1

Notícias da AENDA
Abril 2012

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
01. ATOS SOBRE REGISTROS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Em abril a CGAA publicou no Diário Oficial da União:
-- em 17abr = o Ato 09 (10abr) referente a Alterações Diversas
-- em 19abr = o Ato 10 (12abr) referente a Pedidos de Registro
-- em 23abr = o Ato 11 (19abr) referente a inserção da faixa toxicológica colorida na Bula.
-- em 23abr = o Ato 12 (19abr) referente a Pedidos de RET
-- em 23abr = o Ato 13 (19abr) referente a Pedidos de REX
-- em 30abr = o Ato 14 (26abr) referente a Alterações Diversas
QUADRO DOS ATOS EM ABRIL
-- Pedidos de registro P.Tecnico = 03
-- Inclusão de fabricante = 04
-- Pedidos de registro P.Tec Equivalente = 18
-- Inclusão de formulador = 09
-- Pedidos de registro P. Formulados = 29
-- Exclusão de fabricante = 01
-- Pedidos de RET = 14
-- Exclusão de formulador = 01
-- Pedidos de REX = 04
-- Alteração recomendação de uso = 05
-- Cancelamento de registro a pedido = 02
-- Torna sem efeito recomendação uso = 01
-- Cancelamento de pleito de registro = 01
-- Alteração de marca = 03
-- Autorização de importação = 01
-- Alteração de endereço = 01
-- Faixa toxicológica na Bula = 01
-- Alteração de composição = 01
-- Alteração de razão social = 01

-- NOVOS REGISTROS NO SITE DO MAPA
Mais 19 registros foram informados no portal do MAPA:
● Produtos Técnicos Equivalentes
-- Reg 020/12_Glifosato Técnico Biesterfeld (GLIFOSATO da BIESTERFELD)
-- Reg 021/12_Atrazina Técnico Rainbow (ATRAZINA da RAINBOW)
-- Reg 027/12_Fipronil Técnico Alta (FIPRONIL da ALTA)
-- Reg 037/12_Nicossulfuron Técnico R-BRA (NICOSSULFURON da BRA)
-- Reg 039/12_Azoxystrobin Técnico Helm (AZOXYSTROBIN da HELM)
● Produtos Formulados derivados de PTEquivalentes
-- Reg 023/12_Centauro (ACEFATO da ARYSTA)
-- Reg 024/12_Lobster 50 EC (LAMBDA-CIALOTRINA da ROTAM)
-- Reg 025/12_Pampa (PICLORAM + 2,4-D da BRA)
-- Reg 026/12_Facca (PICLORAM + 2,4-D da BRA)
-- Reg 032/12_Stoy 40 SC (NICOSSULFUROM da ROTAM)
-- Reg 033/12_Caparol (PROMETRINA da AGROBIO)
-- Reg 034/12_Arbaten (PROMETRINA da AGROBIO)
-- Reg 038/12_Grassato (GLIFOSATO da ALLIER)
-- Reg 040/12_Grassato SL (GLIFOSATO da ALLIER)
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● Produtos Formulados
-- Reg 019/12_Savana (CLOMAZONA + CARFENTRAZONA-ETILICA da FMC)
-- Reg 028/12_Teor 800 WG (FIPRONIL da BASF)
-- Reg 029/12_Salasat 800 (FIPRONIL da BASF)
-- Reg 030/12_Salasat (FIPRONIL da BASF)
-- Reg 035/12_Teor WG (FIPRONIL da BASF)
Nota da Aenda: Na listagem do site não constam os registros de nos 022, 031 e 036, portanto,
apesar da lista apresentar até o no 040, só estão listados 37 produtos.

-- ALTERAÇÕES DE MARCAS
(a) De Formicida Cocapec_proc 21000.009957/2011-52 para Bioisca (TEPHROSIA CANDIDA
da COCAPEC)
(b) De Chlorimuron Agripec_processo 21000.013373/2005-33 para Kromo 250 WG
(CLORIMUROM-ETIL da NUFARM)
(c) De Potentbr_processo 21000.001275/2009-87 para Diamantebr (IMIDACLOPRID da
OURO FINO)

-- PRODUTOS CANCELADOS
(a) Podium S_reg 023/97 (CLETODIM + FENOXAPROP-P-ETIL da BAYER)
(b) Atrazina 500_reg 01828704 (ATRAZINA da BAYER)

-- INCLUSÃO DE USO CANCELADA
(a) Foi cancelado o item 22 do Ato 6/2012, portanto a inclusão do alvo biológico saúva parda no
produto Regent 800 WG está sem efeito.

-- FAIXA TOXICOLÓGICA COLORIDA NA BULA
Pelo Ato 11 foi informado que é obrigatória a inserção da faixa toxicológica colorida na bula dos
produtos. Essa regularização deve ser efetivada até 01out2012.

-- REGRA DO MAPA PARA INC 02/2008
Segundo o Ato 9, os certificados de análises requeridos pelo art. 3º da INC 02/2008 (teor do
ingrediente ativo e das impurezas relevantes relacionadas no Anexo III) devem ser provenientes
de laboratórios credenciados pelo MAPA, ou estabelecidos no exterior somente quando
detentores da certificação I.S.O. 17025.

-- SUSPENSA IMPORTAÇÃO DE ABAMECTINA DA HEBEI VEYONG
Segundo o Ato 9, as importações de produtos à base de Abamectina oriundos da empresa chinesa
Hebei Veyong Bio-Chemical Co Ltd estão suspensas, por inconsistência em suas especificações
que comprometem a segurança do registro.

-- RETIFICAÇÕES
(a) Retificação Ato 57_DOU 17nov11 (item 19)_em vez de Bio Tuta_reg 68/05, o correto é: Bio
Tuta_reg 68/05, como manipulador
(b) Retificação Ato 65_DOU 28dez11 (item 17)_em vez de Fagot_reg 56/08, o correto é:
Fagot_reg 59/03
(c) Retificação Ato 6_DOU 21mar12 (item 9)_em vez de Cricen (A15121C)_processo
21000.004630/2009-70, o correto é: Cialotan 120 EC_processo 21000.004630/2009-70.

2

3

(d) Retificação Ato 10_DOU 17mar09 (item 4)_o correto é: Nome comum: Tiametoxam +
Chlorantraniliprole
(e) Retificação Ato 10_DOU 17mar09 (item 4)_o Nome químico correto é: 3-(2-chloro-1,3thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine + 3-bromo-4´-chloro-1(3-chloro-2-pyridyl)-2´-methylcarbamoyl) pyrazole-5-carboxanilide.
(f) Retificação Ato 61_DOU 20dez11 (item 30)_o correto é: Para o tratamento de sementes das
culturas de soja, feijão, arroz irrigado, milho e trigo.
(g) Retificação Ato 4_DOU 22fev12 (item 13)_o correto é: Tradecorp do Brasil Comercio de
Insumos Agrícolas Ltda.
(h) Retificação Ato 6_DOU 21mar12 (item 8)_o correto é: Glifosato 480 Agripec_reg 040/95
(i) Retificação Ato 56_DOU 30dez2008 (item 28)_o correto é: Tiger Técnico_reg 048/99
(j) Retificação Ato 12_DOU 18abr2012 (item 9)_o correto é: foi aprovada a exclusão do
fabricante
(k) Retificação Ato 12_DOU 18abr2012 (item 10)_o correto é foi aprovada a exclusão do
fabricante
(l) Retificação Ato 12_DOU 06abr2010 (item 50)_o correto é: Cross Link Consultoria e
Comercio Ltda – Barueri/SP
(m) Retificação Ato 02_DOU 17jan2011 (item 17) e retificado no DOU de 20jun2011_o correto
é: ficando assim: Saltigo GmbH-Operações ChemPark Leverkusen, 51369 Leverkusen –
Alemanha, no produto Dinamic Tecnico_reg 105/01 e Dinamic_reg 106/01
(n) Retificação Ato 60_DOU 09dez2011 (item 18)_o correto é: inclusão dos fabricantes Jiahua
Chemicals Co - Zhejiang - 5 Wujing Road – Jiaxing City – 314021 – Zhejiang/China; Zhejiang
Linghua Chemicals – 131 Ren Min Rd Linghu Town – Huzhou City 313018 – Zhejiang/China;
Linghu Town – Huzhou City 313018 – Zhejiang/China; Nagarjuna Agrichem Ltd – Plot no 177 –
Akkivalasa – P.O. Allinagaram – Srikakulam – 532403 – India, no produto Orthene 750
BR_reg02788394

