
Regras preveem alterações 

nos rótulos e nas bulas dos 

produtos

Foi publicado no Diário Ofi cial 
da União de ontem (31) o marco 
regulatório para Agrotóxicos. De-
talhado por meio de três resolu-
ções e uma instrução normativa, o 
marco atualiza e dá maior clareza 
aos critérios adotados para ava-
liação e classifi cação toxicológica 
desse tipo de produto.

O novo marco prevê alterações 
nos rótulos e nas bulas dos agro-
tóxicos, defi nindo regras para 
a disposição de informações, 
palavras e imagens de alerta, de 
forma a facilitar a identifi cação 
de riscos para a saúde humana.

As empresas terão um ano para 
se adaptarem às novas regras, 
prazo contado a partir de hoje, 
com sua publicação no DOU. Em 
relação aos produtos que já estão 
em circulação, a reclassifi cação 
será feita pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
que publicou edital requerendo 
informações sobre os produtos.

De acordo a Anvisa, já foram 
enviados dados para reclassi-
ficação de aproximadamente 
1.950 agrotóxicos registrados no 
Brasil, quase 85% do volume total 
(2.300) em circulação.

O marco regulatório dos agro-
tóxicos foi criado em harmonia 
com regras internacionais se-

guidas pelos países da União 
Europeia e da Ásia, o que, 
segundo a agência, fortalece as 
condições de comercialização de 
produtos nacionais no exterior, 
além de garantir mais clareza de 
informações.

A classifi cação da toxidade 
dos produtos prevista no marco 
poderá ser determinada a partir 
dos componentes presentes nos 
produtos, impurezas ou na com-
paração com produtos similares. 
Para cada categoria, haverá a in-
dicação de danos possível em caso 
de contato com a boca (oral), pele 
(dérmico) e nariz (inalatória).

Produtos “Extremamente 
Tóxicos” e “Altamente Tóxicos” - 
categorias 1 e 2, respectivamente 
- terão uma faixa de advertência 
vermelha. Produtos “Moderada-
mente Tóxicos” (categoria 3) 
terão uma faixa de advertência 
amarela. Já os produtos “Pouco 
Tóxico” e “Improvável de Causar 
Dano Agudo” - categorias 4 e 5 - 
terão uma faixa azul.

Nos processos de registro e 
monitoramento de agrotóxicos, 
cabe à Anvisa avaliar questões 
relacionadas à saúde humana. 
Ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis cabe responsabi-
lidades relacionadas às questões 
ambientais. Já as questões 
agronômicas e o registro de uso 
agrícola fi cam a cargo do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Marco regulatório para 
agrotóxicos é publicado no DOU
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A população de tigres na Índia 
cresceu mais de 30% nos últimos 
quatro anos, revelam dados 
divulgados terça-feira (30) pelo 
governo indiano

Deutsche Welle

O número de tigres passou de 2.226 em 2014 para 
2.967 em 2018. Com uma população de quase 3 
mil tigres, a Índia se transformou em um "dos ha-

bitats mais seguros do mundo" para os felinos, anunciou o 
primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um ato em 
Nova Déli ao apresentar, por ocasião do Dia Internacional 
do Tigre, o último censo sobre a população estimada deste 
animal no país.

De acordo com o relatório, a população do felino na 
Índia aumentou 33% desde 2014. O número de tigres no 
país mais que dobrou desde 2006, ano da realização do 
primeiro censo da espécie. A contagem usa novas tec-
nologias e não só na localização de pegadas, como era 
feito anteriormente. O último censo foi realizado em 15 
meses e contou com 26 mil armadilhas fotográfi cas que 
registram quase 350 mil imagens dos animais em seus 
habitats. Funcionários do governo também participaram 
da pesquisa que se estendeu por uma área de 380 mil 
quilômetros quadrados.

População de tigres na Índia cresce 
mais de 30% em quatro anos
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Entre as medidas adotadas pela Índia para proteger a 
espécie ameaçada de extinção está a proteção ambiental 
por meio da demarcação de reservas. O confl ito com hu-
manos, porém, cresceu desde que o país iniciou programas 
de conservação na década de 1970.

Especialistas afi rmam que o governo indiano precisa fazer 
ainda mais para educar a população sobre a importância 
do animal e da preservação de seu habitat. 

