SECRETARIA DE PRODUÇÃO E AGROENERGIA = José Gerardo Fonteles substituiu
Manoel Vicente Fernandes Bertone na direção desta Secretaria.
-- SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA = Ênio Antonio Marques Pereira substituiu
Francisco Sergio Ferreira Jardim, que assume posto de Assessor do Ministro.

08. TÉCNICOS EM EVENTO NA ITÁLIA SOBRE MINOR CROPS
Álvaro Ávila do Nascimento Inácio, Nélio Ricardo do Amaral Castro, Luís Eduardo Pacifici
Rangel e Letícia Altafin, técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária, foram autorizados a
participar do II GLOBAL MINOR USE SUMMIT, em fev.

09. CONVENÇÃO DE ROTERDÃ
Julio Sérgio de Britto, da CGAA, foi autorizado a representar o MAPA na 8ª Reunião do Comitê
de Revisão Química sobre Procedimento de Consentimento Fundamentado Prévio aplicado a
certos agrotóxicos e produtos químicos perigosos no comércio internacional, em Genebra /
Suiça, entre 17 a 24mar.
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10. TÉCNICOS ESCALADOS PARA CURSO NO PERU
Regina Melo Sartori Morello (LANAGRO/GO), Nilson César Castanheira Guimarães
(LANAGRO/MG) e Julio César Garcia (LANAGRO foram escalados para participar do curso de
Diagnóstico Fitossanitáo “Using DNA barcoding to identify quarantine organisms in support of
plant health”, em Lima, de 19 a 25fev.

11. COSAVE NA ARGENTINA
-- Tatiane Almeida do Nascimento e Alexandre Moreira Palma, da SEC. DEF. AGRO,
representarão o país no GT da Comissão de Medidas Fitossanitárias, que se reúne em Buenos
Aires, de 27fev a 03mar.
-- Cosam de Carvalho Coutinho, da SEC. DEF. AGRO., participará da LXXIV Reunião do
Comitê Diretivo do COSAVE, em Buenos Aires, de 4 a 10mar.

12. CODEX ALIMENTARIUS NA HUNGRIA
Marta Palma de Freitas Severo representará o país na 33ª Reunião Plenária do Comitê do Codex
sobre Métodos de Análises e no GT sobre endosso de métodos de análises, em Budapeste, entre
01 e 11mar.

13. CODEX ALIMENTARIUS NA HOLANDA
Nélio Ricardo do Amaral castro e Rafael Ribeiro Gonçalves Barrocas, da SEC. DEF. AGRO, na
6ª Sessão do Comitê do Codex sobre Contaminantes em Alimentos, em Maastricht, de 03 a
18mar.

14. CODEX ALIMENTARIUS NA CHINA
Ester Aguiar e Péricles Macedo Fernandes, da SEC. DEF. AGRO, representarão o MAPA na 44ª
Reunião do Grupo de Ação Intergovernamental Especial do Codex, sobre Aditivos Alimentares,
que ocorrerá em Beijing / China, de 6 a 18mar.

15. MONITORAMENTO DE FUNGO EM TABACO PARA EXPORTAÇÃO

A Instrução Normativa no 3 estabelece procedimentos para o monitoramento do fungo
Peronospora tabacina, visando a exportação de tabaco (Nicotiana tabacum), produzido no
Brasil, curado em estufa ou em galpão, e destinado à China.

16. CTIA – MERCADO DE DEFENSIVOS
Os dados das vendas de Defensivos Agrícolas de jan a nov.2012 foram apresentados pelo
SINDAG na reunião da Câmara de Insumos deste mês.
MERCADO (Estimativa) em Milhões R$ - jan a nov
Segmentos
2010
2011
% Variação
HERBICIDAS
3.699
4.044
9%
FUNGICIDAS
3.218
3.340
4%
INSETICIDAS
3.495
4.266
22%
ACARICIDAS
145
170
17%
OUTROS
428
496
16%
TOTAL
10.985
12.316
12%
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17. CONAB_5º LEVANTAMENTO DE GRÃOS
Entre 16 e 20 de janeiro a CONAB realizou mais um levantamento da safra 2011/2012 para o
grupo de grãos (Algodão, Arroz, Feijão, Girassol, Mamona, Milho, Soja, Sorgo, Aveia, Canola,
Centeio, Cevada, Trigo e Triticale). A safra total destas culturas foi estimada em 157.068.000
toneladas, com uma área plantada de 51.518.000 hectares.

18. CTA 2011: MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO EXTRA_SETEMBRO
-- Ata de 21set11: (a) POPs da Equivalencia: O IBAMA fez suas contribuições no texto proposto para o
Procedimento Administrativo e no Ofício Circular. (b) GT Minor Crops I Encontro Nacional sobre registro de
agrotóxicos para CSFI: A mesa de abertura será constituída pelos membros do CTA e o convite será enviado pelo
MAPA. (c) Nota Técnica GT FITORG sobre Baculovirus: Os membros do CTA orientaram o GT que melhore as
bibliografias dos dados presentes na Nota Técnica. (d) Produtos com a mesma composição e diferentes marcas
comerciais: O CTA está de acordo com o procedimento do MAPA, mas propõe que o trabalho tenha continuidade,
para posterior avaliação do CTA. (e) Reavaliação toxicológica do Acefato: Fica agendado para o dia 06out,
14h30min, na ANVISA, reunião para finalização de reavaliação toxicológica do Acefato. Quanto ao pedido do
Ministério Público, sobre Captan, Folpete e Dicofol, será discutido durante a mesma reunião. Em relação ao
Aldicarb, a ANVISA informou que foi reavaliado e que foi mantido no mercado entretanto com várias restrições. A
empresa informou que iniciará o phase out. A ANVISA elaborará uma Nota Técnica sobre o processo. (f) Reunião
das consultorias jurídicas para avaliação da Instrução Normativa Conjunta sobre alteração de formulação: O
MAPA acionará seu setor jurídico para agendar reunião com os demais órgãos, visando a agilização da análise e
publicação.

