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Notícias da AENDA
Maio 2012

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
01. ATOS SOBRE REGISTROS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Em maio a CGAA publicou no Diário Oficial da União:
-- em 16mai = o Ato 16 (11mai) referente a Alterações Diversas
-- em 23mai = o Ato 17 (21mai) referente a Pedidos de Exportação- REXs
-- em 23mai = o Ato 18 (21mai) referente a Pedidos de Pesquisa-RETs
-- em 23 e 30mai = o Ato 19 (21mai) referente a Pedidos de Exportação-REXs
-- em 23mai = o Ato 20 (21mai) referente a Alterações Diversas
QUADRO DOS ATOS EM MAIO
-- Pedidos de RET = 8
-- Autorização de importação = 9
-- Pedidos de REX = 14
-- Alteração recomendação de uso = 3
-- Transferência de título de registro = 1
-- Alteração de marca = 5
-- Transferência de título de RET = 1
-- Alteração de endereço = 1
-- Inclusão de fabricante = 1
-- Alteração de composição = 3
-- Inclusão de formulador = 12
-- Alteração de razão social = 3

-- ALTERAÇÕES DE MARCAS
(a) De Protectin_reg 0510 para Tiofanato-metílico 500 Helm (TIOFANATO METÍLICO da
HELM)
(b) De Brumix 600 SC_proc 21000.011798/2011-56 para Azteca 600 SC (AZOXISTROBINA +
TEBUCONAZOL + CARBENDAZIM da ROTAM)
(c) De Maxim Quattro Profissional_proc 21000.000548/2010-18 para Maxim Quattro
Professional (AZOXISTROBINA da SYNGENTA)
(d) De Triziman WG_reg 018007 para Unizeb Gold (MANCOZEBE da UPL)
(e) de Teor 800 WG_reg 02812 para Rhyme (FIPRONIL da BASF)

-- TITULARIDADE DE REGISTROS
(a) Produtos da BAYER que agora são da FMC: Rovral_reg 00878600 (IPRODIONA),
Prochloraz Técnico_reg
001291 (PROCLORAZ), Iprodione Técnico_reg 01418401
(IPRODIONA), Rovral SC_reg 02208591 (IPRODIONA) e Attic_reg 15408 (IPRODIONA).

-- REGRA DO MAPA PARA INC 02/2008 - CORREÇÃO
Em abril = 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.
Correção em maio = ...devem ser provenientes de laboratórios credenciados no MAPA ou
detentores da certificação I.S.O. 17025, no Brasil ou no exterior.
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-- RETIFICAÇÕES
(a) Retificação Ato 13_DOU 23abr12 (item 1)_em vez de Gastoxin-B 57, o correto é
Phostek_reg 00797 (FOSFETO DE ALUMINIO da BERNARDO QUÍMICA/BEQUISA)

02. SUSPENSOS OS ATENDIMENTOS A EMPRESAS
Através do Ofício 07/2012 a DFIA suspendeu temporariamente os atendimentos pelo MAPA aos
representantes das empresas nas rodadas pré-combinadas com IBAMA e ANVISA. Não foi
definido um prazo para retomada, mas informado que está em curso uma reforma da estrutura
física da CGAA, reforço no número de técnicos e uma implantação de modelo eletrônico voltado
para os registros.

03. FAIXA COLORIDA TAMBÉM NA BULA_PRAZO

Pelo Ato no 11 de 19abr2012 o MAPA determinou que as bulas também tivessem a coloração da
faixa e os pictogramas inseridos, tal qual os respectivos rótulos. A partir de 01out2012 a
fiscalização poderá autuar nas fábricas as mercadorias que não estiverem seguindo essa
determinação.
Nota da Aenda: A AENDA encaminhou correspondência à CGAA ponderando que estão
chegando estoques remanescentes da safra passada, além das produções deste 1º semestre para
atender a safra de verão, e, não seria racional abrir caixa por caixa para troca de bulas. A
sugestão é que só autuassem os lotes produzidos a partir de 01out2012 (ou outra data, como
01ago2012) que não estivessem adequados à nova regra. Ainda não recebemos um retorno.

04. NOVO MANUAL PARA REGISTRO
Foi atualizado o Manual de Procedimentos de Registro de Agrotóxicos. Está dividido em 4
Capítulos: (a) Aspectos Gerais; (b) Tipos de Registro; (c) Alterações e Orientações; e, (d)
Consulta à Legislação. Contém ainda um ANEXO com modelos de Requerimentos, Certificados,
Pareceres e Outros documentos, além de um modelo de bula. Trabalho de fôlego!
Nota da Aenda = O modelo de bula do Manual não traz a faixa com coloração ou indicação
para que seja colorida.

05. NOVOS FITOSSANITÁRIOS PARA CULTURA ORGÂNICA
Mais 5 especificações de referência de produtos fitossanitário para uso em agricultura orgânica
foram aprovadas:
-- Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 (agente microbiológico de controle)
-- Trichoderma stromaticum, isolado CEPLAC 3550 (agente microbiológico de controle)
-- Azadirachta indica (óleo de amêndoas de sementes secas de Azadirachta indica)
-- Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 (agente microbiológico de controle)
-- Phytoseiulus macropilis (agente biológico de controle)

06. 44ª CCPR_RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA EM XANGAI
A Chefe da Delegação do Brasil, Ana Carolina Miranda Lamy, encaminhou Relatório pontuando
as discussões em torno de cada um dos documentos da pauta da reunião. Pelo relato é perceptível
a postura mais atuante da delegação brasileira nos debates, fruto do amadurecimento e
aprofundamento dos estudos pelos técnicos do GTPR.
A AENDA esteve representada na delegação brasileira através da Cleide Oliveira (VIGNA) e
que representa a AENDA no GTPR.
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07. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA MONILÍASE
Para tentar evitar a entrada no Brasil do fungo Moniliophthora roreri (Monilíase do Cacaueiro),
com o maior intercâmbio fronteiriço atual, o MAPA instituiu o Grupo Nacional de Emergência
Fitossanitária para elaborar um Plano de Contingência com a publicação da Instrução Normativa
no 13. Mas, a IN já traz algumas diretrizes para as ações fitossanitárias e administrativas.
Os Estados com maior concentração de cacaueiros silvestres e cultivados foram classificados
quanto ao risco:
I – ALTO RISCO = Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia
II – MÉDIO RISCO = Amapá, Mato Grosso e Pará
III – BAIXO RISCO = Bahia e Espírito Santo

08. MONITORAMENTO DE RESIDUOS EM CARNES E OUTROS_2012
Foi elaborado o Subprograma de Monitoramento em Carnes (Bovina, Aves, Suína e Eqüina),
Leite, Pescado, Mel, Ovos e Avestruz para o exercício de 2012, referente ao Plano Nacional de
Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal-PNCRB.
As análises serão realizadas em laboratórios oficiais e credenciados pertencentes à Rede
Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária.

09. REGRAS PARA IMPORTAR CASTANHA DE CAJÚ DE GÂMBIA
Além dos requisitos gerais, é necessário uma Declaração Adicional para informar que o lote foi
tratado para o controle do besouro Trogoderma granarium, especificando o produto e sua
concentração, a dose e o tempo de exposição.

