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Notícias da AENDA
Julho 2012

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
01. ATOS SOBRE REGISTROS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Em julho a CGAA publicou no Diário Oficial da União:
-- em 02jul = o Ato 28 (28jun) referente a Alterações Diversas (18 itens)
-- em 03jul = o Ato 29 (02jul) com Pedidos de RET-Registro Especial Temporario (13 itens)
-- em 16jul = o Ato 30 (09jul) com Pedidos de RET (6 itens) + Alterações Diversas (01 item)
-- em 27jul = o Ato 31 (24jul) com Pedidos de Registro (48 itens)
QUADRO DOS ATOS EM JUNHO
-- Pedidos de registro = 48
-- Autorização de importação = 1
-- Pedidos de RET = 19
-- Alteração recomendação de uso = 3
-- Reclassificação toxicológica = 1
-- Alteração de marca = 2
-- Inclusão de fabricante = 2
-- Alteração de endereço = 3
-- Inclusão de formulador = 6
-- Alteração de composição = 3

-- ALTERAÇÕES DE MARCAS
(a) De Helva 40SC_processo 21000.010143/2010-80 para Helva (NICOSSULFUROM da
HELM)
(b) De Glifosato 540_processo 21000.008896/2010-25 para Crucial (VER GIAGRO)

-- RECLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA
(a) Difere_reg 105/09 (OXICLORETO DE COBRE da OXIQUÍMICA) passou da Classe I para
a Classe III

-- FAIXA COLORIDA NA BULA
● No Notícias da Aenda de junho estava escrito:
Em abril, através do Ato 11, o MAPA informou a obrigatoriedade da inserção de faixa
toxicológica colorida também na bula dos produtos, tal qual é determinado para os rótulos.
Essa regularização deveria ser efetivada até 01out2012.
Em 01jun, o Ato 22 cancela o Ato 11.
Em 30jun o NOTÍCIAS DA AENDA ao divulgar o Ato 22, comenta - Nota da Aenda:
Enquanto não se decide, alguns fiscais estão autuando bulas sem a faixa colorida, fato novo
na tarefa de fiscalização destes produtos. O que se passa: - as bulas sem faixa colorida tornam
o produto sem qualidade? ficam ineficazes? os agricultores olham a faixa no rótulo e têm que
conferir se é verdadeira na bula?
-- No dia 03jul, o Substituto do Gerente-Geral da CGAA, Álvaro Ávila Inácio, enviou mensagem
para a Aenda:
“Prezados, - A cor da faixa na bula, como qualquer outro dado constante na bula ou no rótulo
são imprescindíveis para garantir a LEGALIDADE do produto, conforme estabelecido no
Decreto 4074/2002 que regulamenta a Lei 7802/1989. Tanto a cor da faixa como a informação
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de algum formulador, por exemplo, não tornam o produto ineficaz ou mais eficaz, mas essas
informações somadas as demais, além de serem OBRIGATÓRIAS, visam garantir que o produto
seja utilizado da melhor forma possível a fim de manter a sua eficiência, garantindo a proteção
à saúde e ao meio ambiente.”
● Instrução Normativa no 14
No dia 27jul foi publicada a IN 14 que revoga a Portaria 93/1994 (estabelecia como facultativa a
colocação da faixa colorida na bula) e passou a tornar obrigatória a faixa. Estabeleceu ainda um
prazo de 150 dias para as empresas adequarem a rotulagem de seus produtos e sem necessidade
de recolhimento daqueles já colocados no mercado.

-- RETIFICAÇÕES
(a) Retificação Ato 23_DOU 11jun12 (Retificação geral)_em vez de August Crop Protection..., o
correto é Avgust Crop Protection...
(b) Retificação Ato 23_DOU 11jun12 (item 17)_em vez de Hexazinona Tecnico Nortox, o
correto é Hexazinona Tecnico Nortox BR

02. AUMENTO DAS FISCALIZAÇÕES
O Ministério da Agricultura tem apresentado significativo crescimento nas fiscalizações dos
agrotóxicos no Brasil. Em 2005 foram 415 vistorias. Em 2011, o Mapa alcançou o número de
1.202 inspeções em produtos e estabelecimentos que fabricam, formulam e manipulam
agroquímicos ou que testam a sua eficácia agronômica. Para este ano, a meta é de 1.482 ações.
“A missão do ministério é garantir que o insumo chegue até o produtor rural com a qualidade
prevista no seu registro”, ressaltou o chefe de Divisão de Fiscalização de Agrotóxicos do Mapa,
Álvaro Inácio.

03. REUNIÃO SOBRE AGRICULTURA DA PRECISÃO NA ARGENTINA
Fábricio Vieira Juntolli representou o MAPA na Reunião Técnica sobre a evolução na
Agricultura de Precisão, entre 21 e 27jul, em Manfredi/Argentina.

04. CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA MOSCA DA CARAMBOLA
A cidade do Panamá/Panamá hospeda representantes do Brasil, Guiana e Suriname para
construir um novo projeto IICA de Apoio ao Controle e Erradicação da Mosca da Carambola. O
evento ocorre entre 29jul e 03ago, e Sheila Diana de Castro Ribeiro representa a Secretaria de
Defesa Agropecuaria.

05. TECNOLOGIA ENLIST NOS ESTADOS UNIDOS
A tecnologia Enlist (milho tolerante ao 2,4-D) para controle de plantas daninhas resistentes ao
GLIFOSATO foi discutida em Indianapolis/USA, de 22 a 27jul. Representando a EMBRAPA
esteve lá Leandro Vargas, da Embrapa Trigo.

06. AVANÇOS EM HERBOLOGIA NOS ESTADOS UNIDOS
Dionisio Luiz Pisa Gazziero, da Embrapa Soja, participou desta reunião Técnico-Científica
promovida pela DOW sobre Herbologia, em Indianápolis, entre os dias 22 a 27jul.
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07. 23º CAS E 16a RIMSA NO CHILE
Célio Brovino Porto (Secretario da SRI) e Magali Barbiani (Jornalista da ACS) foram
designados para acompanhar o Ministro Mendes Ribeiro Filho na XXII Reunião do Conselho
Agropecuário do Sul e na 16ª Reunião Interamericana Ministerial sobre Saúde e Agricultura,
realizada nem Santiago/Chile, entre 24 a 26jul.

08. REUNIÃO DO COSAVE NO CHILE
O Grupo Tecnico de Vigilancia Fitossanitária do COSAVE se reuniu em Santiago/Chile, de 22 a
28jul. Representou o MAPA, como delegada da ONPF do Brasil, Fátima Maria Eugênio de
Sousa Oliveira.

09. CREDENCIAMENTO DE ESTAÇÕES QUARENTENÁRIAS
Está em Consulta Pública uma proposta de Instrução Normativa para reformular a estrutura, o
credenciamento e operação de Estação Quarentenária pós-entrada de artigos regulamentados,
seguindo as diretrizes e padrões da Norma Internacional de Medidas Fitossanitárias – NIMF 34.

10. PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO
A Assessoria de Gestão Estratégica do MAPA elaborou documento com as projeções do
agronegócio da safra 2011/2012 até a safra 2021/2022. O documento utilizou modelos
econométricos para indicar as tendências para 26 produtos do agronegócio brasileiro. Além de
especialistas do próprio MAPA, da CONAB e da EMBRAPA, o trabalho teve contribuição da
Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

11. COMITÊ ESTRATÉGICO DO AGRONEGÓCIO
Foi criado esse Comitê para assessorar o Ministro da Agricultura em:
-- Definição de prioridades a serem estabelecidas na formulação da política agrícola
-- Agendas de políticas públicas e ações governamentais objetivando a construção de uma
Agenda Estratégica do Agronegócio
-- Diretrizes, indicadores e metas de desempenho do agronegócio, bem como de suas respectivas
cadeias produtivas
-- Avaliar e acompanhar as políticas agrícolas e as ações governamentais aplicadas ao
desenvolvimento e sustentabilidade do agronegócio nacional.
● Membros do Comitê: Alysson Paulinelli (ex-Ministro MAPA e Presidente da
ABRAMILHO)), Antonio Delfim Netto (ex-Ministro MAPA), Assis do Couto (Dep. Fed._PR),
Cesário Ramalho da Silva (Presidende da SRB), Edinho Araújo (Dep. Fed._SP), Francisco
Sérgio Turra (ex-Ministro MAPA), Homero Pereira (Dep. Fed._MT e Presidente da FPA),
Jorge Gerdau Johannpeter (Presidente da Câmara de Gestão&Competitividade da
Presidência), Kátia Abreu (Senadora_TO e Presidente da CNA), Luciano Coutinho (Presidente
do BNDES), Luiz Carlos Corrêa Carvalho (Presidente da ABAG), Márcio Lopes de Freitas
(Presidente da OCB), Marcus Vinicius Pratini de Moraes (ex-Ministro MAPA e Conselheiro
do JBS Friboi), Roberto Rodrigues (ex-Ministro MAPA e Coordenador de Agronegócios da
FGV) e Waldemir Moka (Senador_MT e Presidente da FENCOOP).

