Assunto: Cancelamento de inscrições de unidades de produção (UP) e unidade de
consolidação (UC) inativas.

Comunicamos que foram canceladas no Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária
Catarinense - SIGEN+ todas as inscrições de unidades de produção (UP) e unidade de
consolidação (UC) que não tiveram a emissão de Certificado Fitossanitário de Origem
(CFO) ou Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC) entre de 01 de janeiro
de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
O Produtor ou Responsável Técnico podem solicitar a reativação da inscrição
quando os critérios para a certificação fitossanitária forem atendidos.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do e-mail didev@cidasc.sc.gov.br.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2022
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