AGOSTO 2020

ADAF 8
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas

Vitória definitiva
sobre a aftosa
está mais perto

Patrimônio
Vegetal protegido
no Amazonas

anos

Inspeção garante
produtos de alta
qualidade

Vigilância sobre
os agrotóxicos
é ampliada

UMA TRAJETÓRIA
DE SUCESSO
Criada em 29 de agosto de 2012,
a Agência de Defesa Agropecuária e
Florestal do Estado do Amazonas celebra 8 anos de história neste 2020
atípico. A pandemia de Covid-19
nos trouxe medos e incertezas, mas
também nos devolveu o hábito de
fazer as refeições em casa, preparar
os alimentos e, com isso, escancarou a importância do setor primário para a sociedade, que abastece
a nossa mesa com os produtos que
contribuem para a nossa saúde.
É motivo de orgulho para nós, do serviço de Defesa, contribuir para a preservação do patrimônio animal e vegetal do Estado e para a valorização
dos nossos produtos regionais. Desde
os anos que antecederam a criação da
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GDA atua na promoção
da sanidade animal
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agência, cada avanço impacta direta
e positivamente na atividade do produtor rural e na qualidade do que ele
oferece aos consumidores, gerando
crescimento econômico para o Estado.
E não se desenha uma trajetória de
conquistas sem grandes parcerias.
Durante todo esse tempo, a Defesa
Agropecuária contou com a colaboração de instituições e órgãos representativos do setor primário, como o
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do
Estado do Amazonas (Idam), Secretaria de Estado de Produção Rural
(Sepror), Agência de Desenvolvimento
Sustentável (ADS), Superintendência
Federal da Agricultura no Amazonas
(SFA-AM), Federação da Agricultura, Pecuária do Amazonas (Faea),
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM),
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas (Crea-AM),
Fundação de Vigilância em Saúde

(FVS-AM), Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do
Amazonas (Fetagri), sindicatos, cooperativas e as prefeituras municipais.
Também foi fundamental nessa história a atuação integrada com as agências de defesa dos estados fronteiriços
de Rondônia (Idaron), Roraima (Aderr)
e Pará (AdePará) e com o Instituto de
Defesa Agropecuária do Acre (Idaf).
Nossa caminhada é longa e desafiadora, mas a certeza de contribuir
para um Amazonas forte, para uma
produção rural mais estruturada e
para a saúde das pessoas nos anima
a seguir na jornada dando o nosso
melhor. Parabéns a todos que fazem
parte da Defesa Agropecuária do Amazonas. Que muitas outras
conquistas estejam por
vir!

Alexandre Araújo
Diretor-presidente
da Adaf
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Aos oito anos, Adaf
está pronta para novas
conquistas

Defesa do patrimônio
vegetal é fortalecida
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Uma das primeiras
campanhas de
vacinação contra
febre aftosa

Primeira sede central da
Codesav em Manaus
Antiga Ulsav de Guajará com
escritório da Codesav

UM TRABALHO EM
Essencial para garantir a segurança dos alimentos que chegam a
nossa mesa, o trabalho de defesa
agropecuária começou a ganhar
forma no Estado em 1998, ainda
dentro do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal
Sustentável do Amazonas (Idam).
Naquela época, um grupo de servidores formado por Luiz Fernando da Silva, Francisco Nahum,
Luiz Antônio da Silva e Severino
Azevedo, foi responsável pelo início das atividades que resultaram,
em 2003, na criação da Comissão
Executiva Permanente de Defesa
Sanitária Animal e Vegetal (Codesav), que seria sucedida, nove anos
depois, pela Agência de Defesa
Agropecuária e Florestal (Adaf).
Com a ajuda de outros importantes nomes do setor primário,
como Ivo Calado e do primeiro presidente do Idam, João Luiz Hartz,
os servidores foram buscar em outros Estados referências para o traADAF 4