10. REUNIÃO TÉCNICA NO PERU
Entre 13 a 17mai foi realizada em Lima a Reunião Técnica sobre Normativa Relativas às Frutas,
Hortaliças e Produtos Fitossanitários. Representou o MAPA a Fiscal Federal Agropecuário
Fátima Maria Eugênio de Sousa Oliveira.

11. REUNIÃO SOBRE PRAGAS EM CONTAINERES
Sebastião Roberto Bressan, Fiscal Federal Agropecuário da SFA/Bahia foi indicado para
participar da Reunião do Grupo de Trabalho de Especialistas para a diminuição do movimento
de pragas por cantaineres marítimos, em Johor Bahru/Malásia, entre 25mai e 03jun.

12. AGRICULTURA DE PRECISÃO
O GT_Agricultura de Precisão da Câmara Temática de Insumos Agropecuários esteve reunido
na ESALQ, em Piracicaba/SP. O GT fez um histórico das atividades desenvolvidas pelo Comitê
Brasileiro de AP, e a intenção é suprir provisoriamente aquele Comitê. Foi definido o
questionário para uma pesquisa sobre a adoção de AP no Brasil. AENDA participou.

13. CONAB_SUBVENÇÃO DE MILHO “VENDA BALCÃO”
Em apoio aos municípios na área da SUDENE com perdas pela estiagem a CONAB vai realizar
venda direta de milho em grãos ao preço de R$18,10 por saca de 60 kg, na totalidade de 200 mil
toneladas dos estoques públicos. Cada adquirinte poderá comprar até 3 toneladas.
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ANVISA
ANVISA – SETOR FITOSSANITÁRIO
01. MONOGRAFIAS ALTERADAS
-- FLUAZIFOPE-P (herbicida) – inclusão de brócolis, couve-flor e repolho em pré-emergência
(LMR = 0,05 mg/kg e IS = 28 dias); inclusão de mandioca em pós-emergência (LMR = 0,02
mg/kg e IS = 28 dias).
-- MANDIPROPAMIDA (fungicida) – inclusão de abóbora e abobrinha em aplicação foliar
(LMR = 0,3 mg/kg e IS = 1 dia).
-- TEBUTIUROM (herbicida) – inclusão de uso não-agrícola, para aplicação em margens de
rodovias e ferrovias, áreas sob rede de transmissão elétrica, pátios industriais, oleodutos e
aceiros.

02. PRODUTOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA
Mais 6 Produtos de Referencia foram acrescentados à lista:
-- CLOTIANIDINA = Focus Técnico_reg 6803
-- ESPINOSADE = Spinosade Tecnico_reg 7598
-- IPRODIONA = Iprodione Tecnico_reg 1418401
-- MICLOBUTANIL = Systhane Tecnico DAS_reg 08404
-- PROPICONAZOLE = Propiconazole Tecnico_reg 2748398
-- TIDIAZUROM = Thidiazuron Tecnico BCS_reg 3505
Nota da Aenda: Finalmente foi retirada a duplicidade do Dicloreto de Paraquate_reg 678498;
agora são 131 produtos.

03. SUBNOTIFICAÇÃO DAS INTOXICAÇÕES
Em entrevista à Agência Brasil, o Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e
do Trabalhador, Guilherme Franco Netto, declarou que entre 2006 e 2011 o número de casos
registrados de intoxicação por agrotóxicos subiu de 3.000 para 8.000, mas que muitos casos
ainda deixam de ser relatados.

04. MAIS 3 ARESTOS NÃO ACATAM RECURSOS
-- ARESTO 64 = nega provimento a recurso da NUFARM sobre o pedido de registro de
Epoxiconazole Tecnico Nufarm
-- ARESTO 65 = nega provimento a recurso da PRENTISS sobre o pedido de registro de
Imidacloprido Tecnico Prentiss
-- ARESTO 66 = nega provimento a recurso da BRA sobre o pedido de registro de
Imidacloprido Tecnico BRA

05. I SEMANA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO CONGRESSO
Durante esta 1ª semana da ANVISA no CONGRESSO, o tema AGROTÓXICO foi bem
explorado. Das 8 audiências nas Comissões do Senado e da Câmara, 2 foram sobre esse assunto.
-- Na abertura do evento, a Senadora Kátia Abreu, representando a CNA abordou o tema
AGROTÓXICOS, solicitando agilização no processo de registro para proporcionar maior
concorrência no mercado.
-- Regulação&Mercado de Agrotóxico e Uso dos Defensivos Agrícolas na produção
Agropecuária e suas implicações na saúde e no meio ambiente foi o mote no SENADO.
-- Impacto de Agrotóxicos na Saúde foi a temática na CÂMARA.
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06. ACESSO À INFORMAÇÃO
Em atenção à nova Lei 12.527/2011, que entrou em vigor este mês, a ANVISA elaborou
Portarias com os procedimentos para acesso às informações de posse da Agência:
-- Portaria 748-A = Institui a Comissão Permanente de Avaliação de Documento Sigiloso
-- Portaria 748-B = Define os assuntos que deverão receber tratamento sigiloso
-- Portaria 748-C = Define o procedimento para o fornecimento de cópia de documentos e vista
de autos.

07. EVENTO SOBRE SEGURANÇA SANITÁRIA NA SUIÇA
Patrícia Oliveira Pereira, Leandro Teixeira de Morais, Ana Paula Teles Ferreira Barreto e
Norberto Rech, especialistas e assessores em Regulação e Vigilância Sanitária, foram designados
para participar do evento “A Garantia da Segurança Sanitária dos Produtos – Os Desafios das
Autoridades Sanitárias em um Mundo sem Fronteiras”, em Genebra/Suiça, de 15 a 26mai. Ana
Paula Soares Juca da Silveira e Silva, Chefe do Núcleo de Assessoramento em Assuntos
Internacionais, e Marcia Beatriz Dieckamann Turcato, Chefe da Assessoria de Comunicação de
Eventos e Cerimonial, também representaram a ANVISA nesta ocasião.

08. CURSO SOBRE SEGURIDADE NO CONSUMO NOS USA
Nizia Martins Sousa e Stela Candioto Melchior foram autorizadas a participar do curso “La
Gestión de Sistemas de Vigilância Del Mercado sobre Seguridad de lós Productos de Consumo,
em Washington/EUA, entre 19 e 26mai.

09. CTA 2012: MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
-- Ata de 04abr12: (a) Apresentação dos pontos pendentes MAPA do ano de 2011 e encaminhamentos:
▪ Substitutos do Endossulfam: MAPA encaminhará a lista até 12abr2012;
▪ Registro de Produtos Técnicos e Produtos Formulados importados: MAPA vai cancelar os registros nos quais
forem encontradas incorreções ou quando a empresa não fizer o registro do produtos técnico;
▪ Transferencia de Titularidade: MAPA colocou que a responsabilidade fiscal é do registrante. ANVISA lembrou
a necessidade de observar que existe uma decisão judicial impedindo tal ato;
▪ IN de Marcas: MAPA vai circular documento e o CTA analisará na sua 4ª reunião;
▪ IN de Reavaliação: ANVISA informou que não houve mais reunião do grupo. O CTA entendeu que esta Norma
será tratada com maior prazo;
▪ Desvios de produtos domissanitários: CTA propõe uma reunião com GGSAN. A discussão ficou prevista para
reunião de junho.
▪ Definições para enquadramento de produtos atípicos como agrotóxicos: O grupo dos coordenadores de
avaliação vai elaborar uma proposta;
▪ Regularização de empresas registrantes de agrotóxicos: IBAMA irá apresentar proposta em julho;
▪ Harmonização dos sistemas de informática para art 41 do Decreto 4074/2002: Os órgãos estão em processo de
construção/aprimoramento dos seus sistemas. Assunto voltará na última reunião de 2012;
▪ Impurezas de 2,4-D: O IBAMA trará informações sobre a alteração da INC 02/2008 na próxima reunião; e,
▪ Reunião das Consultorias Jurídicas para avaliação conjunta das INCs: ANVISA vai encaminhar esse assunto.

