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INSTITUCIONAL  
 

      
 

O SINDIRAÇÕES, Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal, foi fundado em 1953, em resposta 
ao crescimento dos negócios, à evolução da tecnologia e 
ao surgimento de vários segmentos dentro da indústria 
de alimentação animal. Com sede em São Paulo, no 
edifício da FIESP, a entidade reúne aproximadamente 
150 associados, que representam cerca de 90% do 
mercado nacional de produtos destinados à alimentação 
animal. Hoje, o SINDIRAÇÕES é o principal porta-voz e 
fórum de discussões de um setor que responde por cerca 
de 1,8% do PIB brasileiro e movimenta mais de US$ 16 
bilhões por ano. 
 
Entre seus principais objetivos estão a promoção o 
desenvolvimento do setor; e a representação de seus 
associados junto aos órgãos governamentais e 
associações nacionais e internacionais; além da 
coordenação e integração os vários segmentos da 
industrial da alimentação animal. Como Entidade de 
classe o SINDIRAÇÕES deve representar o setor diante 
dos órgãos governamentais que o regulamenta, diante 
de outras entidades de classe, á imprensa e à opinião 
pública de ordem geral.  
 
Quando falamos setor de alimentação animal, estamos 
falando de Fabricantes de rações de linha agropecuária, 
de fabricantes de alimentos para animais de estimação, 
fabricantes de suplementos minerais e fabricantes e/ou 
importadores de insumos para alimentação animal. 
 
Como Entidade de classe: 
  
Representa o setor diante dos órgãos governamentais 
que o regulamenta, diante de outras entidades de classe,  
 

 
 
 
SINDIRAÇÕES: À FRENTE DA 
INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO 
ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
à imprensa e à opinião pública de ordem geral. Quando 
falamos setor de alimentação animal, estamos falando de 
Fabricantes de rações de linha agropecuária, de 
fabricantes de alimentos para animais de estimação, 
fabricantes de suplementos minerais e fabricantes e/ou 
importadores de insumos para alimentação animal. 
 
  
O SINDIRAÇÕES atua sempre com o intuito de 
modernizar e aprimorar as leis, decretos e normativas 
que regulam a cadeia produtiva. 
Além disso, desenvolve estudos e projetos para 
aperfeiçoar a legislação no que se refere à rotulagem dos 
produtos e ao uso de organismos geneticamente 
modificados na alimentação animal. Por essas razões 
desenvolveu uma sólida parceria com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  
Outro destaque é sua participação nas principais feiras 
nacionais dos diferentes segmentos da indústria de 
alimentação animal, e a promoção de eventos 
internacionais – como o Global Feed & Food Congress, 
em parceria com a FAO/ONU (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) e a IFIF (International 
Feed Industry Federation). A entidade também tem voz 
ativa nas discussões do Codex Alimentarius. 
 
Mantemos relacionamento com outras entidades como a 
FEEDLATINA, ASBRAM, CNA, SINDAN, DEAGRO, 
SENAI, CNI, UBA, ABEF, ABIPECS, ABIEC, ABCS, 
ABCZ, Sociedade Rural Brasileira, ABCC, ABCN, 
ABRAFRIGO, SINCOBESP, ABRA, APA, AVIPE, entre 
outras. 
 
Mario Sergio Cutait 
Presidente 
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MISSÃO  

 

 
Representar, junto ao poder público e a outras entidades associativas do setor privado, inclusive internacionais, a 
categoria econômica que congrega as firmas ou empresas dedicadas à indústria de ração balanceada, de 
concentrado, de suplemento, de aditivo, de premix, de ingredientes e de outras atividades ligadas à alimentação 
animal, incluindo as empresas que importam e comercializam insumos da alimentação animal, bem como aquelas que 
se utilizam para consumo próprio, localizadas em todo território nacional; 
 
Promover estudo e pesquisas de interesse técnico-científico e mercadológico da alimentação animal e de seus 
insumos; círculo de conferências, feiras, eventos, entre outras atividades pertinentes ao setor e de interesse da 
indústria e da comercialização dos produtos da alimentação animal; 
 
Fomentar a implantação e o desenvolvimento da produção, da comercialização e do consumo da alimentação animal 
industrializada; coordenar e integrar os vários segmentos da atividade industrial da alimentação animal. 
 
 
VISÃO 
O SINDIRAÇÕES deseja que cada associado da cadeia de alimentos para animais encontre o seu devido espaço 
dentro da Entidade.  

A cada associado é mais uma voz para levar suas dificuldades à atenção de quem pode representá-los e solucioná-
los, somando a força coletiva de uma Indústria ativa. Só com a força do associativismo é possível antecipar-nos aos 
problemas identificando os gargalos que impedem a cadeia produtiva de continuar a crescer e na constante busca 
pelas soluções em defesa do interesse da sociedade. 

 
 
VALORES/PRINCÍPIOS 
 

a) Garantia da Segurança Alimentar 
b) Incentivo ao Comércio Justo 
c) Excelência na Representatividade do Setor 
d) Luta pela isonomia regulatória e tributária 
e) Esforço para sustentabilidade do setor e da cadeia de produção 
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DIRETORIA EXECUTIVA SINDIRAÇÕES 
2007/2010 

 
 

 
Mario Sergio Cutait 

Presidente 
 
 

                                                                                                  
                       Adriano Marcon                       Vilson Simon 
  Vice-Presidente       Diretor Tesoureiro 
        
    

                                                                 
 

Ariovaldo Zanni 
Vice-Presidente Executivo 
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            Élzio Leão 
            Diretor 

 
 
 

                                                                                     
                       Nilton R. Perez       Eduardo M. Amorim 
                         Diretor        Diretor 
 
 
 

                                                                      
 

          Marcos A. Mantelato 
          Diretor 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 
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O Conselho de Administração é um órgão soberano de deliberação colegiada composto por 21 (vinte e um) membros 
de empresas associadas ao Sindirações, denominados Conselheiros. A composição e representação destes 
segmentos é representada por 3 executivos representantes de associadas, obedecendo à classificação abaixo: 
 
 

 Fabricantes de Rações 
Eduardo M. de Amorim (Fri-Ribe) 
Maurício Nacif de Faria (Agroceres) 
Valmir Caldana (Guabi) 
 

 Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação 
Henrique Schmitz Filho (Alisul) 
Nilton Ribera Perez (Evialis) 
José Selmi (GrandFood) 
 

 Fabricantes de Premix 
Ariel Maffi (DSM) 
Mario Sergio Cutait (M Cassab) 
Adriano Marcon (Nutron) 
 

 Fabricantes de Suplementos Minerais 
Sérgio C. Franco Morgulis (Minerthal) 
Marcos Alberto Mantelato (Bellman) 
Mario Renck Real (Real e Cia) 
 

 Fabricantes de Insumos 
Em aberto 
Roger Solitão (Adisseo) 
Jacó Vandir Thormes (Elanco) 
 

 Agroindústrias 
Aroldo Amorim Filho (Asa Alimentos) 
Luiz Stabile (Perdigão) 
Osório Dal Bello (Sadia) 
 

 Cooperativas 
Rogério M. R. F. Maia (Coop. Itambé) 
Giovani Rocha Nery (Coop. Aurora) 
Em aberto 
 
Conselho Fiscal 
 
Titulares        Suplentes 
Nicodemo Petroni (Metachem)      Joaquim A. P. Leite (Neobrax) 
Alexandre Camargo (ADM)      Vagner G. Fernandes (Corn) 
Luis R. Mila Cardoso (Degussa)      Valdirene B. Licht  (Basf) 
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COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHOS 
 
Métodos Analíticos 
Esse comitê tem a participação de representantes do MAPA, indústrias, laboratórios comerciais, Universidades e 
Centro de pesquisas. O comitê desenvolve os mais confiáveis métodos de análise (Matéria Prima ou Produto Final), 
padronizando e facilitando todos os processos de averiguação da qualidade do produto, sendo que os métodos e 
procedimentos adotados são reconhecidos pelo MAPA. 
Também tem uma preocupação e atuação no desenvolvimento de métodos de controle de metais pesados e resíduos 
de pesticidas. 
 
Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal 2009 
 
É um guia orientativo de caráter técnico, altamente qualificado e voltado à indústria de alimentação animal, instituições 
de ensino e pesquisa e órgãos públicos nacionais e internacionais. O Compêndio é fruto do trabalho da equipe e 
comissões do Sindirações e seus parceiros. A obra apresenta cinco grandes temas representados em cinco guias: 
Legislação e Assuntos Regulatórios, Ingredientes e Matérias-Primas, Aditivos, Métodos Analíticos e Segurança de 
Alimentos. 
 
Coaqua – Comitê de Organismos Aquáticos 
O Comitê de Organismos Aquáticos do Sindirações é um órgão de apoio a Diretoria Setorial de Rações Comerciais 
para os assuntos de ordem técnica a nível corporativo. Este grupo realiza reuniões ordinárias com certa freqüência 
para trocas de experiências e discussões de assuntos de interesse do setor de aqüicultura. O COAQUA discute, 
desenvolve e promove ações relacionadas à qualidade, segurança, rastreabilidade de alimentos para aqüicultura, 
assim como, promove o levantamento estatístico da produção de alimentos para organismos aquáticos. 
 
Comitê de Assuntos Regulatórios 
 
O Comitê de Assuntos Regulatórios do Sindirações é formado por um grupo de empresas associadas que representam 
os diferentes segmentos da indústria de alimentação animal. Este grupo atua juntamente com os legisladores do 
MAPA em busca de uma regulamentação mais eficaz do setor como um todo. Através de reuniões internas e com o 
setor público, o trabalho concentra-se na formação, interpretação, apoio técnico e revisão das leis que regulam a 
indústria de alimentação animal. 
 
BPF – Boas Práticas de Fabricação 
Esse grupo de trabalho coordena o programa de Certificação em Boas Práticas de Fabricação e promove cursos de  
conhecimento das normas adotadas, treinamento para auditores internos e externos, implementação de HACCP entre  
outros. Também desenvolve o credenciamento do processo de certificação junto a organismos internacionais. Todas 
as atividades relacionadas com rastreabilidade e segurança do alimento. 
 
Recursos Humanos 
É um Comitê composto de representantes das associadas, na área de RH que trabalham no intuito de assessorar o 
sindicato para negociações trabalhistas para o setor, analisar em conjunto as tendências de Recursos Humanos para o 
setor, suas dificuldades operacionais, trocas de experiências e propor ações ao Sindicato para defender interesses 
comuns de seus associados. 
 
GCA - Crédito e Cobrança do Agronegócio 
O GCA (Grupo de Crédito do Agronegócio) é uma associação de empresas do ramo Agronegócio que, em parceria 
com instituição especializada em informação de crédito e apoio de entidades sindicais, tem por finalidade exclusiva 
de otimizar o processo de análise de crédito, reduzindo o custo operacional. É constituído por representantes de 
empresas associadas aos Sindicatos que compõem o grupo do agronegócio que optarem em participar da formação e 
manutenção deste grupo. 
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Estatística 
Grupo responsável para, criar e analisar todas as informações estatísticas, sócio-econômicas do setor publicadas em 
nome do Sindirações. 
Atualmente há uma parceria com o CEPEA – Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da ESALQ/USP. 
 