EVOLUÇÃO

balho de defesa agropecuária. “Era
tudo novo. Ninguém sabia o que
era a defesa”, lembra o engenheiro
agrônomo Luiz Fernando.
Destaca-se nesse processo a
criação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que foi a primeira estrutura administrativa de comando do serviço de Defesa, antes
mesmo de se tornar, em 2001, um
departamento do Idam. Em 2003,
uma reestruturação das atividades
voltadas ao setor primário levou à
criação da Secretaria de Estado de
Produção Rural (Sepror) e da Codesav. A secretaria ficaria, a partir de
então, debruçada na elaboração e
acompanhamento de políticas públicas, enquanto a Comissão seria
responsável pela defesa do patrimônio animal e vegetal do Estado.
O diretor-presidente da Adaf,
Alexandre Araújo, destaca que a
criação da Codesav marca o início da construção da identidade do
serviço de Defesa Agropecuária no

Amazonas, pois representa o momento em que a atividade deixa de
ser realizada em um departamento
do Idam – embora o instituto tenha se mantido como parceiro nos
projetos - e passa a ganhar personalidade, inclusive com a lotação e
contratação de servidores.
No ano seguinte (2004), um
acontecimento chamou a atenção para a importância da Defesa
Agropecuária: o foco de febre aftosa em Careiro da Várzea, que levou
a embargos da Rússia à carne bovina brasileira. Graças à atuação
da Defesa Agropecuária, em 2005
o Amazonas teve os primeiros municípios (Boca do Acre, Guajará,
sul de Canutama e sudoeste de Lábrea) livres da doença.
De 2008 a 2011, uma ação intitulada “Agulha Oficial” percorreu
12 municípios para vacinar o rebanho. Paralelamente, servidores da
Adaf realizavam, em todo o Estado, o cadastro georreferenciado das

m
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propriedades, garantindo dados
atualizados para nortear as ações
da defesa animal. Atualmente, o
Estado detém o status sanitário de
área livre de febre aftosa com vacinação, tendo recebido esse certificado, em 2018, da Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE),
em Paris.
No decorrer dos anos, o trabalho da Defesa estadual ganhou reconhecimento, mas ainda faltava
um importante passo: autonomia
de exercer um trabalho de fiscalização, que se distanciava das atividades de fomento e formulação de políticas públicas próprias do órgão ao
qual a Codesav estava vinculada.
Foi assim que surgiu, em 2012,
a Agência de Defesa Agropecuária
e Florestal (Adaf), um grande marco por dar à gestão autonomia administrativa e financeira. A autarquia em regime especial foi criada
em 29 de agosto de 2012, através
da Lei 3.801. A primeira sede estava localizada no bairro Parque
Dez, zona centro-sul de Manaus.
Já em janeiro de 2013, foi inaugurada uma unidade da agência em
Parintins. A agência foi comandada
por Sérgio Rocha Muniz (de 2013 a
2015 e de 2017 a 2018), Hamilton
Nobre Casara (de 2015 a 2016 e
2017) e Alexandre Henrique Araújo
(2017 e atual diretor-presidente).

“

Vivemos um

momento em que o Estado
entende a importância
das nossas atividades
e como contribuímos
para o desenvolvimento
econômico e para a saúde
da população

ALEXANDRE ARAÚJO
Presidente da Adaf

AUTARQUIA ESTRUTURADA
Como parte da estruturação da
Adaf, intensificada a partir de 2019, 22
picapes, duas lanchas e sete motocicletas foram incorporadas às unidades
da agência no interior do Estado. Mais
sete veículos leves reforçaram a frota
da Adaf em sete municípios.
As motocicletas foram repassadas
às unidades em Careiro Castanho,
Canutama, Carauari, Itamarati, Novo
Aripuanã, Pauini e Sena de Madureira
(AC). As lanchas foram entregues às
Unidades Locais de Sanidade Animal
e Vegetal de Autazes e Novo Aripuanã.
Mais de 150 equipamentos de informática foram entregues no ano passado, entre computadores, impressoras,
nobreaks e GPSs.
Atualmente, a Adaf está presente
em 51 municípios. O trabalho está sendo intensificado com a integração dos
aprovados no primeiro concurso público realizado pela autarquia em 2018,
e com a parceria do Ministério da Agricultura (Mapa), com quem firmou um
convênio, aditivado neste ano em R$
1,2 milhão. O recurso será empregado
no custeio das atividades de campo e
aquisição de equipamentos. O fortalecimento das ações da agência ganhou
fôlego em 2019, com a implementação
do plano para o reconhecimento de 13
municípios como livres de febre aftosa
sem vacinação. Além disso, houve o
registro de 24 novos estabelecimentos
no Serviço de Inspeção Estadual (SIE),
a reativação da barreira em Jundiá
para a fiscalização do trânsito de vegetais e a análise de 8.380 receituários
agrônomos.
Em 2020, um ano atípico devido à
pandemia de Covid-19, a Adaf manteve

