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• Reunião do Comitê de Tecnologia de Sementes e Capacitação. 

Foi realizada, no dia 2 de dezembro de 2016, reunião do Comitê de Tecnologia de Sementes e
Capacitação da ABRASEM, para reportar os avanços no decorrer do ano de 2016 e planejamento das atividades
do comitê para 2017.

Este comitê foi instalado em 2015 com o objetivo de reunir os associados da ABRASEM que oferecem
cursos e treinamentos na área de sementes e os associados interessados, que demandam cursos de capacitação
e tecnologia de sementes em suas regiões. Reunidos em um mesmo fórum, torna-se possível listar as demandas
do setor de sementes buscando fomentar cursos ainda não existentes e aumentar a oferta de cursos mais
demandados, identificando àqueles que são potenciais itinerantes.

• Reunião do Comitê de Forrageiras da ABRASEM. Brasília/DF.

No dia 07 de dezembro, o comitê de forrageiras esteve reunido para analisar e discutir a proposta do
setor de forrageiras tropicais em relação as alterações da Instrução Normativa nº 30, a ser encaminhada à
Coordenação de Sementes e Mudas para publicação, o mais breve possível. Qualquer alteração em relação a
normativa deverá ainda ser precedida por um período de transição a fim de que todos estejam preparados em
relação as novas regras.

O comitê definiu ainda uma agenda positiva para o ano de 2017 com temas a serem trabalhado pelo
grupo. Entre as principais ações a serem desenvolvidas estão a elaboração de um projeto sobre os padrões de
sementes nocivas e a regulamentação da utilização dos materiais inertes no setor de forrageiras tropicais.
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• ABRASEM recebe Delegação Francesa para reunião, em Brasília/DF.

A Abrasem recebeu em sua Sede, no dia
15 de dezembro de 2016, Comitiva organizada
pela Embaixada da França e coordenada pela
Conselheira Agrícola para o Brasil, Argentina, Chile
e Uruguai, Dra. Mylene Testut-Neves. O grupo era
composto por representantes do GNIS –
groupement national interprofissionnel des
semences et plants , France AgriMer e do Business
France Brasil.

O objetivo da visita foi discutir questões relativas a regulamentação brasileira para importação e
exportação de sementes, e sobre a modernização da Lei de Proteção de Cultivares, atualmente em discussão
no Congresso Nacional. Na oportunidade, o Dr. Paulo Campante, Superintendente Executivo, fez uma
apresentação institucional sobre o Sistema Abrasem.
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• Reunião do “Board” da Seed Association of the Americas (SAA). Chicago/EUA, Dez/2016.

A ABRASEM esteve representada pelos Srs. Cláudio Manuel da Silva, Presidente do Conselho de
Administração, e José Américo Pierre Rodrigues, Presidente da Associação, na Reunião anual da Diretoria da
SAA, em Chicago/EUA. Constaram da Pauta da Reunião temas importantes para a Indústria de Sementes, que
vêm sendo discutidos nos Grupos de Trabalho de Biotecnologia, Fitossanidade, Tratamento de Sementes e
Propriedade Intelectual da Entidade, dentre os quais destacamos: “Plant Breeders Inovation”, Marcadores
Moleculares, novas legislações de Proteção de Cultivares e Sementes, atualmente em discussão no Brasil, Chile,
México e Argentina, “ International Movement of Small Lots of Seeds”, dentre outros.

Na oportunidade o Sr. José Américo Pierre Rodrigues, Presidente da ABRASEM, fez uma apresentação
sobre os principais temas de interesse da indústria de sementes, que estão sendo discutidos no âmbito do Brasil.
A Reunião ocorreu por ocasião da 71ª Corn & Sorghum Seed Research Conference/46a. Soybean Seed Research
Conference, and Seed Expo, evento organizado, anualmente , pela ASTA - American Seed Trade Association.

Dr. Cláudio Manuel, presidente do Conselho de
Administração da ABRASEM, Dr. Jorge Erro,
presidente da Seed Association of the Americas -
SAA, e Dr. José Américo, presidente da ABRASEM.


