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• Fórum Colaborativo: "O uso de Propriedade Intelectual para expandir as fronteiras
da inovação na agricultura“. Brasília/DF.

A SWISSCAM – Câmara de Comércio Suíça-
Brasileira, em parceria com a Embrapa e com o
apoio da Syngenta, realizou o fórum para
profissionais da área de patentes, cultivares,
pesquisadores e produtores que contou com
apresentações, discussões e visitas de campo.

O evento foi realizado de 8 a 11 de maio com
workshops na Embrapa, em Brasília, e visita à
Fazenda Sementes Produtiva em Formosa (GO), e
teve como objetivo fomentar uma discussão de
longo prazo sobre o presente e o futuro da
inovação agrícola, em especial na área de
sementes, e discussões sobre como trabalhar com
o uso da Propriedade Intelectual como
mecanismo de inclusão e difusão de tecnologia.

A Abrasem esteve presente no evento como
participante e o Dr. Paulo Campante, realizou a
palestra intitulada “Os principais desafios da
agricultura no Brasil”.
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• Reunião Conjunta ABRASEM / ZARC / CSM. Brasília/DF.

No dia 17 de maio aconteceu na sede da ABRASEM, em Brasília, a primeira reunião entre a
ABRASEM, a Coordenação de Zoneamento Agrícola e Risco Climático (ZARC) e a Coordenação de
Sementes e Mudas (CSM). A pedido do MAPA, a reunião teve como objetivo principal a construção de
uma agenda positiva entre a ABRASEM e a Coordenação de Zoneamento Agrícola no mesmo modelo
que temos com a Coordenação de Sementes e Mudas, Departamento de Sanidade Vegetal,
Coordenação de Proteção de Cultivares, dentre outros. Durante a reunião foram tratados temas
importantes para o setor de sementes e mudas como a proposta de nova instrução normativa para o
zoneamento agrícola, possibilidade de calendários alternativos para a indicação de novas cultivares
junto ao Zoneamento Agrícola, apresentação da plataforma on-line do SISZARC - Sistema de
Zoneamento Agrícola de Risco Climático bem como a revisão da regionalização para a cultura da soja e
nova proposta de regionalização para a cultura do milho.

• Reunião BRASPOV. São Paulo/SP.

No dia 16 de maio foi realizada reunião da BRASPOV com o objetivo de atualizar os membros sobre
as últimas ações desenvolvidas e discutir ações futuras com relação a Lei de Proteção de Cultivares. O
tema tem sido discutido e acompanhado pela Entidade durante os últimos dois anos, traves da
participação em diferentes fóruns e grupos de trabalho do demais entidades do agronegócio. Além
disso, durante a reunião foram tratados outros importantes temas para os obtentores como a proposta
de alteração de datas para indicação de cultivares junto ao Zoneamento Agrícola, ações de combate a
pirataria de sementes e a criação de um Grupo de trabalho de relacionamento institucional
ABRASEM/BRASPOV para auxiliar nas ações junto ao Executivo e Legislativo.
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• Reunião com SNPC/MAPA. Brasília/DF.

A Abrasem esteve reunida com o Coordenador do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do
Ministério da Agricultura – SNPC/MAPA, Dr. Ricardo Zanatta, para tratar da agenda positiva da Abrasem
com esse departamento e obter uma atualização a respeito do tema marcadores moleculares e
mapeamento de variedades. A ABRASEM/BRASPOV tem interesse em desenvolver um projeto, em
parceria com o SNPC, para mapeamento de DNA das cultivares de soja, como um projeto piloto.

• Reunião com WWF. Brasília/DF.

O WWF-Brasil é uma ONG brasileira, participante de
uma rede internacional e comprometida com a
conservação da natureza dentro do contexto social e
econômico brasileiro.
Em contato com a equipe que trabalha com a área de

Agricultura e Alimentos, foi agendada reunião para o
dia 14 de junho. A reunião foi realizada na sede da
Abrasem, e contou com a participação de três
profissionais da WWF. Este braço da instituição visa
harmonizar a produção de alimentos com a
conservação da natureza e o bem-estar humano. E
fazer da agricultura brasileira uma atividade ainda mais
sustentável e com melhores práticas.

O objetivo da reunião foi identificar sinergias entre
as nossas instituições a fim de trabalharmos em
possíveis parcerias.
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• Reunião CNA - VIGIAGRO/SDA - NOVO SISTEMA. Brasília/DF.

Considerando o desafio em modernizar e desburocratizar as operações de fiscalização executadas
no âmbito do Sistema VIGIAGRO relacionadas ao trânsito internacional de produtos do Agro,
consideramos fundamental viabilizar simultaneamente o fortalecimento da plataforma tecnológica
SIGVIG 3.0.

Trata-se de ferramenta de inteligência e de automação que nos permitirá simplificar e facilitar
muito a operação junto aos serviços técnicos nas SFA´s bem como nas unidades Vigiagro.

