
O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
(SISBI), visa  padronizar os conceitos, princípios e 
procedimentos de inspeção, para que as inspeções e 
fiscalizações de todas as esferas se tornem equivalentes 
e com isso possam alcançar os mesmos objetivos 
de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade 
dos produtos permitindo-se assim que eles sejam 
comercializados em todo território nacional.  

A adesão ao SISBI-POA representa abertura de 
mercado consumidor, gerando maior oportunidade para 
incrementar a renda para os produtores rurais. Saiba 
mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/
informativo/defesa-agrosp-no-006-janeiro2022/sisbi-
poa-sistema-brasileiro-de-inspecao-de-produtos-de-
origem-animal/

SISBI – POA - SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Equivalência dos serviços de fiscalização e de inspeção de produtos de origem animal.

No último dia 26 de Janeiro entrou em vigor a Resolução 
SAA nº 41 de 28 de maio de 2021, que estabelece os 
procedimentos para a vigilância epidemiológica, trânsito 
e destinação de carcaças de javalis, Sus scrofa e seus 
híbridos, no âmbito do Estado de São Paulo e dá outras 
providências. 

Os Controladores de Espécies Exóticas Invasoras (CEEI) 
são muito importantes para realizar a identificação 
de suspeita de ocorrência de doenças de notificação 
obrigatórias que podem colocar em risco a cadeia 
produtiva de suínos e causar sérios impactos econômicos. 

A colheita de amostras biológicas de javali são um 
componente primordial para que se possa incrementar a 
vigilância de doenças de suínos no estado de São Paulo. 

Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-006-janeiro2022/
vigilancia-ativa-para-doencas-de-suinos-asselvajados-
no-estado-de-sao-paulo/

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária buscando 
cumprir sua missão organizacional que é “Garantir 
a sustentabilidade sanitária do agronegócio 
paulista, através de ações de vigilância zoosanitária 
e fitossanitária que promovam a proteção do solo 
agrícola, a inocuidade dos alimentos e a saúde única 
de pessoas, animais e do meio ambiente”, vem 
adquirindo equipamentos e veículos com a finalidade 
de modernização  para garantir melhores condições 
de trabalho aos seus servidores e maior eficiência 
na execução das atividades de Defesa Agropecuária. 
Leia mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/informativo/defesa-agrosp-no-006-janeiro2022/
modernizacao-da-defesa-agropecuaria-de-sao-paulo/
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Segundo a legislação vigente, agrotóxicos e afins são “produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, 
na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, 
cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores 
e inibidores de crescimento”.

Não é uma definição tão simples quanto parece. Engloba uma série agentes e produtos, em diversos usos e nos mais 
diversos ambientes.

O objetivo do texto é simplificar e aguçar a curiosidade do leitor sobre um tema que quase sempre está em evidência.
Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-006-janeiro2022/o-que-sao-agrotoxicos-
e-afins/
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Nesta edição, conheceremos um pouco da experiência 
de vida do médico veterinário Márcio José Florindo 
de Freitas que, em meados de novembro/dezembro 
de 2018, participou de uma missão internacional na 
Venezuela. Márcio tem 42 anos e atua como Assistente 
de Planejamento B no Escritório de Defesa Agropecuária 
de Presidente Prudente. A missão foi uma ação conjunta, 
organizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e pelo Centro Panamericano de 
Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária (PANAFTOSA) 
e contemplava ações de defesa agropecuária voltadas 
ao controle e erradicação da febre aftosa. Apesar 
das dificuldades vivenciadas naquele país, Márcio 
trouxe ótimas impressões sobre os produtores rurais 
venezuelanos e sobre a população em geral e incentiva 
todos os que tenham oportunidade de viajarem a 
trabalho que o façam, independente de qual seja o 
destino, e aproveitem o crescimento pessoal que essa 
experiência trará. Saiba mais em: https://www.defesa.
agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-006-
janeiro2022/perfil-cda/

PERFIL
Perfil CDA Márcio José Florindo de Freitas

O QUE SÃO “AGROTÓXICOS E AFINS”
Caracterização de substâncias e produtos que se enquadram como agrotóxicos

MODERNIZAÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA DE SÃO PAULO
Entrega de equipamentos de informática e veículos novos contribuem para a modernização da Defesa 
Agropecuária de São Paulo.

VIGILÂNCIA ATIVA PARA DOENÇAS DE SUÍNOS ASSELVAJADOS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO
Monitoramento sorológico dos suínos asselvajados fortalece a cadeia produtiva de suínos do Estado de São 
Paulo. 
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