12. CÂMARA DAS FLORESTAS PLANTADAS
Foi criada a Câmara Setorial das Florestas Plantadas que vem a substituir a Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva de Silvicultura. O Presidente designado foi Mario Sant`Anna Jr (ABRAF).
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13. GT PARA EXTENSÃO RURAL
Foi criado o GT-ATER com a incumbência de estruturar um novo sistema de Assistência
Técnica e Extensão Rural, com atendimento a todos os segmentos de produtores, considerando
as diferenças regionais. O GT é composto por três Secretarias (Desenvolvimento, Política e
Defesa), Assessoria de Gestão Estratégica, CEPLAC, EMBRAPA e CONAB.

14. PREÇOS MÍNIMOS
Foram publicados os preços mínimos para as culturas de verão da safra 2012/2013, para produtos
das regiões Norte e Nordeste da safra 2013 e para produtos da sócio-biodiversidade (*) da safra
2012/2013
(*) Açaí, Babaçu, Baru, Borracha natural, Castanha do Brasil, cera de carnaúba, Mangaba, Pequi,
Piaçava, Pó cerífero e Umbu.

15. CONAB E A 10ª ESTIMATIVA DA SAFRA DE GRÃOS 2011/2012
Entre 18 e 22jun a CONAB realizou mais um levantamento. Os números gerais foram:
-- Área plantada = foi estimada em 50,83 milhões de hectare, 1,9% maior que o plantio da safra
2010/2011.
-- Produção = foi estimada em 162,6 milhões de toneladas, 0,1% inferior à obtida na safra
anterior.

ANVISA
ANVISA – SETOR FITOSSANITÁRIO
01. MONOGRAFIAS EM CONSULTA PÚBLICA
-- S-METOLACHLORO (Herbicida) – inclusão de Girassol, em pré-emergência (LMR = 0,01
mg/kg e IS = não necessário devido à modalidade de emprego).
-- METSULFUROM-METÍLICO (Herbicida) – inclusão de Citros, em pós-emergência (LMR =
0,01 mg/kg e IS = 30 dias)
-- DIFLUBENZUROM (Inseticida) – inclusão de Cana-de-açúcar, em aplicação foliar (LMR =
0,01 mg/kg e IS = 30 dias)
-- CIPROCONAZOL (Fungicida) – (a) inclusão de Eucalipto, em aplicação foliar (LMR e IS =
Uso não alimentar); (b) alterar o LMR em Arroz, de 0,03 mg/kg para 0,4 mg/kg; e, (c) alterar o
LMR em Aveia, de 0,01 mg/kg para 0,1 mg/kg.
-- IPCONAZOL (Fungicida) – para tratamento de sementes de Milho e Soja (LMR = 0,01 mg/kg
e IS = não determinado devido a modalidade de emprego). Trata-se de novo ingrediente ativo
do grupo dos Triazóis e a Ingestão Diária Aceitável definida foi 0,015 mg/kg p.c.

02. MONOGRAFIAS ALTERADAS
-- IMIDACLOPRIDO (Inseticida) – inclusão de Palma Forrageira, em aplicação foliar (LMR =
0,5 mg/kg e IS = 16 dias)
-- BIFENTRINA (Inseticida e Acaricida) – inclusão de Palma Forrageira, em aplicação foliar
(LMR = 0,1 mg/kg e IS = 16 dias).

03. ARESTOS SOBRE PLEITOS DE PRODUTOS
-- Aresto 91 = mantém indeferimento para o pleito do Flutriafol Tecnico Base, da
AGRIALLIANCE
-- Aresto 92 = mantém indeferimento para o pleito do Flutriafol Tecnico Dva, da DVA.
-- Aresto 93 = mantém indeferimento para o pleito do Flutriafol Tecnico CCAB, da CCAB.
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04. ORIENTAÇÕES PARA PLEITOS DE PÓS-REGISTRO

A ANVISA encaminhou o Ofício Circular no 04/2012/GGTOX com orientações sobre as
alterações pós-registro. Além de outras instruções complementares, o Ofício informa que os
requerimentos a partir de 01ago deverá ser apresentada na seguinte ordem: (1) formulário de
petição, (2) taxa, e, (3) documentos na ordem estabelecida nos itens do check list.

05. SITUAÇÃO DOS PROCESSOS
No portal da ANVISA foram disponibilizadas tabelas com a situação dos processos de PTE
(Produto Técnico Equivalente) até 04jul2012, de Produtos Técnicos Novos ou Não Equivalentes
+ Produtos Formulados de toda ordem até 04jul2012 e de Alterações Pós-Registro de toda ordem
até 20jun. O quadro resumo é o seguinte:

TIPO DE PLEITO
PTEquivalente
PT e PF

Na fila
321
647

Alterações Pós-Registro

527

Em análise
118
209

Concluídos
331 (desde 2003)
Em 2009 = 117
Em 2010 = 121
Em 2011 = 179
Em 2012 = 81

06. LISTA DE SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS
O Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998 foi atualizado pela Resolução 37. Além das listas de
Entorpecentes, Psicotropicas,Anorexigenas, Retinoicas, Imunosupressoras, Anabolizantes,
Precursoras, existem essas duas:
-- Insumos químicos usados na fabricação de entorpecentes e/ou psicotrópicos = Acetona, Acido
clorídrico, Acido sulfúrico, Anidrido acético, Cloreto de etila, Cloreto de metileno, Cloroformio,
Eter etílico, Metil etil cetona, Permanganato de potássio, Sulfato de sódio e Tolueno.
-- Outras substâncias = Estricnina, Etretinato, Dexfenfluramina, Lindano (uso como padrão
analítico para monitoramento) e Terfenadina.

07. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
-- A ANVISA apresentou o PARA no CNS. A novidade anunciada é que este ano haverá coletas
fiscais e não só de monitoramento. Com isso, produtores rurais que comercializarem alimentos
com níveis de agrotóxicos acima dos permitidos poderão sofrer sanções sanitárias. As
penalidades vão de simples notificações até multas de R$ 1,5 milhão.
-- O CSN é formado por 48 conselheiros titulares (cada qual com 2 suplentes), representando
entidades e movimentos sociais de usuários do SUS, entidades profissionais de saúde, incluída a
comunidade científica, entidade de prestadores de serviço, entidades empresariais e governo
federal. É uma entidade de nas deliberações do MS e tem promovido as Conferências Nacionais
de Saúde, com grande repercussão. Apesar de se dedicar às tarefas de SAÚDE, no braço rural
alcança os males dos trabalhadores rurais, incluindo-se aí os Agrotóxicos.
-- Na Resolução 453/2012, o Ministério da Saúde estabelece diretrizes para o funcionamento de
Conselhos de Saúde nos Estados e Municípios.