Nota da Aenda: Por que o phase out do ALDICARB fica a cargo da empresa, se é um produto
mais tóxico que o METAMIDOFÓS, por exemplo, que teve só 6 meses de phase out para
produção imposta pelo governo?

19. CTA 2011: MEMÓRIA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA
-- Ata de 09nov2011: (a) Embalagens de agrotóxicos: O INPEV relatou o trabalho que vem desenvolvendo
para dar destino aos produtos impróprios existentes nas propriedades rurais e outros locais. O CTA entende que a
Resolução CONAMA no 334/2003 deva ser alterada e o MMA ficou de verificar essa possibilidade. O INPEV
trouxe uma sugestão para simplificar a aprovação de embalagens nos processos de registro, baseada em lista de
embalagens previamente autorizadas e consideradas seguras pelo IBAMA. Outra sugestão trazida foi para que sejam
dispensadas de registro as embalagens de grandes volumes na importação de produtos formulados destinados a
fracionamento industrial, pois se assemelham aos conceitos das embalagens para produtos técnicos. O CTA propôs
que os pontos relativos às embalagens sejam objeto de discussão entre INPEV e IBAMA e só posteriormente devem
ser apreciados no CTA. (b) Proposição da AENDA frente ao Ofício do CTA sobre procedimentos da
equivalência: A coordenação do CTA elaborará ofício em resposta aos questionamentos da AENDA sobre os
procedimentos de registro por equivalência apresentados ao público no dia 05out2011, onde deve ser destacado que
a emissão do ofício do CTA visou apenas trazer maior harmonização sobre os documentos entregues ao governo, a
fim de evitar exigências e aumentar a eficiência dos registros do segmento de agrotóxicos equivalentes, bem como
enfatizar que não se tratam de novos procedimentos, mas sim, de concessão de prazo para que as empresas sanem os
seus processos que estiverem inadequados, antes que os mesmos entrem em análise. (c) Avaliação Conjunta
Global de agrotóxicos: Os órgãos brasileiros responsáveis pela avaliação de agrotóxicos foram convidados para
reunião técnica do NAFTA, para discutir a possibilidade de avaliação conjunta desses produtos pelos países da
OECD. A despeito da relevância da atividade internacional, no momento a estrutura técnica das instituições
envolvidas está aquém das demandas nacionais, porém os órgãos tentarão enviar técnicos para participar. (d)
Estrutura de trabalho dos órgãos: O MAPA relatou os problemas de estrutura vividos pelo órgão e que estão
comprometendo a execução dos trabalhos técnicos. As autoridades do MAPA já estão a par da necessidade de
adequar a estrutura física do setor de agroquímicos para atender às demandas do setor. O CTA lembrou que já foi
externada essa situação aos gestores dos três ministérios e que deve novamente ser comunicada. (e) Prioridades:
CTA recebeu do MAPA demandas de prioridades em função da ferrugem da soja e da ferrugem da cana-de-açúcar.
Os novos ingredientes ativos que não estejam no grupo já registrado dos triazóis e estrubirulinas poderão ser
priorizados para registro no controle da ferrugem da soja, considerando que esta é a praga mais problemática do
Brasil. A ANVISA ressalta que não podem ser acatados pedidos de priorizar os processos de uma empresa em
específico, como constam dos ofícios encaminhados pelo MAPA. Qualquer priorização deve ser feita para
ingredientes ativos destinados ao controle de determinada praga, alcançando os pleitos de todas as empresas que
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possuam pedidos com os ingredientes ativos identificados. E assim deve ser seguida a ordem cronológica de entrada
dos pedidos do ingrediente ativo priorizado. Qualquer outro motivo de priorização não pode ser objeto de apreciação
do CTA, devendo ser submetido à apreciação superior. O CTA acata as demandas de prioridade vindas do MAPA
desde que os processos protocolados estejam adequados às exigências para análise e com base nos ingredientes
ativos identificados. O CTA lembra a necessidade de elaboração de um documento oficial que defina os critérios de
prioridade para o registro de agrotóxicos, que deve ser apreciado no âmbito do CTA. (f) Indeferimentos: Mais uma
vez o CTA destacou a necessidade de harmonização nos procedimentos de emissão dos indeferimentos entre os
órgãos envolvidos, nas avaliações de equivalência. Foi ressaltado que os órgãos responsáveis pela avaliação dos
produtos devem, quando definido o indeferimento, emitir através de seu órgão o primeiro ofício de comunicado
deste fato, abrindo assim, eventual direito de recurso. Após concluídos os procedimentos administrativos, e
persistindo o indeferimento, o MAPA, como órgão registrante deverá providenciar imediatamente a publicação no
D.O.U.