a regularidade dos serviços, incluindo
fiscalização nas Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVAs) terrestres,
instaladas em rodovias estaduais e
federais, além do controle e prevenção de pragas de importância social
e econômica, inspeção permanente
em abatedouros frigoríficos, estabelecimentos que processam pescados e
laticínios, além do cadastro e fiscalização de agrotóxicos.
A autarquia também ampliou a
emissão da Guia de Trânsito Animal
(GTA) de forma eletrônica e remota,
implantou três novas BVAs em três
municípios, iniciou a emissão do Documento de Arrecadação (DAR) - gerado eletronicamente -, e criou a Unidade de Controle Interno, que opera
conjuntamente com a Controladoria
Geral do Estado.

ADAF 5

UM DESAFIO

ANIMAL

A necessidade de promover a
sanidade animal tem sido um dos
propulsores da Defesa Agropecuária no Estado, principalmente
diante da missão de combater a febre aftosa no Amazonas, uma tarefa em andamento que acaba de superar uma importante etapa com
o status obtido por 13 municípios
amazonenses como livres de febre
aftosa sem vacinação. Essa conquista foi muito comemorada na
Agência de Defesa Agropecuária e
Florestal do Estado (Adaf), especialmente na Gerência de Defesa
Animal (GDA).
A GDA é o braço da Adaf que
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responde pelo Serviço Veterinário
Oficial no Estado, e se fortaleceu
com a integração de 23 novos fiscais agropecuários médicos veterinários aprovados em concurso
público aos quadros da agência.
Cinco Unidades Veterinárias Locais (UVLs) estão em implantação,
e outras quatro serão implantadas
ainda neste ano, totalizando o ingresso de 37 novos profissionais.
A gerente de Defesa Animal,
Graziele Domingues, avalia que
esse reforço é importante, tanto
para o cumprimento do plano de
ação da Adaf visando adequação
ao Quali-SV (Programa de Ava-

“

A Adaf vem trabalhando

para melhoria dos
programas sanitários
e aperfeiçoamento do
Serviço Veterinário Oficial
no Estado
GRAZIELE DOMINGUES
Gerente de Defesa Animal

liação da Qualidade e Aperfeiçoamento dos Serviços Veterinários
Oficiais), como também para a
continuidade do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa
(PNEFA). Cabe aos fiscais da GDA/
Adaf o trabalho de monitoramento
constante do trânsito de animais
para impedir a entrada de bovídeos não autorizados nos municípios
do Bloco I, já reconhecidos como
livres de aftosa sem vacinação no
Estado. São eles: Apuí, Boca do
Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea,
Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini,
Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamarati e parte de Tapauá. O
próximo passo é o reconhecimento
internacional, previsto para o próximo ano.
O plano estretágico do PNEFA
segue em andamento até 2026. A
suspensão da imunização nos 49
municípios amazonenses que compõem o Bloco II está prevista para
2022.
O reconhecimento das zonas livres da doença sem vacinação deve
aumentar as exportações e também o preço pago aos produtores,
o que evidencia a relevância do trabalho desenvolvido na Adaf, especialmente no âmbito da GDA.

MELIPONICULTURA
CRESCE NO AM

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA
A GDA/Adaf também é responsável pela execução do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) no Estado. Como parte do programa, a agência está fazendo o
cadastramento e o registro de granjas comerciais no Amazonas.