Tributos 
O Sindirações tem um Comitê de Tributos, cuja finalidade é analisar impacto dos impostos nos diferentes segmentos 
dos negócios de alimentação animal, estudá-lo dentro da sua respectiva cadeia produtiva na pecuária brasileira para 
propor em parcerias com outras entidades de classe, ações juntos ao Executivo e Legislativo para desonerar os 
tributos na agropecuária. O assunto em pauta deste Comitê são as questões de PIS/Cofins que está com alíquota 0 
para os insumos da agricultura e tributado em 9,25% nos insumos da pecuária. É uma incoerência e falta de isonomia 
que precisa ser corrigida. 
 
Comitê de Aditivos Nutricionais para Alimentação Animal 
Preocupado com os as novas tecnologias, desenvolvem trabalhos que comprove o quanto esses aditivos são 
importantes para facilitar o processo digestivo, absorção, paladar, conversão e qualidade de matéria consumida. Além 
de pesquisar no que os efeitos da alimentação podem influenciar o meio ambiente, procurando soluções que melhorem 
a qualidade de vida na terra. 
 
Eventos 
O setor da alimentação animal é responsável pelo consumo de 70% da produção nacional de milho e 40% da 
produção nacional de farelo de soja, nesse contexto, procuramos desenvolver eventos que sinalizem como anda esses 
mercados. Como também promovemos e participamos de eventos junto com o MAPA – Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Também desenvolvemos eventos internacionais, em parceira com FAO - Food and 
Agriculture Organization of the United Nacions, IFIF – International Feed Industry Federation entre outras. 
 
Legislação 
O Sindirações trabalha como um todo no intuito de modernizar e aprimorar todas as leis, decretos, normativas que 
regulam a área produtiva. Também desenvolve estudos e trabalhos para aperfeiçoar a legislação sobre rotulagem dos 
produtos e a utilização de OGM para alimentação animal. 
 
Conselho Técnico Consultivo 
Órgão de apoio e assessoria à Presidência, Diretoria Setorial e Coordenação Técnica e de Qualidade para os assuntos 
de ordem técnica a nível corporativo, ou seja, de interesses convergentes a todos os segmentos que compõem a 
cadeia produtiva da alimentação animal. Servirá também de referência a outras Comissões Técnicas e Grupos de 
Trabalhos, órgãos governamentais, entidades nacionais e internacionais e instituições de pesquisa. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 
 
O Sindirações tem uma longa história de trabalho em conjunto com o Ministério da Agricultura, visando eliminar os 
gargalos existentes nas diversas cadeias produtivas. Somos membros de algumas Câmaras Setoriais e 
Programas, são elas: 
 

• Câmara Setorial de Insumos Agropecuários 
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Milho, Sorgo  
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina  
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite Derivados  
• Câmara Setorial  de Aves e Suínos 
• Programa Nacional de Defesa Animal  
• Laboratórios de Referência  
• Grupos Especiais 
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CONQUISTAS E REALIZAÇÕES EM 2009 

 
 
 
 
 
 
 

 
1º INTERFEED reúne lideranças mundiais e fomenta discussão sobre os desafios da produção de alimentos 
 
1º INTERFEED reúne lideranças mundiais e fomenta discussão sobre os desafios da produção de alimentos 
O fórum empresarial promovido pelo Sindirações contou com palestrantes de peso, como Daniela Battaglia, Diretora da FAO/Roma; Fernando 
Reinach, Diretor Executivo da Votorantim Novos Negócios; e Paul Roberts, jornalista americano, autor do livro “The End of Food” 
 
Produção e demanda alimentar, sustentabilidade, tendências do mercado consumidor, logística, tributos, estratégia e inovação foram temas tratados em 
profundidade por líderes do agronegócio durante a primeira edição do INTERFEED Leadership Meeting, realizado este mês, no Hotel Renaissance, em São 
Paulo. Promovido pelo Sindirações (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal), com apoio da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) e 
da FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), o fórum empresarial colocou em pauta as ameaças e os desafios da 
produção de alimentos, aproximando, assim, os elos da cadeia – produtor, indústria transformadora, governo, varejo, consumidor. 
 
Primeiro dia de evento 
 
Para abrir o evento, Mário Sérgio Cutait, Presidente do Sindirações, traçou um panorama bastante realista do setor. Cutait teceu críticas sobre a infraestrutura 
do Brasil e ressaltou a capacidade produtora e empreendedora do agronegócio nacional. “O Brasil consolidará seu status como exportador gigante de 
produtos agrícolas até 2017”, afirmou, com base em dados do Serviço de Observação Estratégica da União Europeia. “Nosso futuro é brilhante. Estamos 
todos no mesmo barco, mas, ao invés de deixar a maré nos levar, está na hora de, unidos, tomar o leme e seguir rumo ao futuro”, arrematou o Presidente. 
Importantes autoridades participaram da cerimônia de abertura: Benedito Ferreira, Diretor Titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp; Luciano Santos 
de Almeida, Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo e representante do Governador José Serra; Francisco 
Sérgio Jardim, Superintendente Federal no Estado de São Paulo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Deputado Federal Duarte Nogueira 
(PSDB-SP); e João Sampaio, Secretário de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo. Todos elogiaram a postura dos empresários e enfatizaram a 
urgência de um trabalho conjunto entre os integrantes da cadeia. 
 
A italiana Daniela Battaglia, Diretora do Departamento de Produção e Alimentação Animal da FAO/ONU Roma, compartilha dessa opinião e trouxe à tona uma 
séria discussão em torno da produção e demanda de alimentos no mundo. “Temos que nos unir e chegar a uma solução, juntos”, exclamou. “Minha missão no 
INTERFEED é alertar os produtores, inclusive médios e pequenos, sobre o desequilíbrio entre produção, demanda e distribuição dos alimentos”, disse. 
Segundo Battaglia, nos últimos anos, produção de carne triplicou nos países em desenvolvimento e a de leite cresceu 122%, mas, ainda assim, mais de 1 
bilhão de pessoas passa fome no mundo todo. “O problema não é a falta de comida, mas sim a distribuição. O consumo continua concentrado nos países 
ricos; o déficit de proteína animal ainda é muito grande.” 
 
Roberto Waack, Presidente do Conselho Consultivo do Instituto para o Agronegócio Responsável (Ares), concentrou atenções ao abordar um tema igualmente 
relevante: a sustentabilidade no agronegócio. De acordo com o palestrante, as grandes empresas nem sequer começaram a enfrentar os desafios nesse 
sentido. Cada vez mais a postura sustentável aparece como responsabilidade plena do mundo corporativo e exigência crescente dos próprios consumidores, 
conforme declarou Waack, no INTERFEED. 
 
Na sequência, Marlene Bregman, Vice-Presidente de Negócios Corporativos da Leo Burnett, tomou a palavra e falou sobre tendências do mercado 
consumidor. Bregman ponderou que mudanças comportamentais influenciam, de maneira significativa, o consumo dos alimentos, que tendem a apresentar 
benéficos que extrapolam sua função nutricional . Também enfatizou a crescente influência da mulher  nas decisões de compra dos alimentos do futuro. 
Na finalização do primeiro dia, o Sindirações prestou uma homenagem à senadora e Presidente da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), Kátia Abreu, 
por sua valiosa contribuição para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. 
 
Segundo dia de evento 
 
O segundo e último dia do 1º INTERFEED Leadership Meeting também provocou grandes reflexões por parte dos profissionais presentes.  Para José Roberto 
Serra, Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) , a capacidade logística do Brasil precisa ser  melhorada. Em razão da 
infraestrutura precária nos portos, os investimentos tornam-se limitados, o que compromete o crescimento do país. O Presidente da Codesp salientou ainda 
que a China, por outro lado, conta com infraestrutura portuária de qualidade, favorecendo imensamente seu crescimento e competitividade. 
 
Os tributos foram tema da palestra seguinte, ministrada por Luiz Roberto Peroba, Sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados. Para ele, a complexidade do 
sistema tributário constitui grande entrave para investimentos internos e externos. O especialista na área apresentou o trabalho desenvolvido a pedido do 
Senador Sandro Mabel, relator da proposta de Reforma Tributária, que segundo ele amenizaria a guerra fiscal entre os estados. 
 

http://www.interfeed.com.br/�
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Carlos Alberto Julio, Presidente da Tecnisa e ex-Presidente da HSM, discorreu sobre estratégia empresarial. As perguntas instigantes suscitadas por ele 
fizeram os empresários pensarem com seriedade sobre o que almejam para suas empresas nos próximos anos, já que vivemos um período de transformações 
intensas e irreversíveis. Reforçou a importância do planejamento , da tomada de decisão , e de equipes que se complementam. 
Fernando Reinach, Diretor Executivo da Votorantim Novos Negócios, também conquistou o interesse da plateia ao abordar o tema inovação. O fundador do 
Projeto Genoma polemizou ao admitir que a mistura entre produtos fabricados a partir de organismos geneticamente modificados (OGMs) e aqueles 
convencionais é praticamente inevitável. Segundo Reinach, é inviável segregar o milho convencional do que sofreu modificações genéticas. “Os principais 
consumidores do mercado internacional fazem aquisições do cereal independentemente de sua origem tecnológica”, comentou. Reinach acredita que o 
avanço genético é a única saída para aumentar a produtividade no meio agrícola e, assim, garantir a produção de alimentos para a população mundial. “Até 
2050, haverá 9 bilhões de pessoas no planeta. Vamos ter que produzir o dobro de alimentos”, argumentou. “A tecnologia é, sem dúvida, a melhor amiga do 
meio ambiente”, concluiu Fernando Reinach. 
 
Numa linha de raciocínio parecida, o americano Paul Roberts fechou o fórum empresarial com o painel “Uma visão de futuro: a demanda de alimentos e 
energia”. Autor do livro “The End of Food”, Roberts defende a melhor utilização do solo, da água e da energia como alternativa para o aumento da 
produtividade. “Existe, sim, um claro potencial de escassez de comida. A população cresce, os hábitos alimentares mudam e os recursos naturais, como água 
e energia, são finitos. Todavia, estamos atentos as formas de prevenir a crise, adotando novos métodos de gestão e produção”, atestou. Para ele, o Brasil 
desponta como grande fornecedor, pois dispõe de terra arável, água e mão-de-obra. “O Brasil deve ocupar posição de destaque no contexto global, todavia 
deve ocupar-se em melhorar a sua infraestrutura.” 
 
De acordo com Marcos Mantelato, Diretor do Sindirações e coordenador do evento, todos os temas tratados no INTERFEED têm lugar destacado na agenda 
da alta gestão de empresas e entidades – públicas e privadas. “Antes de chegar às soluções – que envolvem, sobretudo, assertividade técnica –, o fórum 
deverá auxiliar os gestores na tomada de decisões. Agora, ao retornarem aos seus empreendimentos, eles poderão fazer as perguntas certas junto às suas 
equipes para melhor compreender os desafios que ora são apresentados , e agir ”, finaliza. 
 
Fefana, Afia and Sindirações sign strategic alliance 
 
As indústrias de alimentação animal na Europa, US e Brasil trabalharão mais próximas. A American Feed Industry Association (AFIA)e a Feed Additives and 
Premixtures Association of the European Union (FEFANA) assinaram um acordo permitindo aos auditores da AFIA a terceira parte do programa de 
certificação, o mesmo que aconteceu entre FEFANA e SINDIRAÇÕES. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=86�
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Diretores do Sindirações comporão a mesa com Diretores da UBA, da ABEF e FACTA 
 
Aos associados do Sindirações pedimos que tomem conhecimento da nota (abaixo) registrada pelo Dr. Ariel Mendes (Presidente da UBA) no tocante a reunião 
que será realizada no próximo dia 26.05.09 das 14h30 as 16h00 no Centro de Eventos FIERGS em Porto Alegre/RS. 
 