20. CTA 2011: MEMÓRIA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
-- Ata de 08dez2011: (a) Assinatura da memória da IV Reunião Ordinária do CTA 2011: As memórias
pendentes serão compiladas com base nas contribuições dos órgãos federais de saúde e meio ambiente e circuladas
em janeiro para coleta de assinaturas. (b) Controle oficial da mosca da carambola: Foi apresentado um resumo do
projeto para o controle e erradicação da mosca da carambola. Este programa é conduzido pelo MAPA nas áreas
endêmicas de fronteira, principalmente com a Guiana Francesa. O Departamento de Sanidade Vegetal demonstrou
as estratégias de controle, usando agrotóxicos, em especial feromônios para atração e captura dos insetos. O CTA
reconhece o esforço do MAPA, reafirmando a necessidade de uso de produtos registrados e o manuseio desses
produtos por profissionais capacitados, reduzindo assim riscos de contaminação ou intoxicação. (c) Uso de
produtos formulados como base para novas formulações: Em face da necessidade de discutir a possibilidade de
aceitação de uso de uma formulação como base do registro para novas formulações o CTA entende que, devido à
existência de casos já aprovados neste sentido, não há óbices para esta situação, devendo estar claro no pleito de
registro todo o processo de obtenção da formulação bem como a desvrição de sua composição quali-quantitativa
para efeito de fiscalização. (d) Dinâmica de avaliação de processos para Culturas com Suporte Fitossanitário
Insuficiente: O MAPA destacou a evolução do GT que trata do assunto, enfocando principalmente o recebimento
dos primeiros projetos e pleitos de inclusão de culturas frente à INC 01/2010. Os processos dessa natureza, uma vez
avaliados, deve ser devidamente identificado pelo MAPA e encaminhado aos demais órgãos federais para avaliação
com fluxo específico. Os pontos carentes de esclarecimentos da INC 01/2010 deverão ser discutidos pelo GT e
trazidos ao CTA. Foi destacada pelo MAPA a importância da participação dos técnicos do governo federal na
reunião internacional sobre esse tema, de maneira a expor a experiência brasileira. (e) Necessidade de registro de
PT para produtos à base de cobre: Será discutuda em GT específico a necessidade de exigências de registro de
produtos técnicos para uma série de substâncias, incluindo o cobre. Esses produtos devem ser agrupados por suas
caracter~isticas e possuir regras específicas, inclusive as regras para formulação produzida diretamente das matérias
primas. (f) Re-inclusão de fabricante excluído por ausência de 5 bateladas: O MAPA afirma que, a exclusão de
fabricantes do registro de produtos formulados, devido a ausência de estudos de 5 bateladas vem sendo procedida
sempre que esta situação é detectada por qualquer dos órgãos federais. A re-inclusão, no entanto, necessita de
aprovação frente ao art. 22 do Decreto 4074/2002, mesmo quando o fabricante já figurava no registro. Fica mantida
a prioridade de um produto formulado para cada PTEquivalente registrado, ou a inclusão do fabricante do PTE em
um produto formulado já registrado. (g) Apresentação de Especificações de Referência: O GT para registro de
produto fitossanitário para agricultura orgânica apresentou Nota Técnica sobre o registro de Baculovirus e as
especificações de referência dos seguintes agentes microbiológicos de controle: Baculovirus condylorrhiz e
Baculovirus anticarsia. (h) Transferência do CTA para ANVISA: MAPA fará um levantamento das demandas
atendidas e com pendência de discussão para posterior agendamento e tratamento durante as discussões do Comitê a
ser coordenado no ano de 2012 pela ANVISA.

Nota da Aenda: Lembramos que foram disponibilizadas as Atas das reuniões ordinárias 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 10 e 11. Portanto faltam as Atas da 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias.

ANVISA
ANVISA – SETOR FITOSSANITÁRIO
01. MONOGRAFIAS EM CONSULTA PÚBLICA
-- ÁCIDO GIBERÉLICO (Regulador de crescimento) – Inclusão de Banana, em aplicação por
pincelamento ou imersão dos cachos (LMR e IS não determinados devido à ocorrência natural
do ing. Ativo em culturas alimentares)
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-- COMPOSTOS À BASE DE COBRE (*) – Inclusão de Soja, em aplicação foliar (LMR = só
quando aplicável e IS = sem restrições)
(*) Os compostos à base de cobre são: HIDRÓXIDO DE COBRE (Fungicida e Bactericida),
OXICLORETO DE COBRE (Fungicida e Bactericida), ÓXIDO CUPROSO (Fungicida e
Bactericida), SULFATO DE COBRE (Fungicida e Bactericida), OXINA-COBRE (Fungicida) e
CARBONATO BÁSICO DE COBRE (Fungicida).

02. MONOGRAFIAS ALTERADAS
-- LAMBDA-CIALOTRINA (Inseticida) – Alteração do Intervalo de Segurança na aplicação
foliar da Cana-de-açúcar (IS = de 45 dias para 30 dias)
-- TIAMETOXAN (Inseticida) – Alteração do IS e do LMR na aplicação foliar da Cana-deaçúcar (IS = de 205 dias para 30 dias; e LMR = de 0,02 para 0,01 mg/kg)
-- TERRA DIATOMÁCEA (Inseticida) – Alterações nos itens a, b e c da Monografia: (a) Ing
Ativo ou Nome comum = de Diatomaceous silica para Diatomaceous earth; (b) Sinonímia =
entre os termos existentes, cortar sílica e quartzo e acrescentar Diatomita calcinada, Diatomita
fluxo calcinada, Sílica diatomácea e Sílica amorfa; (c) No CAS = alterar de 14808-60-7 para
61790-53-2.
-- BISPIRIBAQUE (Herbicida e Regulador de crescimento) – Introdução de Cana-de-açúcar na
modalidade de maturador, em pós-emergência; e, inclusão da Dose Diária Aceitável (IDA = 0,01
mg/kg de peso corpóreo)

03. ARESTOS
Diversos recursos administrativos foram interpostos pelas empresas e a Diretoria da ANVISA
publicou Arestos com sua decisão.
RECURSOS NEGADOS:
-- SYNGENTA = Benzovindiflupyr Técnico (dez2011)
-- ROHM AND HAAS = Produto não identificado (dez2011)
-- OURO FINO = 2,4-D Tecnico Ouro Fino, Carbosulfano Técnico Ouro Fino (dez2011)
-- SYNGENTA = Abamectin Técnico Syn (fev2012)
-- DVA = Diafenthiuron Tecnico Dva (fev2012)
-- OURO FINO = Isoxaflutol Tecnico, Fluroxipir Técnico, Glufosinato Técnico, Metalaxil
Técnico, Triflumurom Técnico, Diafentiurom Tecnico, Clorotalonil Técnico, Tiram Técnico,
Haloxifop Técnico, Amicarbazona Técnico, Clorimurom Técnico e Triflumurom Técnico
(fev2012).
-- ALLIER = Agrothiazox Técnico (fev2012)
RECURSOS ACATADOS:
-- HELM = Hexin 500 SC (fev2012)

04. NOVAS ORIENTAÇÕES PARA PROTOCOLO
Foram divulgados no portal da ANVISA os procedimentos de protocolo, com orientações passoa-passo para cada tipo de situação. Ver em www.anvisa.gov.br/hotsite/protocolo/index.html.