O acompanhamento da produção de mel de abelhas sem ferrão é
outra atribuição da Adaf. A portaria
nº 253/2016 estabelece a identidade e os requisitos mínimos que
deve cumprir o mel de abelha social
sem ferrão in natura ou submetido
a procesos de conservação, por
desumidificação ou refrigeração,
destinado ao consumo humano. O
Amazonas foi o segundo Estado do
Brasil a regulamentar esse produto,
e a Adaf está apta para emitir Guia
de Trânsito Animal (GTA) específica
para essa espécie.
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PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO

VEGETAL

Cabe à Gerência de Defesa Vegetal (GDV) a missão de assegurar
a sanidade dos vegetais destinados
aos consumidores, além de controlar o trânsito desses produtos de
forma a impedir a introdução ou
disseminação de pragas no Amazonas, protegendo, assim, a atividade do produtor rural e a saúde da
população. Na Agência de Defesa
Agropecuária e Florestal do Estado
(Adaf), esse trabalho é desenvolvido por 37 servidores diretamente
ligados à gerência, dos quais 25
se encontram em Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVAs) localizadas em Manaus, Humaitá,
Iranduba, Parintins e Presidente
Figueiredo.
O gerente de Defesa Vegetal da
Adaf, engenheiro agrônomo Luiz
Fernando da Silva, destaca que a
sanidade vegetal é um fator de segurança alimentar e tem impacto
direto na vida dos consumidores.
“Uma praga que cause grande prejuízo tem como consequência o
aumento de preço dos alimentos.
Neste sentido, o consumidor, mesmo que distante da realidade rural,
tem uma preocupação direta com o
assunto: os problemas sanitários e
fitossanitários afetam a segurança
dos alimentos”, observa.
Ele acrescenta que, principalmente em economias fortemente
pautadas no agronegócio, como é
o caso do Brasil, a Defesa Vegetal
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é assunto de segurança nacional.
“Na ausência de políticas efetivas,
a competitividade do setor agrícola seria comprometida e haveria
redução da disponibilidade de alimentos, de agroenergia e fibras vegetais”, explica. “Quando o Estado
propõe-se a defender suas fronteiras da entrada de novas pragas e a
combater as espécies aqui existentes e que estejam causando danos
expressivos, ele está, na verdade,
protegendo um patrimônio intangível, que é a sanidade de nossa
agricultura, sem a qual estaríamos fadados a consumir alimentos
mais caros e de menor qualidade”,
completa Fernando.
Nesse sentido, um dos momentos de grande impacto da Defesa
Vegetal no Estado foi a introdução
de cultivares de banana resistentes à Sigatoka Negra. Os servidores
aclimataram e multiplicaram 299
mil mudas de quatro cultivares resistentes à praga, fornecidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), distribuindo o resultado para produtores
de diversos municípios amazonenses. O trabalho pioneiro realizado
no Amazonas virou procedimento
nacional, reproduzido em vários
Estados.
Também merecem destaque a
atuação da GDV no controle e disciplinamento do trânsito de vegetais
e suas partes no Estado, primor-

dial para impedir a introdução e
disseminação de pragas, e o planejamento e execução da educação
sanitária voltada para o Programa
Nacional de Erradicação da Mosca
da Carambola (PNEMC), que representa grave ameaça à economia
nacional.
Mensalmente, a gerência consolida relatórios preenchidos pelas Unidades Locais executoras de
ações/atividades de defesa vegetal,
elaborando um material que norteia o planejamento das ações relativas à Defesa Vegetal no Amazonas, um Estado em que a logística
e as dificuldades de acesso à internet impõem desafios ao serviço. “É
preciso conscientizar a população
sobre a importância da Defesa Vegetal. O público urbano, muitas vezes, não tem ideia da quantidade
de pragas que o produtor enfrenta”,
conclui Luiz Fernando.

