
A brucelose bovídea é uma doença zoonótica causada 
pela bactéria Brucella abortus, caracterizada por 
infertilidade e abortamento ao final da gestação nas 
espécies bovina e bubalina. 
É responsável por prejuízos econômicos para a 
bovideocultura e possui impacto na Saúde Pública, sendo 
transmitida aos humanos por contato direto ou indireto 
com animais infectados e pelo consumo de produtos de 
origem animal, como leite não pasteurizado e produtos 
lácteos. 

A vacinação das bezerras bovinas e bubalinas, com 
idade entre 3 e 8 meses, obrigatória no Estado de São 
Paulo, é o meio mais eficaz de prevenir a brucelose 
nos animais e, consequentemente, nos seres humanos. 
Leia mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-004-novembro2021/
importancia-da-vacinacao-contra-a-brucelose/

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE

SISP ARTESANAL

São Paulo saiu na vanguarda quando, em março de 2000, 
foram estabelecidas as diretrizes do SISP artesanal, 
tornando o estado pioneiro na normatização dessa 
categoria de agroindústria. No último dia 19 entrou 
em vigor uma nova Lei que atende as necessidades das 
cadeias produtivas, trazendo benefícios principalmente, 
ao pequeno produtor e às agroindústrias de pequeno 
porte. A nova legislação estabelece a atualização 
de normas e critérios para que um estabelecimento 
processador de alimentos tenha o status de artesanal. 
Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-004-novembro2021/
sisp-artesanal/ 

O Projeto Citrus SP Sustentável, cujo plano de trabalho conjuga ações e atividades a serem executadas 
pela Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS/CATI), pela Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA) e pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) visa o desenvolvimento e a 
utilização de ferramentas que permitirão o diagnóstico, a formulação de recomendações técnicas específicas 
e de procedimentos operacionais padrão (POP) destinados ao combate das principais pragas dos citrus, em 
especial o HLB “greening”. A proposta contempla a capacitação continuada de técnicos da CDRS/CATI e CDA, 
que atuarão em regiões prioritárias da citricultura, a execução de uma campanha de comunicação visando 
à conscientização da sociedade para o combate ao HLB e a aplicação de um protocolo de boas práticas 
agropecuárias nas propriedades atendidas pelo projeto. Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/
informativo/defesa-agrosp-no-004-novembro2021/projeto-citros-sp-sustentavel/

Nº 004 - Novembro/2021
MINOR CROPS 
Cultura de Suporte Fitossanitário Insuficiente (CSFI)

Durante muitos anos, os pequenos produtores não dispuseram de agrotóxicos para o enfrentamento de severos ataques 
de pragas e doenças. Agrotóxicos registrados para grandes plantações eram aplicados em culturas com baixo suporte 
fitossanitário.
Aos poucos, os produtores foram se organizando, e encontrando eco no setor público e privado.  Os órgãos federais 
legislaram o tema, agrupando as culturas com as mesmas características botânicas, alimentares, fitotécnicas e 
fitossanitárias. Em contrapartida, os custos de registros diminuíram, sem aumentar os riscos da saúde da população.
As plantas ornamentais, principalmente as flores, também eram limitadas em número de agrotóxicos registrados para o 
correto manejo de produção. Mas em 2019 a legislação brasileira estabeleceu novas diretrizes, permitindo que o registro 
do agrotóxico conste a indicação de uso do produto para controle do alvo biológico, ficando desobrigado a indicar a 
espécie. Leia mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-004-novembro2021/minor-crops/
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PROJETO CITRUS SP SUSTENTÁVEL
União de esforços para o combate ao HLB “greening”

O homenageado da CDA no mês em que se comemora 
o dia do Técnico Agrícola (5 de novembro)  é José César 
Ferraz de Campos, que é natural de Cunha e lotado na 
Unidade de Defesa Agropecuária (UDA) de Cunha.

“Zé César”, como gosta de ser chamado, é formado 
pela atual “ETEC Cônego José Bento”, localizada no 
município de Jacareí - SP. Ele conta que escolheu esse 
curso para dar continuidade ao trabalho que aprendeu 
com os pais, pois foi “nascido e criado na roça”, como 
gosta de falar. Saiba mais em:
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/
defesa-agrosp-no-004-novembro2021/perfil-cda-jose-
cesar-ferraz-de-campos/

PERFIL
Perfil CDA José César Ferraz de Campos
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