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SINDICOMIS/ACTC IRÃO 

TRABALHAR COM O MAPA EM 
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO 

DE PROCEDIMENTOS 
 

 
Tatiane Moura, Assessora de Relações Governamentais e Institucionais do 
SINDICOMIS/ACTC participou de reunião idealizada pelo Ministério da Agricultura, 
Abastecimento e Pecuária (MAPA) em parceria com a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), em 22/06, em Brasília. O objetivo da reunião foi juntar diversas 
entidades para se obter um trabalho construtivo com Associações e Sindicatos 
intervenientes. 
 
O MAPA está conduzindo um plano de trabalho para o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inteligentes voltadas para a fiscalização agropecuária internacional. Os 
parceiros no projeto são o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - 
IBICT, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação – MCTI, e a Escola 
Politécnica em gestão de automação e TI da USP/GAESI.  
 
O projeto visa redesenhar os processos de trabalho, que são: integração de sistemas de 
informática; tratar adequadamente informações sensíveis como requisitos sanitários, 
fitossanitários, de identidade e qualidade; aprimoramento na gestão da coleta e da análise 
de amostras, dinamização a emissão de certificados internacionais e implementação de 
um gerenciamento de risco. O prazo de implementação do projeto é de 15 meses. 
 
O SINDICOMIS/ACTC colocaram-se à disposição para contribuir com informações úteis 
que possam ser necessárias para articulação do novo projeto, conforme comunicado ao 
coordenador do projeto, Eduardo Mario Dias (GAESI/USP), e os coordenadores do 
Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional – CGVIGIAGRO, Francisco Sadi Pontes 
e Fernando Augusto Pereira Mendes. 
 
Os representantes das demais entidades presentes, Regina Terezin (SINDASP); Luiz 
Carlos (ANDAGRO) e Ronnie Pimental (CNI), mostraram interesse em possíveis parcerias 
com o SINDICOMIS/ACTC, caso seja necessária uma possível elaboração de relatório ou 
pesquisa para contribuir com este projeto. 
 
Foi solicitado a Francisco Sadi uma posição acerca do ocorrido em Santos e sobre o 
impacto da IN/32 do MAPA, e sobre o relatório enviado que disse estar enviando uma 
resposta em breve. 
 
Fonte: Assessoria SINDICOMIS/ ACTC. 