VIGILÂNCIA
REFORÇADA

Mosca-da-carambola é
praga ausente no AM

Uma das principais atividades
da Adaf na área da Defesa Vegetal
é a vigilância para impedir a entrada da mosca-da-carambola no
Amazonas. A praga já está presente
no Pará, Amapá e em Roraima. “Estamos servindo de cortina para que
o restante do país seja protegido,
porque se a mosca-da-carambola
entrar no Amazonas, fatidicamente
ela vai se espalhar para outros estados”, observa o gerente de Defesa Vegetal, Luiz Fernando da Silva.
Sem riscos à saúde das pessoas, a praga tem alto potencial de
destruição e, em caso de dispersão
pelo país, pode gerar prejuízo de
US$ 30 milhões em apenas um ano
à fruticultura, que emprega mais
de 5 milhões de pessoas no Brasil,
segundo estimativa do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). “Nossa atividade
está protegendo a economia do
país, empregos e renda”, ressalta o
gerente de Defesa Vegetal da Adaf.
A praga tem como hospedeiros
cerca de 30 frutos, incluindo a carambola, a manga, o caju, a pitanga, o jambo, a acerola, a goiaba e
a laranja. Tem capacidade de reproduzir de 1.200 a 1.500 ovos e
de voar até 5 quilômetros na busca
por alimentos, o que dificulta a sua
erradicação.
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A ADAF S
TODOS

Parceria: fiscais de
Anori e Anamã

Equipes ligadas
ao gabinete:
jurídico, RH e
financeiro

Boaventura Filho é a Adaf em Japurá
Equipe do Escritório de
Presidente Figueiredo

Gerência de Defesa Vegetal (GDV)

Equipe de Fiscalização de Humaitá
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Gerência de Defesa Animal (GDA)

G

SOMOS
OS NÓS
Equipe de Fiscalização de Igapó-Açú

Equipe de Guajará em ação

Agentes de Urucará na batalha

Ger. de Agrotóxicos e Insumos Veterinários (GAIV)
Troca de turno em Sucunduri
Equipe da Central de
Processamento de Dados

Departamento de Defesa
Agropecuária (DDAF)

Ger. de Inspeção de Produtos
de Origem Animal (GIPOA)
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INSPEÇÃO
GARANTE SEGURANÇA ALIMENTAR
Inicialmente, o serviço de inspeção foi criado a partir da necessidade do Amazonas acompanhar
diretamente as atividades dos matadouros frigoríficos que atuam
no Estado. O único matadouro frigorífico do Amazonas, o Frigomasa, havia sido desativado por volta
de 1990. Após essa desativação, os
profissionais que atuavam naquela época perceberam a importância de se ter uma estrutura adequada para abate de animais, o
que levou à instalação, no município de Careiro da Várzea, de uma
balsa-matadouro. Foi a primeira
instalação dessa natureza no país,
que permaneceu em atividade até
o início do funcionamento do Matadouro do Alemão (no Ramal do
Brasileirinho) e do Matadouro Frig
(Iranduba) – o primeiro certificado
no Amazonas, ambos com serviço
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de inspeção permanente.
Até então, todo serviço de inspeção era executado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). O serviço
de defesa agropecuária estadual
com ênfase na inspeção de produtos de origem animal originou-se
no Idam, na antiga diretoria de
fomento, coordenada por Ivo Calado, e na gerência de Mecanização
Agrícola, sob a responsabilidade
de Severino Azevedo. A iniciativa
foi o pontapé inicial para o desenvolvimento do serviço de inspeção
estadual.
Em seguida, o Idam criou uma
coordenadoria de Defesa Agropecuária. Dentro desse mesmo setor,
foi criada a gerência de Defesa e
Inspeção Animal. “Era uma gerência complexa, pois envolvia ações
díspares, envolvia muito esforço.