08. PROCEDIMENTOS DURANTE GREVE

A Resolução no 40 da ANVISA criou procedimentos para deferimento antecipado de
licenciamento de importação para produtos controlados pela Agência, com base no Decreto
7.777/2012 e Portaria 1.612/2012 do Ministério da Saúde.
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09. CTA 2012: MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
-- Ata de 22jun12: (a) documento aos Secretários Executivos: Ficou agendada reunião para fechamento do
documento no dia 17jul2012.. (b) Apreciação e decisão sobre os substitutos do Endossulfam: O MAPA
encaminhou Ofício no 190/CGAA no qual identifica formulações à base de BIFENTRINA + IMIDAXCLOPRIDO
como substitutos para as culturas da soja e algodão. Pleitos com essa mistura serão priorizados pelo CTA. (c)
Encaminhamento da IN de alterações de formulações: Após as recomendações das Procuradorias do MAPA e
ANVISA, a ANVISA vai elaborar proposta de artigo com a listagem dos componentes em um anexo. (d)
Encaminhamento da proposta sobre Marcas: ANVISA identificou problemas com a Lei de Patentes e com o
Decreto 4074. O IBAMA identificou problemas com pagamento das taxas. Dessa forma, para ser reexaminada o
MAPA deve reavaliar a proposta de IN. (e) Priorização de produtos para ferrugem da soja: MAPA solicitou
prioridade para um pleito da BASF de 2010 e outro da SYNGENTA de 2012, ambos com ativos do grupo das
Carboxamidas. ANVISA e IBAMA informaram que o pleito da BASF já está em análise; quanto ao pleito da
SYNGENTA entrará na próxima distribuição de avaliação de novos ingredientes ativos. (f) Decisão sobre
priorização do PTE à base de ABAMECTINA da SYNGENTA: O MAPA enviou Ofício 71/CGAA solicitando
priorização para pleitos à base de ABAMECTINA, especialmente para alho, ervilha, feijão-vagem, figo, mamão,
melancia, melão, pêra, pêssego e tratamento de sementes, alegando possível desabastecimento do ingrediente ativo.
ANVISA informou que o único produto indicado para essas culturas é da SYNGENTA e que existem 6 PTs e
respectivos PFs, registrados e aptos à comercialização. O CTA não aprovou a prioridade. (g) Mesmo fabricante
com composições quali-quanti diferentes entre registrantes: O Grupo de Coordenadores da avaliação por
Equivalência – GCE preparou um documento sobre o caso. O IBAMA pediu modificação, para apontar
detalhamento de procedimento entre os órgãos. CTA decidiu que o documento deve retortar ao GCE. (h) Pedido da
DVA sobre Abamectina: O CTA fará ofício à empresa com orientações sobre os procedimentos para realização de
novos estudos. (i) Declaração de fabricantes da ROTAM: A empresa será atendida pelos 3 órgãos em 26jun2012;
e, com relação ao indeferimento da Azoxistrobina Tecnica, a ANVISA informou que comunicou a empresa e
encaminhou ofício às autoridades responsáveis para possível apuração de atos que extrapolam a competência
administrativa. (j) Procedimentos para fiscalização com ausência de detalhamento da composição dos PFs: O
MAPA confirmou que existem casos assim nos Informes de Avaliação Toxicológica. O CTA recomenda que a
fiscalização solicite consulta aos dossiês dos produtos para elucidar a composição e que notifique a empresa para
atualização da Declaração junto aos órgãos. (k) Pedido de priorização da Ind. Quim. São Vicente para PTE de
Glifosato: A empresa não possui PT registrado, por isso pediu a priorização, mas o CTA negou. (l) GT para
normatização de Mistura em Tanque: CTA entende que neste momento não dispõe de técnicos para compor um
grupo de trabalho. (m) GT para uniformização do Relatório Semestral de comercialização: Os órgãos farão uma
reunião para uniformizar os dados solicitados. (n) Especificações de referencia encaminhadas pelo GT Fitorg:
Foram aprovadas pelo CTA correções e o MAPA publicará as seguintes especificações de Trichogramma galloi,
Neoseiulus californicus, óleo de sementes de Azadirachta indica, Beauveria bassiana-isolado IBCB 66,
Phytoseiulus macropilis e isca à base de Tephrosia cândida (Observação para T. candida: Para a submissão de
registro com base nessa especificação de referência devem ser apresentados: certificado de identificação taxonômica
obtido junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a identidade das espécies vegetais utilizadas; e teste
de estabilidade acelerada ou de prateleira, que comprove a validade do produto formulado. Esta formulação deve ser
obrigatoriamente apresentada em embalagens porta-iscas de 10 g possibilitando a aplicação direta do produto sobre
o solo sem manipulação da isca; condição imposta para evitar risco de irritação ocular por formação e suspensão de
poeira do produto).
INFORMES DO CTA: (a) Andamento da CP 02: ANVISA está analisando as contribuições recebidas; que
discutirá cada item de toxicidade crônica e também a avaliação de risco com especialistas brasileiros e estrangeiros.
ANDEF pediu audiências e estão preliminarmente agendadas para 24 a 26set e 01 a 02out2012, desde que enviem
previamente os documentos elaborados. (b) Enfrentamento ao uso de agrotóxicos coordenado pela Sec. Geral da
Pres. Da Republica: Os órgãos informaram que foram convocados apenas para a reunião em 28fev2012 e nenhuma
outra reunião foi agendada. (c) Decreto da Política Nacional de Agroecologia: ANVISA informou que está em
andamento para posterior publicação. (d) Reunião do Grupo de Pesticidas da OECD: MAPA e ANVISA
informaram sobre o trabalho destes grupos, sendo que o Brasil deverá ter participação mais ativa, inclusive nas
avaliações conjuntas de novos ingredientes ativos. (e) IN de RET e Impurezas: Esses assuntos deverão constar da
pauta da próxima reunião do CTA. (f) Visita ao ICAMA na China: MAPA está negociando datas. IBAMA e
ANVISA pedem que sejam avisados com pelo menos 40 dias de antecedência para os pedidos de afastamento do
pais.
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IBAMA E MMA
01. REAVALIAÇÃO DO IMIDACLOPRIDO
Em COMUNICADO S/No, publicado no DOU de 19jul2012, o IBAMA estabeleceu a
Reavaliação do inseticida IMIDACLOPRIDO, em razão da ameaça às abelhas.
O COMUNICADO também suspende as aplicações por pulverização aérea dos produtos que
contenham os seguintes ingredientes ativos:
-- IMIDACLOPRIDO
-- TIAMETOXAM
-- CLOTIANIDINA
-- FIPRONIL
Em 90 dias as empresas detentoras de registro destes produtos deverão anexar às embalagens um
FOLHETO COMPLEMENTAR OU ETIQUETA com a seguinte frase: “Este produto é tóxico
para abelhas. A aplicação aérea não é permitida. Não aplique este produto em época de
floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada visitação de
abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações constitui crime ambiental,
sujeito a penalidades”.
-- Dentro de 30 dias as empresas envolvidas na Reavaliação do IMIDACLOPRIDO deverão
apresentar ao IBAMA, individualmente, os documentos e informações dispostos no Anexo II da
IN 17/2009.

02. USO EMERGENCIAL DE HERBICIDAS
Através da Instrução Normativa no 7 foi autorizado o uso por 2 anos a partir de cada registro, em
Unidades de Conservação, os seguintes produtos:
-- TRICLOPIR ESTER BUTOXI ETILICO
-- GLIFOSATO
-- TRICLOPIR ESTER BUTOXI ETILICO + FLUROXIPIR
-- IMAZAPIR

03. REGISTROS DE PRODUTOS N.A.
Em 25jun o IBAMA atualizou a sua lista de Agrotóxicos Não Agrícolas. São 22 registros.
Ingredientes ativos presentes na listagem:
-- GLIFOSATO = 10 registros
-- SULFLURAMIDA = 8 registros
-- DIURON + BROMACIL = 1 registro
-- FLURIDONE = 1 registro
-- IMAZAPIR = 1 registro
-- FIPRONIL = 1 registro

04. COMUNICADO No 06 SOBRE PILARSATO NA
O produto PILARSATO NA_reg 7555/01 (GLIFOSATO da PILARQUIM) teve alterado alguns
de seus dados:
-- Inclusão de formuladores = Complafia Cibeles (Uruguai), Fenasol (Uruguai), Chemtec
(Paraguai), Tagma Brasil (Paulinia/SP), Dva Agro (Ituverava/SP)
-- Inclusão de importadoras e formuladoras = Allvet (Londrina/PR), Bernardo Quimica (São
Vicente/SP), Dipil (Massaranduba/SC)
-- Exclusão de formulador = Ecadil (Cosmopolis/SP)
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05. REGISTROS DE PRESERVATIVOS DE MADEIRA
Em 25jun foi atualizada a listagem de Preservativos de Madeira registrados. São 42 produtos.
Ingredientes ativos e número de produtos:
-- TRIBROMOFENOL = 8
-- TRIBROMOFENOL + CIPERMETRINA = 2
-- CIPERMETRINA = 6
-- CCA = 7
-- CCB = 2
-- IPBC = 3
-- IPBC + CIPERMETRINA = 2
-- IPBC + DELTAMETRINA = 1

-- DELTAMETRINA = 2
-- OCTABORATO e FLUORETO DE SODIO = 2
-- CARBENDAZIM e COBRE-8-QUINOLATO = 2
-- CIFLUTRINA = 1
-- FIPRONIL = 1
-- TANINO = 1
-- ÓLEO CREOSOTO = 1
-- TEBUCONAZOLE e COBRE = 1

06. CONTROLE DE RESÍDUOS IMPORTADOS
A Resolução Conama 452 dispõe sobre o controle na importação de resíduos, na conformidade
das normas adotadas pela Convenção da Basiléia.
Os pesticidas e os preservativos de madeiras estão citados no Anexo IV (lista de resíduos
perigosos):
-- A 4030 – Resíduos provenientes da produção, formulação e uso de biocidas e fitofar
macêuticos, inclusive resíduos de pesticidas e herbicidas que estejam fora das especificações,
fora do prazo (significa que o produto não foi usado dentro do prazo recomendado pelo fabricante) , ou
impróprios para o uso originalmente pretendido.
-- A 4040 – Resíduos provenientes da fabricação, formulação e uso de produtos químicos
preservativos de madeira (este item não inclui madeira tratada com produtos químicos preservativos de
madeira).
Estes produtos terão a importação controlada e só poderá ser realizada para reciclagem, em
instalações devidamente licenciadas para tal fim, após autorização e anuência do IBAMA.
As listagens com NCM será publicada pelo IBAMA, via Instrução Normativa.