05. CARTA DAS ENTIDADES SOBRE RELATÓRIO SEMESTRAL
O Preenchimento ON LINE destes relatórios foi prejudicado este ano por problemas no sistema
operacional e a ANVISA solicitou que fossem entregues em CD ou PEN DRIVE. ANDEF,
ABIFINA, AENDA e SINDAG apresentaram uma carta conjunta insistindo para que esse tipo de
relatório seja uniformizado entre os 3 Órgãos e, que a ANVISA aceite o Relatório Semestral do
2º semestre de 2011 tal qual está sendo entregue ao MAPA e IBAMA.
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06. RELATÓRIO SEMESTRAL DO 2º SEMESTRE DE 2011
ANVISA recusou o pedido das Entidades do setor para que aceitasse o mesmo Relatório
apresentado ao MAPA ou IBAMA. ANVISA alegou que o formato entregue àqueles Órgãos não
atende a operacionalização das informações de seu formato. Entretanto, concedeu prorrogação
do prazo de entrega, de 17fev para 29fev.

07. CTA_CALENDÁRIO 2012 DAS REUNIÕES COM EMPRESAS
A GGTOX encaminhou o Ofício 193/2012 definindo as datas das reuniões presenciais, em nome
do CTA, portanto válidas também para IBAMA e MAPA. O Ofício lembra que os atendimentos
são restritos aos representantes legais das empresas.
MÊS
DATA DAS
AGENDAMENTOS E
ENCAMINHAMENTO DE
REUNIÕES
ENCAMINHAMENTOS RESPOSTAS PARA AS
DA PAUTAS
EMPRESAS
FEVEREIRO 28 a 29
13/02 A 17/02
20/02 a 24/02
ABRIL
25 a 26
09/04 A 13/04
16/04 a 20/04
JUNHO
27 a 28
11/06 a 15/06
18/06 a 22/06
AGOSTO
29 a 30
13/08 a 17/08
20/08 a 24/08
OUTUBRO
24 a 25
08/10 a 15/10
16/10 a 22/10
DEZEMBRO 04 a 05
19/11 a 23/11
26/11 a 30/11

08. CARTILHA ORIENTA TRABALHO COM AGROTÓXICO
Essa cartilha está disponível no site da ANVISA e traz ensinamentos básicos sobre a escolha do
produto, as classes pela periculosidade toxicológica, cuidados na manipulação e uso, como
transportar e guardar seguramente, mostra sinais de intoxicação aguda e como descartar as
embalagens vazias.

09. REGULAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS

A Resolução-RDC no 11 traz o Regulamento Técnico para o funcionamento de laboratórios que
realizam análises em produtos sujeitos à Vigilância Sanitária. Os laboratórios alcançados por
essa Resolução terão o prazo de 365 dias para adequação.

10. HABILITAÇÃO DE LABORATÓRIOS NA REBLAS
Foi publicado o Regulamento Técnico para a habilitação de laboratórios na Rede Brasileira de
Laboratórios Analíticos em Saúde (Resolução-RDC no 12). Para solicitar a habilitação na
ANVISA, o laboratório deve ser licenciado pelo órgão de Vigilância Sanitária competente e
acreditado ou reconhecido pelo INMETRO. Essa habilitação deve ser renovada a cada 2 anos.
Foi revogada a Resolução ANVS no 229/1999.
Os laboratórios já integrantes do sistema REBLAS têm um prazo de 120 dias para solicitar a
manutenção da habilitação. Devem, ainda, em até 24 meses, apresentar cópia do certificado de
acreditação ou reconhecimento emitido pelo INMETRO, além de cópia da Licença Sanitária.

11. ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Inspeção, monitoramento da qualidade, propaganda, publicidade, controle e fiscalização de
INSUMOS, MEDICAMENTOS, e PRODUTOS são atribuições da GGIMP. As atribuições
dessa Gerência foram revisada e hoje são 32 itens, conforme relacionados na Portaria 238.
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12. MAIS PRAZO PARA GT SOBRE PATENTE
Foi concedido mais 60 dias para o Grupo de Trabalho Interministerial (Min. Saúde/Anvisa, Min.
Desenvolvimento e AGU) reexaminarem os dispositivos para execução do art. 229-C da Lei no
9.279/1996 (anuência prévia da ANVISA na concessão de patentes). Esta é a segunda
prorrogação concedida ao GT que foi instituído em 01nov2011 pela Portaria Interministerial no
2.584.

13. ARTIGO “AGROTÓXICO, PIMENTÃO E SUCO DE LARANJA”
O artigo com o título em destaque, de autoria do Diretor José Agenor da Silva, foi publicado no
jornal VALOR ECONÔMICO em 23jan. O artigo aborda a segurança alimentar e o papel do
programa PARA ao monitorar os resíduos. Defende a divulgação plena como uma “poderosa
ferramenta de cobrança para que os atores envolvidos adotem medidas de correção dos
problemas diagnosticados”.

14. CENTROS COLABORADORES DA SVS
As parcerias da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS com instituições de ensino, de pesquisa e
prestadores de serviços foram reguladas pela Portaria MS 5. Para ser um Centro Colaborador, a
entidade deve ter comprovada experiência e competência técnica, e apresentar projeto para uma
das seguintes áreas temáticas: I – Vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, II
– Vigilância, prevenção e controle das doenças crônicas e agravos não transmissíveis, III –
Vigilância em saúde ambiental, IV – Vigilância em saúde do trabalhador, V – Análise de
situação de saúde, VI – Promoção da saúde, VII - Resposta às emergências com saúde pública,
VIII – Gestão em vigilância em saúde, ou IX – Desenvolvimento de epidemiologia em serviços.

ANVISA – SETOR DOMISSANITÁRIO
01. CONSULTA PÚBLICA 102/2010
Essa CP sobre rotulagem dos saneantes recebeu cerca de 500 contribuições que foram analisadas
durante o ano passado. Entretanto, como a CP envolvia a adoção do GHS, a ANVISA aguardará
ainda as discussões da implantação deste sistema no âmbito do Comitê Nacional de
Implementação e Acompanhamento do GHS, bem como no MERCOSUL, para então publicar
uma nova proposta.

02. CONTROLE SANITÁRIO DE EMBARCAÇÕES
A Resolução RDC 10/2012 alterou alguns dispositivos da RESOLUÇÃO RDC 72/2009, que
trata do Regulamento Tecnico sobre o controle sanitário nos portos e embarcações em território
nacional. A Seção X trata do controle de espécimes da fauna sinantrópica nociva à saúde,
incluindo o controle por inseticidas, raticidas e outras substâncias.