Nota da Aenda = O CTA não abordou o fato do MAPA não ter divulgado ainda as Atas das 8ª e
9ª reuniões de 2011.
(b) Encaminhamentos sobre Abamectina: Será publicada pelo MAPA a suspensão das importações do fabricante
Hebei Veyong. (c) Elaboração de documento para o plano governamental de enfrentamento ao uso de
agrotóxicos coordenado pela Sec. Geral da Pres. Republica: Reunião sobre isto foi marcada para 20abr2012. (d)
Política Nacional de Agroecologia: ANVISA participou da reunião e apresentará ao CTA. (e) Pedido de apoio ao
JMPR: Uma consulta será feita à área internacional (sic!). (f) Encaminhamentos para a IN de alteração de
formulação: MAPA vai encaminhar a análise do seu Depto. Jurídico; ANVISA vai tentar marcar uma reunião com
o Jurídico dos 3 órgãos. (g) Priorização para registro de ácido abscísico: Este produto é um bioquímico e deve
seguir a fila própria deste tipo de avaliação. (h) Registro emergencial para o caju: IBAMA entende que o GT
minor crop elabore um fluxograma para avaliar a possibilidade de inclusão da cultura. (i) Especificações de
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referencia de Produto Fitossanitário para Agricultura Orgânica: Foram avaliadas e aprovadas duas
especificações: Beauveria bassiana e Phytoseiulus macropilis e o CTA pediu que o GT de FITORG desenvolva as
especificações para o Enxofre e o Cobre. (j) Registro de produto para uso emergencial para controle da
cochonilha-de-carmim (Dactylopius opuntiae) na palma forrageira: O pedido foi encaminhado pela FAEPA
perdeu seu objeto, pois já existe um produto emergencial para esse efeito e que está em avaliação para registro.

IBAMA E MMA
01. ALTERADA A PORTARIA DE AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA
Foi publicada a Portaria 06 em 17mai2012 alterando os anexos da Portaria 84/96 para
atualização dos testes que devem ser entregues na solicitação de registro de agrotóxicos e afins
para avaliação ecotoxicológica. Basicamente foram retirados os testes toxicológicos que hoje são
avaliados pela ANVISA, porquanto a Portaria 84/96 foi editada antes do surgimento da Agência.
Por Ofício, o IBAMA informou sobre a publicação no DOU das alterações e destacou com
referência às partes F e G da Portaria:
-- Produtos Técnicos = apresentar somente os estudos de toxicidade oral aguda (F.1.1.1) e efeitos
na reprodução de 2 gerações sucessivas de ratos (G.2.2)
-- Produtos Formulados e Atípicos = apresentar apenas o estudo de toxicidade oral aguda
(F.1.1.1)

02. INCLUSÃO DE EMBALAGEM EM PRODUTO NÃO AGRÍCOLA
O produto Scout NA_reg 3383/93 (GLIFOSATO da MONSANTO) incluiu embalagens tipo Big
Bag, saco com alça produzidos em ráfia de polipropileno tratado com anti-UV, contendo bolsa
plástica interna em polietileno. Segundo o Comunicado IBAMA no 04, as embalagens incluídas
no registro têm capacidade para 200 kg, 500 kg, 1.000 kg e 1.200 kg. O Comunicado 4 também
informa que foram procedidas alterações na formulação.

03. NOVO PRESIDENTE DO IBAMA
Curt Trennepohl solicitou dispensa do cargo e para seu lugar foi empossado o Eng. Químico
Volney Zanardi Junior. O novo Presidente é doutor em Ciências Ambientais e mestre em
Ecologia. Exercia o cargo de Diretor do Depto de Gestão Estratégica da Secretaria Executiva do
MMA.

04. TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
A empresa de transporte interestadual de produtos perigosos via marítima, terrestre ou fluvial
terá que obter uma Autorização Ambiental, conforme dispõe a Instrução Normativa no 5. Essa IN
é uma medida imposta pela Lei Complementar no 140/2011, em seu art. 7o. Para transporte
dentro de um mesmo Estado continuam válidas as regras editadas pelo respectivo órgão estadual
de meio ambiente.

05. MMA CRIA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Foi criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente o PEAAF – Programa de Educação
Ambiental e Agricultura Familiar, através da publicação da Portaria no 169.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
01. LEGISLAÇÃO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
A Lei 12.527/2011 entrou em vigor esse mês e para regulamentá-la foi publicada m Decreto e
duas Portarias:
-- Decreto no 7.724 de 16mai2012
-- Portaria Interministerial no 457 de 16mai2012, que institui o Serviço ao Cidadão
-- Portaria Interministerial no 458 de 16mai2012, que estabelece procedimentos para os pedidos
de informação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
01. PARECER SOBRE APLICAÇÕES DOS MÉTODOS PRL E PVL

A Receita Federal do Brasil, através do Parecer Normativo no 1, deu explicações para aplicação
destes métodos usados na caracterização de lucros visando a transferências de numerários para o
exterior.
-- O método PRL pode ser aplicado nos anos-calendário de 2009 e 2010, com margens de lucro
de 20% e de 60% previstas na alínea “d” do inciso II do art. 18 da Lei no 9.430/1996.
-- O método PVL pode ser aplicado para o período de 01jan2010 a 31mai2010, com margem de
lucro de 35% conforme previsto na MP no 478/2009, na hipótese em que seja mais favorável ao
contribuinte.

BACEN
01. JUROS MENORES PARA A INDÚSTRIA QUÍMICA
A Resolução 4084 alterou a Resolução 3759/2009 para reduzir juros nos empréstimos a projetos
de alguns setores, entre os quais os da Indústria Química.

