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SUSTENTABILIDADE E PUJANÇA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA

A IMPORTÂNCIA DO COORDENADOR

Quando consideramos as inúmeras ações realizadas pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) e a importância 
que cada uma delas e o conjunto de todas têm para a saúde pública e para o agronegócio paulista, entendemos a 
necessidade de haver uma coordenação dessas ações, para que elas atinjam os objetivos desejados e sejam feitas de 
forma racional, com economia de recursos, principalmente, por tratar-se de recursos públicos.
Para tal, a CDA tem em sua estrutura vários cargos e funções e todas elas são comandadas pelo Coordenador. Ao longo 
de seus 23 anos de existência, a CDA teve nove coordenadores. O Coordenador é um cargo de confiança nomeado pelo 
Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e não tem período de mandato pré-definido.
Além da coordenação das questões técnicas, nas áreas animal, vegetal e administrativa, determinando em nível 
estratégico os caminhos que serão trilhados pela instituição, o Coordenador também exerce papel fundamental na 
representação da CDA perante o público externo e outras instituições.
Conheça mais sobre todos aqueles que exerceram esse papel fundamental para a Defesa Agropecuária no Estado de 
São Paulo clicando no link: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-002/a-importancia-
do-coordenador/

No dia 1º de setembro de 2021 comemoramos os 23 anos da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), órgão 
responsável pela sustentabilidade e pujança do agronegócio paulista. Por meio da aplicação de normas de defesa 
sanitária animal e vegetal garantimos a proteção econômica dos agentes do agronegócio, sejam agricultores, 
pecuaristas, profissionais liberais e demais empresários do ramo, bem como a sanidade dos rebanhos e vegetais de 
interesse econômico do estado, a qualidade dos insumos agropecuários, a qualidade dos produtos e subprodutos 
destinados ao consumidor final, o padrão sanitário das espécies animais e vegetais e a proteção ao solo agrícola e do 
meio ambiente. Durante a pandemia do novo coronavírus (SARS-COV2), onde se necessitou alterações na dinâmica de 
trabalho executado pela coordenadoria, com a adoção do trabalho remoto e priorização do atendimento às demandas 
essenciais, durante o ano de 2020 e meados de 2021 os nossos serviços não pararam.
Para conferir as atividades realizadas pela CDA nesse período acesse: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/
informativo/defesa-agrosp-no-002/sustentabilidade-e-pujanca-do-agronegocio-paulista/

9 DE SETEMBRO: DIA DO MÉDICO-VETERINÁRIO

No dia 9 de setembro foi comemorado, no Brasil, o Dia do Médico-Veterinário, que são peças-chaves para a prevenção 
de doenças, tanto em animais quanto em humanos, e para a manutenção do bem-estar animal e do equilíbrio ambiental.
Atualmente, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária conta com 131 médicos-veterinários em seu corpo técnico, 
distribuídos por todo o estado de São Paulo. 
Para celebrar a data, o canal Defesa Agropecuária SP, do YouTube, transmitiu, no dia 9/9, uma live que contou com a 
participação do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-SP), Odemilson Donizete Mossero. E, 
para complementar essa celebração, registramos aqui nossa homenagem póstuma a dois ex-coordenadores: Anselmo 
Lucchese Filho e Heinz Otto Hellwig. Saiba mais sobre estes dois grandes profissionais que tanto contribuíram para o 
engrandecimento da Defesa Agropecuária paulista, clicando em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/
defesa-agrosp-no-002/homenagem-postuma/
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