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Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação

.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 798, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com a
Portaria nº 553, de 8 de dezembro de 2011, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão - MP, publicada no Diário Oficial da
União de 9 de dezembro de 2011, que autorizou a realização de
concurso público para provimento de cargos efetivos neste Ministério,
considerando o disposto no art. 13 da Portaria MP nº 450, de 6 de
novembro de 2002, e em cumprimento ao Edital nº 3 do Laboratório
Nacional de Astrofísica - LNA, publicado no Diário Oficial da União
de 6 de junho de 2012, resolve:

Homologar o resultado final do Concurso Público realizado
pelo LNA, para provimento de cargos efetivos de PESQUISADOR da
Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, para lotação naquela
Unidade de Pesquisa:

Edital: nº 3/2012
Cargo: Pesquisador; Classe: Adjunto; Padrão: I
Área: Astrofísica Observacional Ótica/Infravermelho

Classificação Nome Nota Final
1º Eder Martioli 94,98
2º Luciano Fraga 88,45
3º Marília Jobim Sartori 86,07

MARCO ANTONIO RAUPP

PORTARIA No- 799, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com a
Portaria nº 553, de 8 de dezembro de 2011, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão - MP, publicada no Diário Oficial da
União de 9 de dezembro de 2011, que autorizou a realização de
concurso público para provimento de cargos efetivos neste Ministério,
considerando o disposto no art. 13 da Portaria MP nº 450, de 6 de
novembro de 2002, e em cumprimento ao Edital nº 1, de 28 de maio
de 2012, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tec-
nologia - IBICT, publicado no Diário Oficial da União de 29 de maio
de 2012, resolve:

Homologar o resultado final do Concurso Público realizado
pelo IBICT, para provimento de cargos efetivos de PESQUISADOR
da Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, para lotação na-
quela Unidade de Pesquisa:

Edital: nº 1/2012
Cargo: Pesquisador - Classe Adjunto - Padrão I

Classificação Nome Nota Final
1º Arthur Coelho Bezerra 9,5
2º Gustavo Silva Saldanha 8,5
3º Marco André Feldman Schneider 8,2
4º Ricardo Medeiros Pimenta 7,9
5º Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 7,8
6º Allan Rocha de Souza 7,8
7º Alexandre Kehring Veronese Aguiar 7,6
8º Rodrigo Rabello da Silva 7,5
9º Fabiana Crispino Santos 7,4

10º Gilvan de Oliveira Vilarim 7,1

MARCO ANTONIO RAUPP

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO No- 3.453/2012

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 157ª Reunião Ordinária, ocorrida em
08/11/2012, a CTNBio apreciou e emitiu parecer técnico para o se-
guinte processo:

Processo nº: 01200.001868/2012-85
Requerente: Fibria Celulose SA
CNPJ: 60.643.228/0001-21
Endereço: Rodovia Aracruz- Barra do Riacho s/n, Km 25,

Aracruz - ES
Assunto: Liberação planejada de eucalipto geneticamente

modificado.
Decisão: DEFERIDO
A CTNBio, após análise do pedido para conduzir liberação

planejada no meio ambiente de eucalipto geneticamente modificado
para melhoria na qualidade da madeira, concluiu pelo DEFERIMEN-
TO. O experimento será realizado na Unidade Operativa de Taqua-
r i v a í / S P.

No âmbito das competências do art. 14 da Lei 11.105/05, a
CTNBio considerou que as medidas de biossegurança propostas aten-
dem às normas e à legislação pertinente que visam garantir a bios-
segurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.
Como observado, o OGM será plantado em condições experimentais
controladas, evitando eventuais danos ao meio ambiente. Assim, aten-
didas as condições descritas no processo e neste parecer técnico, essa
atividade não é potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente ou saúde humana.

A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente
do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis
ao objeto do requerimento.