02. TRATAMENTO ESPECIAL DE SEMENTES E MUDAS

A Instrução Normativa no 5 estabelece critérios para autorização de uso de agrotóxicos em
tratamento de sementes e mudas de cultura diversa às recomendadas em rótulo e bula,
destinadas exclusivamente à exportação, em atendimento a requisitos fitossanitários do país
importador.
O Responsável Técnico por esse tratamento apresentará Plano de Trabalho de acordo com a IN 5
e emitirá Receita Agronômica, especificando que o agrotóxico será utilizado para atender
requisito fitossanitário do país importador.
Nota da Aenda = Se para exportar é possível “dar um jeitinho nas ordens da Lei”, por que esse
modelo não é adotado para sanar os problemas de Uso Não Autorizado no Brasil, que tanto tem
prejudicado agricultores brasileiros? Para os agricultores dos outros países pode, para os
agricultores brasileiros não pode? Ou, será que chegou a hora de alterar a Lei para torná-la
mais razoável?

03. CONTROLE DE RESÍDUOS EM CARNES & OUTROS
Saíram os resultados de 2011 do PNCRC, relativo ao subprograma de controle de resíduos e
contaminantes em Carnes (bovina, suína, equina e de aves), Leite, Ovos, Mel e Pescado. Entre
diversos itens, são monitorados os resíduos de substâncias consideradas pesticidas dos grupos
dos organofosforados, organoclorados, carbamatos e piretróides, e, não houve nenhuma
ocorrência de não conformidade.
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04. CULTURA ORGÂNICA_NOVOS PRODUTOS DE REFERÊNCIA
Mais 2 produtos foram acrescentados à listagem de Especificações de Referência de Produtos
Fitossanitários com Uso Aprovado para a Cultura Orgânica.
-- Baculovirus Anticarsia gemmatalis = agente microbiológico, em pó molhável, para controle de
lagarta-da-soja.
-- Baculovirus Condylorrhiza vestigialis = agente microbiológico, em pó molhável, para controle
de lagarta-do-álamo.
Em 2011 já haviam sido aprovados:
-- Cotesia flavipes = insetos vivos para controle da broca-da-cana
-- Trichogramma galloi = insetos vivos para controle da broca-da-cana
-- Neoseiulus californicus = ácaros vivos para controle do ácaro rajado
-- Tephrosia cândida = isca granulada contendo a leguminosa tefrósia, para controle de formigas.

05. MITIGAÇÃO DE RISCO NOS PORTOS PARA CYDIA
Para aumentar o controle sobre o ingresso da praga Cydia pomonella via cargas de maçã, pera e
marmelo provenientes da Argentina,o MAPA publicou a Resolução No 1, que incluiu os portos
de Itajaí/SC e Rio de Janeiro/RJ no Sistema Integrado de Mitigação de Riscos.

06. ÁCARO HINDU DOS CITROS
Está proibido o trânsito de vegetais e suas partes das espécies Citrus spp., Cocos nucifera,
Acácia sp., Azadirachta indica, Melia azedarach e Sorghum bicolor, por serem hospedeiras do
ácaro hindu dos citros (Schizotetranichus hindustanicus), quando oriundas de Unidades da
Federação onde haja presença da praga.
Os frutos de Citrus spp. Poderão transitar desde que passem por beneficiamento seguido de
inspeção (imersão em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 10 minutos)
Também podem transitar os vegetais hospedeiros e suas partes oriundos de Área Livre da Praga.

07. REGRAS PARA IMPORTAR ABACATES DO CHILE
Os requisitos fitossanitários para importação de abacate (Persea americana) produzidos no Chile
foram divulgados pela IN 9.
As remessas não podem conter a cochonilha Pseudococcus calceolariae e o ácaro Brevipalpus
chilensis.

08. ENFISA REGIONAL SUL-CENTRO OESTE-SUDESTE
Foi realizado em Brasília entre os dias 9 e 12, com resumos das conclusões na Carta de Brasília.
Destacamos as seguintes informações adquiridas durante o evento:
-- Rio Grande do Sul vai enviar ofício às empresas dando prazo para atender a exigência sobre
país de origem.
-- Santa Catarina está gestando um novo Decreto para adequação a novas diretrizes federais.
-- Espírito Santo informou que o IBAMA está multando as revendas por não pagarem a TCFA.
-- Goiás está elaborando minuta de IN sobre comércio eletrônico. Também vai trabalhar em
Orientação Técnica sobre fiscalização do transporte de agroquímicos, juntamente com CGAA e
Industria.
-- Minas Gerais está concluindo uma matriz de requisitos mínimos para cadastro de produto.
-- Geral = os Estados da região estão trabalhando para a retirada de produtos impróprios.
Algumas dificuldades de logística têm ocorrido. O INPEV trabalha para que esses produtos
impróprios possam usar a rede de recebimento das embalagens vazias, mas esbarra em uma
Resolução do CONAMA que precisa ser alterada.
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09. MARCA FITOSSANITÁRIA EM EMBALAGENS DE MADEIRA
Está em Consulta Pública através da Portaria 47 o projeto de Instrução Normativa
regulamentando os requisitos e critérios para o uso da marca reconhecida internacionalmente
para a certificação fitossanitária de embalagens e suportes de madeira no trânsito internacional.

10. GTs COSAVE 2012
Foram designados os técnicos para compor os Grupos de Trabalho do COSAVE em 2012,
através da Resolução DSV no 02. Os GTs são: (a) Comissão de Medidas Fitossanitárias; (b)
Amostragem, Inspeção e Certificação; (c) Quarentena Vegetal; (d) Sanidade Florestal; e, (e)
Vigilância Fitossanitária

11. CODEX - RESÍDUOS DE PESTICIDAS NA CHINA
Rogério Pereira da Silva, da Sec. Relações Internacionais, foi autorizado a participar em
Shangai, de 18 a 29abr, da 44ª Reunião do Comitê do Codex sobre Resíduos de Pesticidas, nas
reuniões do GT sobre Cultivos com Suporte Fitossanitários Insuficientes, e, do GT sobre
Princípios para Análise de Risco aplicados ao CCPR.

12. CONTROLE FRONTEIRIÇO NA ESPANHA E BÉLGICA
Marcos de Barros Valadão, Luna Lisboa Alves, Tatiane Almeida do Nascimento, da Sec Def
Agro, e Maria Eduarda de Serra Machado (da Sec. Relações Internacionais) foram escalados
para participar em Madri e Bruxelas, no período de 14 a 22abr, de Missão Técnica para conhecer
os sistemas de controle fronteiriços em sanidade animal, sanidade vegetal e inocuidade de
alimentos implementados pela União Européia em seus pontos de ingresso, no âmbito do Projeto
de Cooperação União Européia-Mercosul.