IBAMA
01. MMA APÓIA GUATEMALA NO SISTEMA DE REGISTRO
O Analista de Sistemas Alan Alves Ferro, do IBAMA, foi autorizado pelo MMA para assessorar
a Implementação do Registro de Agrotóxicos em Ciudad de Guatemala / Guatemala, no período
de 04 a 10mar.
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02. REGISTROS DE PRESERVATIVOS PARA MADEIRA
O portal do IBAMA apresentou uma listagem atualizada dos registros desses produtos. Não
houve adição de novos registros em relação à listagem de jan.2011. Foram retirados os produtos
Evotek 230 (Carbendazim + Procloraz) e Preventol HS 100 CE 25 (Deltametrina).
Quantidade de registros por ingrediente ativo
CCA = 7
CCB = 2
CIFLUTRINA = 2

CARBENDAZIM + COBRE-8QUINOLATO = 2
DELTAMETRINA = 3
DELTAMETRINA + IPBC = 1

CIPERMETRINA = 6
CIPERMETRINA + IPBC = 2
CIPERMETRINA +
TRIBROMOFENOL = 2

FIPRONIL = 1
IPBC = 1
OCTABORATO + FLUORETO
DE SÓDIO = 2

ÓLEO CREOSOTO = 1
TANINO = 1
TEBUCONAZOLE + COBRE =
1
TRIBROFENOL = 1
TRIBROMOFENOL = 8

03. IBAMA APREENDE DEFENSIVOS IRREGULARES
Em operação na região de Bebedouro/SP fiscais do IBAMA apreenderam 876 kg de produtos
irregulares (data de validade vencida, embalagens inadequadas, produtos não autorizados).
Foram aplicadas multas no valor de R$ 91.000,00.

MDIC
01. IMPORTAÇÕES DE PT e PF EM 2011
O Ministério do Desenvolvimento fechou as contas de 2011. Em relação aos agrotóxicos, foi
confirmado o aumento das importações de Produtos Formulados em relação a Produtos
Técnicos, demonstrando o grau de desindustrialização brasileira neste setor.
IMPORTAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – EM US$ MILHÕES
Tipo de produto
2005
2009
2010
2011
Prod. Técnico
Prod. Formulado
TOTAL

1.095 (64%)
628 (36%)
1.723 (100%)

841 (39%)
1.292 (61%)
2.133 (100%)

670 (31%)
1.522 (69%)
2.192 (100%)

781 (28,6%)
1.949 (71,4%)
2.730 (100%)

Fonte: MDIC

02. LICENÇA NÃO AUTOMÁTICA E CERTIFICADO DE ORIGEM
A SECEX alterou a Portaria 23/2011, para duas modificações:
-- Altera a redação do art 15 que trata das importações sujeitas a Licenciamento Não
Automático.
-- Acrescenta o art. 15-A que cria um Termo de Compromisso para entrega do Certificado de
Origem dentro de 45 dias a contar do deferimento da Licença de Importação, em operações
procedentes da China, Filipinas e Indonésia.

ESTADOS
01. AMAPÁ
-- Planos para unidade de embalagens vazias: A DIAGRO promoveu reunião para que
a Associação das Revendas de Insumos e Agrotóxicos do Amapá (ARIAA) e o INPEV tratassem
do planejamento para construção da 1ª Unidade de Recebimento de Embalagens Vazias de
Agrotóxicos do Estado.
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02. AMAZONAS
-- Novos insetos identificados: Quatro expedições coletaram 350 mil exemplares. A
pesquisa já identificou 170 novas espécies. Destaque para uma nova espécie de mosquito
Syringogaster fapeamae, nome dado para homenagear a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Amazonas (FAPEAM), que financia os levantamentos. Este díptero apresenta um
mimetismo peculiar e pode ser confundido com uma formiga.

03. CEARÁ
-- BSI SERVIÇOS renova serviços FitoQuarentenários: A empresa BSI
SERVIÇOS de Desinsetização Ltda, de Fortaleza, renovou por 5 anos seu credenciamento para
executar os seguintes tratamentos: (a) Fumigação em contêineres, (b) Fumigação em silos
herméticos, (c) Fumigação em porões de navios, (d) Fumigação em c6amaras de lona; e (e)
Incineração.

04. ESPÍRITO SANTO
-- Monitoramento de resíduos: Entre dez2003 e out2011 foram analisadas 2.643 amostras
de diversas culturas dentro do Programa de Análise de Resíduos do IDAF. Em cada amostra
foram pesquisados 107 ingredientes ativos diferentes. Amostras com resíduos acima do limite
permitido somaram 3,7% e amostras com produtos não autorizado para a cultura foram 9,3%.

05. GOIÁS
-- Conselho Estadual de Agrotóxicos será reativado: A SEAGRO reuniu
representantes do setor agropecuário, do meio ambiente, da saúde e do saneamento para discutir
a reativação do CONEA, criado em 1994, mas que hoje está inoperante.

06. MATO GROSSO
-- Taxas para cadastro em mar e abr.2012: A UFERMS passou a valer R$ 16,26 e
com isso a taxa de cadastro de produto passa a custar R$ 731,70 a partir de 01mar.

07. MINAS GERAIS
-- AGROPEC readquire credenciamento para Análise de Risco de Pragas: A
empresa AGROPEC Pesquisa, Extensão e Consultoria Ltda, de Belo Horizonte, teve
restabelecida pelo MAPA sua condição de centro colaborador na realização de análise de risco
de pragas.
-- Regulamento do IMA foi republicado: No DOE de 25fev2012 foi republicado o
Decreto 45.800 de 06abr2011 que havia sido publicado com incorreções.
-- Novo Superintendente do MAPA: Geraldo Emídio Junior foi nomeado pelo Ministro
Mendes Ribeiro para exercer o cargo em comissão de Superintendente Federal do MAPA em
Minas Gerais.