Logo após, ainda dentro do Idam
foi criado o Departamento de Defesa Agropecuária, ainda na gerência de Defesa e Inspeção Animal”, lembrou Azevedo, que foi o
primeiro gerente dessa área.
Com a evolução do serviço, em
2003, por meio de um regimento
interno da Sepror, as ações de defesa agropecuária passaram a ser
executadas pela Comissão Executiva de Defesa Sanitária Animal
e Vegetal (Codesav) e, em 2012, a
Adaf de fato foi criada pela lei n°
3.801 do dia 29 de agosto, com a
autonomia de executar institucionalmente ações de defesa agropecuária, através de departamentos
e gerências técnicas, visando a
preservação do patrimônio animal
e vegetal do estado do Amazonas,
o resguardo da saúde pública, a
idoneidade dos insumos e dos ser-

viços utilizados na agropecuária,
além da identidade, qualidade e
segurança higiênico-sanitária dos
alimentos e demais produtos agropecuários.
Hoje, essas ações são coordenadas pela Gerência de Inspeção
de Produtos de Origem Animal
(Gipoa), que executa atividades
relacionadas à seguridade alimentar de produtos de origem animal,
contribuindo para manter a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, valorizando a produção
regional,
inspecionando/certificando ou fiscalizando as condições de produção em abatedouros,
queijarias, unidades beneficiadoras de pescados e outros estabelecimentos, coibindo também a produção clandestina.

Médicos veterinários
atuam em frigoríficos
e agroindústrias
certificadas

QUALIDADE CERTIFICADA
A Adaf atesta a qualidade dos
produtos alimentícios de origem animal por meio do selo do Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). Atualmente,
estão registrados no SIE 164 empreendimentos de produtos de origem
animal, entre eles: abatedouro de
bovídeos (10), abatedouro de suínos
(2), abatedouro de aves (1), unidade
de beneficiamento de carne e produtos cárneos (29), fábrica de laticínios

(23), usina de beneficiamento (1), queijaria (13), unidade de beneficiamento
de pescado e produtos de pescado
(41), abatedouro frigorífico de pescado
(01), entreposto de mel e cera de abelha (03), unidade de beneficiamento de
ovos e derivados (1), granja avícola (35)
e unidade de beneficiamento de produtos não comestíveis (01).
“O papel principal da Adaf através
da Gipoa é a garantia de produtos sa-

nitariamente adequados, livres de possíveis microrganismos nocivos à saúde
humana”, destacou Ramerson Ferreira
atual gerente de inspeção de produtos
de origem animal.
O gerente destaca, entre os momentos marcantes da Adaf, a conquista do 100º SIE, em 2014, e a inauguração do primeiro abatedouro de jacaré
da região Norte,no ano passado. “Eu
pude participar do início do processo
ainda em 2008, quando ainda atuava
pelo Idam, e graças a Deus participei
do processo de inauguração como gerente”, comemorou Ramerson.
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SEGURANÇA

NOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
Uma das competências da Adaf
é assegurar que os agrotóxicos e
demais produtos agropecuários
sejam utilizados de maneira correta e segura, resguardando o
meio ambiente e a saúde humana.
A fiscalização sobre os produtos
agrotóxicos, seus componentes e
afins no Amazonas compete à Gerência de Agrotóxicos e Insumos
Veterinários (Gaiv) da Adaf.
Essa atividade surgiu a partir
de 2003, após a criação da Comissão Executiva de Defesa Sanitária
Animal e Vegetal (Codesav), onde
ações começaram a ser executadas de forma orientativa junto aos
revendedores de agrotóxicos, especialmente na região metropolitana. Foi no ano de 2012 que a gerência foi criada com a inclusão de
fiscais agropecuários engenheiros
agrônomos, iniciando as atividades de cadastramento obrigatório
dos agrotóxicos comercializados
em todo o Estado do Amazonas.
São objetivos da Adaf preservar
e proteger o patrimônio agropecuário do Estado do Amazonas, controlar a disseminação de pragas e
doenças e o uso ilegal e indiscriminado de agrotóxicos, que podem
causar danos ao meio ambiente e
à população.
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A Gaiv atua principalmente nas
atividades de fiscalização, na comercialização e no uso agrotóxicos, no cadastro de produtos, no
registro das revendas de agrotóxicos, nas prestadoras de serviços,
postos e centrais de recebimento de
embalagens vazias, além de atuar
em ações de educação sanitária.
Atualmente, o Amazonas conta
com 10 estabelecimentos comerciais revendedores de agrotóxicos,
4 prestadoras de serviços e 1 posto de recebimento de embalagens
vazias registrados na Adaf. Atualmente, há 587 produtos agrotóxicos cadastrados na Adaf. Cabe
aos fiscais realizarem inspeções
periódicas nos estabelecimentos
onde são verificadas as notas fiscais, data de validade e registro
dos produtos, além da análise de
receituários, que comprovam o
uso e a revenda legal.
O gerente da Gaiv, Amílcar da
Silva, ressalta que a fiscalização
constante impede o comércio ilegal
e indiscriminado para não acarretar prejuízos aos consumidores e
ao meio ambiente. “Contribuímos
para a produção agropecuária
através de ações que levam a práticas legais e racionais de controle
das diversas pragas”, comentou.