13. CONGRESSO DE ENTOMOLOGIA NA ARGENTINA
De 16 a 21abr, em Bariloche, ocorreu o VIII Congresso Argentino de Entomologia. Raúl Alberto
Laumann, da EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia, foi designado para participar do
evento.

14. ELIMINAÇÃO DE PATÓGENOS EM BATATA-DOCE NO PERU
A Eng. Agr. Fernanda Rausch Fernandes, da EMBRAPA Hortaliças foi escalada para participar
do Treinamento sobre Conservação in vitro e Eliminação de Patógenos em Batata-doce,
realizado no Centro Internacional da Batata, em Lima, de 15 a 25abr.

15. QUARENTENA VEGETAL DO MERCOSUL NA ARGENTINA
Entre 22 a 28abr ocorreu em Buenos Aires a 1ª Reunião 2012 do Grupo Técnico Permanente em
Quarentena Vegetal do MERCOSUL. As Fiscais Agropecuárias Fátima Maria Eugênio de Sousa
Oliveira e Fernanda Antinolfi Lovato foram designadas delegadas do Brasil para o evento.

16. COMISSÃO DE MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS DA FAO NA ITÁLIA
O Fiscal Agropecuário Alexandre Moreira Palma paricipou da reunião do Comitê de Normas de
Medidas Fitossanitárias da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais da FAO, em
Roma entre 21 a 28abr, como membro titular do Comitê de Normas pela região da América
Latina e Caribe.
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17. RECOMPOSTA A CÂMARA DE CITRICULTURA
Os membros da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Citricultura foram designados pela
Portaria 326. O Presidente desta Câmara é Marco Antonio dos Santos, que representa a CNA.

18. CONAB_7º LEVANTAMENTO DE GRÃOS
Entre 19 e 23mar a CONAB realizou o 7º levantamento da safra de grãos 2011/2012.
-- O total de produção da safra de grãos (*) 2011/2012 será 2,2% menor que o da safra
2010/2011.
(*) Grãos para esse fim significa = algodão em pluma, amendoim, arroz, feijão, girassol,
mamona, milho, soja, sorgo, aveia, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.

19. GRUPO DE TRABALHO PARA O MATOPIBA
A expressividade da agropecuária de partes do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia
mereceu a criação de um GT para levantar informações e analisar políticas públicas no âmbito do
MAPA. Diversos departamentos do MAPA e a EMBRAPA compõem esse GT.

20. NOVA CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO DA CGAA
Érika Mangilli deixou a Chefia de Fiscalização e em seu lugar foi designado Álvaro Ávila do
nascimento Inácio, que ocupa a função de Coordenador Substituto da CGAA.

21. FISCALIZAÇÃO DO SEGURO RURAL
O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, através da Resolução 34, alterou os
procedimentos na fiscalização das operações de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.

ANVISA
ANVISA – SETOR FITOSSANITÁRIO
01. MONOGRAFIAS EM CONSULTA PÚBLICA
-- TRIFLOXISTROBINA (Fungicida) – inclusão de Eucalipto, em aplicação foliar (LMR e IS
não necessários por ser um Uso Não Alimentar).
-- TEBUCONAZOLE (Fungicida) – inclusão de Eucalipto, em aplicação foliar (LMR e IS não
necessários por ser um Uso Não Alimentar).

02. SEMINÁRIO MERCADO&REGULAÇÃO DE AGROTÓXICOS
A apresentação do Prof. Victor Pelaez (UFPR) com dados do mercado mundial e do mercado
brasileiro (2º semestre.2010 + 1º semestre.2011), seguida de debates, teve um expressivo
público. As principais conclusões assinaladas pela ANVISA em entrevistas foram:
-- Grande concentração de mercado no Brasil. As 10 maiores empresas representaram 75% das
vendas.
-- A maioria dos produtos são importados
-- 53% das empresas registrantes não possuem fábrica no Brasil e 24% dessas empresas não
produziram nem comercializaram nenhum produto no período. Foram examinadas 96 empresas,
que representam praticamente 100% do mercado.
-- A Agência vai estudar o prazo da vigência dos registros, a situação das empresas sem fábricas
e outras medidas regulatórias.
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03. ALTERADO O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS EM ABRIL
O atendimento às empresas do setor de agroquímicos agendado para 25 e 26abr foi alterado pelo
GGTOX para 26 e 27abr.

04. AGENDA REGULATÓRIA 2012
Foi publicada a Agenda Regulatória 2012 com os temas prioritários para atuação regulatória da
ANVISA.
● Para a área de TOXICOLOGIA
-- Critérios e Exigências para Classificação Toxicológica
● Para a área de SANEANTES
-- Boas práticas de fabricação
-- Certificado de venda livre
-- Critérios técnicos para registro de produtos cáusticos e corrosivos.

05. SITUAÇÃO DOS PLEITOS DE AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA
A ANVISA atualizou em 25abr no seu portal as planilhas com a situação dos pleitos de registro
de Produtos Técnicos Equivalentes (PTE), Produtos Formulados (PF) e Alterações Pós-Registro
TIPOS DE PLEITOS
FILA
EM ANÁLISE
CONCLUÍDOS
Pleitos PTE (desde 2005)
309
118
331
Pleitos PF (desde 2009)
617
137
558 (*)
Pleitos Pós-Registro
503
xxx
xxx
(*) 558 processos = 150 (2009) + 184 (2010) + 182 (2011) + 42 (2012abr)

06. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL É ALTERADA NOVAMENTE
Segundo a Portaria 498 (revogou a Portaria 424), as responsabilidades dos Diretores está assim
distribuída:
-- Diretoria de Gestão Institucional: Dirceu Brás Aparecido Barbano
-- Diretoria de Coordenação e Articulação do SNVS: Jaime César de Moura Oliveira
-- Diretoria de Autorização e Registros Sanitários: Dirceu Brás Aparecido Barbano
-- Diretoria de Controle e Monitoramento Sanitário: José Agenor Àlvares da Silva
-- Diretoria de Regulação Sanitária: Jaime César de Moura Oliveira
A estrutura interna será configurada dentro de 45 dias.

07. FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DA DIRETORIA
Os procedimentos das reuniões da Diretoria Colegiada foram normatizados pela Portaria 616.

08. CONGRESSO DE ENTOMOLOGIA NA ARGENTINA
Foi designado para participar do VIII Congresso Argentino de Entomologia, em Bariloche de 16
a 22abr, o pesquisador Marcelo Gustavo Lorenzo do Centro de Pesquisa René Rachou da
Fundação Oswaldo Cruz. O pesquisador, inclusive, fará palestra em Simpósio no âmbito do
evento.

09. NOVO SUBSTITUTO DO DIRETOR PRESIDENTE
Para substituir Dirceu Barbano quando necessário, foi designado Diretor Presidente Substituto da
ANVISA o Diretor de Coordenação e Articulação Jaime Cesar de Moura Oliveira, conforme
Portaria MS 537/2012.
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10. CTA 2012: MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
-- Ata de 04abr12: (a) Aprovação de especificações de referencia de Produto Fitossanitário
para Agricultura Orgânica: Foram avaliadas e aprovadas duas especificações: Beauveria
bassiana – isolado IBCB 66 e Phytoseiulus macropilis, elaboradas pelo GT FITORG. O MAPA
deverá publicar no DOU.
Nota da Aenda = O CTA ainda não publicou as Atas das 8ª e 9ª reuniões de 2011.

ANVISA – SETOR DOMISSANITÁRIO
01. SEMINÁRIO DE SANEANTES SOBRE GHS
Com a participação de especialistas internacionais o seminário discutiu a aplicabilidade do GHS
a produtos saneantes. O Presidente da ANVISA, Dirceu Barbano, quer a rotulagem brasileira nos
moldes deste sistema até 2014, mesmo que não seja o GHS oficial do governo brasileiro (O
governo está analisando a minuta de um Decreto para oficializar os trabalhos de implantação do
sistema no Brasil).
As palestras podem ser acessadas no portal da ANVISA.