08. PARÁ
-- NO PRAGAS renova seu credenciamento: A empresa NO PRAGAS Dedetização e
Serviços Ltda, de Belém, renovou por 5 anos seu credenciamento para realizar os tratamentos
FitoQuarentenários: (a) Fumigação em contêineres, (b) Fumigação em silos herméticos, (c)
Fumigação em porões de navios, e (d) Fumigação em câmaras de lona.
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09. PARANÁ
-- Guarda e transporte do recolhimento do BHC: Foram determinados na Portaria
IAP 21 os locais para guarda temporária (10 dias) dos resíduos obsoletos de BHC e outros
agrotóxicos proibidos. O transporte desses locais até os incineradores está sujeito à Autorização
Ambiental.
-- Comissão da Produção Orgânica no Estado: A Portaria MAPA 69 relaciona os
representantes da CPOrg-PR, com as atribuições previstas na Instrução Normativa 54 e Decreto
6.323/2007.
-- LINHA ATUAL é credenciada para tratamento FitoSanitário:. A empresa
LINHA ATUAL Industria e Comercio de Madeira Ltda, de Telêmaco Borba, foi autorizada por
1 ano a executar (a) tratamento térmico, e, (b) Secagem em estufa.

10. RIO GRANDE DO SUL
-- Laboratório da UFSM analisa resíduos: O MAPA restabeleceu o credenciamento do
Laboratório de Análises Micotoxicológicas – LAMIC/UFSM, de Santa Maria, para realizar
Análises de Resíduos e Contaminantes.
-- EMBRAPA UVA&VINHO é credenciada para testes com agrotóxicos: Tanto
a Estação Experimental em Vacaria, quanto o Centro de Pesquisa em Bento Gonçalves, da
EMBRAPA UVA&VINHO, foram credenciados para a realização de testes agronômicos
visando o registro de produtos.
-- Licença Ambiental para depósito de agrotóxicos: A SEAPPA, FEPAM e SEMA
assinaram Portaria Conjunta N-05, onde reza que a FEPAM emitirá uma autorização para
operação dos depósitos situados a menos de 30 metros de residências. pelo prazo máximo de 06
meses.
-- DIESA renova autorização para serviços FitoQuarentenários: A empresa
DIESA Imunizações e Serviços Ltda, de Ivoti, renovou seu credenciamento junto ao MAPA por
5anos para realizar Tratamento Térmico para fins quarentenários e fitossanitários.

11. SANTA CATARINA
-- FISHER renova credenciamento FitoQuarentenário: A empresa Fisher S/A
Agropecuária, de Fraiburgo, renovou por 5 anos seu credenciamento junto ao MAPA-SC para
realizar tratamento fitossanitário com fins quarentenários do tipo Tratamento Térmico
-- MADEIRAS FAQUEADAS obtém credenciamento FitoQuarentenário: A
empresa Indústria MADEIRAS FAQUEADAS Ipumirim S/A, de Ipumirim, foi autorizada por 1
ano a realizar Tratamento térmico.
-- CANOINHAS renovou seu credenciamento: A empresa CANOINHAS Assessoria
e Planejamento Agroflorestal Ltda, de Canoinhas, foi autorizada por mais 5 anos a executar
Tratamento térmico para fins fitossanitários quarentenários.
-- NOSSA SENHORA DE FÁTIMA renova credenciamento: A empresa NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA Industria e Comércio de Embalagens Ltda, de Joinville, executa
Tratamento térmico para fins quarentenários. Sua autorização foi renovada pela
Superintendencia Federal de Agricultura por mais 5 anos.
-- ENERGIA MADEIRAS renova credenciamento FitoQuarentenário: A
empresa ENERGIA MADEIRAS Industrial e Comercial S/A, de Canoinhas, renovou por 5 anos
o direito de realizar Tratamento térmico.
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12. SÃO PAULO
-- TECAM é credenciada para análises microbiológicas: O laboratório TECAM
Tecnologia Ambiental Ltda, de São Paulo, obteve o credenciamento para realizar análises na
área de Microbiologia em Alimentos e Água em controle oficial.
-- Campanha para recolher agrotóxicos obsoletos: O produtor paulista tem até
26mar2012 para declarar os agrotóxicos obsoletos (aqueles já proibidos), remanescentes em sua
propriedade, sem risco de multa. Até o final de janeiro, 30 ton já haviam sido declaradas, desde
set2011, quando foi iniciada a campanha. A campanha é da Secretaria da Agricultura, com
parceria de diversas entidades, e o respaldo legal é do órgão ambiental, pela Decisão de Diretoria
da CETESB 271/2011.
-- MPF de Baurú abriu Ação contra MSMA: O Ministério Público Federal em Bauru
ingressou com uma Ação Civil Pública pedindo a suspensão dos registros dos produtos contendo
MSMA (Metano-arseniato ácido monossódico). Em 2010, já havia sido instalado um Inquérito
Civil Público pelo MPF (Portaria 21 de 30jun2010), que inclusive avocou estar em aberto a
Reavaliação do ingrediente ativo iniciada em 2002.
-- Grupo de Deputados contra os agrotóxicos: O Diário Oficial da Assembléia
Legislativa publicou matéria agressiva contra os agrotóxicos nas páginas 1 e 3 da edição de
18fev, em apoio ao MPF de Baurú (caso MSMA) e relembrando o relatório da CPI da Segurança
Alimentar do ano passado. A reportagem foi elaborada com informações da Frente Parlamentar
de Segurança Alimentar, criada pelo Dep. Simão Pedro (PT), que conta com 27 apoiadores:
Adriano Diogo (PT), Afonso Lobato (PV), Ana co Carmo (PT), Campos Machado (PTB), Carlos Giannazi (PSOL),
Carlos Grana (PT), Celino Cardoso (PSDB), Ed Thomas (PSB), Edinho Silva (PT), Enio Tatto (PT), Estevam
Galvão (DEM), Geraldo Cruz (PT), Gerson Bittencourt (PT), Gil Arantes (DEM), Hamilton Pereira (PT), João
Antonio (PT), João Paulo Rillo (PT), José Bittencourt (PDT), Leci Brandão (PCdoB), Luis Claudio Marcolino (PT),
Milton Leite Filho (DEM), Pedro Bigardi (PCdoB), Regina Gonçalves (PV), Roque Barbiere (PTB), Samuel
Moreira (PSDB), Telma de Souza (PT) e Vinícius Camarinha (PSB).