Na ocasião os Diretores do Sindirações comporão a mesa com Diretores da UBA, da ABEF e FACTA a fim de discutir temas relevantes e contemporâneos que 
tem influenciado ou podem vir a influenciar o desempenho dos negócios, a saber: banimento do uso de agentes antimicrobianos em alimentação animal, 
dogma do hormônio, rotulagem de GMO em rações, implementação da IN4, protocolo de limpeza/IN65, adequação de registros de estabelecimentos e 
produtos, fórmulas de premixes sob encomenda, Carga Tributária, Comércio Exterior, surtos de doenças e suas conseqüências, etc.  
 
A reunião será aberta a todos os associados Sindirações, UBA e ABEF e o objetivo é fortalecer cada vez mais a cadeia de produção de proteína animal e sua 
interlocução frente às autoridades públicas, tais como: MAPA, DFIP, DIPOA, CPV, CPAA, SEFAGs Regionais, MDIC, Receita Federal, CTNBIO, CNB, Câmara 
dos Deputados, Senado, Ministério da Justiça, Min. Meio Ambiente, CONAMA, IBAMA e tantos outros órgãos que tem interagido com o setor. 
 
A partir das 16h00 a reunião tornar-se-á exclusiva aos associados Sindirações que poderão interagir e registrar suas demandas, necessidade, 
índice de satisfação, propostas, sugestões e dirimir dúvidas diretamente com o Board de Diretores e Conselheiros Sindirações que estará reunido 
em caráter oficial respeitando o calendário de reuniões de convocação do Conselho Administrativo e Fiscal. 
É importante salientar que o Dr. Francisco Natal Signor, Superintendente do MAPA no Estado do Rio Grande do Sul e a chefia da SEFAG/RS 
confirmaram presença e a partir das 16h00 a equipe de Fiscais Federais Agropecuários/RS esclarecerá os temas de interesse dos representantes 
das indústrias de alimentação animal que mantém atividade no Estado do Rio Grande do Sul. 
 
A oportunidade é singular, pois os principais executivos das companhias agroindustriais, produtores de rações comerciais, fornecedores de aditivos, 
importadores, consultores e professores estarão prestigiando este reconhecido Encontro da Avicultura Brasileira. 
Considerando a situação vigente caracterizada pela pesada regulamentação, burocracia e comprometida liquidez posso com otimismo afirmar que a presença 
dos associados Sindirações se faz mandatória. 
 
Os organizadores do Congresso condicionam a confecção gratuita do crachá para acesso as palestras e feira de exposição (exceto pasta com 
Anais e outros materiais de suporte) àqueles participantes da reunião das 14h30 as 16h00 que se manifestarem até 15.05.09, através do envio da 
confirmação para 5ariovaldo@sindiracoes.org.br . 
 
Confiando na adesão daqueles que acreditam na ampla representatividade de uma entidade unida, subscrevo. 
 
MARIO SERGIO CUTAIT                                                                                                                        
ARIOVALDO ZANNI 
 
Sindirações recebe visita de executivos da União Européia – Fefac e Rabobank 
 
A FEFAC é associada da International Feed Industry Federation e faz parte do F4 (grupo dos 4 maiores produtores de alimentação animal global, 
representado por AFIA – American Feed Industry Association, Sindirações e CFIA – China Feed Industry Association). 
 
A ocasião foi singular pois os executivos e representantes das três entidades puderam relacionar-se a fim de compreender melhor os temas afetos ao 
segmento de alimentação animal no Brasil e na União Européia, tais como: regulamentação sanitária/fitossanitária, situação do comércio internacional, 
estatísticas de produção e demanda, relacionamento varejo e indústria, legislação de OGM, nanotecnologia, aditivos, antimicrobianos, etc. 

 
Ariovaldo Zanni, Diretor Executivo Sindirações, Dr. Martin Tielen, Consultor do Board do Rabobank, Mario Cutait, Presidente Sindirações e Dr. Pedro Correa 

de Barros, Presidente FEFAC 
 
ABOUT FEFAC: http://www.fefac.org/home.aspx 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=86�
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy29414%20=%20'ariovaldo'%20+%20'@';%20addy29414%20=%20addy29414%20+%20'sindiracoes'%20+%20'.'%20+%20'org'%20+%20'.'%20+%20'br';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'\''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy29414%20+%20'\'%3e'%20);%20document.write(%20addy29414%20);%20document.write(%20'%3c\/a%3e'%20);%20//--%3e\n%20%3c�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=86�
http://www.fefac.org/home.aspx�
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy29414%20=%20'ariovaldo'%20+%20'@';%20addy29414%20=%20addy29414%20+%20'sindiracoes'%20+%20'.'%20+%20'org'%20+%20'.'%20+%20'br';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'\\''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy29414%20+%20'\\'%3e'%20);%20document.write(%20addy29414%20);%20document.write(%20'%3c\\/a%3e'%20);%20//--%3e\\n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=\\'display:%20none;\\'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eEste%20endereço%20de%20e-mail%20está%20protegido%20contra%20spam%20bots,%20pelo%20que%20o%20Javascript%20terá%20de%20estar%20activado%20para%20poder%20visualizar%20o%20endereço%20de%20email%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e�
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The European Feed Manufacturer’s Federation was founded in 1959 by five national compound feed associations from France, Belgium, Germany, Italy and 
Netherlands. 
 
FEFAC membership today consists of national associations from EU Member States as full members and of an increasing number of observer members from 
non-EU countries. FEFAC is the only independent spokesman of the European Compound Feed Industry at the level of the European Institutions. FEFAC holds 
observer status in CODEX Alimentarius. 
 
The feed industry: An essential partner of the rural economy of the EU 
150 million tonnes of feed materials processed into 150 million tonnes of compound feed by 110,000 people working in 4,500 feed units located in rural areas 
for a total value of 40 billion € which, on top of 230 million tonnes of forages and 110 million tonnes of feed materials directly used by livestock farmers enable to 
safely feed every year: 
 
6 billion broilers,  
370 million laying hens,  
260 million pigs,  
90 million bovines and  
100 million sheep & goats  
to provide the 490 million EU-citizens with:  
130 million hectoliters of safe milk  
45 million tonnes of safe meat and  
6 million tonnes of safe eggs.  
 
Sindirações recebe visita da Dra. Daniela Battaglia - da FAO/ONU Roma, Itália 
No dia 13.05.2009, o diretor executivo do Sindirações e diretor tesoureiro da Feed Latina, Ariovaldo Zanni, apresentou à Dra. Daniela Battaglia, Diretora do 
Departamento de Produção e Alimentação Animal da FAO/ONU/Roma, o modelo e as propostas dos comitês criados pela entidade (técnico, coordenado pelo 
Dr. Eduardo Nogueira, regulatório, coordenado pelo Dr. Antonio Chagas e informações de mercado, coordenado pelo Dr. Marcel Joineau).  
 
A Feed Latina tem como meta garantir a segurança alimentar e equalização da regulamentação sanitária e tornar mais vigoroso e rápido o comércio entre os 
países que formam América Latina e Caribe. A previsão da entidade é facilitar o trânsito das mercadorias e tornar a região mais fortalecida frente aos demais 
blocos econômicos (Europa, Ásia e América do Norte) e, sobretudo, garantir a sustentabilidade dos negócios. 
 

 
Ariovaldo Zanni, Diretor Executivo do Sindirações e Dra. Daniela Battaglia, Diretora da FAO/ONU 

 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=495&Itemid=86�
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Dra. Daniela Battaglia e integrantes da FEED LATINA – Associação Latino Americana e do Caribe de Fabricantes de Alimentos para Animais 

 
Sindirações recebe autoridades do DNSF - Depto. de Assuntos Sanitários e Fitossanitários do MAPA 
No dia 03.06.2009 o Sindirações recebeu a visita da equipe do Departamento de Negociações Sanitárias e Fitossanitárias da Secretaria de Relações 
Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, composta pelo Dr. Guilherme Antonio da Costa Junior, Diretor, Dr. Horrys Friaça Silva, 
Diretor Substituto e Dr. Alexandre Pontes, Coordenador de Negociações na OMC. 
 
A Secretaria de Relações Internacionais, desde sua criação em 2005, desenvolve atividades para promover e viabilizar a manutenção e ampliação das 
exportações brasileiras. 
 
O interesse maior é a inserção cada vez maior do setor privado na discussão e consolidação de posições sobre temas relacionados com as negociações 
sanitárias que ocorrem no âmbito bilateral, regional e multilateral. 
 
O encontro teve como objetivo principal apresentar as atividades realizadas pelo Departamento, o andamento das negociações sobre produtos de interesse 
dos associados Sindirações nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, assim como aprimorar as estratégias de participação da entidade nas ações 
correlacionadas ao setor e de responsabilidade do DNSF. 
 
Os representantes Sindirações aproveitaram a oportunidade para informar as autoridades sobre os episódios recentes em que compradores internacionais têm 
estabelecido “barreiras” à exportação de produtos brasileiros, baseados em padrões privados de qualidade que sobrepujam a regulamentação oficial nestes 
países. 
 

 
Ariovaldo Zanni, Diretor Executivo Sindiraçoes, Dr. Guilherme Costa, Diretor SRI/MAPA, Milson Pereira, Diretor Executivo Sindan, Alexandre Pontes, 
Coordenador SRI/MAPA, Horrys Friaça Silva, Diretor Substituto SRI/MAPA, Vilson Simon, Phibro, Geraldo Gonçalves, M.Cassab e Patrick Pauwelyn, 

Impextraco 
 
 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=496&Itemid=86�
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UBA e ABEF reunem-se com o SINDIRAÇÕES 

 
 
 
SINDIRAÇÕES, UBA/ABEF e ABIPECS discutem temas tecnicos e regulatorios voltados ao setor 
No dia 25.06.2009 os executivos das três entidades estiveram reunidos para discutir os seguintes temas de interesse do setor, a saber: 

1.PLANO DE CONTINGÊNCIA – ANTIMICROBIANOS EM ALIMENTAÇÃO ANIMAL 
2.ROTULAGEM DE TRANSGÊNICOS  
3.STATUS ATUAL DO CONJUNTO REGULATÓRIO QUE IMPACTA O SETOR (IN 65, IN 15, IN 22, etc)  
 
A intenção do grupo é reunir-se mensalmente a fim de discutir uma agenda positiva de temas voltados à cadeia de produção de proteína animal gerada por 
ocasião da primeira reunião realizada em Porto Alegre/RS no final do mês de Maio durante o XXI Congresso Brasileiro de Avicultura. 

