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Na Resolução - RE nº 4.405, de 07 de Novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no. 217, de 10 de Novembro de 2014,
Seção 1 Pág. 60 e Suplemento Pág. 14, referente ao processo 25351.079295/2008-53,
Onde se lê:
Empresa
(...)
EMS S/A

Processo

Nome do produto

Expediente

25351.079295/2008-53

latanoprosta + maleato de 0258603147
timolol

Vencimento do Registro
nov/19

Leia-se:
Empresa
(...)
EMS S/A

Processo

Nome do produto

25351.079295/2008-53

latanoprosta + maleato de 0258603147
timolol

Na Resolução - RE nº 64, de 07 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União n° 6, de 11 de janeiro de 2016,
Seção 01 pág. 22 e Suplemento pág. 07, referente ao processo nº
25351.725027/2012-11,
Onde se lê:
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 1.1063-3
Poliovírus Tipos 1, 2 e 3
VACINAS
VACINA POLIOMIELITE 1,2 E 3 (INATIVADA)
25351.725027/2012-11 01/2021
INSTITUCIONAL 1.1063.0144.001-9 36 MESES
SUS INJ CT 10 FA VD INC X 0,5 ML
VACINA POLIOMIELITE 1,2 E 3 (INATIVADA)
10370 PRODUTO BIOLÓGICO- REGISTRO DE PRODUTO
Leia se:
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 1.1063-3Poliovírus Tipos
1, 2 e 3
VACINAS
VACINA POLIOMIELITE 1,2 E 3 (INATIVADA)
25351.725027/2012-11 01/2021
INSTITUCIONAL 1.1063.0144.001-9 36 MESES
SUS INJ CT 10 FA VD INC X 5,0 ML
VACINA POLIOMIELITE 1,2 E 3 (INATIVADA)
10370 PRODUTO BIOLÓGICO- REGISTRO DE PRODUTO
Na Resolução - RE nº 900, de 13 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União no 51, de 17 de março de 2014,
Seção 1 Pág. 65 e Suplemento Pág. 33, referente ao processo
25351.068936/2011-19,
Onde se lê:
(...)
COMERCIAL 1.1860.0097.001-7 24 Meses
160 MG CAP GEL MOLE CT BL AL INC X 15
(...)
COMERCIAL 1.1860.0097.002-5 24 Meses
160 MG CAP GEL MOLE CT BL AL INC X 30
(...)
Leia-se:
(...)
COMERCIAL 1.1860.0097.001-7 24 Meses
160 MG CAP GEL MOLE CT BL AL PLAS INC X 15
(...)
COMERCIAL 1.1860.0097.002-5 24 Meses
160 MG CAP GEL MOLE CT BL AL PLAS INC X 30
(...)

GERÊNCIA-GERAL DE TOXICOLOGIA
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.721, DE 30 DE JUNHO DE 2016(*)
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Reprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com
o respectivo resultado da análise.
Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação
toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais
avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país,
aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.722, DE 30 DE JUNHO DE 2016(*)
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Expediente

Vencimento do Registro
out/19

Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de
agrotóxicos e afins, sob o nº. de expedientes constantes do anexo
desta Resolução, nos termos do Art. 51 da Lei nº. 9.784 de 1999.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.723, DE 30 DE JUNHO DE 2016(*)
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com
o respectivo resultado da análise, em cumprimento a decisão judicial
proferida nos autos da ação ordinária nº 0001952-72.2016.4.01.3400
que determinou que a Anvisa procedesse a avaliação toxicológica do
produto ZETHAMAXX.
Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação
toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais
avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país,
aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.724, DE 30 DE JUNHO DE 2016(*)
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com
o respectivo resultado da análise.
Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação
toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais
avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país,
aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.725, DE 30 DE JUNHO DE 2016(*)
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aprovar a avaliação toxicológica preliminar para fins
de Registro Especial Temporário (RET).
Art. 2º A publicação do extrato desta avaliação toxicológica
preliminar não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país,
aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
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Nº 126, segunda-feira, 4 de julho de 2016
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.726, DE 30 D EJUNHO DE 2016(*)
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aprovar, no âmbito da Anvisa, a avaliação de resíduos dos produtos agrotóxicos, componentes e afins, conforme relação anexa.
Art. 2º A publicação do extrato desta avaliação de resíduos
não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de
meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao
objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.727, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir a modalidade de aplicação foliar para cultura
da batata, com Limite Máximo de Resíduo (LMR) de 0,1 mg/Kg e
Intervalo de Segurança (IS) de 14 dias; incluir a cultura da cana-deaçúcar com a modalidade de aplicação no sulco de plantio com LMR
de 0,01 mg/kg e IS "não determinado devido à modalidade de emprego"; incluir a cultura da cenoura com a modalidade de aplicação
foliar com LMR de 0,01 mg/kg e IS de 07 dias; incluir a cultura do
pimentão com a modalidade de aplicação foliar com LMR de 0,1
mg/kg e IS de 07 dias; alterar o LMR da cultura da berinjela para a
modalidade de aplicação foliar de 0,05 mg/kg para 0,1 mg/kg e IS de
14 dias para 07 dias; incluir a cultura do feijão-caupi com a modalidade de aplicação foliar com LMR de 0,1 mg/kg e IS de 14 dias;
incluir a cultura do sorgo com a modalidade de aplicação foliar com
LMR de 2,0 mg/kg e IS de 03 dias e alterar o LMR da cultura do
sorgo para a modalidade de aplicação em semente de 0,01 mg/kg para
2,0 mg/kg, mantendo-se o IS "não determinado devido à modalidade
de emprego" na monografia do ingrediente ativo T14 - Tiofanatometílico, na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por
meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de
02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.728, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir a cultura do Feijão, na modalidade de emprego (aplicação) pré/pós-emergência, com Limite Máximo de Resíduos (LMR) 0,05 mg/kg e Intervalo de Segurança (IS) "Não determinado devido a modalidade de emprego" e incluir a cultura da
Soja, na modalidade de emprego (aplicação) pré/pós-emergência, com
Limite Máximo de Resíduos (LMR) 0,1 mg/kg e Intervalo de Segurança (IS) "Não determinado devido a modalidade de emprego" na
monografia do ingrediente ativo F46 - FLUMIOXAZINA, na relação
de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de
2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.729, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Alterar o nome comum, CAS, nome químico, fórmula
bruta e estrutural e alterar o LMR para as culturas de abacaxi de 0,05
para 0,2 mg/kg; citros de 0,25 para 0,5 mg/kg e uva de 2,0 para 6,0
mg/kg. Incluir a Ingestão Diária Aceitável (IDA) no valor de 3,0
mg/kg p.c. na monografia do ingrediente ativo F18 - FOSETIL, na
relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de
setembro de 2003.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