02. CRÉDITO RELATIVO À ESTIAGEM NO NORDESTE
Resolução 4075 = Crédito para empreendedores afetados pela seca na região da SUDENE
Resolução 4076 = Crédito para produtores rurais afetados pela seca na região da SUDENE
Resolução 4077 = Crédito para agricultores familiares afetados pela seca na região da SUDENE

03. CRÉDITO RELATIVO À ENCHENTES NO NORTE
Resolução 4078 = Crédito de investimento para agricultores familiares_via PRONAF
Resolução 4079 = Crédito para produtores rurais_com recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO
Resolução 4080 = Crédito para empreendedores_com recursos do FNO

04. CRÉDITO RELATIVO À ENCHENTES OU ESTIAGENS
Resolução 4081 = Crédito para investimento na produção de alimentos para agricultores
familiares_via PRONAF MAIS ALIMENTOS
Resolução 4082 = Renegociação dos empréstimos de custeio e investimento para produtores
rurais
Resolução 4083 = Renegociação dos empréstimos para agricultores familiares_via PRONAF
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MDIC
01. DUMPING ENVOLVENDO AMINAS

Pela Circular no 20 a SECEX deu início de investigação de dumping das matérias primas
MONOETANOLAMINA e TRIETANOLAMINA importadas dos Estados Unidos e Alemanha.
As etanolaminas possuem inúmeros usos e aplicações, dentre os quais se destacam: na indústria
agroquímica, são utilizadas como agente neutralizante de emulsionantes aniônicos e de
princípios ativos empregados em defensivos agrícolas; na indústria de cosméticos, são
empregadas como alcalinizante para tinturas de cabelo, xampus, condicionadores, maquiagens,
cremes, loções de limpeza, perfumes, entre outros; em produtos de limpeza, são utilizadas em
formulações para detergentes, desengraxantes, limpadores, desinfetantes e ceras e xampus
automotivos; na indústria petrolífera, é utilizada para tratamento de petróleo, gás natural e gás
residual de petróleo; na indústria da construção civil, são utilizadas para a produção de cimento e
concreto; ademais, podem ser utilizadas como agente de dispersão de colas, gomas, látex e
reveladores fotográficos, para acelerar a vulcanização da borracha, para inibir corrosão, para
controlar pH, como agente umectante em tintas, ceras e polidores e como agente polimerizante e
catalisador para resinas poliuretânicas.

CÂMARA FEDERAL
01. PL OBRIGA AVIAÇÃO A ENTREGAR RECEITA E RELATÓRIOS
O PL 3615 do Dep. Fed. Padre João (PT/MG), apresentado em abril, pretende alterar a Lei
7802/1989 para obrigar as empresas de aviação agrícola a enviar cópias de Receitas
Agronômicas de Agrotóxicos e Relatórios Anuais aos órgãos competentes. O PL foi
encaminhado para as comissões de Meio Ambiente, da Agricultura e de Constituição&Justiça; e
tem caráter conclusivo nas próprias Comissões.

SENADO FEDERAL
01. VENDA ILEGAL DE AGROTÓXICOS X CRIME HEDIONDO
O PLS 438/2011, do Senador Humberto Costa, cria mecanismos contra a falsificação e
contrabando, e também, impõe sanções a quem “diluir ou alterar a composição original do
agrotóxico, sem autorização dos órgãos competentes”. O Ministério do Meio Ambiente solicitou
adiamento na Comissão para que possa apresentar seu parecer. Por seu turno, o Senador Acyr
Gurgacz solicitou a inclusão da Comissão de Agricultura nas discussões da proposta.

PODER JUDICIÁRIO
01. COBRANÇA DE IPI SOBRE ADJUVANTE
A Justiça Federal da 3ª Região publicou decisão sobre cobrança de um adjuvante de uso agrícola.
Apesar de o produto ter registro como Defensivo Agrícola no MAPA, a decisão deu razão à
União Federal que sustenta a classificação do produto na posição 3402.19.00 (não iônicos:
agentes orgânicos de superfície – exceto sabões ; preparações tensoativas, preparações para
lavagem – incluídas as preparações auxiliares, e preparações para limpeza, mesmo contendo
sabão, exceto as da posição 3401).
Como cabe recurso, a empresa vai sustentar que a classificação adequada é 3808.50.29 e,
portanto, sem cobrança de IPI.
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ESTADOS
01. BAHIA
-- BAHIA PRODUTOS renovou seu credenciamento: A empresa BAHIA
PRODUTOS de Madeira S/A, de Nova Viçosa, renovou sua autorização para prestar os
seguintes serviços FitoQuarentenários: (a) Tratamento por Ar Quente Forçado; e, (b) Tratamento
Hidrotérmico.
-- NIKKEY renova autorização FitoQuarentenária: A empresa Nikkey Controle de
Pragas e Serviços Tecnicos Ltda, de Salvador, 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; e, (d) Fumigação em Câmaras de Lona.

02. CEARÁ
-- Taxa de cadastro e autorizações ambientais: Recente Resolução do Conselho
Estadual do Meio Ambiente - COEMA estabeleceu que a taxa de cadastro de produtos
agrotóxicos é de 262,20 UFIRCE, ou seja, R$ 743,60 em 2012. Essa Resolução instituiu também
taxa para as alterações cadastrais, no valor de 87,40 UFIRCE (R$ 247,86). As atividades
relacionadas ao setor de agroquímicos e que tem necessidade de Autorização ou Licenciamento
Ambiental são: Registro de estabelecimento comercializador de agrotóxico, Registro de
estabelecimento utilizador de agrotóxico, Registro de empresa prestadora de serviço de
dedetização, Disposição de resíduos de agroquímicos e suas embalagens usadas, Transporte de
cargas perigosas, Armazenamento de produtos perigosos, Depósitos e terminais de produtos
químicos e produtos perigosos, e Fabricação de agroquímicos.

03. DISTRITO FEDERAL
-- UVAGRO no aeroporto de Brasília: Foi instalada no aeroporto internacional a
Unidade de Vigilância Agropecuária do Distrito Federal, incluindo em sua área de abrangência o
Porto Seco do Distrito Federal.

04. ESPÍRITO SANTO
-- Testes de eficácia e de resíduos não mais são necessários para cadastro:
Adaptando-se à legislação federal, e visando o aumento da concorrência, o IDAF não está mais
exigindo a apresentação de estudos de eficácia e de resíduos para produtos derivados do regime
da equivalência, quando do cadastro no Estado. Basta enviar Declaração e Parecer Técnico do
MAPA.
-- SUPERINSECT obtém autorização FitoQuarentenária: A empresa
SUPERINSECT Ltda, da cidade de Serra, foi credenciada para prestar os seguintes serviços: (a)
Fumigação em Conteineres com Fosfina; (b) Fumigação em Porões de Navios com Fosfina; e,
(c) Fumigação em Câmaras de Lona com Fosfina.

-- FUMIGAL teve sua autorização cancelada para serviços
FitoQuarentenários: A empresa FUMIGAL Serviço Fitossanitário Transporte e Logística
Ltda teve seu credenciamento BR ES 0347 de 2008 cancelado pela Superintendência Federal do
MAPA no Espírito Santo.
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05. MATO GROSSO DO SUL
-- CREA impõe multa para Receitas Agronômicas: O CREA-MS impôs multa e
censura pública a um Profissional que expediu 149 Receitas Agronômicas com datas bem
anteriores a efetiva compra dos produtos. O caso foi parar na Justiça. Mas a apelação do
Profissional foi negada. A Desembargadora Federal Alda Bastos escreveu: “Como errar sem
perceber em 149 Receitas, e em muitos casos com datas de quase 30 dias anteriores a aquisição
do Receituário. Fica claro que o profissional prescreveu o receituário para “legalizar”a venda
de Agrotóxicos”.

06 PARAÍBA
-- Taxas de cadastro para junho: A UFR/PB vai a R$ 33,57 a partir de 01jun2012.
Assim, a taxa de cadastro de produto passa a R$ 201,42.