07. GREVE DOS SERVIDORES
Os servidores do MMA, do IBAMA, do SFB e do ICMBio estão em greve. No dia 21jun houve
uma paralização nacional e a partir daí as instituições nos Estados foram iniciando o processo
grevista. Os trabalhos relativos a avaliação de Defensivos Agrícolas estão praticamente
paralisados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
01. ALTERAÇÕES NO PRONAMP E PROGRAMA ABC
-- Portaria 329 = agora, os saldos médios não poderão exceder (a) a R$ 350 milhões (era R$ 400
milhões) para recursos oriundos da Caderneta de Poupança Rural, destinados ao PRONAMP; e,
(b) a R$ 850 milhões (era R$ 600 milhões) para recursos oriundos da Caderneta de Poupança
Rural, destinados a outros programas que não o PRONAMP.
-- Portaria 333 = agora, os saldos médios não poderão exceder a R$ 1,2 bilhões (era R$ 850
milhões), para recursos oriundos do Banco Cooperativo do Brasil (recursos próprios e da
Caderneta de Poupança Rural), destinados ao Programa para Redução da Emissão de Gases de
Efeito Estufa na Agricultura – PROGRAMA ABC.
-- Portaria 335 = agora, os saldos médios não poderão exceder a R$ 1,8 bilhões (era 2,3 bilhões),
para recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT ou ordinários do BNDES,
destinados ao PROGRAMA ABC.
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BACEN
01. RESOLUÇÕES 4099-4100-4102-4105-4106-4107
-- Resolução 4099 de 28jun = altera as condições de crédito rural para o FUNCAFÉ
-- Resolução 4097 de 28jun = ajusta as normas do PRONAMP
-- Resolução 4102 de 28jun = eleva o teto de enquadramento de recursos próprios no
PROAGRO MAIS

-- Resolução 4105 de 28jun = ajusta as normas dos programas de investimentos
agropecuários amparados pelo BNDES
-- Resolução 4106 de 28jun = altera disposições do Manual de Crédito Rural-MCR
-- Resolução 4107 de 28jun = altera as disposições do PRONAF, de que trata o Capítulo 10
do MCR, para aplicação a partir da safra 2012/2013

02. LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA INVESTIMENTO

A Resolução BACEN no 4.108 de 05jul oferece empréstimos para investimento de até R$ 150
milhões, com juros de 8% a.a., prazo de carência de até 18 meses e desembolso em até 96 meses.
São diversos os setores que podem obter recursos desta linha, inclusive insumos agrícolas.

03. RESOLUÇÕES 4110-4111-4112
-- Resolução 4110 de 10jul = altera o prazo de contratação previsto na Res 4028/2011
(renegociação de dívidas no PRONAF) e autoriza renegociação do custeio e investimento
previsto na Res 4047/2012 (crédito PRONAF_seca região Sul).
-- Resolução 4111 de 10jul = eleva o limite de enquadramento e fixa alíquota de adicional
do PROAGRO
-- Resolução 4112 de 10jul = autoriza linha de crédito para investimento no PRONAF_seca
no Sul

MDIC
01. LABORATÓRIOS ACREDITADOS ISSO 17025 NO BRASIL
Verificar no link http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/pesquisa_avancada.asp. A
acreditação no INMETRO é feita por “escopo” (o laboratório pode estar acreditado para analisar
fungicidas ditiocarbamatos, mas não estar acreditado para inseticidas organofosforados, por
exemplo).

02. ALTERADO O REGIME DE DRAWBACK
Os artigos 151 e 189 da Portaria SECEX 23/2011 foram alterados pela Portaria 23 de 20jul.

03. 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.
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AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO

Através da Resolução no 2/2011 a ANP exige a marcação de solventes e derivados de petróleo.
Segundo informações de algumas empresas, essa marcação seria uma obrigação para os
distribuidores e não para os produtos-finais de diversos setores que utilizam em sua composição
derivados de petróleo.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
01. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA MSMA
A decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou pedido do MP em Baurú/SP para
que o herbicida MSMA fosse proibido enquanto a Ação Pública se desenrola. O MAPA e o
IBAMA sustentaram que as avaliações que deram origem aos registros não podem ser
atropeladas e pediram que a Justiça não concedesse a antecipação de tutela.

CÂMARA FEDERAL
01. CONTROLE ELETRÔNICO DOS DEFENSIVOS
O PL 1950/2011 (Dep. Amauri Teixeira_PT/BA) que propõe o controle da produção e do
consumo de agrotóxicos através de uma vigilância eletrônica, teve parecer contrário do Relator
Dep. Marcos Montes (DEM/MG) na Comissão de Agricultura. O Dep. Zé Silva (PDT/MG)
apresentou voto em separado. Esse PL ainda passará pela Comissão de Constituição&Justiça.

02. NOVO PL SOBRE DEFENSIVOS GENÉRICOS
O Dep. César Halum (PSD/TO) apresentou em 07jul um Projeto de Lei para inserir os
defensivos agrícolas genéricos na Lei 7.802/1989. Na Casa foi classificado como PL 4.166/2012.

03. PL DE TAXAS DA ANVISA AVANÇA
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio teve voto favorável do
Relator Dep. Damião Feliciano (PDT/PB) e com um substitutivo.
A proposta original da Comissão de Seguridade Social (Pres. Dep. Saraiva Felipe) propõe uma
taxa de R$ 180.000,00 para a avaliação toxicológica da ANVISA (Produtos Técnicos novos no
país), de R$ 180.000,00 para RET (qualquer produto), de R$ 180.000,00 para Produto
Formulado, de R$ 180.000,00 para registro de Componentes e R$ 18.000,00 para outros pleitos
(reclassificação toxicológica, reavaliação, inclusão de cultura, alteração de dose, alterações no
registro).
O Relator apresentou um Substitutivo reduzindo algumas taxas: Se o Produto Técnico for já
registrado no país (genérico) a taxa seria só de R$ 140.000,00; a taxa para Produto Formulado
fica em R$ 120.000,00; a taxa de Componentes foi baixada para R$ 100.000,00 e a taxa de RET
para R$ 80.000,00.

