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25. De acordo com o Artigo 14, do Decreto nº 4074 de 04 de
janeiro de 2002, atendendo solicitação da empresa requerente,
cancelamos o pleito de registro do produto Potenzor 500, processo nº
21000.005701/2014-19, conforme solicitação feita através do processo
nº 21000.031761/2018-11.
CARLOS RAMOS VENÂNCIO
Coordenador-Geral
RETIFICAÇÕES
No DOU de 21 de agosto de 2018, em Ato nº 69, Seção 1,
item 07, onde se lê: ...registro nº 2712 leia-se: ... registro nº 3214
No DOU de 21 de agosto de 2018, em Ato nº 69, Seção 1,
item 09, onde se lê: ...registro nº 2712 leia-se: ...registro nº 1914.
No DOU de 21 de agosto de 2018, em Ato nº 69, Seção 1,
item 21, onde se lê: ...foi aprovada a inclusão do formulador Shenglian
Chemical Co., Ltd. nº 1, Xin Hu Road, Dist. Fengxian, Zhelin Town,
Shanghai - China, no produto Acefato Fersol 750 SP, registro nº
458294, leia-se: ... foi aprovada a inclusão do formulador Shangai
Shenglian Chemical Co., Ltd. nº 1 Xin Hu Road, Dist. Fengxian,
Zhelin Town, Shanghai - China, no produto Acefato Fersol 750 SP,
registro nº 458294, conforme processo nº 21000.058507/2016-06.
No DOU de 02 de agosto de 2018, em Ato nº 62, Seção 1,
item 17, onde se lê: ... no produto Sperto, registro nº 14617, foram
aprovadas alterações nas recomendações de uso do produto com a
inclusão das culturas de arroz irrigado, citros, eucalipto, manga, melão,
milho, pastagem e tomate, CSFI - abacate, abacaxi e mamão - cultura
representativa: manga, melancia - cultura representativa: melão, aveia,
centeio e triticale - cultura representativa: trigo, milheto e sorgo cultura
representativa:
milho,
conforme
processo
nº
21000.038513/2017-10; leia-se: ... no produto Sperto, registro nº
14617, foram aprovadas alterações nas recomendações de uso do
produto com a inclusão das culturas de arroz irrigado, citros, eucalipto,
manga, melão, milho, pastagem, trigo e tomate, CSFI - abacate,
abacaxi e mamão - cultura representativa: manga, melancia - cultura
representativa: melão; aveia, centeio, cevada e triticale - cultura
representativa: trigo; milheto e sorgo - cultura representativa: milho,
conforme processo nº 21000.038513/2017-10.
No DOU de 13 de agosto de 2018, em Ato nº 67, Seção 1,
item 14, onde se lê: ... autorizamos a empresa Fiagril Ltda. - CNPJ nº
02.734.023/0001-55 - Cuiabá/MT a importar o produto Glifosato
Fersol 480, registro nº 0204, leia-se: ... autorizamos a empresa Fiagril
Ltda. - CNPJ nº 02.734.023/0001-55 - Cuiabá/MT, Filial: CNPJ nº
02.734.023/0013-99 - Lucas do Rio Verde/MT, a importar o produto
Glifosato Fersol 480, registro nº 0204, conforme processo nº
21000.029918/2018-48.
No DOU de 09 de agosto de 2018, em Ato nº 64, Seção 1,
item 85, onde se lê: ...indicação de uso pretendido: nas culturas de
feijão, soja, milho e algodão, leia-se: ... indicação de uso pretendido:
Formicida, conforme processo nº 21000.017811/2018-57.
No DOU de 24 de dezembro de 2015, em Ato nº 76, Seção 1,
item 3, onde se lê: ...foi aprovada pelos órgãos federais de registro, a
alteração da composição quali-quantitativa do produto Roundup
Origina,l registro nº 898793, conforme processo nº 21000.008573/201201, leia-se: ... foi aprovada pelos órgãos federais de registro a alteração da
composição quali-quantitativa do produto Roundup Original, registro nº
898793, e alteração da reclassificação toxicológica da Classe III Medianamente Tóxico para a Classe I - Extremamente Tóxico, conforme
processo nº 21000.008573/2012-01.

SECRETARIA DE MOBILIDADE SOCIAL, DO
PRODUTOR RURAL E DO COOPERATIVISMO
PORTARIA Nº 216, DE 22 DE AGOSTO DE 2018
O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE MOBILIDADE
SOCIAL, DO PRODUTOR RURAL E DO COOPERATIVISMO
no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 25 e 53 do
Anexo I do Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016, tendo
em vista o disposto no parágrafo único do art. 116 do Decreto nº
6.323, 27 de dezembro de 2007, e o que consta do Processo SEI
nº 21000.039145/2017-27, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a partir de 24 de
agosto de 2018, o prazo estabelecido pela Portaria SMC nº 162, de
21 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União em 25
de junho de 2018, que submete à consulta pública a proposta de
Instrução Normativa, que atualiza o Regulamento Técnico para os
Sistemas Orgânicos de Produção.
Art. 2º Informar novo endereço eletrônico de acesso as
informações e documentos previsto no inciso II do artigo 1º da
Portaria SMC nº 162, de 21 de junho de 2018:
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacaosocial/consultas-publicas/consulta-publica-sistemas-organicos-deprodução.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
PEDRO ALVES CORRÊA NETO
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