A plataforma está sendo construída de forma a permitir interface direta com os demais sistemas
operados pelo MAPA bem como com aqueles sob responsabilidade dos demais intervenientes no
comércio internacional. Esta integração possibilitará ganhos operacionais em procedimentos afetos ao
comércio internacional como por exemplo nas emissões de autorização de importação e exportação,
automatizando-os, bem como redução do número de acesso a diferentes sistemas operacionais, ao
permitir transacionar as informações entre os diversos sistemas operados pelo MAPA. Tal plataforma
vem sendo construída em parceria com pesquisadores de Engenharia da USP nos termos do Acordo de
Cooperação Técnica firmado pela SDA no ano de 2014.

A Abrasem esteve presente em mais uma reunião a respeito desse sistema, manifestando o
interesse do setor em dar mais agilidade às aprovações de importações e exportações de sementes. A
reunião foi realizada na CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

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

No dia 23 de junho, foi realizada, em Brasília – Sede da ABRASEM, reunião do Comitê de Legislação da
ABRASEM. A pauta principal da reunião foi importação de material de pesquisa, impactos da
implementação da nova Instrução Normativa nº 52/2016 e atrasos nas aprovações das permissões de
importação. Durante esta reunião, foi possível ouvir os relatos das empresas associadas a respeitos
dos aspectos positivos e limitações da nova normativa, a fim de reunir essas informações para reunião
posterior com o departamento responsável pelo tem, Departamento de Sanidade Vegetal –
DSV/MAPA.
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• Reunião IRAC BRASIL. São Paulo/SP.

Foi realizada em São Paulo, no dia 5 de julho, reunião do IRAC BRASIL – Comitê de Ação à Resistência a
Inseticidas. A pauta da reunião esteve centrada nos status e resultados da ações de IRM no Brasil.
Estiveram presentes representantes das empresas que trabalham com biotecnologia no Brasil,
membros do IRAC Brasil, e entidades que tem acompanhado esse assunto nacional e
internacionalmente, ABRASEM, Agrobio e CIB.

• Reunião com DSV/MAPA. Brasília/DF.

Na tarde do dia 23 de junho, estivemos reunidos com o Diretor do DSV/MAPA, Dr. Marcus Vinícius,
para nos colocar a disposição para colaborar dentro do possível para dar maior agilidade aos processos
de análises dos pedidos de importação de material de pesquisa. Também uma oportunidade para levar
ao MAPA um feedback da indústria a respeito da implementação da IN 52/16, apresentando aspectos
positivos e limitações.

• Reunião do Comitê de Assessoramento Institucional da ABRASEM. Brasília/DF.

No dia 7 de julho, foi realizada na sede da Abrasem, a reunião
de instalação do Comitê de Assessoramento Institucional da
Abrasem. Esse comitê foi criado com o objetivo de assessorar a
diretoria executiva da Abrasem em temas relacionados a
Relacionamento Institucional – prioritariamente junto ao
Legislativo (Câmara dos Deputados e Senado Federal).

Na oportunidade participaram da reunião representantes das
associadas Ivo Marcos Carraro (BRASPOV), Carlos Augustin
(APROSMAT), Pedro Palatnik (Monsanto), Tatiana Porto e
Carolina Tolosa (Bayer), e Rafael Arantes (Syngenta). Entendendo
que este comitê visa auxiliar a diretoria executiva, foi eleito como
coordenador, o presidente executivo da Abrasem, Dr. José
Américo, e como vice-coordenador, o Dr. Rafael Arantes.
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• Congresso Mundial de Sementes da International Seed Federation – ISF. Budapeste.

De 22 a 24 de maio de 2017 foi realizado na cidade de Budapeste, Hungria, o World Seed
Congress 2017 da International Seed Association – ISF. O Congresso contou com 1680 delegados de 68
países ao redor do mundo e foi uma oportunidade do setor discutir, globalmente, os principais temas
em relação a indústria de sementes e mudas. Além dos trabalhos realizados pelos comitês de
tratamento de sementes, fitossanidade, agricultura sustentável, melhoramento genético vegetal regras
do comércio internacional outros importantes temas como Implementação da NIMF para sementes, as
inovações para o melhoramento genético de plantas, situação regulatória atual neonicotinoides foram
destaques durante os diferentes painéis do Congresso.

A força e importância das mídias sócias e o fortalecimento de parcerias com os pequenos
agricultores foram também temas da agenda do Congresso. "Nesta era de transparência, as redes
sociais abre novas possibilidades para se envolver de forma mais ampla - queremos trazer a história da
semente para um público mais amplo", disse o secretário-geral da ISF, Michael Keller. Com relação as
inovações para o melhoramento genético, foi lançado um kit de ferramentas de comunicação para
apoiar os membros no envolvimento proativo em toda a cadeia de valor em relação ao tema.

No tocante ao papel essencial dos recursos genéticos no desenvolvimento sustentável, o
presidente da ISF, Jean-Christophe Gouache, destacou: "Este Congresso nos permitiu reafirmar o
compromisso e contribuição do setor de sementes para encontrar soluções para um sistema efetivo de
acesso e compartilhamento de benefícios como parte da International Tratado de Recursos Genéticos
de Plantas ".