 
Dr. Antonio Guilherme Machado, Vice-Presidente Técnico-Científico/UBA, Prof. Dr. Ariel Mendes, Presidente UBA, Dr. Ariovaldo Zanni, Diretor 

Executivo Sindirações e Dr. Rui E. S. Vargas, Diretor Mercados Externos/ABIPECS 
 
 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=516&Itemid=81�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=86�
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Sindirações reuniu-se com Fiscais Federais Agropecuários do Mapa do Estado de Góias 
 
No dia 27 de Julho o Dr. Ariovaldo Zanni esteve reunido com o Dr. Roberto B. Afonso/Superintendente substituto SEFAG/GO, Dr. Iones José Marques/Chefe 
da SEFAG/GO e o Dr. Rogério dos Santos Lopes/FFA SEFAG/GO, a fim de discutir temas de interesse dos associados Sindirações que mantém estruturas 
produtivas e/ou realizam negócios no Estado de Goiás. 
A pauta versou sobre as regras de rotulagem de OGM, auditorias IN 4/BPF, inspeções e fiscalização de rotina, além de outros itens afetos à regulamentação 
em vigor. As autoridades públicas informaram que atualmente a SEFAG/GO tem cadastrados cerca de 250 empreendimentos de nutrição animal e conta 
atualmente com 5 fiscais dedicados exclusivamente ao setor. 
 

 
Carlos Alberto/Sindirações, Dr. Iones Marques/SEFAG GO, Ariovaldo Zanni/Sindirações, Dr. Roberto B. Afonso/SEFAG/GO e Dr. Rogério Lopes/SEFAG GO 

 
Visita do Deputado Luiz Carlos Heinze ao Sindirações em São Paulo 
Informo que o Deputado Federal, Senhor Luiz Carlos Heinze – PP/RS aceitou o convite formulado pelo Sindirações e nos brindará com sua visita à sede desta 
entidade no próximo dia 03.08.2009, das 14h00 as 15h00, a fim de apresentar detalhes do Projeto de Lei no. 4148/2008 de sua autoria o qual estabelece que 
os rótulos dos alimentos destinados ao consumo humano informem ao consumidor a natureza transgênica do alimento. 
 

 
Sr. Mario Sergio Cutait, Dr. Ariovaldo Zanni e Dep. Luiz C. Heinze 

  
Por razões de ordem logística e limitação da acomodação dos participantes estou endereçando esta mensagem ao Board de Diretores e alguns 
representantes da indústria de rações completas, diretamente afetados pela legislação atualmente em vigor. 
Se você recebeu esta mensagem e deseja participar, por favor, confirme até amanhã as 17h00 enviando um e-mail aos meus cuidados. 
 
Sindirações reune autoridades parceiras no Congresso de Avicultura de Foz do Iguaçu 
No dia 19 de Agosto o Sindirações organizou encontro histórico envolvendo em única vez autoridades do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento/MAPA/DF, fiscais da Superintendência do MAPA no Estado do Paraná e representantes das entidades parceiras, dentre elas a União Brasileira 
de Avicultura/UBA, Associação Brasileira dos Exportadores de Frango/ABEF e Colégio Brasileiro de Nutrição Animal/CBNA, além de mais de 60 associados 
ligados às entidades mencionadas. 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=86�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=86�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid=86�
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Dr. Leandro Hakenhaar/Diretor CBNA, Dr. Guilherme Machado/Vice-Presidente UBA, Dr. Marcus Vinicius/Coordenador Biosegurança SDA/MAPA, Dr. Inácio 
Kroetz/Secretário Defesa Agropecuária/MAPA, Dr. Ariovaldo Zanni/Diretor Executivo Sindirações, Dra. Maria Angélica R. Oliveira/Diretora DFIP/SDA/MAPA e 

Dr. Daniel Gonçalves/Superintendente SEFAG/PR. 
O encontro serviu para dar continuidade à agenda positiva elaborada conjuntamente pelo Sindirações, UBA, ABEF e ABIPECS, voltada principalmente à 
discussão e esclarecimento dos associados acerca do status atual das ações em curso relacionadas aos seguintes temas: 
 
USO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS EM ALIMENTAÇÃO ANIMAL 
  
ROTULAGEM OGM  
 
PACOTE REGULATÓRIO EM VIGOR (IN 15, IN 22, IN 30, IN 04, IN 65, IN 29, etc)   
 
Os representantes do MAPA/DF e da SEFAG/PR puderam então interagir com a audiência presente através do registro de inúmeras demandas dos setores de 
alimentação e produção animal, além de dirimir muitas dúvidas, relacionadas à burocracia reinante no processo de importações/exportações, prazo de 
adequação/implementação dos regulamentos, condição do sistema informatizado de registros de estabelecimentos e produtos/SIPE 2000, isonomia, etc. 
 
O Dr. Inácio Kroetz enalteceu a iniciativa do Sindirações em promover encontros desta natureza e ratificou sua sensação que o caminho mais curto, rápido, 
eficiente e produtivo para o sucesso é o resultado sinergístico conseqüente ao entendimento entre o setor público e o privado. 
O Dr. Guilherme Castro/UBA, por sua vez, citou também a importância do diálogo e interação entre os diversos segmentos da cadeia de produção de proteína 
animal. 
O Dr. Ariovaldo Zanni apresentou dados agregados da produção avícola/suínicola no Estado do Paraná e sua importância no cenário nacional, cuja atividade 
gera empregos, receita tributária e produtos que servem à mesa das famílias e são exportados para inúmeros países. 

 
 
 
 

“A continuidade da soberania do agronegócio Brasileiro no contexto internacional e sua importância no mercado doméstico não podem ser comprometidos 
pela burocracia reinante. O papel do Estado é regular o setor e dizer O QUE FAZER para garantir a segurança alimentar e suprimento suficiente para sustento 
da população. Cabe à iniciativa privada implementar COMO FAZER e adaptar as ferramentas (BPF, HACCP, Analise/Gerenciamento Riscos, POPs), às 
condições de cada negócio. As indústrias compreendem o engajamento do mundo contemporâneo à regulamentação oficial, contudo, insistem que sua 
participação no processo de treinamento, acompanhamento e certificação, seguida da validação do Estado é condição essencial para agilização da 
implementação e garantia de imparcial competitividade afirma Zanni”. 
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Sindirações na AveExpo 
 
No dia 19 de Agosto, o Sindirações organizou encontro histórico envolvendo autoridades e fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), além de representantes de entidades parceiras, dentre elas a União Brasileira de Avicultura (UBA), a Associação Brasileira dos Exportadores de 
Frango (ABEF) e o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA). 
O encontro deu continuidade à agenda positiva elaborada em parceria pelas entidades, voltada principalmente à discussão dos seguintes temas: 
 
1. Uso de agentes antimicrobianos em alimentação animal; 
 
2. Rotulagem de Organismos Geneticamente Modificados; 
 
3. Pacote regulatório em vigor (IN 15, IN 22, IN 30, IN 94, IN 65, IN 29, etc) 
 
Os representantes do MAPA puderam interagir com o público, registrando demandas sobre os setores de alimentação e produção animal, tirando dúvidas 
relacionadas a temas como burocracia de importações e exportações, prazo de adequação dos regulamentos, condição do sistema informatizado de registros 
de estabelecimentos e produtos/SIPE 2000, além da isonomia. 
 
O diretor executivo do Sindirações, Ariovaldo Zanni, apresentou dados agregados da produção avícola e suínicola no Estado do Paraná e sua importância no 
cenário nacional. A atividade gera empregos, receita tributária e produtos que servem à mesa das famílias e são exportados para inúmeros países. “A 
continuidade da soberania do agronegócio Brasileiro no contexto internacional e sua importância no mercado doméstico não podem ser comprometidos pela 
burocracia reinante. O papel do Estado é regular o setor e dizer ‘o que fazer’ para garantir a segurança alimentar da população. Cabe à iniciativa privada 
implementar o ‘como fazer’ e adaptar as ferramentas às condições de cada negócio”, afirma. Zanni diz que as indústrias acreditam que a participação no 
processo de treinamento, acompanhamento e certificação, seguida da validação do Estado, é condição essencial para agilizar processos e garantir 
competitividade. 
 
O Secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, Inácio Kroetz, reforçou o discurso do Sindirações, afirmando que a sinergia entre o poder público e privado é 
o caminho mais curto, eficiente e produtivo para o sucesso do setor. 
 
Sindirações se reúne com Presidente da Câmara dos Deputados 
 
No dia 25 de Agosto o Presidente do Sindirações, Sr. Mario Sergio Cutait, participou de audiência com o Deputado Federal/PMDB, Dr. Michel Temer em 
Brasília/DF. 
 
O motivo da reunião foi registrar ao Presidente da Câmara a reivindicação do setor para que seja colocado em votação o Projeto de Lei no. 4148/2008 de 
autoria do Deputado Luis Carlos Heinze que trata de alterar e acrescer dispositivos à Lei no. 11.105/2005 quanto às informações que devem constar dos 
rótulos dos alimentos que consistam ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados (OGM e seus derivados). 
 
Excelentíssimo Deputado enalteceu a iniciativa e recomendou aos representantes do setor privado que compartilhem com as lideranças partidárias da 
necessidade de priorizar a votação deste Projeto de Lei. 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=86�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=86�
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Sr. Mario Sergio Cutait/Presidente Sindirações acompanhado dos Deputados Michel Temer/PMDB SP e Luis Carlos Heinze/PPS RS, Prof. Dr. Ariel 

Mendes/Presidente UBA, além de outras autoridades e representantes do setor privado. 
 
VI Curso de Formulação do Sindirações  
 
O SINDIRAÇÕES está novamente promovendo o Curso de Formulação com a organização do CBNA - Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, tendo como 
apoio a VNP e patrocínio da Diretoria de Aditivos Nutricionais do Sindirações. Trata-se da VI Edição do Curso o qual tem por objetivo revisar conceitos e 
aprimorar técnicas modernas de formulação visando maximização da produção de forma eficiente, consciente e lucrativa. 
 
SINDIRAÇÕES COMEMORA CINQUENTENÁRIO DA FEFAC/União Européia 
 
No último dia 09 de Setembro o Sr. Mario Sergio Cutait, Presidente do Sindirações e da Feed Latina esteve representando ambas 
as entidades no 50º. Aniversário de fundação da FEFAC – Federação das Indústrias de Alimentação Animal da União Européia em 
Bruxelas/Bélgica. 
 

 
Cinqüentenário da FEFAC distribuiu o Environment Report 

 
O Sindirações, assim como FEFAC, AFIA – American Feed Industry Association e CFIA – China Feed Industry Association formam o 
grupo dos quatro maiores produtores de alimentos para animais do mundo F4/IFIF – International Feed Industry Federation. 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=86�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=596&Itemid=86�


 
   

                                   Depto de Comunicação do Sindirações  
Dezembro/2009 

19

 
Mario Cutait representando Sindiraçoes e Feed Latina 

 
Na ocasião o TASK FORCE ON SUSTAINABILITY da FEFAC tornou público o documento intitulado “Environment Report”, pois crê 
que os produtos de origem animal constituem-se parte integrante da alimentação e elementos chave para a população 
européia.  
 
Além disso, a indústria de alimentação animal da União Européia dispõe-se a contribuir decisivamente no desenvolvimento da 
produção sustentável na produção animal e aqüicultura através de: 
 
- promoção de sistemas ecológicos de produção intensiva orientados para maximização da eficiência e minimização das emissões 
de gases efeito-estufa; 
- modificações na dieta dos animais a fim de diminuir as emissões de metano; 
- melhorar a conversão alimentar para reduzir a perda de nutrientes; 
- otimizar o uso de produtos derivados da alimentação humana, biomassa e ingredientes não orgânicos a fim de aliviar o uso das 
fontes naturais.  