“

Contribuímos
para a produção
agropecuária legal e
racional, e também
para o desenvolvimento
social e econômico

AMÍLCAR DA SILVA
Gerente da Gaiv

FISCALIZAÇÃO
FORTALECIDA

Engenheiros agrônomos
fortalecem fiscalização
de agrotóxicos e
produtos agropecuários

Um marco importante para a
Adaf, especialmente para a Gerência de Agrotóxicos e Insumos
Veterinários (Gaiv) foi a ampliação
do quadro de servidores da agëncia através do concurso público,
principalmente com a chegada de
novos fiscais agropecuários engenheiros agrônomos, contribuindo
para a melhoria dos serviços essenciais de defesa.
O fortalecimento da equipe de
fiscais engenheiros agrônomos
permitiu a lotação de profissionais
no interior, tornando a fiscalização
mais eficiente. Os municípios de
Parintins, Boca do Acre, Humaitá
Apuí, Rio Preto da Eva e Presidente
Figueiredo passaram a contar com
engenheiros agrônomos locais. Um
desses profissionais é Lucas Teixeira, lotado em Apuí. “Nossa atuação
não é punitiva, pelo contrário. Nossa missão é ajudar o setor a crescer dentro das normas vigentes,
com segurança para os produtores
e para a sociedade como um todo”,
disse o engenheiro agrônomo.

LUCAS
TEIXEIRA
Fiscal
Agropecuário
Engenheiro
Agrônomo
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ADAF RUMO A NOVOS

DESAFIOS
Agência chega aos oito anos fortalecida
e pronta para novas conquistas
Ao completar oito anos de atuação, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas
(Adaf) inicia uma nova fase em
sua trajetória. A nomeação dos
aprovados no primeiro concurso
público da história da autarquia;
a implementação do plano para o
reconhecimento de 13 municípios
livres de febre aftosa sem vacinação; a entrada em funcionamento
de três novas Barreiras de Vigilância Agropecuária e a emissão
de Guia de Trânsito Animal (GTA)
eletrônica são alguns dos avanços conquistados a partir de 2019,
quando a autarquia iniciou uma
nova fase de suas ações, fortalecendo o trabalho em Manaus e no
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interior do Estado.
Graças ao comprometimento
com o setor primário, intensificado
nos últimos meses, o Amazonas
obteve, neste ano de 2020, junto
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o
reconhecimento de Apuí, Boca do
Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã,
Pauini, Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamarati e parte de
Tapauá como zona livre de febre
aftosa sem vacinação.
Com isso, esses municípios,
que compõem o Bloco I do Programa Nacional de Vigilância Para
Febre Aftosa, ficam autorizados a
comercializar bovinos e bubalinos