07 PARANÁ
-- 10º ENFISA NACIONAL_18 a 21jun: Curitiba estará sediando a 10ª edição do
Encontro de Fiscalização e Seminário sobre Agrotóxicos. A etapa nacional é uma realização da
CGAA/MAPA em parceria com a SEAB/PR e apoio da ABIFINA, AENDA, ANDAV, ANDEF,
INPEV, SINDAG, AEA-PR, EMBRAPA FLORESTAS, CRBio-7, CREA-PR, IAPAR,
SENAR/FAEP, CEASA-PR, EMATER-PR e FEAP. Informações e programação podem ser
obtidas em www.enfisa.com.br
-- 1ª Diretoria da ADAPAR toma posse: O Governador Beto Richa empossou no dia 07
os primeiros diretores da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná: Inácio Afonso Kroetz
(Diretor-Presidente), Silmar Burer (Chefe de Gabinete), Adriano Luiz Ceni Riesemberg (Diretor
de Defesa Agropecuaria) e Adalberto Luiz Valiati (Diretor Administrativo-Financeiro).
-- Pontos de coleta de resíduos de produtos proibidos: Novos pontos de coleta foram
estabelecidos pelo IAP para recebimento temporário dos resíduos de BHC e outros produtos
proibidos, entregues por agricultores. Os agricultores que estão aderindo à essa campanha não
sofrem nenhuma sanção.

08 PERNAMBUCO
-- VETCONTROL obteve credenciamento FitoQuarentenário: A empresa
VETCONTROL Saúde Ambiental Ltda, de Recife, foi homologada por 4 anos para prestar os
seguintes serviços: (a) Fumigação em Containers com Fosfina; (b) Fumigação em Silos
Herméticos-Silos Pulmão com Fosfina; (c) Fumigação em Porões de Navio com Fosfina; e, (d)
Fumigação sob Câmara de Lona com Fosfina.

09 PIAUÍ
-- X ENFISA REGIONAL NORDESTE: Teresina sediou nos dias 8 a 10 o 10º
Seminário e Encontro Regional sobre Fiscalização de Agrotóxicos. Participaram do evento todos
os Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Vegetal da Região Nordeste, MAPA, CREA-PI, ADAPI
e Associações do setor.
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10. RIO DE JANEIRO
-- AGRO SERVICE renova autorização para serviços FitoQuarentenários: A
empresa AGRO SERVICE Prestação de Serviços Ltda, do Rio de Janeiro, renovou por 5 anos
seu credenciamento para prestar os seguintes serviços: (a) Fumigação em Conteineres com
Fosfina e Brometo de metila; (b) Fumigação em Câmara de Lona com Fosfina e Brometo; e, (c)
Fumigação em Porões de Nacio com Fosfina e Brometo.

11. RIO GRANDE DO SUL
-- Depósitos de Agrotóxicos: Diversas entidades de distribuidores foram à Justiça reclamar

da Portaria Conjunta SEMA/FEPAM/SEAPPA No 5/2012, especialmente com relação à
proibição da instalação de depósitos a menos de 30 metros de residências. Este mês houve uma
tentativa de Conciliação. Já há especulações em torno da segurança das embalagens: são
realmente vedadas ou podem emanar gases ou partículas para o ambiente?
-- Audiência Pública na Assembléia sobre Agrotóxicos: Notícia da Assembléia
gaúcha informa que 12 substâncias proibidas na Europa são comercializadas no Brasil e que
esses registros são permanentes. “Depois que um produto entra no mercado é muito difícil
retirá-lo”, afirmou Ana Maria Vekic, representante da ANVISA.
-- Instalado UVAGRO no Porto Mauá: A Superintendência do MAPA no RS instalou
uma Unidade de Vigilância Agropecuária no porto Mauá.
-- SAFETY WOOD renova credenciamento FitoQuarentenario: A empresa
SAFETY WOOD – Tratamento de Madeira Ltda, de Esteio, renovou por 5 anos sua autorização
para executar os tratamentos: (a) Tratamento por Ar Quente Forçado; e, (b) Incineração.

12. RORAIMA
-- PRÉ-CADASTRO de agrotóxicos: A Superintendência do MAPA em SC instalou
uma Unidade de Vigilância Agropecuária em São Francisco do Sul.

13. SANTA CATARINA
-- Combate ao uso irregular de agrotóxicos: Durante os dias 16 e 17 foi realizada
operação conjunta entre CIDASC, FATMA, MAPA, CREA-SC e POLICIA AMBIENTAL para
fiscalizar o uso de agrotóxicos. Foram fiscalizados 8 produtores rurais. Encontrados problemas
com usos não autorizados em pepino, couve, morango e banana e problemas com a receita
agronômica e mesmo venda sem receita.
-- AGROCEAN renova credenciamento FitoQuarentenário: A empresa
AGROCEAN Fumigações e Inspeções Agrícolas Ltda, de Itajaí, renovou por 5 anos sua
autorização para os seguintes serviços: (a) Fumigação em Contêineres com Fosfina; (b)
Fumigação em Porões de Navio com Fosfina; (c) Fumigação em Silos Herméticos com Fosfina;
e, (d) Tratamento Térmico.
-- DG LOG renova autorização FitoQuarentenária: A empresa DG LOG Serviços
de Logística Ltda – ME, de Itajaí, renovou por 5 anos seu credenciamento para prestar os
seguintes serviços: (a) Fumigação em Contêineres com Fosfina e Brometo de metila; (b)
Fumigação em Câmaras de Lona com Fosfina e Brometo; e, (c) Tratamento Térmico.
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-- ECOLÓGICA obteve autorização FitoQuarentenária definitiva: A empresa
ECOLÓGICA Serviços de Dedetização Ltda, de São Francisco do Sul, obteve seu
credenciamento definitivo por 4 anos para prestar os serviços de: (a) Fumigação em Contêineres
com Fosfina e Brometo de metila; (b) Fumigação em Câmaras de Lona com Fosfina e Brometo;
e, (c) Fumigação em Porões de Navio com Fosfina.

14. SÃO PAULO
-- MAPA cancela credenciamento da COPERSUCAR para ensaios de
eficiência: Através da Portaria 54/2012 o MAPA cancelou a Portaria 78/1993 que credenciava
a Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo –
COPERSUCAR, localizada em Piracicaba, a realizar ensaios de eficiência com agrotóxicos.
-- Alterado o período do vazio sanitário da soja: O novo período que proíbe a
manutenção de plantas vivas de soja para prevenção da disseminação do fungo Phakopsora
pachyrhizi (causador da ferrugem da soja) vai de 15jun a 15set.
-- BRASMAR é credenciada para serviços FitoQuarentenários: A empresa
BRASMAR Fumigações Ltda., de Santos, obteve credenciamento por 12 meses para prestar os
seguintes serviços: (a) Fumigação em Contêineres; (b) Fumigação em Câmaras de Lona; (c)
Fumigação em Silos Herméticos; e, (d) Fumigação em Porões de Navios.
-- ENGO renova credenciamento FitoQuarentenário: A empresa ENGO
Tratamento Ambiental Ltda, de Santos, renovou por 5 anos seu credenciamento para executar os
serviços: (a) Fumigação em Contêineres c/ Brometo de metila e Fosfina; (b) Fumigação em Silos
Herméticos c/ Brometo e Fosfina; (c) Fumigação em Porões de Navio c/ Brometo e Fosfina; (d)
Fumigação em Câmara de Lona c/ Brometo e Fosfina; e, (e) Fumigação em Câmara à Vácuo c/
Brometo e Fosfina.
-- SANTISTA AMBIENTAL renova credenciamento FitoQuarentenario: A
empresa SANTISTA AMBIENTAL, Fito e Domissanitária, Serviços Aeroportuários e Agrícolas
Ltda, de Santos, renovou por 5 anos sua autorização de prestação de serviços de: (a) Fumigação
em Conteineres – BrMe e Fosfina; (b) Fumigação em Câmara de Lona – BrMe e Fosfina; (c)
Fumigação em Silos Herméticos; e, (d) Fumigação em Porões de Navio.
-- EMBALATEC renova credenciamento FitoQuarentenário: A empresa
EMBALATEC Industrial Ltda, de Salto, renovou por 5 anos o direito de prestar serviços de
Tratamento Térmico.
-- ADL AMBIENTAL renova credenciamento FitoQuarentenario: A empresa
ADL AMBIENTAL Ltda, de Santos, renovou por 5 anos sua autorização de prestação de
serviços de: (a) Fumigação em Conteineres – BrMe e Fosfina; (b) Fumigação em Câmara de
Lona – BrMe e Fosfina; (c) Fumigação em Silos Herméticos (inclusão); (d) Fumigação em
Porões de Navio; e, (e) Tratamento Térmico.