 
David Cieslak, Presidente/IFIF (fundo), Alexander Doring, SG/FEFAC e Pedro Correa Barros, Presidente FEFAC 

 
About FEFAC:  
 
The European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC) was founded in 1959 by five national compound feed associations from 
France, Belgium, Germany, Italy and the Netherlands.  
 
FEFAC membership today consists of 21 national associations in 20 EU Member States as full members as well as Associations in 
Switzerland, Turkey, Norway and Croatia with observer/associate member status. The European compound feed industry 
employs over 110,000 persons on app. 4,500 production sites often in rural areas, which offer few employment opportunities.  
 
Farm animals in the EU-27 consume an estimated 470 million tonnes of feed a year, of which 150 million tonnes are produced by 
the compound feed manufacturers. Turnover of the European compound feed industry is estimated at 40 billion €. FEFAC is the 
only independent spokesman of the European Compound Feed Industry at the level of the European Institutions. FEFAC holds 
observer status in CODEX Alimentarius.  
 
The feed industry: An essential partner of the rural economy of the EU150 million tonnes of feed materials processed into 150 
million tonnes of compound feed by 110,000 people working in 4,500 feed units located in rural areas for a total value of 40 
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billion € which, on top of 230 million tonnes of forages and 110 million tonnes of feed materials directly used by livestock 
farmers enable to safely feed every year: 
 
6 billion broilers,  
370 million laying hens,  
260 million pigs,  
90 million bovines and  
100 million sheep & goats  
to provide the 490 million EU-citizens with:  
130 million hectoliters of safe milk  
45 million tonnes of safe meat and 
6 million tonnes of safe eggs.  
 
Sindirações promove cooperação com Paraguai 
 
País vizinho usará programa de BPF brasileiro como modelo para regular a indústria de nutrição animal. São Paulo, 08 de outubro de 2009 – A representante 
do Serviço Nacional de Calidad y Salud Animal do Paraguai (SENACSA), Virginia Garay, veio ao Brasil, esta semana, para participar do curso de Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) promovido pelo Sindirações.  
 
O país sul-americano irá usar o programa brasileiro como molde na construção das regras específicas de BPF no país, o que deve acontecer no próximo ano.  
 
De acordo com Virginia Garay, o Brasil é um ponto de referência para o mercado de nutrição animal paraguaio, que está em franca expansão. 

 
Dra. Virginia Garay/SENACSA - Serviço Nacional de Calidad Y Salud Animal do Paraguay 

 
“Hoje temos um mercado em crescimento e cada vez mais competitivo. O Paraguai é exportador de carne bovina e se preocupa em atender as exigências de 
segurança alimentar dos clientes, em especial a União Europeia”, afirma a representante. Hoje, são 30 empresas habilitadas no Paraguai para fabricar 
alimentos e suplementos para animais, mas o número tende a crescer, segundo os cálculos do governo. 
 

 
Ariovaldo Zanni – Diretor Executivo Sindirações 

 
Virgínia explica ainda que um dos objetivos é realizar uma integração entre os países: alguns representantes do governo paraguaio virão ao país para obter 
conhecimentos sobre o programa enquanto técnicos do Sindirações irão até o país ministrar cursos para entidades e indústrias locais. “A meta do Sindirações 
é tornar a América Latina competitiva e forte no setor de nutrição animal”, afirma o diretor executivo do Sindirações, Ariovaldo Zanni. 
 
 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=86�
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Sindirações participa da Câmara de Presidentes – CFMV 
 
O CRMV-SP realizou nos dias 6 e 7 de Agosto a plenária do Conselho Federal de Medicina Veterinária e o Seminário de Responsabilidade Técnica da 
Câmara Nacional dos Presidentes.  

 
 
 

Diversos segmentos da indústria, comércio e fiscalização foram representados por especialistas que contribuíram para discussão sobre a importância e 
desafios da profissão do Médico Veterinário, a saber: 
 
- INDUSTRIA DE RAÇÕES 
- INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS 
- LATICÍNIOS 
- MATADOUROS E ABATEDOUROS 
- AVICULTURA 
- REVENDEDORES DE PRODUTOS VETERINARIOS 
- SUINOCULTURA 
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 
O MAPA enviou os Dr. Egon Vieira de Castro, Dra. Andrea Maranhão, Dra. Mercia Terezinha Mantovani, Dr. Montemar Shoussuke Onishi, Dr. Ari Ajzental, Dr. 
Fernando Gomes Buchala, Dr. Luis Antonio Ribeiro da Silva, Dra. Aglaci Pomproski, Dra. Vera Regina Monteiro de Barros e Dr. Fernando Gomes Buchala.  
 
A universidade fez-se presente com Prof. Dr. Iveraldo Santos Dutra/Unesp, Prof. Dr. José Antonio Visintin/USP, Dra. Silvana Lima Gorniak/USP e Rosa Maria 
Fischi/USP. 
 
A iniciativa privada esteve representada com os seguintes debatedores: Dr. Ariovaldo Zanni/Sindirações, Dr. Antonio Guilherme Castro, Dr. José Luis Keling 
Franco e Dr. Francisco Xavier R. Bersch/UBA. 
 
Sindirações realiza treinamento específico para implementação da IN 65 
 
A IN65 de 2006 é o conjunto de instruções que constitui o regulamento técnico sobre os procedimentos para a fabricação e o emprego de rações, 
suplementos, premixes, núcleos ou concentrados com medicamentos para os animais de produção. aplicação da regulamentação abrange tanto os 
estabelecimentos fornecedores de premixes, núcleos, concentrados e suplementos com medicamentos, quanto às unidades receptoras, ou seja, fábricas de 
rações comerciais, granjas de suínos e aves integradas e/ou produção independente, confinamentos, etc. 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=86�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=86�
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O Sindirações tem realizado sessões em sua sede e também treinamentos IN COMPANY, cuja primeira fase aborda temas relacionados às exigências para 
instalação da fábrica, controles no armazenamento e manuseio dos medicamentos, sequenciamento da produção e as prescrições veterinárias.  
A segunda etapa complementa o treinamento através dos detalhes dos experimentos de validação de limpeza e homogeneidade da mistura com as instruções 
para o planejamento dos experimentos, a coleta de amostras, análises e a apresentação do relatório. 
 
O Diretor Executivo do Sindirações, Dr. Ariovaldo Zanni, afirma que a entidade mantém pleno engajamento às iniciativas da Secretaria de Defesa 
Agropecuária já que a indústria de alimentação animal contribui substancialmente no fornecimento de alimentos seguros para os consumidores domésticos e 
internacionais. 
 
“O objetivo é fortalecer a cadeia de produção de carnes através da manutenção da posição de maior exportador global de carnes e garantir a qualidade do 
alimento distribuído ao sustento da população”, diz Zanni. 
 

 
 
PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE UMA DAS TURMAS DE SETEMBRO  
 
Frente: Angela Pellegrino – Sindirações, Carla Hasegawa - Máster Agropecuária; Cristina Migliavacca - Mig Plus Nutrição Animal; Cristiane Viude Fernandes 
Sevilla - Bellman Nutrição Animal, Maria Stela Camargo Cappello Machado - DSM Produtos Nutricionais Brasil Ltda; Marcia S. H. Mihara - Amicil S/A Indústria 
Comércio e Importação; Carlos Augusto Mallmann - Universidade Federal de Santa Maria;  
 
Atrás: Renato Manera - Vitagri Ind. Com e Serv. Ltda.; Rosemary Bichara – M. Cassab; Janaina Patricia Simões de Andrade - Nutrifarms Nutrição Animal; 
Lawrence Luvisa - Vitagri Ind. Com e Serv. Ltda.; Luis Cesar Bellagamba - Tectron Imp.Exp. de Prod. Veterinarios Ltda.;  Nilton José Francisco - Man.Prod. 
Alimentação Animal Premix Ltda.; 
 
Sindirações recebe delegação chinesa - 30 de Outubro 
 
Comissão vem ao Brasil para rodada de negócios e encontro com autoridades. São Paulo, outubro de 2009 - Uma comissão de dez empresários e autoridades 
agropecuárias da China vem ao Brasil entre os dias 26 e 28 de outubro para encontros com representantes de entidades locais de alimentação animal e do 
Governo. 
 
O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) receberá os chineses, que também visitarão empreendimentos do setor, além de 
participar de rodadas de negócios com empresários brasileiros associados da entidade. Na agenda da delegação, estão previstas ainda reuniões com 
representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).  
 
A comissão chinesa vem ao Brasil em contrapartida à visita da delegação brasileira em maio do ano passado, da qual participaram representantes do 
Sindirações e de autoridades do MAPA. Na China, os brasileiros também visitaram plantas industriais de alimentação animal, além de interagir com 
autoridades sanitárias e comerciais daquele país. Na ocasião, foi assinada uma carta de intenções entre o Sindirações e a China Feed Industry Association 
para compartilhamento de informações regulatórias, sanitárias, tecnológicas e comerciais, com o intuito de ampliar as relações bilaterais.  
 
De acordo com o diretor executivo do Sindirações, Ariovaldo Zanni, o estreitamento das relações com a China é estratégico para o desenvolvimento de ambos 
os mercados. “A China, grande produtora de rações, tem sido um grande cliente de insumos brasileiros, como a soja. Por outro lado, o Brasil é importador 
líquido de aditivos essenciais à indústria de alimentação animal, e a China tem se configurado um grande fornecedor desses itens”, explica. 
 
Serviço 
 
Agenda da delegação chinesa 
 
26 de outubro 
Manhã: Visita a uma fábrica de nutrição animal nas imediações de São Paulo 
Tarde: Almoço e encontro com executivos da União Brasileira de Avicultura (UBA) 
 
 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=587&Itemid=86�
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27 de outubro 
Encontro com autoridades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e 
do Sindirações  
28 de outubro 
Manhã: Apresentação do Sindirações sobre cenário do setor de alimentação animal brasileiro e apresentação da China Feed Industry Association sobre o 
cenário chinês 
Tarde: Rodada de negócios entre empresários e autoridades chinesas e associados do Sindirações 
 
Sobre o Sindirações 
 
O Sindirações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, foi fundado em 1953, e é hoje o principal representante da indústria brasileira de 
ingredientes, premixes, suplementos e rações para animais. Com sede em São Paulo, no edifício da Fiesp, a entidade reúne cerca de 140 associados – que 
representam mais de 80% do mercado comercial de produtos destinados à alimentação animal –, e tem como parceiros a Asbram, Associação Brasileira da 
Indústria de Suplementos Minerais. É filiado à IFIF – International Feed Industry Federation e à Feedlatina – Associación de las industrias de Alimentación 
Animal da América Latina y Caribe. 
 
Sindirações traduz o manual de capacitação de Boas Práticas de Fabricação Animal da FAO/ONU 
 
Dando continuidade a sua política de incentivo à garantia da SEGURANÇA ALIMENTAR o Sindirações traduziu para a Língua Portuguesa o Manual intitulado 
“Capacitação para implementar Boas Práticas de Bem Estar Animal elaborado pela FAO/ONU. 
 
A publicação já está disponível online e pode ser acessada através do link: 
  
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/animal-welfare/aw-logout/en/ 
  
O Sindirações mantém estreito contato com a FAO com sede em Roma/Itália e participa ativa e frequentemente dos encontros anuais e ações estratégicas da 
IFIF – International Feed Industry Federation, voltadas ao suprimento seguro de bilhões de pessoas.  
  