para todo o país, exceto para o Estado de Santa Catarina, que exige o reconhecimento internacional do status sanitário, previsto
para o próximo ano. “Esse avanço
é uma grande oportunidade para
os nossos produtores. A partir de
agora, eles podem comercializar
animais, produtos e subprodutos
com os outros Estados, bem como
importar principalmente animais
vivos de alta genética, visando à
melhoria do padrão genético do
nosso rebanho para o incremento da produtividade e a valorização da agropecuária regional”,
destacou o diretor-presidente da
Adaf, Alexandre Araújo. A agência trabalha, ainda, para o reconhecimento, em 2022, do status
sanitário nos 49 municípios que
integram o Bloco II.
Também em 2020 a Adaf se
prepara para aderir ao Sistema
Brasileiro de Inspeção (Sisbi), elevando o selo da agência a uma

abrangência nacional, o que permitirá que os produtos inspecionados sejam vendidos para outros
Estados, valorizando o produto regional e ampliando o mercado.
Na mesma linha, a Adaf vai iniciar a emissão do Selo Arte, que
assegura que o produto alimentício de origem animal foi elaborado
de forma artesanal, com receita
e processo que possuem características tradicionais, regionais ou
culturais. O certificado, além de
agregar valor aos produtos artesanais, possibilita a comercialização
em todo o território nacional.
“A Adaf tem crescido nos últimos anos e fortalecido sua atuação, sempre como aliada do produtor rural e da saúde da população
como um todo, a quem protegemos
com o nosso ofício. É uma enorme satisfação perceber o caminho
já trilhado e o que estamos construindo para um futuro próximo”,
afirma Alexandre Araújo.

“

É uma enorme
satisfação perceber
o caminho já
trilhado e o
que estamos
construindo para
um futuro próximo
ALEXANDRE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Adaf

PRÓXIMAS
CONQUISTAS
Sisbi-POA

Com a adesão ao Sistema, a Adaf emitirá
um selo que permitirá a comercialização dos
produtos de origem animal para outros Estados, movimentando ainda mais a economia.

Selo Arte

Certificado que atesta que os produtos
regionais mantêm as características tradicionais, regionais ou culturais e estão
aptos a serem vendidos nacionalmente

Zona Livre de Aftosa

O reconhecimento internacional de zona livre
de febre aftosa sem vacinação vai ampliar o
mercado para os produtores locais, valorizar a
carne e potencializar o melhoramento genético.
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“

“

Quero manifestar nossa
gratidão aos servidores
da ADAF pelos relevantes
serviços prestados à
sociedade amazonense
nesses 8 anos de existência
dessa egrégia autarquia.

A Faea cumprimenta
a ADAF pelo seu
aniversário, agradecendo
o competente serviço
de defesa agropecuária
desempenhado pela
Agência.

PETRÚCIO MAGALHÃES JUNIOR

MUNI LOURENÇO
Presidente da Faea

Secretário de Estado da Produção Rural

“

“

A estruturação
da Adaf é uma
conquista da
sociedade, sonho
perseguido por seus
idealizadores. É a
certeza de um novo
amanhã.

O público hoje sabe o
que é a Defesa Agropecuária.
Essa mudança de percepção
do nosso trabalho é resultado
dos passos largos que demos.

LUIZ FERNANDO DA SILVA

Gerente de Defesa
Vegetal da Adaf

SEVERINO AZEVEDO
médico veterinário/Adaf

“

O serviço que a Adaf
presta para a sociedade
é de suma importância.
É a garantia de
produtos finais com boa
procedência.
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA

Chefe do Departamento
de Defesa Agropecuária
e Florestal - DDAF/ADAF

“

A Adaf está diretamente
envolvida na cadeia produtiva,
conferindo agregação de valor,
dando credibilidade, segurança
sanitária e alimentar aos
alimentos amazonenses.
GUILHERME PESSOA
Superintendente Federal da
Agricultura no Amazonas
(SFA/Mapa- AM)

WILSONMIRANDALIMA

GOVERNADORDOESTADODOAMAZONAS

CARLOS ALBERTOSOUZADE ALMEIDAFILHO
VICE-GOVERNADORDOESTADODOAMAZONAS

PETRUCIOPEREIRADE MAGALHÃES JUNIOR
SECRETÁRIODEESTADODEPRODUÇÃORURAL

ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTEDAADAF

