
As atividades desenvolvidas no âmbito da certificação 
fitossanitária de origem de vegetais (frutos e materiais 
de propagação) que são comercializados em nível 
interestadual ou internacional se constituem em ações 
que são tomadas durante todo o seu desenvolvimento, 
ou seja, que devem ter o chamado acompanhamento 
de campo visando a situação final da partida destes 
produtos como livre da praga para qual se quer certificar.

O acompanhamento de campo pelo RT Habilitado é 
processo relevante, uma vez que atesta a não ocorrência 
de pragas durante todo o processo produtivo, e não 
apenas no período pós-colheita. Saiba mais em: https://
www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-
agrosp-no-009-abril2022/acompanhamento-de-campo/

Nesta edição, conheceremos um pouco sobre o 
técnico de apoio agropecuário José Pacifico Piveta, da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Piveta, como é carinhosamente conhecido, tem 65 anos 
e ingressou na Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do estado de São Paulo em 1977 e em 1998 começou 
a trabalhar na Defesa Agropecuária. Desde 2003, está 
no Núcleo de Infraestrutura, onde é diretor substituto e 
trabalha até hoje. Tem como lema “Servir bem, não por 
obrigação ou almejando algo em troca!”. Leia mais em: 
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/
defesa-agrosp-no-009-abril2022/perfil-cda-jose-
pacifico-piveta/

A partir de uma parceria entre o Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (CIPOA) e a organização do Mundial 
de Queijos, que em 2022 acontece em setembro na cidade de São Paulo, médicos veterinários da Defesa Agropecuária 
estiveram em Curitiba (PR) e também na Serra da Canastra (MG) para participação em cursos de capacitação e 
aprimoramento em tecnologia de queijos artesanais.

Além da capacitação, os participantes puderam conferir de perto como funciona a relação do setor produtivo com 
as populações locais. Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-009-
abril2022/tecnicos-da-defesa-agropecuaria-participam-de-capacitacao-sobre-queijos-artesanais/

TÉCNICOS DA DEFESA AGROPECUÁRIA PARTICIPAM 
DE CAPACITAÇÃO SOBRE QUEIJOS ARTESANAIS
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SAA E MAPA REALIZAM TRABALHO PREVENTIVO 
CONTRA PRAGAS EM PLANTAÇÕES DE BANANAS

O estado de São Paulo faz parte da área habilitada para 
exportação de carne “in natura” de bovinos e bubalinos 
para União Europeia desde 2008.

As propriedades exportadoras além de passar por 
aprovação pela certificadora, são submetidos a 
auditorias realizadas pelo Serviço Oficial. O trabalho da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária é de fundamental 
importância para a manutenção do estado de São Paulo 
para promover a valorização da pecuária paulista. Saiba 
mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/
informativo/defesa-agrosp-no-009-abril2022/sistema-
brasileiro-de-identificacao-individual-de-bovinos-e-
bufalos-sisbov/

Agrônomos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA) por meio da Defesa Agropecuária 
estão em campo realizando levantamentos amostrais 
em plantações de bananas com o objetivo de garantir 
e manter o status de área livre da Raça 4 Tropical da 
Fusariose da Bananeira no Brasil. A doença é causada pelo 
fungo Fusarium oxysporum cubense. Os levantamentos 
amostrais estão sendo realizados durante os dias 25 e 29 
de abril em municípios das regionais de Fernandópolis, 
Jales e Andradina e até o final de maio, as regionais de 
Presidente Venceslau, Assis, Avaré, São João da Boa Vista 
e Campinas também recebem as visitas. Saiba mais em: 
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/
defesa-agrosp-no-009-abril2022/saa-e-mapa-realizam-
trabalho-preventivo-contra-pragas-em-plantacoes-de-
bananas/

SANGUE NOVO NA CDA: INGRESSANTES DA ÚLTIMA 
CHAMADA DO CONCURSO JÁ ESTÃO TRABALHANDO

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária vem assistindo melhorias estruturais nos últimos meses e agora, como também 
outras coordenadorias, vem recebendo novos funcionários, tanto da carreira de apoio como da carreira de assistente 
agropecuário.

Não se assustar com as burocracias internas do dia a dia é um dos conselhos aos novatos, especialmente para os que 
vêm da iniciativa privada. As coisas têm evoluído, mas muitos dos controles são necessários, porque o orçamento público 
vem do bolso da população paulista, e prestar contas é mandatório. Leia mais em: https://www.defesa.agricultura.
sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-009-abril2022/sangue-novo-na-cda/
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ACOMPANHAMENTO DE CAMPO
Estratégia da Certificação Fitossanitária de Origem

SISTEMA BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL 
DE BOVINOS E BÚFALOS (SISBOV)
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