Somente neste ano, mais de 60 tigres foram mortos no 
país. Por outro lado, 30 pessoas foram mortas por tigres 
no mesmo período. Estima-se que em 1900 havia mais de 
100 mil tigres no planeta. Devido à caça e à degradação 
de seu habitat, a população da espécie, no entanto, foi 
reduzida a menos de 3.200 exemplares em 2010. Nesse 
ano, a Índia e outros 12 países asiáticos, incluindo Rússia e 

China, assinaram um acordo 
no qual se comprometem a 
duplicar a população mun-
dial de tigres até 2022.

Atualmente, a Índia aco-
lhe 70% da população mun-
dial de tigres, uma espécie 
que também subsiste em 
outros países asiáticos, 
como Bangladesh, Vietnã, 
Tailândia, Nepal e Cambo-
ja. Acredita-se que 40 mil 
exemplares tenham vivido 
no país na época de sua 
independência do Reino 
Unidos, em 1947. O tigre é 
muito apreciado em países 
como a China para elaborar 
remédios tradicionais e o 
tráfi co na Ásia é uma das 
maiores ameaças para a 
preservação da espécie.

Esse tal desapego...

Adriana Saade (*)

Eu tenho coisas, logo, existo!

Mesmo quem leva (ou pretende levar) uma 
vida simples, gosta de comprar ou de ter coisas. 
Roupas, móveis, carros, imóveis, tecnologia.

Podemos defi nir esse gosto ou necessidade 
em três categorias: o que tem utilidade na nossa 
vida, o que nos dá identidade e o que nos traz 
segurança e conforto. 

Porém há uma linha por vezes tênue, que 
separa a bagunça do acúmulo. Nem todo mudo 
consegue se desfazer das coisas que não usa mais. 
Imagine doar ou vender um quadro que uma tia 
pintou e te deu quando você tinha 20 anos, e 
que já na época detestou? Parece impossível, 
certo? E coisas que pagamos uma pechincha, 
itens que um dia foram úteis e que podem vir 
a ser novamente? 

No entanto, quando percebemos que não 
precisamos desses itens, não gostamos deles 
ou não sabemos o que fazer com eles, é hora 
de desapegar.

Uma casa desorganizada afeta negativamente 
o bem estar de seus moradores. Os efeitos físi-
cos podem aparecer em forma de alergias, pelo 
excesso de poeira, sujeira e até mofo. Os efeitos 
emocionais também são grandes. A bagunça e o 
acúmulo trazem estresse, ansiedade, vergonha. 
Deixamos de convidar amigos e familiares para 
uma visita. Como eles vão entrar aqui e ver essa 
bagunça toda?! E um dos piores, o efeito fi nan-
ceiro, acaba virando algo caro. Não sabemos 
o que temos em casa e acabamos saindo pra 
comprar. Quantas vezes encontramos alimentos 
e remédios vencidos nos armários? 

O desapego pode ser difícil quando pen-
samos nas dificuldades desse processo. “Me 
sinto culpado por jogar isso fora”, “Me sinto 
na obrigação de manter isso na minha casa”, 
“Vou usar isso um dia” e “Posso precisar disso 

um dia” são as frases mais ouvidas.

Então, vou te ajudar com algumas perguntas 
que você vai fazer pra você mesmo, na hora 
daquela “faxina geral” na sua casa ou no seu 
escritório:

Eu uso isso?  Eu quero isso?  Eu preciso disso? 
Eu sei o que fazer com isso?

Se você responder NÃO para qualquer uma 
delas, está pronto pra começar a desapegar!

Força! Você vai conseguir!

(*) Membro dos Empreendedores Compulsivos. Formada 
em Marketing,  casada com um empreendedor compulsivo 
e mãe de dois lindos adolescentes. Começou trabalhando 

com organização de casamentos e depois de 10 anos de 
atividade, uma viagem aos Estados Unidos mudou a sua 

vida, quando pode conhecer com mais detalhes a profi ssão 
de Personal Organizer. É membro fundador da ANPOP 

(Associação Nacional dos Profi ssionais de Organização e 
Produtividade). Há 7 anos atua intensamente na causa de 
Transtornos de Acumulação, dando as mãos a familiares 

e amigos dos seus clientes, ajudando-os a entender os 
benefícios da organização e criando condições para que 
possam desfrutar do aconchego que uma casa pode dar.