02. REUNIÃO DE CONTROLE DE VETORES NA ARGENTINA
O Ministério da Saúde designou Ima Aparecida Braga, assessora para Dengue da Secretaria de
Vigilância em Saúde, para participar da Reunião da comissão Intergovernamental de Controle de
Doenças de Transmissão por Vetores, realizada em Buenos Aires entre 15 a 18abr2012.

IBAMA E MMA
01. PROCESSOS DE CONTROLE DA TCFA e CTF
Foi republicada a IN 17/2011, por falhas na 1ª publicação, que regulamenta o processo
administrativo de apuração, determinação e constituição de crédito tributário decorrente de
TCFA (Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental) no âmbito do IBAMA, o auto de infração
por descumprimento das obrigações acessórias daí decorrentes, relativas ao CTF (Cadastro
Técnico Federal) e o parcelamento desses valores ainda não inscritos em dívida ativa e dá outras
providências.

02. INCLUSÃO DE EMBALAGEM NO ROUNDUP NA

Foi publicado no Comunicado no 3 a inclusão de embalagens para o produto Roundup NA_reg
3298/93: (a) Bolsa plástica em caixa de papelão com capacidade de 15 litros; e, (b) Container de
polietileno com capacidade de 500 e 1000 litros.

03. WORKSHOP DA OECD NA FRANÇA
Rui Manoel de Azevedo Gonçalves, do Depto. Gestão Estratégica do MMA, participou do
OECD Expert Workshop on Environmental Indicators, em Paris, de 15 a 19abr.

04. ENCONTRO DE LEPIDOPTERA NO URUGUAI
O analista ambiental Onildo João Marini Filho (Instituto Chico Mendes) participou do IV
Encuentro de Lepidoptera Neotropicales, em Montevidéu, de 21 a 26abr.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
01. MEDIDA PROVISÓRIA 563_TRANSFER PRICE
Essa Medida Provisória alcança vários propósitos e segmentos. Com relação a Preço de
Transferência seu art. 38 altera o disposto na Lei 9.430/1996 (alteração nos artigos 18, 19 e 22).
Em primeiro lugar a MP alterou a margem de lucro usada para o cálculo do imposto (IR e CSLL)
nas importações de insumos, estabelecendo 30% para o setor de produtos químicos (antes era
60% para produtos usados na fabricação local e 20% para produtos só revendidos localmente).
Já para o cálculo a MP seguiu a interpretação da Receita Federal da Lei 9430/1996, consignada
na Instrução Normativa 243/2002 (eleva a carga tributária e não constava em lei). A maior parte
das empresas aplica o Preço de Revenda Menos Lucro (PRL) como método de cálculo do preço
de transferência. O PRL é a média aritmética ponderada dos preços de venda em condições de
pagamento semelhantes e seguindo determinados pré-requisitos. Existem ainda os métodos:
Método dos Preços Independentes Comparados (PIC) e o Método do Custo de Produção Mais
lucro (CPL)
No tocante ao valor dos juros que incidem sobre os empréstimos de coligadas no exterior, este
será definido pela média do mercado (antes essa despesa chamada “juros” podia chegar a 3% de
spread + taxa libor).

02. MEDIDA PROVISÓRIA 564_ FINANCIAMENTOS DE DEFENSIVOS
Essa MP também trata de vários temas. Mas, no art. 4º incluiu os DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
entre os itens autorizados para receber subvenção econômica nas operações de financiamento
(modalidades de equalização de taxas de juros e de concessão de bônus de adimplência sobre os
juros). Para isso a MP altera o art. 2º da Lei 11.529/2007.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
01. SOLUÇÃO DE CONSULTA ENVOLVE TRANSFER PRICE

A Secretaria da Receita Federal publicou a Solução de Consulta no 1, esclarecendo que no caso
de Importação por Encomenda, tanto o importador quanto o encomendante serão responsáveis
pela apuração dos preços de transferência, quando a exportadora for vinculada ao importador e
ao encomendante. Além disso, nos casos em que a importação for proveniente de operação com
empresa em paraíso fiscal, tanto o importador quanto o encomendante serão responsáveis pela
apuração das regras de transferência também, independente de haver vinculação entre as partes.
Nota da Aenda: O preço de transferência é uma forma de cálculo do IR e CSLL que estabelece
margens de lucros dos insumos ou produtos envolvidos nas operações com coligadas no
exterior. O objetivo da regra é evitar que empresas brasileiras façam remessas de lucro para
fora do país para recolher menos impostos.

02. ALTERAÇÃO NO DESPACHO ADUANEIRO PARA EXPORTAÇÃO
A Receita Federal do Brasil alterou os arts. 18, 20, 25 e 34 da IN 28/1994 com a publicação da
Instrução Normativa RFB no 1.266.

03. EQUALIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS_BNDES E FINEP
A Portaria 122 autoriza o pagamento de equalização de encargos financeiros sobre os saldos
médios de financiamento concedidos pelo BNDES e FINEP.
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04. EQUALIZAÇÃO PARA RECURSOS DA POUPANÇA RURAL
A Portaria 127 altera os itens a e b do Anexo da Portaria 452/2010 em relação ao cálculo da
equalização devida no 1º dia útil do mês relativa aos Saldos Médios Diários das Aplicações em
operações de custeio agrícola e pecuário e de comercialização (EGF) contratados com recursos
de Poupança Rural, e também no âmbito do PRONAMP.

05. SOLUÇÃO DE CONSULTA SOBRE PIS E COFINS
Em resposta a uma consulta a Delegacia da Receita Federal em Sâo Paulo confirmou que
encontra-se reduzida a zero a alíquota da COFINS e do PIS incidente na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de defensivos agropecuários classificados na posição
38.08 da TIPI.

06. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS PARA PIS-COFINS E IPI
A Portaria 131 alterou a Portaria 348/2010 que instituiu procedimento especial de ressarcimento
de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP, de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Ao art. 2º
foram anexados dois parágrafos:
§ 5º - Para fins do disposto no inciso V, não deve ser considerado o percentual de indeferimentos
de pedidos de ressarcimento de Contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS efetuados por
empresa incorporada.
§ 6º - O disposto no § 5º aplica-se às incorporações efetuadas até a data de publicação desta
Portaria (23abr2012).

BACEN
01. CARTAS CIRCULARES SOBRE CRÉDITO RURAL

-- Carta circular no 3.546 = divulga os procedimentos relativos à prestação das informações das
aplicações em crédito rural amparadas na Circular 3573/2012, e, altera o Documento 24 do
Manual de Crédito Rural.
-- Carta Circular no 3.549 = ajusta os incisos I e III do art. 1º e o Inciso II do art. 2º da Carta
Circular 3534/2012.

02. RESOLUÇÕES 4.064 / 4.065 / 4.066 / 4.067 / 4068

-- Resolução no 4.064 = altera a Resolução 3.759/2009, para estender o prazo de contratação das
operações e ampliar os limites passíveis de subvenção econômica pela União ao BNDES.
-- Resolução no 4.065 = altera a Resolução 4.010/2011, para incluir setores dentro de linha de
crádito com subvenção da União e elevar o limite de desembolso por grupo econômico
-- Resolução no 4.066 = autoriza a renegociação de operações de crédito rural de custeio e
investimento no âmbito do Pronaf aos agricultores familiares que tiveram prejuízos em
decorrência da estiagem na região Nordeste e das enchentes na região Norte
-- Resolução no 4.067 = autoriza a renegociação de operações de crédito rural de custeio e
investimento para produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem na região
Nordeste e das enchentes na região Norte
-- Resolução 4068 = Altera as condições dos financiamentos vinculados ao Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira - FUNCAFÉ
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MDIC
01. NOVA PORTARIA PARA OPERAÇÕES DE COMERCIO EXTERIOR

Foi editada a Portaria SECEX no 13 que coloca em Consulta Pública por 40 dias uma proposta de
consolidação dos procedimentos das operações de importação, exportação e drawback. Essa
nova Portaria irá substituir a Portaria 23/2011.