O Sindirações compreende que essa produção sustentável depende dos cuidados adequados com o meio ambiente e a geração de resultados 
economicamente viáveis, essenciais para reinvestimento em pesquisas alternativas contemporâneas que mantém o ciclo virtuoso. 
 
SINDIRAÇÕES REUNE-SE COM FEFANA EM BRUXELAS PARA ATUALIZAÇÃO DO FAMI-QS 
 
O Sindirações participou em 18/11 da reunião anual dos organismos de certificação do FAMI-QS em Bruxelas, na Bélgica. Nossa participação é prevista no 
acordo de parceria feito com a entidade européia.  
 
Entre os assuntos tratados foram discutidas as regras de certificação para a nova versão do código FAM qs, versão 5, que será exigida a partir de janeiro de 
2010, como também foram estudadas diversas situações encontradas durante as auditorias executadas ao redor do mundo. 
 
As informações devem ser repassadas aos auditores brasileiros ainda este ano para que possam atualizar-se e executar as atividades de certificação frente à 
nova versão. 
 
Ficou também organizado o planejamento para o final deste ano e para o ano que entre o FAMI-QS e Sindirações de forma a ampliar a parceria e apoiar as 
empresas brasileiras que se interessem por este esquema de certificação.  
 
 
Missão Chinesa e Brasil - Matéria Canal Rural 
 
Terminou na última quarta, dia 28, a visita de técnicos da União Europeia para avaliar situação sanitária do Estado de Santa Catarina. Os europeus terão 20 
dias para apresentar um relatório preliminar ao Brasil. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Inácio Kroetz, está otimista em 
relação a uma abertura para produtos do Estado. Na terça, do dia 27, ele se reuniu em São Paulo com representantes de uma missão chinesa, organizada 
pelo SINDIRAÇÕES, que também visita o Brasil. 
 
Para ter acesso ao vídeo da entrevista, clique no link abaixo 
 
 http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?uf=1&contentID=83165&channel=98 
 
 
SINDIRAÇÕES RECEBEU MISSÃO CHINESA DE EMPRESARIOS DO SETOR AGROPECUARIO 
 
Nos últimos dias de Outubro passado o Sindirações recebeu Delegação de Empreendedores do Setor do Agronegócio Chinês e representantes da CFIA – 
China Feed Industry Association com objetivo de estreitar o relacionamento institucional e discutir como ampliar os negócios entre o Brasil e a China. 
 
A visita representou a contrapartida da China Feed Industry Association/CFIA em referência a Missão Brasileira de empresários, organizada e liderada pelo 
Sindirações que esteve na China em Maio de 2008, ocasião em que foi assinado o Memorando de Entendimento entre as entidades que representam as 
indústrias de alimentação animal dos dois países. 
 
Dentre as atividades agendadas os executivos de ambas as entidades visitaram outras associações representativas – UBA, ABEF, ABIPECS – e conheceram 
o Programa de Sanidade Avícola, a qualidade e alta tecnificação da produção Brasileira de aves e suínos, além de conhecerem as instalações de uma 
unidade produtora de alimentação animal certificada com o Programa Feed & Food Gestão do Alimento Seguro do Sindirações. 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=86�
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/animal-welfare/aw-logout/en/�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=654&Itemid=81�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=86�
http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?uf=1&contentID=83165&channel=98�
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Executivos do Sindirações e CFIA e representantes das indústrias Brasileira e Chinesa 

 
Os representantes do Sindirações e da CFIA também tiveram a oportunidade de interagir com autoridades do MAPA – Secretaria de Defesa Agropecuária, 
Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, Departamento de Negociações Sanitárias e Fitossanitárias, Secretaria de Relações Internacionais e 
fiscais do Serviço Federal Agropecuário em São Paulo. 
 

 
Autoridades oficiais e representantes da indústria passaram o dia discutindo a regulamentação 

 
Durante as sessões interativas ambas as entidades apresentaram estatísticas relativas ao setor de alimentação animal e discutiram as projeções e 
perspectivas de cada país, uma vez que a China e o Brasil classificam-se entre os quatro maiores fabricantes de alimentos para animais de todo o mundo. 
Os associados Sindirações puderam também conversar e negociar de maneira privada com cada empreendedor Chinês durante a Rodada de Negócios na 
Fiesp. 

 



 
   

                                   Depto de Comunicação do Sindirações  
Dezembro/2009 

25

 
 
Ao final os executivos Chineses, acompanhados dos representantes da indústria Brasileira e autoridades do MAPA puderam saborear a carne Brasileira 
preparada exclusivamente pelo Marcos Bassi e oferecido pelo Sindirações. 

 

 
Ariovaldo/Sindirações, Inácio Kroetz/SDA/MAPA, Maria Angélica/DFIP/MAPA, José Tadeu/SFA/SP, Horrys Friaça/DNSF/SRI/MAPA, 

outras autoridades MAPA com o anfitrião Marcos Bassi que recepcionou os Chineses 
 
 

AGRONEGÓCIO: SINDIRAÇÕES PARTICIPA DE FÓRUM REGULATÓRIO GLOBAL 
SAFRAS (05) - A harmonização dos programas de qualidade dos principais países produtores de rações e aditivos para animais deu seu primeiro passo na 
segunda edição do Feed Regulators Meeting, evento mundial mais importante para o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) 
esteve presente no evento, considerado o maior fórum regulatório do mundo. O encontro foi realizado nos dias 26 e 27 de janeiro, em Atlanta (EUA) e reuniu 
representantes da FAO/ONU, International Feed Industry Federation (IFIF), USDA, FDA/CVM, DG-Sanco e European Food Safety Authority.     
 
Estiveram presentes os países de maior expressão na produção de ração animal e aditivos em todo o mundo. Estados Unidos, União Europeia, Canadá, 
México, China, Japão e Brasil apresentaram seus programas de qualidade. O diretor executivo do Sindirações, Ariovaldo Zanni, explica que o objetivo do 
evento é compartilhar os programas e engajar as autoridades oficiais dos governos a simplificar as regras para fomento do comércio internacional. "A 
regulamentação influencia nos aspectos econômicos e sociais. A conseqüência é formar um círculo virtuoso, se tratada com menor complexidade. Porém, se 
ela se mantiver rígida, pode formar um círculo vicioso e prejudicial", afirma.  
 
 
 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=81�
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Feed Latina 
Também em Atlanta, no dia 28 de janeiro, o Sindirações participou da 2a reunião da Feed Latina, entidade criada no ano passado para representar interesses 
de países da América Latina produtores de rações e insumos. Várias multinacionais se tornaram filiadas, por considerar o trabalho de grande importância para 
o Brasil e o bloco latino-americano. 
 
O trabalho da Feed Latina já começa a dar resultados, uma vez que a FAO/ONU, com sede regional em Santiago do Chile, manifestou interesse em 
desenvolver um projeto em conjunto com a Feed Latina, aplicável a todos os países participantes. Com informações da assessoria de imprensa do 
Sindirações.  
 
 
Curso Técnico em Alimentos atende demanda da Indústria ao incluir Disciplinas de Alimentação Animal 

 
Curso técnico em alimentos atende demanda da indústria ao incluir disciplinas de alimentação animal na grade curricular. O Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e a Escola Senai Prof. Dr. Euriclydes de Jesus Zerbini mantém firmes os entendimentos voltados à formação profissional.  
 
Além do curso de aperfeiçoamento para supervisores de fábricas de ração que acabou de formar duas turmas em 2009, o novo fruto da sinergia foi incluir 
disciplinas de alimentação animal nos currículos oficiais de técnicos em alimentos, aumentando a empregabilidade desses profissionais e atendendo às 
demandas da indústria de nutrição animal. A primeira turma com o novo currículo já está cursando as aulas na unidade do Senai em Campinas e deve se 
formar em 2011 depois de 1600 horas de treinamento intensivo. 
 
Curso técnico em alimentos atende demanda da indústria ao incluir disciplinas de alimentação animal na grade curricular. O Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e a Escola Senai Prof. Dr. Euriclydes de Jesus Zerbini mantém firmes os entendimentos voltados à formação profissional.  
 
Além do curso de aperfeiçoamento para supervisores de fábricas de ração que acabou de formar duas turmas em 2009, o novo fruto da sinergia foi incluir 
disciplinas de alimentação animal nos currículos oficiais de técnicos em alimentos, aumentando a empregabilidade desses profissionais e atendendo às 
demandas da indústria de nutrição animal. A primeira turma com o novo currículo já está cursando as aulas na unidade do Senai em Campinas e deve se 
formar em 2011 depois de 1600 horas de treinamento intensivo. 
 

 
 
 
O Ministério da Educação e Cultura - MEC já havia enxugado a gama de cursos profissionalizantes disponíveis e submeteu o curso Técnico de Alimentos na 
área tecnológica de Alimentos e Bebidas, cujo Eixo Tecnológico de abrangência é a Produção Alimentícia, de acordo com a Lei Federal no. 9394/1996 e Lei 
Federal no. 11741/2008, Decreto Federal no. 5154/2004 e Resolução CNE/CEB no. 4/1999, atualizada pela Resolução CNE/CEB no. 01/2005 e pela 
Resolução CNE/CEB no. 03/2008.  
 
O Diretor Executivo do Sindirações, Dr. Ariovaldo Zanni representou o sindicato patronal e apresentou a pauta de argumentações que convenceram 
os demais membros do Comitê Técnico Setorial da Área Tecnológica de Alimentos e Bebidas a incluir a alimentação animal na validação do Perfil 
Profissional do Técnico em Alimentos.  
 
Além dos profissionais de diferentes unidades do Senai, o Comitê foi composto da comunidade acadêmica – UNICAMP e ITAL - e de representantes de 
grandes empresas do setor alimentício e outras associações. 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=649&Itemid=86�
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A competência geral dos novos técnicos será coordenar o desenvolvimento dos processos produtivos de alimentos seguros, avaliar a qualidade das matérias-
primas, dos insumos e dos produtos alimentícios e garantir o funcionamento de máquinas, equipamentos e instrumentos, tendo em vista a produção para 
consumo humano e animal, de acordo com normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança do trabalho e da qualidade.  
 
O diretor executivo do Sindirações, Ariovaldo Zanni, está certo que a iniciativa vai trazer muitos benefícios à indústria. “Vamos atuar em parceria com o 
Senai, com a meta de formar profissionais adequados às necessidades da indústria, aumentando também a inserção desses técnicos no mercado 
de trabalho. Além disso, menciona que a indústria reclamava a falta de profissionais preparados no mercado e agora se mostra bastante satisfeita 
com a contra-partida do retorno dos investimentos que faz ano a ano, via pagamento dos tributos do sistema S.  
 
Para atender aos profissionais em formação, o Senai está com licitação aberta para investir em uma planta piloto para processamento de alimentação animal. 
A idéia é que ela esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2010. De acordo com o diretor da Escola Senai, Itamar Rodrigues Cruz, o novo perfil do 
curso foi fruto do esforço conjunto com o Sindirações. “Definimos um perfil ideal do técnico em alimentos, que reúne competência para planejar, coordenar e 
supervisionar processos de produção de alimentos para humanos e também para animais, seguindo sempre regras rígidas de segurança e qualidade”, afirma.  
 