-- EDENTEC renova credenciamento FitoQuarentenario: A empresa EDENTEC
Industria e Comercio Ltda, de Sorocaba, renovou por 5 anos sua autorização para prestar os
seguintes serviços: (a) Tratamento térmico, e (b) Secagem em estufa.
-- REAL MARINE renova credenciamento FitoQuarentenário: A empresa REAL
MARINE Agronomia Ltda, de Santos, renovou por 5 anos sua autorização para prestar os
serviços quarentenários de (a) Fumigação em contêineres com Brometo de metila e Fosfina, (b)
Fumigação em câmara de Lona com BrMe e Fosfina, e, (c) Fumigação em porões de navio.

NOTÍCIAS DA AENDA
01. NEGADA LIMINAR À AENDA SOBRE REGRAS DA EQUIVALÊNCIA
O TRF não concedeu liminar para a AENDA no caso do Mandado de Segurança contra a
mudança de regras do registro por Equivalência, no tocante aos laudos de FIVE BATCH
ANALISES. A decisão apreciou apenas a “competência” e a “motivação” do Ofício do CTA,
requisitos que não foram questionados pela Associação. O Juiz não considerou as provas
apresentadas a respeito do “indeferimento sumário”, “aplicação retroativa das novas regras” e
“ordem por simples Ofício”. Não levou em conta a constatação dos 280 processos já
protocolados que foram prejudicados e terão de refazer seus laudos.
A Associação apresentou o recurso de “Embargos de Declaração”.
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02.TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E APOSTILAMENTOS
AENDA apresentou à CGAA parecer jurídico (arrazoado técnico e andamento processual) para
que o caso seja encerrado e o MAPA volte a conceder Tarnsferências de Titularidade e outros
apostilamentos.

03. PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DA ALINA
AENDA esteve na cidade do México participando da Assembléia da entidade latino-americana
dos agroquímicos genéricos, que se estendeu por 2 dias. ALINA, juntamente com a entidade
mundial dos genéricos AGROCARE, participa de alguns fóruns internacionais de Pesticidas, e
tem sido até o momento o contraponto às reivindicações da CROPLIFE (associação das
empresas de P&D). No caso dos resíduos, a AENDA passou a integrar o comitê da ALINA, que
inclusive terá um representante na reunião do JMPR, em abril, na China.

04. IN 42_ENQUETE SOBRE PROCESSOS COM 1 TESTE DE EFICÁCIA
A CGAA solicitou uma enquete para as associações sobre o número de processos protocolizados
e em vias de obterem protocolos a partir da edição da Instrução Normativa no 42/2011. No caso
da AENDA, 10 empresas atenderam ao pedido e o resultado foi:
-- Pedidos de extensão de culturas com 1 teste = 23
-- Pedidos de novas misturas com 1 teste = 3

05. AÇÃO CONTRA TAXAS DE MANUTENÇÃO PERTO DO FIM
Em 2000 a AENDA entrou com Mandado de Segurança contra as Taxas de manutenção do
IBAMA (Lei 9.960/2000). Nas instâncias iniciais a Associação tem ganho, e agora o processo
será julgado em definitivo na Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

06. JEA PUBLICA “EQUIVALÊNCIA SOB DITADURA”
A revista JEA da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, do mês de
fevereiro, publicou o artigo da AENDA, que retratou a mudança nas regras do registro por
Equivalência através de um simples ofício, prejudicando 280 dossiês já entregues e que terão de
ser refeitos. O ofício em questão ainda ameaça: “quem não atender terá seu processo indeferido
sem comunicação prévia”.

07. LISTA CODEX DE RE-AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
O Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) avalia periodicamente os
ingredientes ativos no aspecto da toxicologia e no aspecto dos resíduos. Enviamos aos
associados a lista dessas reavaliações anuais. Em diversos produtos da lista consta a informação
que não serão suportados pelos fabricantes, o que significa na prática, morte iminente para esses
ingredientes ativos em curto prazo, se ninguém defendê-los. Uma dessas reavaliações acontecerá
em Shangai / China, de 23 a 28abr.

08. AENDA PEDE PRAZO À CIDASC
Em face da grande demanda de trabalho adicional dos departamentos de registro das empresas
associadas com a solicitação do MAPA para fornecer os pleitos de registro de 2011 de formato
digitalizado, a AENDA enviou carta para o CIDASC/SC pedindo extensão do prazo (até 30abr)
para entrega das Declarações relativas à origem dos produtos cadastrados.
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09. RELATÓRIOS MENSAIS DA AENDA
-- Notícias da Aenda = disponível no site
-- Novidades em Produtos = Notícias internacionais sobre empresas e produtos, enviadas
para associados e interessados cadastrados.
-- Aenda Sinais = Notícias internacionais sobre produtos sinalizando os primeiros
lançamentos e desenvolvimentos (verde), as ameaças (amarelo), re-registros e reavaliações
(cinza) e proibição de produtos (vermelho), enviadas para associados e interessados cadastrados.

10. RELATÓRIOS ANUAIS DA AENDA
-- Relatório de registros de Defensivos Agrícolas = Relação dos registros concedidos
em 2011, com as principais informações resumidas em tabela. Exclusivo para associados.
-- Relatório dos Atos de registro do MAPA = Relação de todos os Atos de 2011,
classificados por objetivos. Exclusivo para associados.

↓
EMPRESAS & INSTITUIÇÕES & PRODUTOS
02. ABNT – CB 10_DEFENSIVOS

↓

Foram criados Grupos de Trabalhos para: (a) Determinação de espuma persistente, (b) Tensão
superficial, e, (c) Embalagens hidrosolúveis.
Discussão de Espuma persistente: Foram analisados alguns resultados de testes conduzidos pelo
Instituto Biológico; o estudo continua.
Normas em fase de publicação: Armazenamento e Determinação de resíduo não sulfonado.