ESTADOS
01. BAHIA
-- Nova fábrica de Aedes contra Aedes: Foi inaugurada uma nova fábrica de
multiplicação do mosquito Aedes aegypti com modificação transgênica, visando a não
reprodução quando liberados no ambiente e com isso reduzir drasticamente a população deste
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inseto transmissor da Dengue. A nova fábrica, também em Juazeiro/BA, tem 720 m2 de área e
consumiu R$ 1,7 milhões. O Projeto Aedes Trangênico é desenvolvido em parceria com a USP,
a empresa britânica OXITEC e o governo da Bahia.
-- Carga de cacau chega com insetos vivos: Uma remessa com 4.000 ton de amêndoas
de cacau adquirida pela Nestlé (o Brasil ainda importa 50.000 ton por ano) chegou em
Ilhéus/BA, proveniente da Costa do Marfim, com insetos vivos. O caso provocou até uma Ação
Civil Pública do Sindicato Rural de Itamari/BA contra o MAPA, alegando que a alteração nos
procedimentos promovida pela IN 47 de out2011 flexibilizou a inspeção de cargas importadas. O
MAPA diz que há exagero nesta análise, pois apenas o tratamento com Brometo de metila foi
suspenso neste tipo de carga, uma vez que era usado preventivamente contra a erva daninha
quarentenária Striga, e a importação é de território livre da Striga. Após exame, o laudo técnico
firmado por pesquisadores da CEPLAC não concluiu que seja uma praga de importância
quarentenária para o Brasil por não ter chegado em nível de espécie dos insetos. A carga será
desinfestada com Fosfeto de alumínio e liberada para uso pela empresa.
-- AGROBRAS renovou seu credenciamento: A empresa Agrobras Agrícola Tropical
do Brasil S/A, de Cidade Casa nova, renovou sua habilitação para os seguintes serviços: (a)
Tratamento Hidrotermico; e, (b) Fumigação em Contêineres.
-- MADEIRAS PRADO renova habilitação FitoQuarentenaria: A empresa
Madeiras Prado Ltda, de Juazeiro, teve renovado seu credenciamento para os seguintes serviços:
(a) Tratamento Térmico; (b) Secagem em Estufa; e, (c) Incineração.
-- EMBALATEC renovou o credenciamento para fins FitoQuarentenários: A
empresa Embalatec Bahia Embalagens Ltda, de Nova Viçosa, renovou sua habilitação para
realizarTratamento Térmico.
-- EBRAZ renova credenciamento: A empresa Ebraz Exportadora Ltda, de Juazeiro,
renovou seu credenciamento FitoQuarentenário para Tratamento Hidrotérmico.
-- IBACEM renovou sua habilitação FitoQuarentenaria: A empresa Ibacem
Agrícola Comércio e Exportação Ltda, de Juazeiro, teve renovada sua habilitação para executar
Tratamento Hidrotérmico.
-- UMBUZEIRO renovou credenciamento: A empresa Umbuzeiro Produções
Agrícolas Ltda, de Cidade Casa Nova, renovou sua habilitação para Tratamento Hidrotérmico
para fins FitoQuarentenários.

02. MATO GROSSO
-- Taxas de cadastro para o 2º semestre: Como o valor da UPFMT passou a R$ 52,28 a
partir de 01jul, a taxa de cadastro para o 2º semestre é de R$ 1.396,92 e de alteração é R$
465,81.

03. MATO GROSSO DO SUL
-- Antecipação do fim do Vazio Sanitário: O novo período de proibição do cultivo da
soja como medida preventiva para controle da ferrugem da soja vai de 15jun a 15set . A alteração
visa ajustar o calendário seguido pelos Estados do Mato Grosso, Paraná e São Paulo.
-- CCPU foi credenciada para fins FitoQuarentenários: A empresa CCPU Controle
de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda, de Dourados, obteve autorização para executar
Tratamento Térmico.
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04. MINAS GERAIS
-- Avaliação de risco de OGMs: Luciana Pimenta Ambrozevicius, da Superintendência do
MAPA/MG vai a St. Louis/USA, de 15 a 21set, verificar os desafios regulatórios em face dos
novos OGMs, em especial no tocante à avaliação de riscos.
-- CCPU renova credenciamento FitoQuarentenario: A empresa CCPU-Controle de
Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda, de Sacramento/MG, renovou sua autorização para
realizar Secagem em Estufa.
-- BRIDGETEC renova seu credenciamento: A empresa Bridgetec Consultoria e
Assessoria Tecnica e Ambiental Ltda, de Belo Horizonte/MG, renovou sua habilitação para
prestar os seguintes serviços FitoQuarentenários: (a) Fumigação em Contêineres; (b) Fumigação
em Câmara de Lona com Brometo de metila; (c) Fumigação em Câmara de Lona com Fosfina; e,
(d) Tratamento Térmico.

05. PARÁ
-- SUPERDREAM renova seu credenciamento FitoQuarentenário: A empresa
Superdream Saneamento Ambiental Ltda, de Belém, renovou sua habilitação para os seguintes
tratamentos: (a) Fumigação em Contêineres; (b) Fumigação em Silos Herméticos-Silos Pulmão;
(c) Fumigação em Porões de Navios; (d) Fumigação em Câmaras de Lona; e, (e) Tratamento por
Ar Quente Forçado.

06. PARAÍBA
-- Taxas de cadastro para agosto: Com o aumento da UFR/PB para R$ 33,72 a partir de
01ago, a taxa de cadastro de produto passa a R$ 202,32.

07. PARANÁ
-- FIM DO CASO TAMARANA: O Ministério Público do Paraná deu por encerrado o

Inquerito Civil no 01/1997, aberto em face do armazenamento de agrotóxicos na Colônia Penal
Agrícola, em Tamarana. As empresas envolvidas pagaram a incineração dos 1.166.000 kgs e
38.860 lts armazenados de forma precária.
-- Retirada do BHC obsoleto do Paraná: Com respaldo na Lei Estadual 16.082/2009 e
parcerias entre Instituto das Águas, IAP, Emater, Ocepar, FAEP e inpEV, o programa está
alcançando seus objetivos e a estimativa é recolher cerca de 800.000 kgs do produto estocado
nas propriedades rurais.
-- Santa Izabel do Avaí é Área Livre da mosca das frutas: O município foi
reconhecido pelo MAPA após a implantação do Sistema de Mitigação de Risco da Praga
Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas, com o objetivo de exportar frutos frescos para
países que tem restrições quarentenárias relativas a essa praga.
-- MAPA Credencia Lab LANALI: O Laboratório de Analises de Alimentos S/S foi
credenciado para realizar análises de controle oficial na área de Microbiologia de Alimentos e
Água. LANALI está localizado na BR 467 - Km 07 - s/no, em Cascavel/PR.
-- ADAPAR institui taxas: A Agência publicou a Portaria no 07 com os procedimentos
para pagamento das taxas previstas na Lei 17.044/2011, para os diversos serviços que executa.
Por exemplo, as empresas que comercializam agrotóxicos para o agricultor devem pagar R$
120,00 (matriz) e R$ 60,00 (filial), por ano.
-- ECOLÓGICA renova habilitação FitoQuarentenária: A empresa Ecológica
Serviços de Dedetizações Ltda, de Paranaguá, renovou sua autorização para os seguintes
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tratamentos: (a) Fumigação em Contêineres c/ Brometo de metila e Fosfina; (b) Fumigação em
Silos Herméticos; (c) Fumigação em Porões de Navio; (d) Fumigação em Câmaras de Lona c/
Brometo de metila e Fosfina.
-- Cancelado o credenciamento da ACG: A empresa ACG Serviços Fitossanitários
Ltda, de Paranaguá, teve sua habilitação cassada para serviços FitoQuarentenários.
-- EDEF renova credencial para fins FitoQuarentenários: A empresa Edef
Expurgos Ltda ME, de Tomazina, renovou sua habilitação para prestar os serviços de: (a)
Fumigação em Contêineres c/ Brometo de metila e Fosfina; (b) Fumigação em Silos Herméticos;
(c) Fumigação em Porões de Navio; e, (d) Fumigação em Câmara de Lona c/ Brometo de metila
e Fosfina.

08. PERNAMBUCO
-- Mitigação de Risco para Mosca-das-frutas em Mangueira: O MAPA
reconheceu o Sistema de Mitigação de Risco implantado nos municípios de Belém de São
Francisco, Lagoa grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista para mosca-das-frutas
(Anastrepha grandis) em cultivos de Mangueira (Mangifera indica).
-- MURANAKA renova autorização para serviços FitoQuarentenários: A
empresa Muranaka Comercio, Importação e Exportação Ltda, de Petrolina, renovou seu
credenciamento para realizar Tratamento Hidrotérmico.

09. RIO DE JANEIRO
-- SICAF pediu cancelamento de sua habilitação: A empresa Sicaf Tratamentos
Fitossanitários, do Rio de Janeiro, teve sua habilitação FitoQuarentenária cancelada a pedido.

10. RIO GRANDE DO SUL
-- ALLIANCE ONE renova credenciamento FitoQuarentenario: A empresa
Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda, de Venâncio Aires, continua apta para
realizar Fumigação em Câmaras de Lona c/ Fosfina.
-- JTI renova credenciamento para serviços FitoQuarentenarios: A empresa JTI
Processadora de Tabaco do Brasil Ltda, de Santa Cruz do Sul, renovou sua habilitação para
realizar Fumigação em Câmaras de Lona c/ Fosfina.
-- RODRIGUES E TEIXEIRA muda de nome: A empresa Rodrigues e Teixeira Ltda,
especializada em tratamento FitoQuarentenário agora denomina-se MP FUMIGAÇÕES Ltda.