REUNIÃO COAQUA / 3º Simpósio Internacional de Nutrição e Saúde de Peixes 
 
O objetivo desta comunicação é reforçar o convite à vossa participação na Reunião do COAQUA, Comitê de Aquacultura do SINDIRAÇÕES, no dia 04/11/09, 
às 10h, na sala a ser disponibilizada, na UNESP – Fazenda Experimental Lageado em Botucatu, SP. 
 
É importante salientar que nesta reunião contaremos com a participação do Dr. Felipe Matias, Diretor do Desenvolvimento da Aquicultura do Ministério da 
Pesca e Aqüicultura (MPA), assim como a do Dr. Eric Routledge, Coordenador Geral de Incentivo à Pesquisa e Geração de Novas Tecnologias do Ministério 
da Pesca e Aquicultura. 
 
O Dr. Felipe Matias ministrará aos associados do SINDIRAÇÕES a palestra: ‘Aqüicultura no Brasil: “O Despertar de um Gigante”’. Esta palestra tem previsão 
de duração de 30 minutos. Após a mesma será aberta uma sessão de discussão entre os associados e o MPA, que terá duração de aproximadamente 1 hora 
e 30 minutos. 
 
A presença das empresas envolvidas neste setor faz-se necessária, uma vez que serão apresentadas as perspectivas e o cenário do setor de alimentação 
para organismos aquáticos do Brasil. Caso a empresa não esteja diretamente envolvida nesta área, será uma boa oportunidade para conhecer este mercado. 
Sendo este o interesse da empresa, fico no aguardo da confirmação de presença desta reunião por este email ou via telefone (11) 3541-1212  r 203. 
  
Esta reunião antecederá o 3° SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO E SAÚDE DE PEIXES, a ser realizado de 4 a 6 de novembro de 2009 na UNESP 
– Fazenda Experimental Lageado – Botucatu – SP. 
O 3° SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO E SAÚDE DE PEIXES é de natureza científica e tem por finalidade reunir pesquisadores de destaque na 
área de nutrição de peixes e correlatas do Brasil, da América do Norte e da Europa. Participarão deste evento alunos de graduação, pós-graduação e 
profissionais. O tema principal será o atendimento das exigências nutricionais dos peixes e sua interação com aspectos fisiológicos objetivando a saúde dos 
peixes cultivados, com destaque para as ferramentas possíveis de serem utilizadas para avaliação da higidez desses animais. O objetivo central desta reunião 
científica é de discutir os principais temas que norteiam a nutrição e a saúde de peixes a partir da experiência vivida no Brasil, EUA, Canadá e Europa e as 
necessidades de nosso país. 
 
A programação está apresentada no anexo. Para maiores informações sobre o evento, por gentileza, acessar a página: http://www.fmvz.unesp.br/peixe/ 
 
Este evento de grande importância para o setor de alimentação animal conta com o patrocínio do SINDIRAÇÕES em mais uma edição.  
 
Fico à disposição para qualquer esclarecimento e conto com a vossa participação. 
 
Apresentação Coaqua 
 
 
 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=86�
http://www.fmvz.unesp.br/peixe/�
http://www.sindiracoes.org.br/images/stories/noticias/coaqua.pdf�
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Sindirações participa da Reunião Feed Latina em Atlanta/USA 
 
Também em Atlanta, no dia 28 de janeiro, o Sindirações participou da 2ª Reunião da Feed Latina, entidade criada no ano passado para representar 
interesses de países da América Latina produtores de rações e insumos. 
  
Já fazem parte do quadro associativo da Feed Latina o Sindirações/Brasil, a Conafab/México e as seguintes corporações: AJINOMOTO, ADISSEO, DSM, 
ELANCO, ANITOX, M.CASSAB e LESAFFRE, por considerar a iniciativa e estratégia essencial ao bloco latino-americano. 
 
Como resultado do encontro, a FAO/ONU, com sede regional em Santiago do Chile, manifestou interesse em desenvolver um projeto em conjunto com a Feed 
Latina, aplicável a todos os países Latinoamericanos e Caribenhos. 
 

 
GRUPO DE EXECUTIVOS PRESENTES NA REUNIÃO FEED LATINA EM ATLANTA/USA 

 
Diretor Executivo do Sindirações participa da Reunião da IFIF 
“Outubro em Roma” tem-se tornado o ponto de encontro para a reunião entre a International Feed Industry Federation, FAO e as associações representantes 
das indústrias de alimentação animal associadas.  
 
Durante este evento anual, os participantes têm compartilhado experiências regionais e discutido profundamente os efeitos da globalização sobre o comércio 
internacional e a preocupação do mundo moderno em relação à regulamentação referente à segurança alimentar.  
 
O desafio de alimentar mais de 9 bilhões de pessoas nas próximas décadas e colaborar para preservação do meio ambiente tem exigido profunda reflexão em 
relação ao uso de grãos para alimentação humana/animal e produção de combustíveis. 
 
Além disso, ambos os setores público (FAO/ONU) e privado (IFIF) tem discutido como financiar as iniciativas para alcançar os OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO, conforme previamente acordado entre líderes das principais nações em recente reunião da ONU em Nova York. 
 

 
Fachada da FAO em Roma alertando para os desafios das alterações climáticas e o uso dos grãos em alimentos e combustíveis. 

 
Tamanho interesse pelo tema motivou o próprio Diretor-Geral Assistente da FAO, Dr. Jim Butler que participou ativamente do evento a fim de detalhar os 
trabalhos conduzidos atualmente pelo CODEX ALIMENTARIUS e o CODEX ANIMAL FEED ELECTRONIC WORKING GROUP, objetivos e revisão de 
posições a serem adotadas doravante. Os últimos eventos envolvendo contaminação de alimentos por substâncias indesejáveis acentuaram a necessidade 
por regulação mais eficiente a fim de manter o trânsito internacional de mercadorias e garantir alimento seguro, do campo à mesa.  
  

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Itemid=86�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=86�
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Dr. Samuel Jutzi, Director Animal Production and Health Division/FAO; Dr. Modibo Traoré, Assistant Director-General/FAO, Dr. Ariovaldo 

Zanni/Sindirações/Feed Latina e Fred Stephens,Past President, IFIF 
 
Os participantes aproveitaram a oportunidade para elaborar a agenda da próxima reunião de agentes reguladores – FEED REGULATORS MEETING – a ser 
realizada em Atlanta nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2009, durante a International Poultry/Feed Exposition. 
A idéia central é focar na avaliação do pacote regulatório de cada nação e nos processos de análise e gerenciamento de risco que garantem a segurança dos 
alimentos oferecidos aos animais de produção. Os agentes do DFIP/SDA/MAPA, FDA, USDA, DG-SANCO, EFSA, etc, serão convidados oficialmente pela 
FAO/IFIF. 
 

 
 
O grupo de representantes globais da indústria de alimentação animal também participou da Assembléia Geral da IFIF e escolheu o novo Board de 
Executivos, cuja posição de Chairman será ocupada por Dave Cieslak, CEO Cargill Animal Nutrition, que substituirá Fred Stephens que presidiu a Federação 
de 2002 a 2008. 
  

 
Associados IFIF representaram diferentes associações: SINDIRAÇÕES, FEFAC, AFIA, CFIA, FEFANA, AFMA, CONAFAB, FAO, CODEX, Texas A&M, Royal 

College of Agriculture/London, além de Provimi, Ajinomoto, DSM, Altech, Potash Corporation, Tessenderlo, Cargill, Evialis, Nutreco, Maltatexo. 
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O grupo de Executivos discutiu também a organização do III Global Feed & Food Congress e concordou em realizá-lo em Cancun, México em Novembro de 
2010.   
 
A grade de apresentações e respectivo conteúdo vêm sendo elaborados e será disponibilizada oportunamente. O tema preliminar focará a CADEIA DE 
SUPRIMENTOS DA NUTRIÇÃO ANIMAL, cujo slogan é “FROM FARM TO FORK”. 
 
Além disso, foram informados que o Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos para Animais já se encontra em fase final de revisão pela equipe 
FAO e será distribuído inicialmente aos participantes da reunião de agentes reguladores em Atlanta/2009. 
É importante salientar que a equipe Sindirações teve participação decisiva na elaboração do manual e também traduzirá seu conteúdo para a língua 
portuguesa.  
 
Temas Tributários - ICMS, PIS/COFINS, IPI 
Informo que o Comitê de Assuntos Tributários/Sindirações, assessorado por Consultor Jurídico especializado na legislação tributária Brasileira, têm se reunido 
regularmente a fim de tratar de assuntos voltados à regulamentação em vigor e vindoura, dentre os quais:  
 
- ICMS - Substituição Tributária e Convenio 100, etc.; 
- PIS/COFINS – Isonomia e Proposta de Desoneração da cadeia de produção (insumos pecuários voltados às aves, suínos e bovinos), Incidência 
segundo NCM, etc.; 
- IPI – Credito Presumido, etc.; 
- Reforma Tributária e seu impacto sobre o setor de alimentação animal; 
 
Como é do seu conhecimento, alguns Estados da federação têm se valido de recursos legais e deixado de reconhecer os créditos de ICMS apurados nas 
operações interestaduais, apesar da prorrogação do Convênio ICMS/100 estendido até 31.12.2009. 
 
Nesta semana o representante do Sindirações, acompanhado do Diretor do Departamento do Agronegócio da FIESP esteve reunido com o Secretario da 
Fazenda do Estado de Santa Catarina e respectiva equipe a fim de buscar esclarecimentos e razões que levaram aquele Estado a publicar o Decreto no. 
2.386 em 15.06.2009, retroativo a 01.06.2009 que prejudicam sobremaneira as operações das empresas que remetem produtos àquele Estado. 
 
Estaremos mantendo todos os associados informados da evolução destas conversações. 
 
As notícias veiculadas pela imprensa nas últimas semanas informavam que o Ministério da Fazenda vinha elaborando o texto de Medida Provisória que 
isentava de tributação PIS/COFINS os frigoríficos de carne bovina. 
 
Mais recentemente a ABEF – Associação Brasileira dos Exportadores de Frango – registrou através da imprensa o cumprimento da isonomia e extensão da 
isenção de PIS/COFINS nos abatedouros avícolas. 
É importante relembrar que desde 2004 o Sindirações reivindica a desoneração de PIS/COFINS incidente sobre os insumos pecuários e tem mantido 
constante o diálogo com autoridades da Receita Federal, Ministério da Agricultura e lideranças parlamentares. 
 
Os argumentos têm seguido adiante através da disponibilização de informações detalhadas acerca da tributação sobre as transações comerciais entre 
empresas do setor, agroindústrias integradoras, cooperativas e produtores rurais e estudos de compensação de eventual renúncia fiscal conseqüente à 
hipotética desoneração. 
 
Já a redação atual da Proposta de Reforma Tributária que dentre outros efeitos, propõe diminuição gradual da alíquota do ICMS, encontra resistência para 
aprovação dos parlamentares representantes dos Estados da Federação que consideram prejudicial o recolhimento no destino ao invés da origem. 
Eis uma das razões que tem tornado a renovação/prorrogação do Convenio ICMS 100 mais tempestiva e incerta. 
 
Temos ouvido rumores que algumas entidades representativas tencionam encaminhar proposta de tributação linear ao setor do agronegócio, ou seja, aplicar 
alíquota de 3% a todas as operações comerciais (intraestaduais, interestaduais e na importação) com a justificativa de promover reorganização competitiva, 
compensação à eventual renúncia fiscal e extinção da política de acúmulo de créditos ICMS. 
 
