
O Selo Arte é uma chancela do governo federal 
que autoriza a venda entre os estados, de produtos 
alimentícios artesanais, como queijos, mel e embutidos. 
A medida beneficia os produtores que se inserem na 
categoria Agroindústria de Pequeno Porte, dessa forma 
eles terão segurança jurídica para comercializar seus 
produtos por todo território nacional. 

Como artesanal entende-se o processo utilizado na 
elaboração, em pequena escala, de produtos comestíveis 
de origem animal com características tradicionais ou 
regionais próprias. De acordo com a legislação, somente 
os estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção 
de São Paulo na forma artesanal (SISP artesanal) 
poderão solicitar selo ARTE no Estado de São Paulo. 
Saiba mais em:https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-003-outubro2021/
selo-arte/

SELO ARTE

PERFIL CDA

O compromisso diário dos 135 engenheiros(as) 
agrônomos(as) da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA) é zelar pela sanidade das lavouras, 
preservação do solo agrícola, melhoria da qualidade 
de vida do produtor e proteção do meio ambiente. Em 
defesa da sanidade vegetal, essa atuação coroa o ciclo 
produtivo vegetal, contribuindo com a sanidade das 
culturas e certificação dos alimentos que chegam à mesa 
do consumidor, garantindo alimentos saudáveis e de 
qualidade, construindo uma agricultura sempre melhor 
e mais competitiva.
No dia 12 de outubro comemoramos o Dia do 
Engenheiro Agrônomo e o homenageado do mês é o 
engenheiro agrônomo do EDA de Avaré Jaime Rodrigues 
Caetano Junior. Com passagem pela IDA de Apiaí, cidade 
onde fez bons amigos, Jaime se encantou pela Defesa 
Agropecuária quando trabalhava pela iniciativa privada 
no Porto de Santos, inspecionando contêineres em busca 
de uma praga chamada Besouro da China. Na CDA, Jaime 
se identifica fortemente com as atividades de fiscalização 
do uso de agrotóxicos, por promoverem a proteção da 
saúde humana, evitando a intoxicação das pessoas ao se 
alimentarem. Elogiado pelos colegas de trabalho, Jaime 
retribui os elogios à equipe do EDA Avaré e é um exemplo 
de motivação para todos da Coordenadoria: “Trabalhe 
com amor, em prol da sociedade. Sinta que seu trabalho 
é útil para alguém. Amor e utilidade para o próximo. 
Esse é o ponto.” (Jaime Rodrigues Caetano Junior, 2021). 
Conheça  a história do nosso homenageado em: https://
www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-
agrosp-no-003-outubro2021/perfil-cda-jaime-rodrigues-
caetano-junior/

Visitamos as instalações da Raiar Orgânicos, em Avaré. Com um alto investimento, a empresa se prepara para 
chegar ao mercado como modelo de inovação na produção de ovos orgânicos, com forte preocupação na 
manutenção do bem-estar animal. Com modernos equipamentos que permitem que as galinhas poedeiras 
tenham espaço suficiente para expressarem comportamentos naturais, como voar, correr, bater asas e ciscar, 
as aves não serão criadas em gaiolas e poderão acessar áreas externas de pastagem durante parte do dia. 
A empresa está, ainda, trazendo melhoria de qualidade de vida para agricultores da região, fomentando a 
produção de grãos orgânicos que servirão de matéria-prima a ser absorvida pela fábrica de ração construída 
no mesmo local. Para a comercialização dos ovos produzidos na granja, está sendo providenciado o registro 
no Serviço de Inspeção de São Paulo, o SISP. Saiba mais em:https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/
defesa-agrosp-no-003-outubro2021/bem-estar-animal-em-foco-as-galinhas-poedeiras/

BEM-ESTAR ANIMAL EM FOCO: AS GALINHAS POEDEIRAS

Nº 003 - Outubro/2021
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 
Contexto e importância

EXPORTAÇÃO DE ABACATE BRASILEIRO DA VARIEDADE “HASS”AO MERCADO NORTE AMERICANO 
Abertura de um novo mercado exportador

Com a propositura de abertura de um novo mercado 
destinado à exportação de frutos de abacate (Persea 
americana P. Mill) variedade “Hass” para os Estados 
Unidos da América, Alaska, Porto Rico e Ilhas Virgens 
Americanas, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA) participou, juntamente com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 
produtores de abacate de Bauru, de uma auditoria sob 
o crivo do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), representado pelo Serviço de Inspeção 
da Saúde Animal e Sanidade Vegetal (APHIS). A auditoria 
teve como objetivo inicial analisar minuciosamente 
todos os parâmetro estabelecido no Plano de Trabalho 
bilateral, estabelecido pelas duas entidades (MAPA-
APHIS), visando aprovar a proposta de implementação 
dos critérios de Certificação Fitossanitária de Origem 
em propriedades e casas de embalagem, com vistas ao 
estabelecimento de Locais Livres da Praga (LLP) “Broca-
do-Abacate” - Stenoma catenifer. Mais informações sobre 
as diretrizes para a abertura desse novo mercado em: 
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/
defesa-agrosp-no-003-outubro2021/exportacao-de-
abacate-brasileiro-da-variedade-hass-ao-mercado-
norte-americano/

O crescente aumento populacional, tangente às questões sociais, a necessidade do incremento das áreas com 
monoculturas, para a garantia da produção de alimentos em quantidade, alinhada com a busca por qualidade, segurança 
e saudabilidade; a dinâmica desta produção dentro de um mundo globalizado, onde se tem o trânsito de tantos produtos 
entre os diversos países deve ser amparada por algumas estratégias que defendam o patrimônio agrícola, promova a 
sustentabilidade do produtor rural, atenda as mudanças de hábitos alimentares, mantenha a crescente formação de 
renda e proteja a população contra a fome. Estas estratégias vão desde o cuidado com os solos agrícolas, à proteção 
vegetal contra pragas, passam pelo uso racional de agrotóxicos, pelo processo de certificação fitossanitária, entre outros 
e se constituem em ações de Defesa Sanitária Vegetal. Leia mais: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/
defesa-agrosp-no-003-outubro2021/defesa-sanitaria-vegetal/

GEDAVE AGROTÓXICOS
Monitoramento dos agrotóxicos no Estado de São Paulo

O estado de São Paulo representa a vanguarda da produção de alimentos. É um dos entes federativos que mais consome 
insumos agrícolas, inclusive os agrotóxicos. Uma coisa é certa, esses produtos químicos não têm uma simpatia muito 
grande da sociedade, mas por enquanto, é um mal necessário. 

De acordo com o banco de informações AGROFIT, do MAPA, o produtor rural dispõe de 2.749 agrotóxicos registrados. 
Com essa grande quantidade de agrotóxicos disponíveis no mercado, é muito importante que a Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária conheça, minuciosamente, as etapas do processo, por isso desenvolveu, em 2018, um sistema 
informatizado de processamento de dados chamado “GEDAVE Agrotóxicos”, que executa o monitoramento dos 
agrotóxicos no estado de São Paulo. Saiba mais sobre o “GEDAVE Agrotóxicos” em: https://www.defesa.agricultura.
sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-003-outubro2021/gedave-agrotoxicos/
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