02. CERTIFICADO DE ORIGEM ANTES OU DEPOIS DO EMBARQUE?
A SECEX abriu Consulta Pública (Portaria 16) para receber sugestões sobre qual o melhor
procedimento para entrega do Certificado de Origem na análise dos licenciamentos de
importação, nos casos em que o país exportador não expede o referido Certificado antes do
embarque.

03. MAIS ENTIDADES APROVADAS PARA CERTIFICADO DE ORIGEM
A SECEX acresceu mais 4 Entidades à sua lista de autorização para conceder Certificado de
Origem do Brasil: Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil,
Federação das Indústrias do Estado do Amapá, Federação das Indústrias do Estado do Tocantins
e Associação Comercial da Bahia.

04. INPI_ACORDO BRASIL – EUROPA
Depois do e-PATENTES, desenvolvido a partir do sistema europeu e que em julho entrará em
vigor, o INPI está ampliando esta cooperação com o Escritório Europeu de Patentes-EPO. Um
acordo assinado prevê algumas ações para os próximos 5 anos: (a) Realização de eventos em
todo o Brasil para mostrar como obter patentes na Europa; (b) Desenvolvimento de um sistema
de tradução automática dos pedidos de patentes em português para o inglês e outros idiomas e
vice-versa; (c) Discussões sobre o futuro do sistema de patentes.

ANTT
01. RESOLUÇÃO 3.763 VIGORA EM MAIO
Essa Resolução define normas da ABNT para aplicação ao transporte terrestre de Produtos
Perigosos, como o conjunto de equipamentos necessários em situações de emergência, a ficha de
emergência e seu envelope. A resolução revisou a sinalização dos rótulos de risco, dos painéis de
segurança e de outros símbolos aplicáveis. Setas voltadas para cima (dentro de um retângulo)
devem ser colocadas dos dois lados do volume transportado.
É importante também verificar a Resolução 3.762/2012.

CÂMARA FEDERAL
01. AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PARA
Os Deputados Moreira Mendes e Luis Carlos Heinze solicitaram uma Audiência Pública para
discutir o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos da ANVISA. Não há data ainda
marcada.
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02. DEPUTADO PADRE JOÃO CRITICA OS AGROTÓXICOS
Relator de várias audiências públicas no ano passado na Comissão de Seguridade Social e
Família, o Dep. Pe. João criticou fortemente os agrotóxicos em entrevista ao portal
ECOAGÊNCIA. Frases pronunciadas:
-- “A Bayer, por exemplo, ao mesmo tempo que fabrica venenos, também produz medicamentos”
-- “Nesse sentido, eu saúdo o cineasta Silvio Tendler que, com o filme „O Veneno está na mesa ',
aborda essa realidade”
-- “Os dados que as empresas apresentaram de retorno das embalagens vazias de agrotóxicos
não correspondem à verdade”
-- “temos também que aumentar os impostos para essas empresas, porque trazem prejuízos à
saúde, ao Sistema Único de Saúde (SUS), à Previdência Social”
-- “nossos deputados e senadores foram enganados quando aprovaram os transgênicos, com o
discurso que iriam reduzir o uso dos agrotóxicos”
-- Temos 90 técnicos capacitados para isso, somando os profissionais da Anvisa, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério da
Agricultura e Pecuária. E dentro desses 90, menos de 50 efetivamente fiscalizam
-- “É um absurdo a própria academia insistir na tese de que há níveis toleráveis de agrotóxicos”

SENADO FEDERAL
01. ICMS NA IMPORTAÇÃO FIXADO EM 4%

A Resolução no 13 estabelece que será de 4% a alíquota do ICMS nas operações interestaduais
com bens e mercadorias importados do exterior. A Resolução entra em vigor em 01jan2013.

ESTADOS
01. AMAPÁ
-- Credenciamento definitivo da DEDETIZADORA ACON: A Dedetizadora Acon
Ltda ME, de Macapá, obteve seu credenciamento definitivo por 4 anos para realizar os seguintes
tratamentos FitoQuarentenários: (a) Fumigação em Porões de Navios com Fosfina; (b)
Fumigação em Containeres com Fosfina; e, (c) Fumigação em Câmaras de Lona.

02. AMAZONAS
-- ALFA renovou o credenciamento FitoQuarentenário: A empresa ALFA
Comercio e Representações Ltda, de Manaus, renovou sua autorização para prestar os seguintes
serviços: (a) Fumigação em Conteineres; (b) Fumigação em Câmaras de Lona; e, (c) Fumigação
em Porões de Navios.
-- ALFAMA renovou o credenciamento FitoQuarentenário: A empresa ALFAMA
Comercio e Serviços Ltda, de Manaus, renovou sua autorização para prestar os seguintes
serviços: (a) Fumigação em Conteineres; (b) Fumigação em Câmaras de Lona; e, (c) Fumigação
em Porões de Navios.
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03. CEARÁ
-- CULTIVIDA em Guaraciaba do Norte: A 1ª ação do projeto CULTIVIDA da
IHARABRÁS se deu nesta cidade cearense produtora de pimentão, tomate e pepino. Foram 2
dias de palestras onde mais de 1000 pessoas (agricultores e suas famílias) receberam orientações
sobre o uso de EPIs e aplicação correta dos agroquímicos. Além disso, 100 aplicadores fizeram
exames para identificação de possíveis intoxicações. As autoridades e a população fizeram
muitos elogios ao CULTIVIDA.

04. ESPÍRITO SANTO
-- NIKKEY renova autorização FitoQuarentenária: A empresa Nikkey Controle de
Pragas e Serviços Tecnicos Ltda, de Vitoria, renovou por 5 anos seu credenciamento para prestar
os seguintes serviços: (a) Fumigação em Conteineres – Fosfina e Brometo de Metila; (b)
Fumigação em Silos Hermeticos – Silos Pulmão c/ Fosfina e BrMe; (c) Fumigação em Porões de
Navios – Fosfina e BrMe; (d) Fumigação em Câmaras de Lona c/ Fosfina e BrMe; e, (e)
Tratamento Térmica.

05. GOIÁS
-- AGROTEC renova autorização FitoQuarentenária: A empresa Agrotec
Empreendimentos Agropecuários Ltda, localizada em Catalão, renovou seu credenciamento
como prestadora de serviços FitoQuarentenários, usando o tratamento Secagem em Estufa.

06. MATO GROSSO DO SUL
-- UFERMS é fixada em R$ 16,36 para maio e junho: A Resolução SEFAZ 2383
estabeleceu esse valor que passa a valer a partir de 01mai2012. O cadastro de produto passa a
custar R$ 736,20.

07. PARÁ
-- SESA devolve documentação de cadastro: Com a saída da Secretaria de Estado da
Saúde da avaliação dos cadastros de agrotóxicos, a Superintendência de Vigilância em SaúdeSVS está devolvendo a documentação pertinente às empresas com protocolo a partir de
07out2011. Os processos encaminhados antes desta data estão arquivados e a empresa com
interesse em reavê-los deve procurar diretamente a SVS.
-- ORSA FLORESTAL é credenciada para FitoQuarentenários: A empresa Orsa
Florestal S/A, de Almerim, obteve o credenciamento por 5 anos para realizar os seguintes
tratamentos FitoQuarentenários: (a) Tratamento Térmico; e, (b) Secagem em Estufa.