11. SANTA CATARINA
-- Focos de Cancro Europeu: Em 2002 a doença causada pelo fungo Nectria galligena foi
detectada pela primeira vez no país em Vacaria/RS. O pomar de macieiras foi erradicado, mas
pode ter deixado focos. Agora sua presença foi observada em São Joaquim. A doença é muito
agressiva e pode causar a morte da planta em 4 anos, já que a lesão só aumenta até provocar um
estrangulamento da árvore.
-- MADEIREIRA BEIRA RIO renova credenciamento: A empresa Madeireira
Beira Rio Ltda, de Papanduva, renovou sua habilitação para realizar Tratamento Térmico com
fins FitoQuarentenários.
-- POSSAMAI renova serviço FitoQuarentenário: A empresa Possamai e Cia Ltda,
de Ascurra, renovou sua autorização para realizar Tratamento Térmico.
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-- AMBIENTAL renova habilitação FitoQuarentenaria: A empresa Ambiental
Serviços de Controle de Pragas Urbanas e Fumigações Ltda, de Itapoá, renovou as credenciais
para realizar os seguintes serviços: (a) Fumigação em Contêineres c/ Fosfina; (b) Fumigação em
Porão de Navio c/ Fosfina; e, (c) Fumigação em Silos Herméticos c/ Fosfina.
-- MSX renovou seu credenciamento: A empresa MSX Tratamentos Fitossanitários
Ltda, de Bom Retiro, renovou sua habilitação para: (a) Secagem em Estufa; e, (b) Tratamento
Térmico, para fins FitoQuarentenarios.
-- ROHDEN é credenciada para fins FitoQuarentenários: A empresa Rohden
Artefatos de Madeira Ltda, de Salete, recebeu sua habilitação para realizar: (a) Secagem em
Estufa; e, (b) Tratamento Térmico.

12. SÃO PAULO
-- Estação Experimental da SGS: A SGS do Brasil Ltda, laboratório especializado em
análises na área de Biotecnologia e OGM, em Santos/SP, obteve credenciamento para sua
Estação Experimental, localizada na Estrada Municipal CHL 358 s/no, Bairro Tijuco Preto,
Fazenda Brasilândia, em Conchal/SP.
-- Crise da laranja: As indústrias esmagadoras não estão adquirindo laranja, pois alegam
que os estoques ainda estão muito altos, em decorrência da rejeição do suco brasileiro ano
passado com traços do fungicida Carbendazim. Reportagem do Jornal Nacional da rede GLOBO
mostrou pomares sendo destruídos por tratores, caminhões nas cidades fazendo doações de
laranja para a população, e citricultores despejando suco nas praças, tudo para chamar a atenção
para a grave crise.
-- CCPU renovou sua autorização FitoQuarentenaria: A empresa CCPU Controle
de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda, de Indianópolis, renovou suas credenciais para
realizar os seguintes serviços: (a) Fumigação em Contêineres c/ Brometo de metila e Fosfina; (b)
Fumigação em Câmara de Lona c/ Brometo de metila e Fosfina; (c) Fumigação em Silos
Herméticos; (d) Fumigação em Porões de Navio; (e) Tratamento Térmico; e, (f) Secagem em
Estufa.
-- ARATU foi credenciada para serviçcos FitoQuarentenários: A empresa Aratu
Importação, Exportação e Tratamentos Fitossanitários Ltda, de Santos, obteve credenciamento
para realizar os seguintes serviços: (a) Fumigação em Contêineres c/ Brometo de metila e
Fosfina; (b) Fumigação em Câmara de Lona c/ Brometo de metila e Fosfina; (c) Fumigação em
Silos Herméticos; (d) Fumigação em Porões de Navio; e, (e) Tratamento Térmico
-- PORTO G.A.F. renovou seu credenciamento: A empresa Porto G.A.F. Junior
Logística Ambiental Ltda-ME, de Santos, renovou sua habilitação para prestar os seguintes
tratamentos FitoQuarentenários: (a) Fumigação em Contêineres c/ Brometo de metila e Fosfina;
(b) Fumigação em Câmara de Lona c/ Brometo de metila e Fosfina; (c) Fumigação em Silos
Herméticos; e, (d) Fumigação em Porões de Navio.

↓
EMPRESAS & INSTITUIÇÕES & PRODUTOS
01. ARYSTA RETOMA APOSTA EM HERBICIDAS SELETIVOS

↓

A japonesa Arysta tem renovado suas apostas nas vendas de herbicidas seletivos para a soja, uma
fatia de mercado que parecia fadada a desaparecer após a liberação dos transgênicos resistentes
ao Gifosato, em 2005. Porém, com os crescentes problemas de resistências das ervas ao
Glifosato, a oportunidade a demanda ressurgiu. Em 2007, a Arysta vendia pouco mais de 400 mil
litros do herbicida seletivo Cetodim. No ano passado, as vendas chegaram a 1 milhão de litros.
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02. SERVATIS ESCLARECE TAC
A SERVATIS assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o GOVERNO DO RIO DE
JANEIRO, em razão do vazamento de produto para o Rio Paraíba do Sul, há 4 anos.
Como esclarecimento ao setor, a SERVATIS detalha um trecho do TAC:
“A empresa aceitou parar de produzir seis inseticidas e sete herbicidas, dentre eles, o
Endossulfan, que causou o acidente. As moléculas/produtos que contempla o TAC são:
Inseticidas: 1.Endosulfan / 2.Clorpirifós / 3.Metamidofós / 4. Methil Parathion / 5. Malathion /
6.Dimetoato e por iniciativa própria também não será formulado Acefato.
Herbicidas: 1.Síntese de Aminonitrila / 2.Síntese de Imazetapyr / 3.Síntese de Imazaquim /
4.Síntese de Imazamox / 5.Síntese de Imazetaben / 6.Síntese de Imazetapic (OBS.: [a] As
formulações desses herbicidas estão liberadas e autorizadas, e, [b] Por iniciativa própria também
não serão formulados: 2,4-D, Paraquat e Diquat)

03. FUNDECITRUS PEDE PRIORIDADE PARA DEFENSIVOS
Com a redução de ingredientes ativos disponíveis no mercado, seja por causa de Reavaliações
(DICOFOL, CIHEXATINA) ou de Barreiras Técnicas (CARBENDAZIM) a cultura do CITROS
está com poucas opções para controle de fungos e ácaros, e, com isso o surgimento da resistência
é uma ameaça bem presente.
Por isso, a FUNDECITRUS solicitou, via Câmara Setorial da Citricultura do MAPA, prioridade
no exame de dois pleitos de registro:
-- ACARICIDA = ingrediente ativo CYFLUMETOFEN, registros solicitados (PT e PF) em 2008
pela ARYSTA, sob a marca OBNY.
-- FUNGICIDA = mistura dos ingredientes ativos CIPRONIDIL + FLUDIOXONIL, registro
solicitado em 2010 pela SYNGENTA, sob a marca SWITCH.

04. JUSTIÇA DO TRABALHO CONFUNDE LEI 7.802 e LEI 6.360
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho em reunião de 25mai aprovou a criação de critérios
de sustentabilidade a serem observados na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços
no âmbito da Justiça do Trabalho. Na página 18 do documento está escrito:
“Para os serviços de jardinagem: A contratada deverá utilizar, preferencialmente, produtos e
insumos de natureza orgânica, bem como utilizar defensivos contra pragas com o menor
potencial de toxicidade, equivalentes aos utilizados em jardinagem amadora, nos termos
definidos pela ANVISA; se houver a necessidade da utilização de agrotóxicos e afins para
execução do serviço, a contratada deverá apresentar, ao fiscal do contrato, o registro do
produto no órgão federal responsável, nos termos da Lei 7.802/89 e legislação correlata.”
Nota da Aenda = O Conselho da Justiça está recomendando agrotóxicos (Lei 7.802/1989) para
uso urbano, quando a ANVISA só registra substâncias para controle de pragas no meio urbano
registrados pela Lei 6.360/1976. Será que a Justiça apoia os desvios de uso?

05. SINDAG MANTÉM GT CITRICULTURA
Atualmente o GT CITRICULTURA do SINDAG está realizando um trabalho relativo a LMRs
de ingredientes ativos determinados na Europa, Estados Unidos e Japão menores (ou não
determinados) que os estabelecidos no Brasil, visando a realização de pleitos para rediscutir
esses LMRs naqueles países.
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06. BAYER COMPRA AGRAQUEST
A americana AGRAQUEST foi adquirida pela BAYER por US$ 500 milhões. Os produtos da
AgraQuest, que fechou 2011 com US$ 40 milhões de receita, são formulados a partir de
microorganismos naturais.