↓
EVENTOS
● EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA AENDA
01. ABCbio – CONTROLE BIOLÓGICO NA EUROPA

↓

A Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico promoveu em Brasília, em 10fev, o
seminário “Processos Regulatórios de Agentes de Controle Biológico na União Européia”, com
palestrantes europeus.

● EVENTOS DIVULGADOS
01. CURSO PARA AVIAÇÃO AGRÍCOLA
O Centro Brasileiro de Bioaeronáutica – CBB estará promovendo curso de Coordenadores em
Aviação Agrícola para Engenheiros Agrônomos, em Bandeirantes/PR (23 a 27jul) e em Luiz
Eduardo
Magalhães/BA
(15
a
19out).
Contato:
(15)
3228-6757
e
contato@bioaeronautica.com.br.

02. CONGRESSO PAULISTA DE FITOPATOLOGIA
A EMBRAPA MEIO AMBIENTE, em Jaguariúna/SP, hospedou o XXXV Congresso Paulista
de Fitopatologia.
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03. 8º ENCONTRO DE FRUTICULTURA DE JARINÚ/SP
A Associação HortiFrutiFlores de Jarinú promoverá em 13abr o seu 8º Encontro de Fruticultura.
Contato: Marilize Soranz – (11) 4016-5833 à tarde ou hff.jarinu@yahoo.com.br.

04. CURSO DE TOXICOLOGIA APLICADA AO GHS
A INFOBASYS oferece em 13mai, no Conselho Regional de Química, São Paulo/SP, o curso “A
Importância da Toxicologia no Sistema Globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem
de Produtos Químicos – GHS”. Informações: (11) 7414-1808 / 3562-9040 e
ibtreinamento@infobasys.com.br.

05. TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO EM CITROS
A FUNEP (UNESP/FCAV) estaará realizando o II Dia de Campo em Tecnologia de Aplicação
em Citros, no dia 17mar, em Jaboticabal/SP. Contato: (16) 3209-1300 ou eventos@funep.org.br.

06. EVENTOS CCQA/ITAL EM 2012
O Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos do ITAL programou 13 eventos para esse ano.
Veja em www.ital.sp.gov.br/ccqa.

↓
NOTÍCIAS DIVERSAS
01. ARTIGO DE ANGELO TRAPÉ NA REVISTA AGROANALYSIS

↓

O artigo INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA diz categoricamente que do ponto de vista da
toxicologia humana, os resultados do Programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos –
PARA mostraram “uma adequada segurança química, indicando à população brasileira
tranquilidade para o consumo”, ao contrário do que propala a mídia. Ângelo Zanaga Trapé é
médico toxicologista da UNICAMP.

02. ARTIGO DE SAMIR KEEDI NA REVISTA SEM FRONTEIRAS

O Professor Samir Keedi que tem espaço nesta revista das Edições Aduaneiras, escreveu no n o
de fevereiro o artigo BRASIL E CHINA, onde mostra diferenças econômicas e de comando
administrativo entre os dois países. Sem ficar “chorando” as crises internacionais a China saiu de
uma renda per capita de 10% da brasileira (anos 70) para metade atualmente. Tem investido
cerca de 40% do PIB e criou com isso um grande mercado interno consumidor (600 milhões de
pessoas foram tiradas da pobreza em 3 décadas).

03. NOVA LAGARTA ATACA MILHO TRANSGÊNICO
A lagarta Striacosta albicosta, com hábitos muito semelhantes à lagarta rosca (Agrotis ipsilon)
foi detectada no Mato Grosso e atacando inclusive milho transgênico com tecnologia Bt. Nos
Estados Unidos essa lagarta é conhecida por Western Bean Cutworm. Por aqui ainda não temos
conhecimento de seu nome vulgar. A revista CULTIVAR, edição de fev, trouxe uma excelente
matéria sobre esse caso.
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04. MERCADO ACUSADO DE VENDER HORTALIÇAS COM RESÍDUOS
O Ministério Público do Rio Grande do Norte acusou o supermercado BOMPREÇO de vender
produtos hortifrutigrangeiros com resíduos de agrotóxicos. Por ora, o Juiz suspendeu a liminar
inicial e o processo segue até mérito final.
Nota da Aenda: Já pensou quanto custará uma folhinha de alface se cada supermercado tiver
que fazer análise prévia de resíduos de agrotóxicos?

05. FÁBRICA ECCO CONTROL EXPLODE EM MAUÁ
Por volta das 10h00 do dia 06fev a fábrica da ECCO CONTROL, em Mauá/SP, explodiu
matando seu proprietário Cristiano Schuller e ferindo duas funcionárias. Um dos produtos mais
famosos da ECCO CONTROL é o formicida FUMACÊ, uma pasta com componentes capazes
de formar uma fumaça densa e pesada. É vendido em pequenos tubos, para aplicação da pasta na
boca dos olheiros dos formigueiros, e a fumaça criada percorre rapidamente as galerias do
formigueiro atingindo todas as panelas.

06. CASO CARBENDAZIM_FDA NEGA AUMENTO DE LMR
A Food and Drug Administration (FDA) manifestou-se negativamente ao pedido da Associação
Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CITRUS-BR) que queria 60 ppb (e não os 10 ppb
em vigor) no suco concentrado como limite de tolerância, visto que no suco diluído em água
vendido ao consumidor este valor é muito maior. A FDA informou que não poderia mudar o
limite, pois a medida era prevista na legislação.

07. OURO FINO ABRE REPRESENTAÇÃO NA CHINA
A empresa OURO FINO decidiu abrir escritório em Xangai / China, país responsável por 75%
das importações de matérias-primas usadas pela companhia em suas unidades de saúde animal e
defensivos agrícolas.

08. DESINDUSTRIALIZAÇÃO: ARTIGO DE ALBERTO TAMER
A China é grande compradora de commodities brasileiras (soja, minérios e petróleo) e já está
diversificando os fornecedores para escapar desta dependência. Apesar de reclamarmos da
invasão de manufaturados da China e outros produtos de valor agregado, o balanço contábil é
muito favorável ao Brasil. Essas e outras observações estão no artigo “É a China que se defende
do Brasil...”, do jornalista Alberto Tamer.
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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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