08. PARAÍBA
-- Taxas de cadastro para maio: A UFR/PB passa a valer R$ 33,35 em 01mai2012.
Assim a taxa de cadastro de produto fica aumentada para R$ 200,10.

09. PARANÁ
-- SESA está devolvendo documentos de cadastro: Como não mais faz parte do
sistema de cadastro estadual, a SESA avisa que está devolvendo a documentação protocolada
após a Resolução de nov/2011.
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-- Testes de eficiência e de resíduos na DECISÃO: A empresa Decisão Pesquisa
Agropecuária S/S Ltda, de Ibiporã, obteve o credenciamento do MAPA para realizar pesquisa
com agrotóxicos visando a emissão de laudos de eficiência agronômica, fitotoxicidade e de
resíduos, para fins de registro de produtos.
-- Testes de eficiência na FORNAROLLI: A empresa Fornarolli Ciência Agrícola Ltda,
de Londrina, obteve credenciamento do MAPA para realizar pesquisa com agrotóxicos visando a
emissão de laudos de eficiência e praticanilidade agronômica e de fitotoxicidade, para fins de
registro de produtos.
-- FAQUILMINAS cancela seu credenciamento FitoQuarentenário: A empresa
FAQUILMINAS Ltda, de União da Vitoria, solicitou o cancelamento de seu credenciamento. A
empresa realizava Tratamento Térmico. A Superintendência Federal de Agricultura no Paraná
cancelou a autorização, revogando a Portaria 001/2008.
-- KIMADEIRAS renovou seu credenciamento FitoQuarentenário: A empresa
KIMADEIRAS Industria e Comercio de Madeiras Ltda, de Curitiba, renovou por 5 anos sua
autorização para prestar o serviço: (a) Tratamento Térmico.
-- CD BRASIL renovou seu credenciamento FitoQuarentenário: A empresa CD
BRASIL Fumigações Ltda, de Paranaguá, renovou por 5 anos sua autorização para prestar os
seguintes serviços: (a) Fumigação em Conteiner; (b) Fumigação em Silos Herméticos – Silos
Pulmão; (c) Fumigação em Porões de Navios; e, (d) Fumigação em Câmara de Lona.

-WM
DESINSETIZADORA
renovou
seu
credenciamento
FitoQuarentenário: A empresa WM DESINSETIZADORA Tecnica Ltda, de Curitiba,
renovou por 5 anos sua autorização para prestar os seguintes tratamentos: (a) Fumigação em
Câmara à Vácuo; (b) Fumigação em Conteiner; (c) Fumigação em Silos Herméticos – Silos
Pulmão; (d) Fumigação em Porões de Navios; e, (e) Fumigação em Câmara de Lona.

10. RIO DE JANEIRO
-- SAPO pede cancelamento de sua autorização para serviços
FitoQuarentenários: Foi cancelada, a pedido, o credenciamento BR RJ 139 da empresa
SAPO – Saneamento Ambiental, Projetos e Operações Ltda, da cidade do Rio de Janeiro. Fica
sem efeito a Portaria SFA/RJ/MAPA 607/2007, que havia renovado aquele credenciamento.

11. RIO GRANDE DO SUL
-- OTM renova autorização FitoQuarentenária: A empresa Comercial OTM Ltda, de
Rio Grande, renovou por 5 anos seu credenciamento para prestar os seguintes serviços: (a)
Fumigação em Conteineres; (b) Fumigação em Silos Hermeticos; (c) Fumigação em Porões de
Navios; (d) Fumigação em Câmaras de Lona; e, (e) Tratamento Térmico.

12. RORAIMA
-- PRÉ-CADASTRO de agrotóxicos: A Agência de Defesa Agropecuária de Roraima –
ADERR está procedendo ao pré-cadastro e para tal é necessário enviar (pode ser por meio
eletrônico) os seguintes documentos: (a) Requerimento a Diretora-Presidente Rosirayna Maria
Rodrigues Remor, assinado por representante legal; (b) Comprovante de registro federal; (c)
Cópia do modelo de bula aprovado no MAPA/ANVISA/IBAMA; (d) Cópia do layout do rótulo
aprovado no MAPA/ANVISA/IBAMA; (e) Cópia da Monografia da ANVISA; e, (f)
Comprovação de destinação final das embalagens.
Contatar Carlos Terossi (95) 8112-0253, carlosterossi@hotmail.com
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13. SANTA CATARINA
-- Empresas fora do Estado devem fazer registro na CIDASC: Decisão recente da
Justiça obriga a empresas que não possuem sede no Estado a fazer o registro na CIDASC e esta
pode realizar vistoria na empresa.
-- Suspenso o credenciamento do laboratório LANAL/SENAI: o MAPA
determinou a suspensão do credenciamento do Laboratório de Análises de Alimentos – LANAL,
do SENAI de Chapecó, relativo a Análises Microbiológicas em Alimentos e Água. O laboratório
estava credenciado desde 2008.
-- BRAZIMOVEIS renova autorização FitoQuarentenária: A empresa
BRAZIMÓVEIS Ltda, de Santa Cecília, renovou por 5 anos seu credenciamento para os serviços
de: (a) Secagem em Estufa; e, (b) Tratamento Térmico.
-- LUMAR renova autorização FitoQuarentenária: A empresa LUMAR Serviços de
Expurgos Ltda, de Itajaí, renovou por 5 anos seu credenciamento para os serviços: (a)
Fumigação em Conteineres c/ Fosfina e c/ BrMe; (b) fumigação em Câmaras de Lona c/ Fosfins
e c/ BrMe.

14. SÃO PAULO
-- Relatórios Semestrais não são mais exigidos: A CDA informou que já consegue
acessar as informações relativas a esses Relatórios diretamente no MAPA, e, por isso avisa às
empresas que não é mais necessário entregar esse documento na esfera do cadastro estadual do
Estado.
-- MOSCA renova credenciamento FitoQuarentenário: A empresa MOSCA Grupo
Nacional de Serviços Ltda, de Morungaba, renovou por 5 anos sua autorização para prestar os
seguintes serviços: (a) Fumigação em Conteineres c/ BrMe e Fosfina; (b) Fumigação em
Câmaras de Lona c/ BrMe e Fosfina; (c) Fumigação em Silos Hermeticos; (d) Fumigação em
Porões de Navio.
-- ROFEP renova credenciamento FitoQuarentenário: A empresa ROFEP Serviços
de Dedetização e Sanitização Ltda, de Itapetininga, renovou por 5 anos sua autorização para
prestar os seguintes serviços: (a) Fumigação em Conteineres c/ BrMe e Fosfina; (b) Fumigação
em Câmaras de Lona c/ BrMe e Fosfina; (c) Fumigação em Silos Hermeticos; (d) Fumigação em
Porões de Navio; e, (e) Tratamento Térmico.

NOTÍCIAS DA AENDA
01. TCU ACATA DENUNCIA DA AENDA SOBRE PRAZO DE REGISTRO
O Tribunal de Contas da União investigou denúncia da AENDA sobre o não cumprimento do
prazo de 120 dias para análise dos pleitos de registros de agrotóxicos.
As recomendações do TCU aos órgãos envolvidos – MAPA, ANVISA e IBAMA, foram no
sentido que o processo de registro precisa ser otimizado e ter planejamento integrado.
O TCU deliberou que a ANVISA deve informar no próximo Relatório de Gestão as melhorias
observadas.