A íntegra deste Parecer Técnico consta do processo arqui-
vado na CTNBio. Informações complementares ou solicitações de
maiores informações sobre o processo acima listado deverão ser en-
caminhadas por escrito à Secretaria Executiva da CTNBio.

FLÁVIO FINARDI FILHO

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO No- 3.454/2012

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 157ª Reunião Ordinária, ocorrida em
08/11/2012, a CTNBio apreciou e emitiu parecer técnico para o se-
guinte processo:

Processo nº: 01200.001780/2008-87
Requerente: Fibria Celulose SA
CNPJ: 60.643.228/0001-21
Endereço: Rodovia Aracruz- Barra do Riacho s/n, Km 25,

Aracruz - ES
Assunto: Liberação planejada de eucalipto geneticamente

modificado.
A CTNBio, após análise de pedido para extensão do Cer-

tificado de Qualidade em Biossegurança - CQB (CQB 261/08) para
unidade operativa de Três Lagoas/MS para as atividades de trans-
porte, descarte e armazenamento, pesquisa em regime de contenção
com plantas geneticamente modificadas da classe de risco 1, concluiu
pelo DEFERIMENTO. Trata-se da inclusão de uma área de acli-
matação dentro da Área de Rustificação da Unidade Operativa de
Três Lagoas/MS, totalizando 644 m2. O objetivo da inclusão desta
área no CQB é a utilização para aclimatação e rustificação de mudas
de eucalipto geneticamente modificados, destinados a experimentos a
campo

No âmbito das competências do art. 14 da Lei 11.105/05, a
CTNBio considerou que as medidas de biossegurança propostas aten-
dem às normas e à legislação pertinente que visam garantir a bios-
segurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.
Assim, atendidas as condições descritas no processo e neste parecer
técnico, essa atividade não é potencialmente causadora de signifi-
cativa degradação do meio ambiente ou saúde humana.

A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente
do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis
ao objeto do requerimento.

A íntegra deste Parecer Técnico consta do processo arqui-
vado na CTNBio. Informações complementares ou solicitações de
maiores informações sobre o processo acima listado deverão ser en-
caminhadas por escrito à Secretaria Executiva da CTNBio.

FLÁVIO FINARDI FILHO

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO No- 3.455/2012

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 157ª Reunião Ordinária, ocorrida em
08/11/2012, a CTNBio apreciou e emitiu parecer técnico para o se-
guinte processo:

Processo nº: 01200.004010/1996-19
Requerente: Bayer S.A.
CNPJ: 18.459.628/0043-74
Endereço: Estrada da Rhodia, Faz. São Francisco s/n - Setor

EAE CP 921 - Paulínia - SP - CEP: 13140-000 - Telefone: 19-3874-
8149

Assunto: Extensão de CQB
A CTNBio, após análise do pedido de Extensão de CQB,

concluiu pelo DEFERIMENTO. Fica incluída no CQB 05/96, a Fa-
zenda Capituva, situada em de Taquararivaí/SP, para as atividades de
Liberação Planejada no meio ambiente, Transporte, avaliação de pro-
duto e descarte com plantas geneticamente modificada da classe de
Risco 01

No âmbito das competências do art. 14 da Lei 11.105/05, a
CTNBio considerou que as medidas de biossegurança propostas aten-
dem às normas e à legislação pertinente que visam garantir a bios-
segurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.
Como observado, o OGM será plantado em condições experimentais
controladas, evitando eventuais danos ao meio ambiente. Assim, aten-
didas as condições descritas no processo e neste parecer técnico, essa
atividade não é potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente ou saúde humana.

A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente
do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis
ao objeto do requerimento.

A íntegra deste Parecer Técnico consta do processo arqui-
vado na CTNBio. Informações complementares ou solicitações de
maiores informações sobre o processo acima listado deverão ser en-
caminhadas por escrito à Secretaria Executiva da CTNBio.

