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EEB (“Doença da Vaca Louca”)

PERFIL CDA
Adão Marin

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA) da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento (SAA) continua atuando em di-
versas partes do país. São participações em 
congressos, palestras e apresentações em 
eventos relacionados às sanidades animal e 
vegetal e demais atividades que visam o apri-
moramento de quem defende a sustentabili-
dade do agronegócio paulista.

A ideia do shopping center é agregar em um 
único lugar a possibilidade de realizar com-
pras e ter prestadores de serviços diversos 
que resolvam nossas necessidades diárias, 
como alimentos, vestuário ou lazer. Já há al-
gumas décadas existem no Brasil iniciativas 
para agregar em um único prédio, vários pres-
tadores de serviços públicos sendo a mais fa-
mosa no Estado de São Paulo, o Poupatempo. 
Com esta visão o Governo de São Paulo ini-
ciou a implantação de unidades centrais nas 
15 (quinze) regiões administrativas do Estado, 
estas chamadas de SP + (mais) Perto, onde o 

Fechando o arco sobre pragas quarentená-
rias ausentes e presentes, vamos entender 
como funciona a dinâmica legal da praga que 
se torna objetivo de restrição no país, mes-
mo antes de sua chegada e como são os me-
canismos regulatórios e de ações de contin-
gência quando da sua entrada. A depender 
da sua disseminação elas podem permanecer 
regulamentadas durantes décadas, enquan-
to outras em pouco tempo se tornam pragas 
comuns, que em alguns casos ainda mantém 

A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), 
popularmente conhecida como “doença da 
vaca louca”, é uma enfermidade degenerativa 
crônica que afeta o sistema nervoso central 
dos bovinos, sendo que na sua forma clássica 
é transmissível aos seres humanos por meio 
da ingestão da carne do animal acometido. 
Trata-se de uma doença fatal que não pos-
sui tratamento e nem diagnóstico no animal 
vivo, podendo ser confirmada somente após 
a morte por meio da análise do material en-
cefálico.

Nesta edição, conheceremos um pouco sobre 
o Engenheiro Agrônomo e Diretor Técnico de 
Divisão, da CDA Regional de Barretos.
Adão Marin tem 47 anos e ingressou na Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo em 2009, iniciando na 
CODEAGRO e em 2012 passou a compor o 
quadro da Coordenadoria de Defesa Agrope-
cuária, trabalhando inicialmente na Inspetoria 
de Defesa Agropecuária de Olímpia. Em 2017 
foi designado como Assistente de Planeja-
mento “B”, em Barretos-SP e em 2019 assu-
miu a Diretoria Técnica da CDA Regional de 
Barretos. 

Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-019-fevereiro2023/coordenadoria-de-defesa-agropecuaria-
-no-brasil/

Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-019-fevereiro2023/canal-direto-sp-perto/

Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-019-fevereiro2023/disseminacao-de-pragas-do-ponto-de-vis-
ta-da-defesa-agropecuaria/ 

Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-019-fevereiro2023/eeb-doenca-da-vaca-louca/

Saiba mais em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/informativo/defesa-agrosp-no-019-fevereiro2023/perfil-cda-adao-marin/ 

objetivo é concentrar as unidades regionais 
de diversas Secretarias dentro de uma única 
estrutura física. 
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Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

programas de atenção fitossanitária, poden-
do ser de âmbito nacional ou estadual.  
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