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MUDANÇAS NA ANDEF  

A partir deste 1º de abril, a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) passa a ser comandada pelo 
engenheiro agrônomo José Otavio Menten, que assume a direção executiva no lugar de Cristiano Walter Simon, 
engenheiro agrônomo que, durante 20 anos, esteve à frente da entidade, impondo um estilo de administração 
orientado pelo caráter da profissionalização. Menten iniciou sua carreira profissional no Instituto Agronômico, 
Campinas-SP (1974), na área de Fruticultura Temperada. Posteriormente foi contratado pela EMBRAPA, 
desenvolvendo suas pesquisas na área de melhoramento de plantas para resistência a patógenos por indução 
de mutações, até 1977, ano em que foi contratado pelo CENA/USP, onde continuou a desenvolver trabalhos na 
mesma área.  Em 1985 integrou-se ao Departamento de Fitopatologia da ESALQ/USP, de onde recentemente se 
licenciou para assumir a direção da ANDEF.  

"Estamos assumindo a direção executiva da ANDEF no lugar de um profissional que mudou, em todos os 
sentidos, as feições da entidade, liderando iniciativas como o Congresso Internacional de Proteção de Plantas, 
em 1991, no Rio de Janeiro, evento que reuniu 1800 participantes, 50% dos quais cientistas estrangeiros, e 
lançou as bases do manejo integrado no Brasil. Sob a presidência do Cristiano, a ANDEF esteve presente nos 
processos para alterar a renovação de registro a cada 5 anos, na criação da Lei 10.603, que trata da proteção de 
dados para registro de defensivos agrícolas, bem como no Decreto que estabelece as condições de registro por 
equivalência. Finalmente, o projeto-piloto, lançado em 1992, que desaguou na criação do INPEV, em 2001, 
instituto que comanda operações que hoje já retiram quase 100% das embalagens vazias do campo. É com esse 
sólido legado como base, ou seja, uma enorme responsabilidade, que estamos estabelecendo novos objetivos 
para a ANDEF, com destaque para a introdução no Brasil das novas tecnologias em fitossanitários, já à 
disposição dos agricultores no exterior", comenta o novo diretor-executivo, José Otavio Menten. 