FLÁVIO FINARDI FILHO

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO No- 3.456/2012

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 157ª Reunião Ordinária, ocorrida em
08 de novembro de 2012 , a CTNBio apreciou e emitiu parecer
técnico para o seguinte processo:

Processo nº: 01200.001514/2012-31
Requerente: Bayer S.A
CNPJ: 18.459.628/0001-15
Endereço: Rua Domingos Jorge, 1100 Prédio 9504 - 3º andar

São Paulo -SP CEP: 04779-900
Assunto: Alteração de localidade da liberação planejada no

meio ambiente (RN8)
Extrato Prévio: nº 3385/2012, publicado em 24/10/2012
Decisão: DEFERIDO
A CTNBio, após apreciação de Alteração de localidade da

liberação planejada no meio ambiente (RN8), concluiu pelo seu DE-
FERIMENTO, nos termos deste parecer técnico.

A requerente solicita à CTNBio autorização para alteração de
localidade da liberação planejada no meio ambiente do evento com-
binado FG72/A5547-127 de soja geneticamente modificada tolerante
aos herbicidas glufosinato de amônio, glifosato e isoxaflutole. Trata-
se de alterar o plantio da Fazenda São José em Poxoréu-MT para a
Fazenda Sítio AgroCeres em Bandeirantes-PR. Esta alteração faz-se
necessária em razão da indisponibilidade da área anteriormente apro-
vada.

No âmbito das competências do art. 14 da Lei 11.105/05, a
CTNBio considerou que as medidas de biossegurança propostas aten-
dem às normas e à legislação pertinente que visam garantir a bios-
segurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.

A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente
do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis
ao objeto do requerimento.

A íntegra deste Parecer Técnico consta do processo arqui-
vado na CTNBio. Informações complementares ou solicitações de
maiores informações sobre o processo acima listado deverão ser en-
caminhadas por escrito à Secretaria Executiva da CTNBio.

FLÁVIO FINARDI FILHO

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO No- 3.457/2012

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 157ª Reunião Ordinária, ocorrida em
08 de novembro de 2012, a CTNBio apreciou e emitiu parecer téc-
nico para o seguinte processo:

Processo nº: 01200.003623/2012-92
Requerente: Bayer SA
CNPJ: 18.459.628/0043-74
Endereço: Rua Domingos Jorge, 1100 Prédio 9504, 3 Andar

, São Paulo-SP
Assunto: Liberação planejada de soja geneticamente modi-

ficada.
Extrato Prévio: 3.336/2012
Decisão: Deferido
A CTNBio, após apreciação do pedido de liberação pla-

nejada no meio ambiente de soja geneticamente modificada tolerante
a herbicidas , concluiu pelo seu DEFERIMENTO, nos termos deste
parecer técnico. A Bayer SA, detentora do Certificado de Qualidade
em Biossegurança - CQB - 005/96, solicitou à CTNBio autorização
para conduzir liberação planejada no meio ambiente de soja ge-
neticamente modificada, evento combinado FG72. Os experimentos
serão realizados na Estação de Pesquisa e Melhoramento Vegetal de
Rio Verde II, Rio Verde - GO e ocuparão uma área total de 0,516 ha
e a área com OGM será de 0,216 ha.

No âmbito das competências do art. 14 da Lei 11.105/05, a
CTNBio considerou que as medidas de biossegurança propostas aten-
dem às normas e à legislação pertinente que visam garantir a bios-
segurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.

A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente
do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis
ao objeto do requerimento.

A íntegra deste Parecer Técnico consta do processo arqui-
vado na CTNBio. Informações complementares ou solicitações de
maiores informações sobre o processo acima listado deverão ser en-
caminhadas por escrito à Secretaria Executiva da CTNBio.

FLÁVIO FINARDI FILHO

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO No- 3.458/2012

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 157ª Reunião Ordinária, ocorrida em
11 de novembro de 2012, a CTNBio apreciou e emitiu parecer téc-
nico para o seguinte processo:

Processo nº: 01200.003622/2012-48
Requerente: Du Pont do Brasil SA - Divisão Pioneer Se-

mentes