15

16

02. ANÁLISE DA FILA NA ANVISA DOS PTEQUIVALENTES
Estudo sobre a situação dos pleitos de PTE até final de 2011, aponta:
Nº de processos
submetidos pelas
empresas a cada ano
Ano de
entrada

Soma
Qtd acumulada
(A)

Processos concluídos
(analisados pela Anvisa no
ano)

Fila acumulada em
número de processos

Ano

Qtd

Soma
acumulada
(B)

Ano

Qtd (A-B)

0
0

2003
2004

2
12
46

2003

2

2

2003

2004

10

12

2004

0
0

2005

35

47

2005

1

1

2005

2006

43

90

2006

17

18

2006

72
102

2007

73

163

2007

43

61

2007

125

2008

200

2008

162

325

2008

64

2009

107

432

2009

32

157

2009

275

2010

178

610

2010

65

222

2010

388

2011

123

733

2011

72

294

2011

439

O tamanho da fila reflete os pleitos que estão aguardando análise + os pleitos que estão sendo
analisados.
Fila acumulada em anos (Fila acumulada vs ritmo de análise do ano)

Ano

Nº processos
acumulados na fila
(A)

Processos analisados
no ano
(B)

2003

2

2004

12

0
0

12,00

2005

46

1

46,00

72

17

4,24

102

43

2,37

200

64

3,13

2009

275

32

8,59

2010

388

65

5,97

2011

439

72

6,10

2006
2007
2008

Fila em anos
(A/B)
2,00

Portanto, um processo de PTE aguarda na média atual mais de 6 anos para ser analisado.

03. O QUE A ANVISA ESTÁ FAZENDO PARA REDUZIR O PRAZO?
A ANVISA informou ao CTU que o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos
encaminhou às empresas ofício em 21set2011 para que solicitassem mais prazo caso os dossiês
apresentados não estivessem de acordo com as regras apresentadas no mesmo Ofício. Informou
que um grande número de processos solicitou extensão de prazo, como prova que os dossiês
estavam sem qualidade.
Nota da Aenda = A ANVISA só esqueceu-se de informar que o citado Ofício trazia novas regras
e que as solicitações de mais prazo das empresas foram justamente para atender a essas novas
exigências. A AENDA está interpelando isso na Justiça.
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04. DESCULPAS DA ANVISA PARA NÃO CUMPRIR O PRAZO
O Relatório do TCU mostra as desculpas da ANVISA apresentadas para o não cumprimento do
prazo de 120 dias:
-- complexidade do sistema de registro;
-- corpo técnico reduzido frente à demanda de processos;
-- corpo técnico tem que atender outras funcionalidades (fiscalização, monitoramento,
reavaliações, informações diversas a ministérios, parlamento, judiciário, etc.)
-- falta de interligação entre os 3 Órgãos
-- para análise de processos pela Equivalência, a ANVISA disponibilizou 5 técnicos, enquanto o
MAPA só 2 técnicos (salvo neste último ano que aumentou para 5)
-- empresas requerentes apresentam dossiês sem qualidade apenas para reservar “lugar na fila”, o
que aumenta a carga de exigências.

05. ACUSAÇÃO DA ANVISA AO TCU SOBRE A AENDA
O Relatório do TCU informa que a ANVISA anotou ser a manifestação da AENDA um gesto
desesperado por causa da reavaliação do inseticida Metamindofos e sua consequente retirada do
mercado.

06. ESCLARECIMENTOS DA AENDA PARA A ANVISA
Em face dos debates ocorridos no II Seminário de Mercado&Regulação de Agrotóxicos, a
direção da AENDA encaminhou correspondência à Diretoria da ANVISA expondo com clareza
as ações da AENDA sobre: (a) Denúncia ao TCU sobre morosidade do sistema de registro; (b)
Postura da Associação sobre as reavaliações; e, (c) Novas exigências do CTA para FIVEBATCH e o prejuízo causado a 280 processos.

07. ARTIGO DA AENDA NO JEA
O Jornal do Engenheiro Agrônomo da AEASP, em sua edição mar/abr, publicou o artigo A
SOJA SEM O METAMIDOFÓS, de autoria do Diretor Executivo da AENDA. O artigo é uma
crônica sobre a confusão no campo à procura de substitutos para o inseticida/acaricida
Metamidofós, principalmente para controle dos percevejos da soja.

08. ATUALIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO
Para atender solicitação dos Órgãos Estaduais a AENDA está preenchendo tabela com os nomes
dos responsáveis nas empresas associadas pelo cadastramento e fiscalização estadual.
Essas pessoas serão as contatadas em caso de problemas no cadastramento ou interdição de
produtos impróprios.

09. SÓCIOS DA AENDA TERÃO DESCONTO NO CROP WORLD
AENDA acertou com a organização do evento Crop World South America 2012 um desconto de
15% para seus associados.

10. ESTUDO DO BNDES USA INFORMAÇÕES DA AENDA
No prognóstico sobre a Indústria de Defensivos Agrícolas o BNDES utilizou dados da AENDA
em algumas passagens.
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11. RELATÓRIOS MENSAIS DA AENDA
-- Notícias da Aenda = disponível mensalmente no site www.aenda.org.br.
-- Novidades em Produtos = Notícias internacionais sobre empresas e produtos, enviadas
para associados e interessados cadastrados todos os meses.
-- 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.
-- Relatório dos Atos de registro do MAPA = Relação de todos os Atos de abr2012,
classificados por objetivos. Exclusivo para associados.

12. REUNIÕES INTERNAS DA AENDA
-- Reunião Técnica sobre Adjuvantes = Foram repassadas as diversas funções destes
produtos, se estão ou não enquadrados na Lei 7.802/1989 e foi iniciada a construção de uma
proposta de norma.

13. COMBATE AOS ILEGAIS E DESVIOS DE USO
● DESVIO DE USO DISCUTIDO NO ENFISA
-- Paraná tem fiscalizado os desvios de uso de produtos domi para
a agricultura, bem como desvios de produtos agrícolas para o uso
urbano. São Paulo e Paraná vão revisar a atual Orientação Técnica
do MAPA sobre desvio de uso.
● PARCERIA ANDAV-AENDA
-- Um Convênio de Cooperação Mútua sobre desvio de uso foi
elaborado entre as duas entidades.

↓
EMPRESAS & INSTITUIÇÕES & PRODUTOS
01. BNDES_ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE DEFENSIVOS

↓

Técnicos do BNDES fizeram uma ampla fotografia da Indústria de Defensivos Agrícolas
brasileira. Resumo do trabalho:
“Este artigo visa descrever as diversas oportunidades de desenvolvimento da indústria de
defensivos agrícolas brasileira, que dispõe de um mercado grande, sofisticado e capaz de se
consolidar como o principal do mundo nos próximos dois anos. No primeiro capítulo, são
descritas as características da agricultura mundial, da brasileira e dos defensivos agrícolas. Nos
segundo e terceiro capítulos são abordadas a dinâmica competitiva e as principais tendências da
indústria. O quarto capítulo lista os principais desafios e oportunidades para a indústria brasileira
diante da dinâmica global do setor. Por fim, no quinto capítulo, são expostas as principais
oportunidades de atuação do BNDES para o apoio ao desenvolvimento do setor.”

02. BOLETIM AGROFINANÇAS
A empresa AGROSECURITY disponibilizou seu boletim de abril sobre os cenários econômicofinanceiros do agronegócio. Visite www.agrometrika.com.br.

18

19

03. ABNT_CP_ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS
ABNT colocou em Consulta Pública uma proposta de normalização sobre armazenamento,
movimentação e gerenciamento de agrotóxicos e afins em armazéns, depósitos e laboratórios.

