
Com a finalidade de padronizar e assegurar que a 
produção dos materiais de propagação ocorra de forma 
consistente obedecendo aos padrões de sanidade e 
apoiados em princípios que visam quebrar o ciclo das 
doenças se aplica o controle legislativo. 
No Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual 
47.931, de 07-07-2003, as estruturas vegetais destinadas 
à multiplicação dos vegetais são definidas como 
sendo de peculiar interesse do estado, sujeitando-as à 
aplicação das medidas de defesa sanitária vegetal. De 
forma mais específica vigoram exigências fitossanitárias 
para a produção de materiais de propagação de citros, 
café e seringueira. Saiba mais em: https://www.defesa.
agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-005-
dezembro2021/producao-de-materiais-de-propagacao/

PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO
Controle legislativo aliado à qualidade fitossanitária

PEARA

Estado de São Paulo inicia o Programa Estadual de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em alimentos 
coletados diretamente na propriedade rural.
O setor produtivo de gêneros alimentícios, em grande 
parte, considera imprescindível a utilização dos 
agrotóxicos para garantir o rendimento das lavouras. 
Por outro lado, os consumidores cobram cada vez mais 
a responsabilidade do Estado na fiscalização dos níveis 
de segurança desses produtos em alimentos. Com o 
objetivo de garantir a segurança alimentar dos produtos 
agrícolas produzidos no estado de São Paulo, a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento (SAA), por meio da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), iniciou, 
no último mês de setembro, as atividades do Programa 
Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Afins 
de Uso Agrícola em Produtos de Origem Vegetal (PEARA-
POV), que abrange coleta de amostras de alimentos 
diretamente na propriedade rural. Saiba mais em: https://
www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-
agrosp-no-005-dezembro2021/programa-estadual-
de-analise-de-residuos-de-agrotoxicos-e-afins-de-uso-
agricola/

A implementação dos Programas de Autocontrole 
(PACs) nas indústrias de alimentos com registro 
junto ao SISP passa a ser exigida com a publicação 
do Decreto nº 66.286 (01/12/2021), uma legislação 
mais moderna e adequada para que o Estado de 
São Paulo pleiteie a adesão ao SISBI junto ao MAPA. 
Os PACs se somam aos programas de boas práticas 
de fabricação e procedimentos operacionais e de 
higiene operacional, permitindo à empresa obter de 
forma eficaz e duradoura a qualidade pretendida 
para um produto final. Leia mais em: https://www.
defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-
no-005-dezembro2021/implementacao-dos-programas-
de-autocontrole-pacs-nas-industrias-de-alimentos/

Nº 005 - Dezembro/2021
A COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA REALIZA INCURSÃO DE MÉDICOS 
VETERINÁRIOS NO SÍTIO DE AVES MIGRATÓRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE 
VIGILÂNCIA ATIVA PARA INFLUENZA AVIÁRIA

Até o momento, a influenza aviária de alta patogenicidade é uma enfermidade exótica no Brasil, não havendo casos 
em território nacional. Como vigilância para a doença, é feita a colheita de amostras, de aves de vida livre e de aves 
de fundo de quintal, na região de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida. Entre 2015 e 2021 a equipe técnica da Defesa 
Agropecuária colheu amostras de 387 aves de vida livre, que foram examinadas para Influenza Aviária, Doença de 
Newcastle, Laringotraqueíte Infecciosa e Doença do Oeste do Nilo no Laboratório de Virologia do Instituto de Ciência 
Biomédicas da USP, e 2.128 amostras de aves de fundo de quintal, que foram analisadas pelo Laboratório Federal de 
Defesa Agropecuária de Campinas, que é o laboratório oficial de referência para o diagnóstico de Influenza Aviária e da 
Doença de Newcastle no Brasil. Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-005-
dezembro2021/incursao-no-sitio-de-aves-migratorias-e-a-atividade-de-vigilancia-ativa-para-influenza-aviaria/
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IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE (PACS) NAS INDÚSTRIAS DE 
ALIMENTOS.

Marjory Cristina Garcia Hass, 41 anos, Diretora I do 
Núcleo de Pessoal, surge nesta edição como a primeira 
mulher ser homenageada por este Informativo. Mãe 
da Thais, 11 anos, e da Stela, oito anos, e casada com 
Rossano Felipe Zadra, ela trabalha na CDA desde 1999, já 
tendo ocupado diversos cargos, inclusive trabalhando no 
Gabinete do Coordenador durante seis gestões, de cinco 
Coordenadores diferentes. Elogiada por seus colegas 
pela sua disponibilidade para aprender e enfrentar novos 
desafios, Marjory entende que a área administrativa 
é fundamental para o sucesso da área técnica. Ela se 
define como uma pessoa bastante direta e que gosta 
de viver um dia de cada vez, sem criar expectativas 
para o futuro e sempre tentando melhorar o agora. 
Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-005-dezembro2021/
perfil-cda-marjory-cristina-garcia-hass/

PERFIL
Perfil CDA Marjory Cristina Garcia Hass

ESCRITÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
Linha de frente da fiscalização agropecuária estadual

Os Escritórios de Defesa Agropecuária (EDAs) são 
regionais da Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. São responsáveis pelas 
ações de linha de frente em defesa sanitária animal 
e vegetal e por meio do seu corpo técnico executam 
atividades importantes no combate a pragas e doenças, 
nas fiscalizações e inspeções sanitárias. Conheça um 
pouco mais sobre esse trabalho em: https://www.defesa.
agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-005-
dezembro2021/escritorio-de-defesa-agropecuaria/
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