07. DESINDUSTRIALIZAÇÃO_ARTIGO DA PROTEC
Roberto Nicolsky escreveu “Ainda dá tempo para virar o jogo” para mostrar que a
desindustrialização é hoje um fato incontestável, incorporado ao discurso oficial, tendo sido
mencionado no último relatório trimestral de inflação do Banco Central.

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

↓

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

● EVENTOS DIVULGADOS
01. CONGRESSO DA ABAG
O tema do 11º CONGRESSO BRASILEIRO DO AGRONEGÓCIO é “Brasil: Alimentos &
Energia – Seguranças Globais”. A data é 06ago, o local São Paulo/SP. www.abag.com.br/cba.

02. 13º ENCONTRO NACIONAL DE PLANTIO DIRETO NA PALHA
O Centro de Eventos da UPF, Passo Fundo/RS, realizou o Encontro nos dias 09 a 11jul.

03. III SIMPÓSIO SOBRE FITOSSANIDADE EM CITROS
A FUNEP está organizando esse III Simpósio no Centro de Convenções da Unesp/FCAV, em
Jabuticabal/SP, nos dias 01 a 03agosto. Para detalhes visite www.funep.org.br.

04. CONFERÊNCIA: ASPECTOS JURÍDICOS DO AGRONEGÓCIO
A SYNGENTA organizou Conferência em São Paulo/SP nos dias 26 e 27jul denominada
“Aspectos Juridicos, Riscos e Financiamento do Agronegócio”.
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05. SEMINÁRIO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA
Nos dias 09, 10 e 11ago, em Cachoeira do Sul/RS, estará acontecendo o Seminário Nacional de
Aviação Agrícola 2012. É uma promoção do Sindicato Nacional dos Aeronautas – SNA

06. CONGRESSO MILHO&SORGO 2012
O Congresso Nacional de Milho e Sorgo 2012 acontecerá em Águas de Lindóia/SP, nos dias 26 a
30ago. Vide www.milhoesorgo.com.br.

07. SIMPÓSIO DE RESISTÊNCIA A DEFENSIVOS
O III Simpósio sobre Manejo da Resistência a Produtos Fitossanitários será realizado em
Piracicaba/SP nos dias 03 e 04out. É uma realização da ESALQ. Visite www.fealq.org.br.

08. SEMINÁRIO DE CONTAMINANTES DE ALIMENTOS
Está programado pelo ITAL para os dias 08 e 09out, em Campinas/SP, o 5º CONTALI. Detalhes
em www.ital.sp.gov.br.

09. CONGRESSO DE MARKETING RURAL
ABMR&A promoverá em São Paulo/SP, nos dias 7 e 8ago, no Transamérica Expo, o IX
Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio. Ver detalhes em www.abmra.org.br.

10. CONGRESSO DE MARKETING RURAL
Nos dias 27 e 28ago assista na ABIQUIM o curso NEGOCIAÇÃO EM COMPRAS. Confira em
www.abiquim.org.br.

↓
NOTÍCIAS DIVERSAS
01. DILMA RESPONDE PERGUNTA SOBRE AGROTÓXICOS

↓

Em seu boletim semanal CONVERSA COM A PRESIDENTA de 18jul2012, a Presidente Dilma
Rousseff respondeu a um estudante de Brasília que queria saber se o governo incentiva a
produção agrícola com menos agrotóxicos. Ela respondeu que sim, tanto na grande produção
quanto na agricultura familiar. Aproveitou e deu alguns números dos Planos Safras para o
Agronegócio e para a Agricultura Familiar. Mas, no contexto, deixou transparecer que
desconhece o verdadeiro papel dos Defensivos Agrícolas e apoia a diminuição do uso deste
insumo.

02. AGRICULTURA PRECISA CRESCER 60% ATÉ 2050
O Relatório Perspectivas Agrícolas 2012-2021 da FAO-OECD, afirma que a produção agrícola
deve aumentar 60% nos próximos 40 anos para satisfazer a crescente procura por alimentos, de
forma a manter os preços controlados e a reduzir a insegurança alimentar do planeta.
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03. EX-FÁBRICA DA SHELL AINDA NO BANCO DOS RÉUS
Em 1977, a SHELL instalou em Paulínia/SP uma fábrica de Defensivos (a mais moderna do país
na ocasião). A SHELL gerenciou até 1995, quando foi vendida para a CYANAMID (depois
BASF), junto com parte do terreno. Uma auditoria ambiental acusou contaminação da água e
solo. O caso foi parar na Justiça, porque a contaminação alcançaria terrenos com residências no
entorno.
Agora, a Juíza Maria Inês Correa Cerqueira Cesar Targa, da 2ª Vara do Trabalho de Paulinia,
emitiu ordem para que as empresas SHELL/RAÍZEN e BASF depositem judicialmente o valor
atualizado de mais de R$ 1 bilhão, referente ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos causados à sociedade.

04. SGS COMPRA GRAVENA
A suíça SGS S/A adquiriu a brasileira GRAVENA – Pesquisa, Consultoria e Treinamento
Agrícola Ltda, de São Paulo/SP
-- Suas quatro estações experimentais nos principais estados produtores e áreas climáticas do Brasil
oferecem a plataforma ideal para pesquisas terceirizadas para testes regulatórios e comerciais da área
agrícola
-- Fundada em 1993 e de propriedade privada, a Gravena conta com mais de 120 especialistas e gerou
receitas em 2011 acima de R$ 8 milhões

05. MONSANTO E DU PONT BRIGAM POR ROUNDUP READY
A batalha é travada em um tribunal de St. Louis, em Missouri/USA. A Monsanto, que
desenvolveu a tecnologia, acusa a rival de infringir a patente que protege a soja RR; em troca,
pede uma indenização de mais de US$ 1 bilhão. A DU PONT, por sua vez, questiona a validade
da patente e acusa a MONSANTO de enganar o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados
Unidos durante o processo de registro do produto.
As duas companhias respondem por 2/3 do mercado americano de patentes.

06. MAPA INCENTIVA AGROTÓXICOS BIOLÓGICOS
O MAPA incentiva o produtor rural a utilizar os agrotóxicos biológicos e os feromônios no
combate às pragas. Atualmente, de 1.537 marcas de agrotóxicos registradas, 72 são de produtos
biológicos. A meta é que em 2015 esses produtos representem 10%.

07. APROSOJA ESTUDA CONTROLE DO MOFO-BRANCO
Em Mato Grosso, o mofo branco, doença causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, começa a
colocar em alerta os produtores de soja. Até então considerada uma doença de regiões altas e de
temperatura amena, o fungo já infestou áreas no sul do estado.
O mofo branco tem uma severidade comparada à ferrugem asiática. A doença afeta a
produtividade das lavouras, como a ferrugem. O fungo ataca o caule da soja, impedindo a
passagem da seiva e em pouco tempo a planta seca.
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08. PRAGA SECUNDÁRIA AUMENTA COM SEMENTE BTi
No município de Jataí/GO o pulgão-do-milho (Rhopalosiphum maidis), antes suma praga
secundária, atacou com severidade nesta safra. A razão é que 85% da área foi plantada co milho
transgênico com tolerante à lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda). Com isso, as 3 a 4
aplicações de inseticidas por safra não foram realizadas, tendo o pulgão-do-milho avançado e
exigido que ao menos 1 aplicação fosse feita às pressas.

09. SOU AGRO ENSINA COMO ALIMENTAR 7 BILHÕES
O movimento SOU AGRO lançou uma brochura intitulada ONZE PASSOS PARA
ALIMENTAR 7 BILHÕES. O movimento ouviu mais de 15 especialistas para listar 11
sugestões capazes de fazer o mundo produzir e distribuir alimentos para 7 bilhões de pessoas. Há
também uma versão eletrônica.

10. MÍDIA CONTRA OS DEFENSIVOS
08.1 – Mais chuva mais Agrotóxicos
O jornal O ESTADO DE S.PAULO fez ampla reportagem sobre o excesso de chuva em SP neste
período. Trecho publicado: “Aumento da umidade e temperaturas amenas no outono e no
inverno elevam os riscos de doenças em verduras e legumes no Estado, o que pode até triplicar
o uso de pesticidas, afirmam especialistas: com isso, produtividade diminui e preços
aumentam.”
A mesma reportagem, ao reportar o problema orçamentário do CEAGESP e corte do seu
monitoramento de resíduos, mostra uma janela com o título CEAGESP IGNORA
QUANTIDADE DE PESTICIDA e destaca com foto e letras em negrito os PRODUTOS MAIS
AFETADOS PELOS DEFENSIVOS: Pimentão, Tomate, Alface e Morango com dados da
ANVISA.