-MADEIRAS
RIBEIRA
SANTOS
renova
credenciamento
FitoQuarentenário: A empresa Industria e Comercio de MADEIRAS RIBEIRA SANTOS
Ltda, de Capão Bonito, renovou por 5 anos o direito de prestar serviços de (a) Tratamento
Térmico; e, (b) Secagem em Estufa
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NOTÍCIAS DA AENDA
01. ESCLARECIMENTO ADICIONAL DA AENDA AO TCU
Após o Relatório do Tribunal de Contas da União sobre a denúncia da AENDA a respeito do
descumprimento do prazo legal de 120 dias para avaliação dos pedidos de registro e em vista da
declaração da ANVISA (constante naquele Relatório) que para reduzir a fila e o prazo de análise
o CTA havia emitido Ofício em 21set2011 para adequação de dossiês, a AENDA resolveu enviar
explicações adicionais ao TCU. O TCU ficou sabendo que a legalidade daquele Ofício está
sendo questionada na Justiça; e, que se a ANVISA tivesse cumprido a legislação e examinado os
processos em 120 dias, 280 processos não teriam sido obrigados a solicitar prazos para
realização de novos testes, que não eram exigidos à época dos protocolos. É isso que a
Associação entende por inaceitável!

02. ESCLARECIMENTO SOBRE FIVE BATCH À CGU
A Associação também havia denunciado o não cumprimento do prazo de 120 junto à
Controladoria-Geral da União, nos mesmos termos que ao TCU. Na CGU o processo de
investigação ainda vai ser iniciado e, para que não se alegue desconhecimento do assunto “FIVE
BATCH” a AENDA protocolou carta já alertando o Órgão.

03. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
AENDA teve papel decisivo na liberação das transferências de titularidade que estavam
suspensas desde o último trimestre de 2011.
1º) A Associação apresentou ao MAPA o requerimento do próprio autor da Ação contra os
Apostilamentos (incluso a Transferência de Titularidade), o MPF, para que fosse arquivada a
demanda por perda do seu objeto, visto que o Decreto 4074/2002 disciplinou a matéria. Isso
gerou um processo interno da CGAA para o Depto. Jurídico, que resolveu solicitar uma
manifestação da Advocacia Geral da União, fato que atrasou o desfecho.
2º) A Associação entregou então ao Depto. Jurídico do MAPA a Sentença Final expedida em
15fev2012 pelo Juiz Federal João Luiz de Souza, arquivando a Ação.
3º) O Depto. Jurídico então liberou a CGAA para expedição de Atos com Transferências de
Titularidade.

04. ADEQUAÇÕES DE CADASTROS NO PARANÁ
Algumas empresas tinham restrições para uso em culturas por não apresentarem os testes de
eficácia e resíduo. Com a edição da Resolução SEAB 107/2011 isentando os produtos derivados
da equivalência da apresentação destes testes, havia a necessidade de readequação dos cadastros
para retirada destas restrições. Haveria pagamento de taxa?
Em resposta a um requerimento da AENDA (incluso um estudo jurídico) o IAP esclareceu que
não se faz necessário o pagamento de taxas para as readequações inerentes à Resolução SEAB
107/2011. Isso vale tanto para cadastros já expedidos quanto para os pendentes.

05. AUDIÊNCIA NO MDIC
Dirigentes da AENDA estiveram reunidos com a Secretária do Desenvolvimento da Produção,
Heloisa Regina Guimarães de Menezes e a Coordenadora-Geral de Agronegócios – Rita de
Cássia Milagres Teixeira Vieira. Os temas abordados foram: (a) Desindustrialização do setor; (b)
Morosidade dos registros; e, (3) Reavaliações da ANVISA contra os principais produtos
genéricos.
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06. DUAS CARTAS AO SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
06.1 – DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS COM DEFENSIVOS
A Associação encaminhou correspondência ao Secretário Ênio Antonio Marques Pereira com os
seguintes tópicos:
-- Reavaliação de produtos e a perda de importantes defensivos genéricos
-- Morosidade na análise dos pleitos de registro
-- Planejamento estratégico para os defensivos
-- Combate aos produtos ilegais
06.2 – PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA 44ª CCPR EM XANGAI/CHINA
AENDA encaminhou carta elogiando a desenvoltura da delegação brasileira neste evento e, em
particular, à Ana Carolina Lamy que chefiou o grupo.

07. MERCADO DE PESTICIDAS AGRÍCOLAS NO BRASIL_2011
AENDA elaborou um Relatório com visão sumária do mercado do ano passado, com
informações sobre o mercado mundial, mercado brasileiro por classe de produtos, mercado
brasileiro por culturas, mercado brasileiro por estados, ranking da concorrência, evolução dos
preços, dados econômicos sobre crédito, seguro e gerais (PIB, Câmbio, Inflação,
Importação&Exportação), antidumping Glifosato, embalagens vazias, setor regulatório (Novas
monografias, Reavaliações, Legislação, Consultas Públicas importantes, Fiscalizações) e
informações sobre produtos transgênicos na agricultura.

08. REPORTAGEM NA REVISTA CAMPO&NEGOCIOS
A revista CAMPO&NEGÓCIOS HF trouxe este mês uma reportagem com base em entrevistas
concedidas por Luis Pacifici Rangel (CGAA/MAPA) e Tulio de Oliveira (AENDA). A
abordagem foi sobre o caso da exclusão do fungicida CARBENDAZIM em citros pela lista
orientativa de produtos da FUNDECITRUS.

09. TESE DE DOUTORADO SOBRE BUROCRACIA
O aluno da Escola de Administração de Empresas da FGV Luiz Claudio Marques Campos
apresentou a tese “Burocracias em Ação: Múltiplos atores, estratégias e conflitos na Regulação
Federal de Agrotóxicos”. As posições da AENDA foram bastante exploradas no manuscrito.