04. CULTIVIDA DA IHARABRAS
Para maior conscientização dos produtores rurais sobre a segurança do trabalhador na hora de
manusear e aplicar os agroquímicos a IHARABRAS lançou o programa CULTIVIDA. Durante 5
anos a empresa fará em municípios com altos índices de acidentes ou intoxicações. O programa
projeta a realização de palestras incentivando as redes de assistência técnicas de agricultura e de
saúde dos municípios a fomentarem a educação neste sentido. O programa também fará
demonstrações diretamente em famílias de lavradores.

05. SIPCAM ISAGRO BRASIL MUDA PARA SIPCAM UPL BRASIL
A filial de Igarapava/SP da Sipcam Isagro Brasil S.A. mudou a razão social para SIPCAM UPL
BRASIL S.A.

06. DIRIGENTES DA ABIFINA PARA 2012-2014
A Associaçao Brasileira das Industrias de Quimica Fina, Biotecnologia e Especialidade –
ABIFINA elegeu seus dirigentes para o biênio 01abr2012 a 31mar2014.
Presidente – Ogari de Castro Pacheco
Vices-Presidentes – Nelson Brasil de Oliveira (1º Vice); Marcos Henrique Oliveira
(Planejamento); Dante Alario Junior e Peter Martin Andersen (Farmacêutico); Jean Daniel Peter
e Nicolau Pires Larges (Farmoquimico); Lelio Augusto Maçaira (Cadeia Quimica); e, Luis
Henrique Rahmeier (Agroquímico).

↓
EVENTOS
● EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA AENDA
01. II CONGRESSO ANDAV

↓

O Congresso será no TransAmérica Expo Center, localizado à Av. Dr. Mario Vilas Boas
Rodrigues 387 – Sto. Amaro (ao lado do Hotel TransAmerica e Teatro Alfa). Para inscrição e
outras informações visite www.informagroup.com.br/andav.

02. WORKSHOP AMEAÇAS FITOSSANITÁRIAS PARA O BRASIL
Você sabia que a Tristeza dos Citros (1937), Cancro dos Citros (1957), Pinta Preta dos Citros
(1980), Bicudo do Algodão (1983), Vassoura-de-bruxa do Cacau (1895_Suriname e
1989_Bahia), Cydia da Maçã (1991), Mosca da Carambola e Frutiferas (1996), Sigatoka Negra
da Banana, Mosca Negra dos Citros (2001), Ferrugem Asiática da Soja (2001) e Greening dos
Citros (2004) foram todas pragas introduzidas no Brasil?
O Workshop promovido pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária – SBDA tratou
dessas questões. Vejam algumas palestras no link:
http://inovadefesa.ning.com/group/workshops-2012/forum/topics/palestras-workshop-deameacas-fitossanitarias-brasilia-df-26-a-30
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03. PALESTRAS NO LABORATÓRIO TECAM
Divulgamos duas palestras proferidas no evento dos 20 anos do TECAM.
-- MAPA (Luiz Rangel) = Evolução do Uso de Agroquímicos e o Impacto na Produção de
Alimentos.
-- IBAMA (Marlos dos Santos) = Evolução da Análise de Risco Ambiental dos Agrotóxicos no
Brasil.

04. CROP WORLD SOUTH AMERICA
Este ano será no ANCHAM-Business Center, Rua da Paz 1431, Chácara Sto. Antonio, São Paulo
/ SP, nos dias 22 e 23mai. Para inscrição e mais detalhes acesse www.cropworldsa.com.br.

● EVENTOS DIVULGADOS
01. CURSO CLASSIFICAÇÃO DE MISTURAS SEGUNDO GHS
A INFOBASYS, empresa especializada em soluções sobre fabricação, transporte, manipulação,
estocagem, processamento e distribuição de produtos químicos, está promovendo este curso nos
dias 07, 08 e 09mai no CRQ de São Paulo. Site: www.infobasys.com.br.

02. PERSPECTIVAS AGRIBUSINESS 2012 E 2013
Este Seminário será realizado em São Paulo no dia 22mai, no Sheraton São Paulo WTC Hotel e
é uma promoção da Bm&fBovespa. Contatar marketing@bvmf.com.br.

03. ISAA 2013

O 10th Internacional Symposium on Adjuvants for Agrochemicals sera em Foz do Iguaçu, entre
22 e 26abr2013.
Maiores informações sobre o evento em: http://events.isaa-online.org/page/163/welcome-to-isaa2013.html

04. CURSO SOBRE BACILOS NA EMBRAPA
A EMBRAPA MEIO AMBIENTE organizou este mês em parceria com o Instituto Biológico,
CHR Hansen e Fundação Arthur Bernardes, um curso sobre identificação e quantificação de
Bacillus subtilis e Bacillus lichenniformis, usados no controle biológicos de doenças de plantas.

05. SEMINÁRIO ITAL SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA
A Portaria MS 2914/2011 foi analisada no Seminário promovido pelo ITAL este mês. A Portaria
dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade.

06. RALLY DA SAFRA 2012 DA AGROCONSULT
O encerramento do 9º Rally da Safra ocorreu no início do mês na FIESP. Foram percorridos
60.000 km em 13 Estados e Distrito Federal. No geral, a safra da soja brasileira deve ser de 65,2
milhões de toneladas (contra 75,3 milhões da safra anterior). O milho atinge 64,5 milhões de
toneladas com a soma de 36,5 MTon do verão e 28 MTon da safrinha.

07. SEMINÁRIO SOBRE CRÉDITO&SEGURO NO AGRONEGÓCIO
ABAG e MAPA promoveram em São Paulo/SP o seminário Instrumentos de Crédito e Seguro
para o Agronegócio, passando a limpo os temas: (a) Apoio a comercialização; (b) Sistema de
financiamento; e (c) Central de risco e seguro.
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08. 39 ANOS DA EMBRAPA
No dia 25abr a EMBRAPA comemorou 39 anos de existência. Durante a festividade foi
apresentado o site www.agrosustentavel.com.br.

↓
NOTÍCIAS DIVERSAS
01. ESTIMATIVA DE VENDA DE AGROQUÍMICOS PARA 2012

↓

Em entrevista ao jornal FOLHA DE S.PAULO dirigentes do SINDAG e ANDEF estimaram em
4% o aumento das vendas para este ano.

02. CNA APONTA RESÍDUOS NÃO AUTORIZADO EM IMPORTADOS
A Confederação Nacional da Agropecuária reclama que o Brasil está importando alimentos com
resíduos de agrotóxicos não autorizados no Brasil, e há uma enorme pressão governamental
contra agricultores brasileiros que se vêem obrigados a usar produtos não indicados para
determinadas culturas, por absoluta falta de opção de produtos devidamente registrados para
essas culturas agrícolas.

03. MONSANTO PODE DEVOLVER ROYALTIES NO SUL

O Juiz Giovanni Conti, em recente decisão na 15a Vara da Justiça Federal de Porto Alegre/RS,
desobrigou os sojicultores do pagamento de royalties na compra das sementes da MONSANTO
e ainda mandou a empresa devolver o que foi cobrado a partir da safra 2003/2004. Vale recorrer.

04. MONSANTO E O ROYALTY PARA A SOJA INTACTA RRpro
Deve começar a venda desta nova soja que incorpora tolerância ao herbicida Glifosato e traz Bt
para controle de lagartas, e, independente da luta travada na Justiça, a empresa pretende cobrar
R$ 115,00 por hectare para a utilização de sua nova tecnologia.

05. INQUERITO DO MPF SOBRE EPOXICONAZOL
O Ministério Público Federal resolveu abrir Inquérito Civil Publico contra o produto
EPOXICONAZOL, com base nas Peças Informativas no 1.34.001.004051/2001-56; e, para isso
publicou a Portaria 02.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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