AENDA EM NOTÍCIAS
01. AUDIÊNCIAS NA ANVISA SOBRE O METAMIDOFÓS
FERSOL e AENDA tiveram audiências este mês sobre a proibição do inseticida Metamidofós:
-- Com o Diretor Jaime de Oliveira
-- Com o Diretor-Presidente Dirceu Barbano
Em ambas foi informado pela empresa que os trabalhos-científicos apresentados pela ANVISA
para suportar o banimento do produto por aspectos toxicológicos, na verdade não
demonstraram nada disso. 80% dos documentos não se referiam ao Metamidofós e o restante
era sobre a família dos organofosforados e uns poucos sobre o produto, mas nenhum com
comprovação conclusiva de toxicidade inaceitável para o registro do produto. Esta constatação
é fato novo, tendo em vista que a ANVISA se negou a entregar os trabalhos para exame da
empresa e somente o fez mediante duas ordens judiciais.
-- Mesmo diante disso, os dirigentes da ANVISA foram inflexíveis. Um disse que poderia
reabrir o caso sob pedido do MAPA ou IBAMA, pois a Reavaliação foi definida pelos três
órgãos. O outro disse que essa Reavaliação estava encerrada, mas a empresa poderia apresentar
aos 3 Órgãos uma manifestação e novo processo poderia ser aberto, se houvesse concordância.
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02. PL 1854_IMAGENS DE MALES NOS RÓTULOS
Este Projeto de Lei da Câmara Federal foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e
Família e deverá ser decidido na Comissão da Agricultura e na Comissão de
Constituição&Justiça.
Em vista disso, a AENDA resolveu encaminhar seu Parecer Jurídico (que aponta a não
razoabilidade e a inconstitucionalidade do PL) a todos os Deputados destas duas Comissões.
Foram enviadas cartas individualizadas:
-- Para 41 deputados titulares e para 41 suplentes da Comissão de Agricultura
-- Para 65 deputados titulares e para 61 suplentes da Comissão de Constituição&Justiça.

03. SITE DA AENDA FOI REPAGINADO
O site www.aenda.org.br passou por alteração. Diversos componentes de sua formulação
foram trocados, de forma que agora apresenta uma composição mais leve e mais sustentável.
Todo o processo foi examinado e aprovado em poucos meses, tendo em vista que a abordagem
é voltada para defensivos genéricos.

04. AENDA APRESENTA AGENDA POSITIVA PARA A ANVISA
O Diretor-Executivo da AENDA apresentou ao Diretor-Presidente Dirceu Barbano e ao
Diretor de Coordenação e Articulação da ANVISA, a AGENDA POSITIVA DA
ASSOCIAÇÃO para 2012 e 2013. Destacando:
-- Registro de produto = Morosidade nas análises, Necessidade de desburocratização,
Necessidade de melhoria da tecnologia de informação e Necessidade de realizar análise de
risco dos produtos.
-- Política de Estado = Novo olhar sobre a reavaliação de produtos, Falta de um planejamento
estratégico (vulnerabilidade do agronegócio com a maioria dos produtos sendo importados),
Combate aos produtos ilegais ou com desvios de uso, e, Estabelecimento de um comando para
as decisões.

05. ESTUDO SOBRE REAVALIAÇÕES
AENDA elaborou um quadro com as Reavaliações Toxicológicas ocorridas sob a
administração da ANVISA. O resumo informa: (a) o Ato Legal que deu início a cada
Reavaliação; (b) As principais decisões e seu Ato Legal, quando existiu.

06. TABELA DOS PRODUTOS POR CULTURA ATUALIZADA
Foi atualizada até 02jul2012 a tabela denominada PRODUTOS no site da entidade
www.aenda.org.br e que apresenta todas as culturas por ordem alfabética, e os produtos
registrados para cada cultura também por ordem alfabética, e, indica o endereço eletrônico da
empresa registrante para o leitor coletar mais dados sobre o produto de seu interesse.

07. TERMO DE ARQUIVAMENTO DO CASO TAMARANA/PR
AENDA recebeu o Termo de Arquivamento do Inquérito Civil do MP 01/1997, datado de
27fev2012 e encaminhado pela 20ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina. Produtos
de alguns associados estavam entre os diversos produtos armazenados na Colonia Penal
Agrícola de Tamarana/PR, por isso assinou também o Termo de Ajustamento de Conduta.
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08. NORMA DE ARMAZENAMENTO DA ABNT
O Comitê de Defensivos da ABNT está analisando as sugestões recebidas sobre a Norma NBR
9843 (armazenamento de Defensivos em indústria, revenda e laboratório), revisada e colocada
em Consulta Pública. Está ocorrendo um impasse quanto a manter a mesma regulamentação
para os três ambientes, visto a discordância de correntes de fiscalizações do comércio estadual.
AENDA participa do Comitê.

09. ARTIGO “UTÓPICAS RESERVAS”
O artigo sugere que os problemas ambientais serão resolvidos com a contenção da população
em um número “sustentável” pelo planeta. É uma solução que pouco se fala por implodir o
modelo do lucro no sistema capitalista, por afligir as mentes dos religiosos e reduzir o espaço
de outros interesseiros. Foi publicado no último número do JEA – Jornal do Engenheiro
Agrônomo da AEASP.

10. AENDA VISITA ABRAPA
Dirigentes da AENDA estiveram com Marcio Portocarrero, Diretor Executivo da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão, tratando principalmente dos impactos da retirada do
inseticida Metamidofós pela Reavaliação da ANVISA.

11. DIRIGENTES DA ABCBio VISITAM AENDA
Rubens Buschmann, Danilo S. Pedrazzoli e Ari Gitz, estiveram na sede da AENDA trocando
ideias, pois estão em fase de reestruturação da Entidade dedicada aos Produtos Biológicos.

12. RELATÓRIOS MENSAIS DA AENDA
-- Notícias da Aenda = Disponível mensalmente no site www.aenda.org.br.
-- Novidades em Produtos = Notícias internacionais sobre empresas e produtos, são
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), são enviadas aos associados e a interessados
cadastrados.
-- Relatório dos Atos de registro do MAPA = Relação de todos os Atos de jul2012,
classificados por objetivos. Exclusivo para associados.

13. REUNIÕES INTERNAS DA AENDA
-- Reunião de Conselheiros-Responsáveis = Os Conselheiros que monitoram os
assuntos de Registro e de Reavaliação estiveram reunidos este mês. Foram tratados os
seguintes assuntos: (a) Recusa da ANVISA em examinar processo sob proteção de dados; (b)
Indeferimento da ANVISA de pleito de produto formulado “equivalente” com classe
toxicológica mais restritiva; (c) Dúvidas sobre PT da mesma fonte com teor diferente; (d)
Dúvidas sobre a IN 42 do MAPA; (e) Controle de Qualidade com a Normativa I.S.O. 17.025 e
Boas Práticas de Fabricação; (f) Testes de resíduo e agronômico em SC e ES; (g) Certificado
de origem exigido no RS; (i) NBR 9843 da ABNT sobre Armazenamento; e, (h) Providências
sobre Reavaliações.
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14. COMBATE AOS ILEGAIS E DESVIOS DE USO
●
PERICULOSIDADE
DO
ÁCIDO
PERACÉTICO E DO DIÓXIDO DE CLORO
Novas cartas de alerta sobre a periculosidade destes produtos,
que constaram como Coadjuvantes e Alimentos na CP
04/2011_Anvisa, foram enviadas para a Gerencia Geral de
Alimentos da ANVISA, para o Departamento de Fiscalização
de Insumos Agrícolas do MAPA e para a Coordenação Geral
de Agroecologia do MAPA.
● CARTA AO CTA SOBRE DIÓXIDO DE

CLORO
Foi solicitado ao CTA que analise o Anexo VII da IN
46/2011 (Sistemas Orgânicos de Produção) e conflito com o
Decreto 6913/2009 (Uso Aprovado para Agricultura
Orgânica) e a INC 01/2011 (Registro de produtos para
Agricultura Orgânica). O Dióxido de Cloro está indicado na
IN 46/2011, apesar de não ter uso aprovado para agricultura
orgânica.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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