10. SISTEMA MAPA “SIGED” PARA ACESSAR PROCESSOS
Por este sistema qualquer empresa pode monitorar o andamento de processos protocolados.
AENDA encaminhou explicações aos associados sobre os passos para realizar a pesquisa a partir
do www.ged.agricultura.gov.br/siged/internet/protocolo.php

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
todos os meses 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.
-- Relatório dos Atos de registro do MAPA = Relação de todos os Atos de mai2012,
classificados por objetivos. Exclusivo para associados.
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12. REUNIÕES INTERNAS DA AENDA
-- Reunião Técnica sobre Registro = Os Técnicos das empresas associadas debateram
diversos aspectos relativos às operações de registros, no sentido de harmonizar os
entendimentos, levantar dúvidas e propor ações da entidade.

13. COMBATE AOS ILEGAIS E DESVIOS DE USO
● REUNIÃO NO MAPA
ANDAV e AENDA estiveram na Secretaria de Defesa Sanitária
apresentando o projeto de cooperação para ampliação do combate
aos produtos ilegais. O MAPA ficou vivamente interessado e está
analisando a possibilidade de integração no formato de um
TERMO DE REFERÊNCIA.

↓
EMPRESAS & INSTITUIÇÕES & PRODUTOS
01. CÓDIGO FLORESTAL

↓

03.1 – DEPUTADOS RURALISTAS DEFENDEM CÓDIGO FLORESTAL
Diversos deputados federais estiveram na FIESP a convite do COSAG para exporem sua defesa
do modelo de Código Florestal que aprovaram, contrariando o modelo desenvolvido pelo
Senado. O Dep. Paulo Paim, relator, explanou com bastante contundência técnica.
Explicou que o principal ponto de discórdia é sobre as margens dos rios e riachos, que no
entender dos ambientalistas deveriam ficar com mata nativa (ou recompor se não mais tiver) em
faixa de 15, 30 ou mais metros, dependendo da largura do corpo d´água. O texto aprovado na
Câmara deixa essa decisão para os Estados e Municípios, pois no entender dos ruralistas não é
possível fixar limites para todas as situações reais sem estudos ambientais e agrosociais. Por
exemplo: se fosse fixado a faixa do projeto inicial para os bananais do Vale do Ribeira em São
Paulo 50% das plantações seriam perdidas. Outros exemplos foram citados em diversas áreas do
país.
03.2 - GOVERNO VETA PARTE DO CÓDIGO FLORESTAL E EDITA MP
A proposta do Código Florestal aprovada na Câmara e transformada na Lei 12.651/2012, teve
vetados 12 dos seus 84 artigos pela Presidência da República. Além disso, foi editada a Medida
Provisória no 571, introduzindo 32 modificações na referida Lei. Os vetos e a MP resgatam
basicamente a proposta do Senado, para não permitir anistia a quem desmatou e proibir a
produção agropecuária em áreas de proteção permanente.
03.3 – RURALISTAS PREPARAM MEDIDAS CONTRA A MP 571
A Frente Parlamentar da Agropecuária deve apresentar quase 50 emendas ao texto da MP. Além
disso, querem entrar com um Mandado de Segurança no STF, alegando que a MP é
inconstitucional.
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02. ANDEF PREOCUPADA COM CP 02/2011 DA ANVISA
Na reunião da Câmara de Insumos do MAPA a ANDEF apresentou diversas preocupações com a
proposta da ANVISA para atualizar a Avaliação Toxicológica de Produtos. Estudo da
consultoria Kleffmann estima prejuízos de R$ 105 bilhões (perdas de produtos) para o conjunto
soja-milho-algodão-cana caso o texto seja aplicado integralmente.
Essa IN recebeu cerca de 1.600 sugestões da sociedade e não tem ainda uma data para ser
anunciada em seu texto final.

03. SINDAG DIVULGA LISTA DE NCMs DE PRODUTOS
O SINDAG atualizou a sua listagem dos códigos NCMs de Defensivos Agrícolas, seja de
Produtos Técnicos (Capítulo 29), seja Produto Formulado (Capítulo 3808). Na listagem não
constam os Produtos Adjuvantes, que embora sejam registrados como Defensivos Agrícolas, o
governo ainda mantém o código NCM no Capítulo 34.

04. SINDAG COM GT DE RESÍDUOS EM CITRICULTURA
O SINDAG constituiu um GT para estimular o estabelecimento de limites de tolerância para
ingredientes ativos em citros. A ideia é ampliar a lista de produtos recomendados pela
Fundecitrus.

05. FIESP LANÇA OUTLOOK BRASIL 2022 - AGRONEGÓCIO
A projeção do agronegócio brasileiro de 2012 a 2022 é fruto de 3 anos de trabalho e certamente
ajudará a nortear os planejamentos das empresas com atividades neste setor. Veja em
www.fiesp.com.br/outlookbrasil.

06. FERSOL DIVULGA CARTA RELATIVA AO METAMIDOFÓS
A FERSOL divulgou carta a parlamentares, autoridades executivas e ao público em geral
relatando a sua atual situação decorrente da proibição abrupta do inseticida METAMIDOFÓS.
Na carta acusa a ANVISA de proibir o Metamidofós e manter produtos bem mais perniciosos à
saúde. Afirma que é um ataque a uma das últimas empresas genuinamente brasileira neste
segmento. O Metamidofós representava 90% do faturamento da empresa e em consequência, dos
1.000 postos de trabalho hoje restam menos de 200.
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07. BASF TESTA MODELO DE AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE
A empresa desenvolveu um sofware para auxiliar a atividade rural a cumprir com os novos
requisitos de sustentabilidade. Está agora testando o modelo em duas fazendas brasileiras.
O AgBalance consiste em um sistema destinado a avaliar, com base em 69 indicadores, aspectos
sociais, econômicos e ambientais da produção rural.
A ferramenta da Basf gera um relatório sobre as deficiências (sejam hídricas, relacionadas à
poluição ou à mão de obra) da lavoura estudada, entre outros pontos.

08. FMC LANÇA LOCKER EM CAMPANHA SUI GENERIS
O fungicida LOCKER (Carbendazim + Tebuconazole + Cresoxim-metílico) para aplicação foliar
em algodão, feijão, soja e trigo foi lançado com apoio de jogos em desenhos animados onde as
doenças são os vilões e os ingredientes ativos são os heróis, com direito a roupa personalizada,
música tema e armas secretas.

09. FMC INAUGURA NOVA FÁBRICA
A FMC, 4ª empresa no ranking brasileiro de defensivos, inaugurou uma fábrica em Paulínia/SP,
mais voltada para atender a produção de fitossanitários para a cana-de-açúcar. A empresa tem
uma outra fábrica em Uberaba/MG.

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

↓

No site da AENDA inserimos essa chamada para o Congresso da ANDAV:

03. V AGROCHEMSHOW
Este ano o evento alargou a diversidade de público: representantes de 18 países estavam
presentes. Além da feira-expositora, que preferem chamar de encontro de negócios, foram
proferidas palestras por autoridades governamentais e privadas da China, que ressaltaram os
números sempre impressionantes do setor agroquímico, mas também a incursão em produtos
biológicos. O Brasil, representado pelo MAPA, destacou mais a atual preocupação do Brasil com
a qualidade dos produtos e as conversações para um convênio com o ICAMA chinês.
Flávio Hirata, da ALLIER – patrocinadora do evento em parceria com o governo chinês, fez uma
declaração reveladora: “As empresas de genéricos estão vindo para o Brasil e continuarão a vir,
de forma mais agressiva ainda. Agora está em curso a fase das parcerias e ações para acessar o
mercado. A onda apenas começou”.
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● EVENTOS DIVULGADOS
01. CURSO SOBRE GHS PARA AEROSSÓIS E SANEANTES GHS
ABAS e FUNDACENTRO organizaram um curso rápido sobre a implementação da NR 26 –
Aerossóis e Saneantes. O mestre foi Gilmar da Cunha Trivelato, pesquisador titular da Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. O curso foi realizado em São
Paulo/SP, nos dias 22, 23 e 24mai.

02. HORTITEC 2012
A tradicional exposição dos setores de horticultura e fruticultura deste ano será nos dias 20, 21 e
22jun, como sempre na cidade de Holambra/SP. Acesse www.hortitec.com.br.

03. CURSO SOBRE SISCOMEX
O Centro Profissional de Comércio Exterior – CENPEC organizou um mini-curso sobre a forma
prática de utilização do SISCOMEX, em Porto Alegre/RS, no dia 12mai. A consultora e
especialista Olga Silveira Duarte foi a condutora do curso.

04. CONGRESSO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA
O Congresso do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola será nos dias 27, 28 e
29jun, em Campo Grande/MS. Visite www.congressosindag.com.br.

05. METODOLOGIAS EM GERAL PARA ANÁLISE DE RISCO
ABIQUIM organizou esse curso para análise preliminar dos perigos nas plantas químicas e os
métodos empregados para caracterização dos riscos. Foi realizado nos dias 17 e 18mai, em São
Paulo/SP.

06. CURSOS SOBRE REGISTRO DA INTEGRA BRASIL
As inscrições para os novos cursos da Integra Brasil sobre registro de agrotóxicos já estão
abertas. Data dos cursos:
-- MAPA = 13 a 14set
-- ANVISA = 17 a 18out
-- IBAMA = 08 a 09nov
Ver detalhes em www.integrabrasil.com.br.

07. INSUMOS PARA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
A EMBRAPA MEIO AMBIENTE, Jaguariúna/SP, está patrocinando um Workshop sobre esse
tema. Será no dia 05jun2012, das 8h30 às 17h00. Acessar www.expansaoeventos.com.br
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↓
NOTÍCIAS DIVERSAS
01. MERCADO MUNDIAL SEGUNDO AGRONOVA E CROPNOSIS

↓

Vendas globais de agroquímicos por categoria (US$ milhões)
Categoria
2010
% var
2011
17.597
+ 12,7
19.830
Herbicidas
11.042
+ 15,5
12.750
Inseticidas
10.565
+ 15,4
12.194
Fungicidas
1.956
+
12,8
2.206
Outros
41.160
+ 14,1
46.980
Total
Esses dados diferem um pouco dos levantamentos de Phillips McDougall:
-- Total 2010 = US$ 38.315 milhões
-- Total 2011 = US$ 44.015 milhões

02. CARBENDAZIM – AVALIAÇÃO DE RISCO DA EPA
A Health Effects Division da EPA divulgou avaliação de risco na qual conclui que, mesmo
usando cenários conservadores, o risco dietário está abaixo do nível de preocupação para todos
os grupos de população, nas doses usadas na avaliação (10, 50 e 80 ppb).
Vale lembrar que nas importações barradas de suco brasileiro, o nível de resíduos encontrados
foi abaixo de 35 ppb.

03. IMPACTO DOS AGROTÓXICOS NA SAÚDE
A Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO, com sede no Rio de Janeiro/RJ,
divulgou um dossiê contra os agrotóxicos intitulado “PARTE I – AGROTÓXICOS,
SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE.

04. REVISTA EXAME DIVULGA EFEITOS DO VINCLOZOLIN
A revista divulgou pesquisa com o fungicida VINCLOZOLIN, que mostra efeitos sobre gerações
futuras.
Nota da Aenda: A revista não informou a seus leitores que este produto não tem registro ou uso
no Brasil.

05. REVISTA EXAME E A DESINDUSTRIALIZAÇÃO
A revista EXAME publicou ampla matéria no final de abril sobre a desindustrialização no Brasil.
Isso faz lembrar que hoje no Brasil mais de 80% dos Defensivos Agrícolas e/ou seus
intermediários são importados, uma situação inversa há 30 anos. A dependência externa só não é
maior por causa da fábrica de GLIFOSATO (pelo grande volume) e de alguns outros poucos
produtos aqui fabricados.

06. CARTA CAPITAL DIZ QUE DOW ALTEROU FÓRMULAS
A revista CARTA CAPITAL, na edição de 13abr2012, trouxe reportagem sobre alterações de
fórmulas de agroquímicos nas fábricas de Franco da Rocha/SP e Jacareí/SP, sem a autorização
da ANVISA. A reportagem é em tom investigativo, com interceptação de e-mails e insinua que
essas alterações podem apresentar complicações à saúde.
Nota da Aenda: A reportagem nada fala sobre a demora da ANVISA em aprovar os pedidos de
modificação das fórmulas. E, assim, o país vai forçando as empresas a fabricarem lá fora.
Governo e imprensa de mãos dadas contra a indústria aqui instalada!
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07. MPF PEDE CANCELAMENTO DO PROCHLORAZ
O Ministério Público Federal entrou com Ação Civil Pública solicitando o cancelamento do
fungicida PROCHLORAZ, pois especialista consultado afirmou que a substância causa câncer
de mama, de testículo e de próstata.

08. JUIZ NÃO APROVA PROIBIÇÃO DO MSMA
O Juiz Federal Marcelo Freiberger Zandavali, da 3ª Vara em Bauru, negou o pedido do
Ministério Público Federal para que fosse proibida em todo o país a utilização de produtos
contendo MSMA.

09. IMEA AVALIOU A “MORTE SÚBITA DE PASTAGENS”
Ano passado a seca, a lagarta e a cigarrinha foram os protagonistas de um fenômeno conhecido
por “Morte Súbita de Pastagens”. O Instituto Mato-grossense de Economia elaborou um
diagnóstico e constatou que o problema atingiu 2,26 milhões de hectares no Estado, o
equivalente a 8,8% da área de pastagens. O prejuízo foi estimado em R$ 3 bilhões; os produtores
arrendaram pastos, confinaram animais e outras medidas mitigadoras, envolvendo 2,71 milhões
de cabeças de gado.

10. AÇÃO ANTIFÚNGICA DA SUGARINA
Um estudo realizado por pesquisadores revelou que o ataque da broca (Diatraea saccharalis),
lagarta que é a principal praga da cana-de-açúcar, induz à ativação de um gene que codifica
proteínas com forte atividade antifúngica, em especial a Sugarina. A podridão vermelha, por
exemplo, é um ataque fúngico associado ao ataque da broca.
Participaram da pesquisa cientistas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da
Universidade de São Paulo (USP), da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão
Preto, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e do Laboratório Nacional de Ciência e
Tecnologia do Bioetanol (CTBE), em Campinas (SP).
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
AENDA – Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos
Av. Dr. Vieira de Carvalho, 172 – 8º andar – 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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