Diante desta possibilidade, informo que por precaução o Sindirações já vem promovendo simulações matemáticas para determinação da alíquota ICMS mais 
adequada ao setor de alimentação animal, caso haja necessidade de intervenção rápida, discussão e persuasão do agente regulador oficial. 
 
Mantenha-se atento ao calendário de programações Sindirações, pois oportunamente estaremos organizando um Workshop voltado exclusivamente à 
discussão dos temas tributários/fiscais, conforme propostos nesta mensagem.Diante do interesse em participar do Comitê de Assuntos Tributários ou mesmo 
dirimir quaisquer dúvidas pertinentes não hesite em nos contatar. 
 
3. Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria 
Inovar é um ótimo negócio. 
 
A inovação é determinante na conquista de diferencial competitivo em um mercado cada vez mais globalizado, complexo e exigente.Existe uma extensa 
evidência de que a intensidade do esforço inovador exerce grande influência sobre o desempenho exportador de setores e de países e é uma importante 
forma de concorrência entre as empresas. A capacidade da indústria de inovar e agregar valor às várias fases da cadeia produtiva é decisiva para o país 
superar os efeitos da crise externa e se preparar para a retomada do crescimento. 
 
O senso de oportunidade são ingredientes fundamentais que todo empreendedor precisa ter ao criar a sua empresa. Mas, para mantê-la em atividade com 
sucesso, é preciso acrescentar uma boa e constante dose de inovação. 
Nos últimos anos as companhias mais inovadoras do mundo têm mostrado que a melhor forma de incentivar a criatividade das pessoas é construir uma 
cultura de inovação que envolva todos os funcionários, clientes e fornecedores, o que torna o compromisso com a inovação uma rotina.  
A Confederação Nacional da Indústria (CNI), sabendo que a participação do setor produtivo é essencial para construção da agenda nacional de inovação, 
lidera, desde outubro de 2008, a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). O movimento reforça o compromisso da entidade com o desenvolvimento 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=86�
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=562&Itemid=86�
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tecnológico do país e pretende fazer da inovação uma estratégia permanente das empresas. O ciclo de reuniões da MEI destinado a discutir o papel da 
inovação e os desafios do país nessa área começou em março orientarão o 3º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria. 
 
Data do evento: 19 de Agosto de 2009 
Local: World Trade Center  - São Paulo - SP  
 
Inclusão de produtos no anexo in 40/2008 e inclusão de destaque NCM no Siscomex 
 
Prezado Associado informamos que o Sindirações solicitou e o DFIP/SDA/MAPA incluiu o itens abaixo relacionados no Anexo da Instrução Normativa 40 de 
30 de junho de 2008. Os mesmos passam a fazer parte dos procedimentos relacionados no Art. 3º da referida IN e têm seu destaque NCM no SISCOMEX 
para direcionamento da anuência a este órgão. 
 
A coluna (pagina do ANEXO IN 40) identifica a página onde o produto aparece listado na publicação do MAPA (anexa a esta mensagem). 

 

http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=522&Itemid=86�
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SINDIRAÇÕES ALERTA CÂMARAS TEMÁTICAS SOBRE RISCO DE PROIBIÇÃO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS EM ALIMENTAÇÃO ANIMAL 
 
O Dr. Ariovaldo Zanni registrou preocupação do setor durante a 15ª. Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos organizada 
no dia 24 de Novembro em Brasília/DF. 
 
Na ocasião alertou os representantes das entidades presentes – UBA, ABIPECS, ABEF, MAPA, MDIC, CNA, OCB, CONAB, EMBRAPA, ABCS, 
ABRAS, SRB, BANCO DO BRASIL, dentre outras – acerca dos eventuais riscos conseqüentes à hipotética proibição do uso de agentes 
melhoradores de desempenho na produção animal. 
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Ariovaldo/Sindirações tecendo argumentações às autoridades públicas e representantes da cadeia de produção de aves e suínos 

 
O Ariovaldo ratificou que os associados do Sindirações: 
 
- Contribuem para o fornecimento de alimentos seguros para os consumidores domésticos e internacionais, a fim de manter a posição brasileira de 
maior exportador global de carnes e apóiam integralmente os esforços destinados a melhorar a qualidade do alimento distribuído à população; 
 
- Reconhecem legítima e suficiente a atuação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que já regulamenta com competência o uso 
não-terapêutico em animais, em produtos que contenham antimicrobianos, para fins de promoção de crescimento, eficiência alimentar, ganho de 
peso, prevenção de doenças feita de forma rotineira ou com outro propósito, na ausência de sinais clínicos de doença, com base nas avaliações 
dos estudos científicos sobre resistência aos antimicrobianos; 
 
- Cumprem integralmente com todas as regras determinadas pelo órgão regulador, utilizam apenas aqueles agentes melhoradores de desempenho 
e associações aprovadas, respeitam os limites máximos de uso e obedecem à prescrição veterinária. 
 

 
Dra. Maria Angélica/DFIP/SDA/MAPA corroborou conjunto de argumentações proferidas pelo Ariovaldo/Sindirações 
 
Salientou também que a convicção científica que suporta as argumentações deste setor privado é partilhada por diversos órgãos públicos e 
entidades de pesquisa, extensão e ensino, das quais destacou a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Viçosa e a Universidade de Brasília. 
 
Sob o ponto de vista econômico registrou que quaisquer medidas contrárias ao uso regulamentado podem alijar as cadeias produtivas de frangos, 
suínos e bovinos brasileiras do competitivo cenário internacional, comprometer o esforço científico investido em décadas, trazer impactos sócio-
econômicos irreparáveis para a balança comercial e a economia nacional e privar centenas de milhares de Brasileiros da presença das carnes às 
suas refeições. 
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Todo o processo de convicção, persuasão, persistência, energia e articulação do Sindirações rendeu bons frutos, uma vez que o Dr. Aguinaldo 
José de Lima, Coordenador-Geral das Câmaras admitiu compreender a importância e assumiu o compromisso de circular o tema nas Câmaras de 
Leite e Derivados, Caprinos e Ovinos e Carne Bovina, além de encaminhamento de Ofício assinado por todas as entidades supra mencionados e o 
Ministro Reinhold Stephanes ao conhecimento do Presidente Lula, entusiasta do acesso da população à nutrição completa, balanceada e suficiente. 
 

 
 

Autoridades do Governo atentos às reivindicações dos representantes da cadeia de produção de aves e suínos 
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Acordo de Parceria Sindirações & AFIA 

 
Memorando de Entendimento entre Sindirações & CFIA 
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Contrato EurepGap & Sindirações 
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Contrato FAMIQ-S 
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PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Representação do Setor 
A união para uma indústria forte, atuante e reconhecida. 
 
2 Programa Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro 
O programa de certificação mundialmente reconhecido. 
 
3 Negociação em Convenções Trabalhistas 
A força do sindicalismo patronal. 
 
4 Programa de Controle Interlaboratorial 
A união para estabelecer os métodos analíticos corretos. 
 
5 Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal 
Toda a informação, num só lugar. 
 
6 Informações Estatísticas 
O perfil e os números da indústria de alimentação animal. 
 
7 Assessoria Jurídica, Tributária e Fiscal 
O apoio necessário em áreas fundamentais da administração. 
 
8 Programa de Análise de Crédito 
Convênios para melhores serviços e menores custos em concessão de crédito. 
 
9 Orientação Sobre Legislação 
A informação atualizada sobre as leis que afetam a indústria da alimentação. 
 
10 Participação e Realização de Eventos Nacionais e Internacionais 
Ampliando o conhecimento e o relacionamento. 
 
11 Fast Feed News 
Informativo Eletrônico com as ações que desenvolvemos. 
 
12 Feed & Companies 
Informativo Eletrônico com as ações desenvolvidas pelas empresas. 
 
13 Comunicado Eletrônico Diário 
Informativo Eletrônico com as ultimas novidades. 
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14 Orientação Sobre Comércio Exterior 
A ajuda fundamental para importação e exportação. 
 
15 Programa de Estudos de Cargos e Salários 
Informações compartilhadas para melhores resultados em RH 
 
16 Missões Internacionais 
Buscando oportunidades pelo mundo. 
 
17 Acesso a Estudos e Informações de Mercado 
Dados essenciais para o planejamento estratégico. 
 
18 Programa Informatizado de Registro de Produtos e Estabelecimentos 
Registrando rapidamente. 
 
19 Apoio Técnico 
Uma equipe de especialistas para atendimento dos associados. 
 
20 Participação em Projetos e Prêmios de Pesquisa Científica 
A atuação em conjunto com a comunidade acadêmica. 
 
21 Cursos e Treinamentos 
Capacitação especializada para a indústria da alimentação animal. 
 
22 Convênios em Produtos e Serviços 
Facilitando a logística do associado. 
 
23 Acesso a Escritórios Regionais 
Facilidades e menor custo com seguros, despachantes, hotéis, equipamentos. 
 
24 Qualificação de Fornecedores 
O mercado à frente das demandas. 
 
25 Participação em Projetos e Prêmios de Pesquisa Científica 
A atuação em conjunto com a comunidade acadêmica. 
 
26 Banco de Talentos 
Currículos de profissionais da área. 
 
27 Oportunidade de Vagas do setor 
Ofertas de empregos disponibilizada pelas associadas, canal direto de colaboração 
 
28 Acesso as diversas Federações das Indústrias 
Serviços especiais para associados, com economia de tempo e dinheiro. 
 
29 Homepage Interativa e completa 
O site mais completo e dinâmico do seguimento 
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COMUNICAÇÃO SINDIRAÇÕES 
 
 

O website do Sindirações foi criado com o principal objetivo de torna-se uma referência no mundo virtual voltado ao 
mercado do agronegócio, encontrando todas as informações relacionadas ao setor, com fundamentos éticos, dados 
precisos, e trabalhos desenvolvidos por ícones e notáveis técnicos em prol da alimentação animal. 
 
Hoje possuímos mais de 500 usuários cadastrados em nosso website, cujo acesso tem crescido gradativamente nos 
últimos anos. Podemos observar nos gráficos abaixo alguns dados estatísticos públicos/universais quanto aos níveis e 
origem de acesso. 
 
 
Abaixo comparativo do mês de Outubro/Novembro de 2009 
 

 
 

Visita no Site 
 
All Visits: 4,591  
New Visitors: 3,425  
Returning Visitors: 1,166  
 
 

Páginas do Site  
 
All Visits: 2.74  
New Visitors: 2.36  
Returning Visitors: 3.85  
 
 

% Novas Visitas  
 
All Visits: 74.60% 
 

Tempo Médio no Site 
 
All Visits: 00:06:31 
New Visitors: 00:07:03 
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Através destas informações podemos observer que o site www.sindiracoes.org.br foi acessado entre 
Outubro/Novembro por 6087 usuários. É um número muito expressivo, contando a massa de acessos nacionais e 
internacionais. 
 
Classificamos abaixo por País os acessos que temos recebido mensalmente. 
 

 País Visitas Páginas Acessadas Tempo Médio no 
Site  % Novas Visitas  

1. Brazil  5,849  3.10  00:02:52  68.80%  
2. United States  83  2.19  00:02:09  67.47%  
3. Portugal  33  1.18  00:00:11  93.94%  
4. Argentina  9  1.78  00:01:02  88.89%  
5. Canada  9  1.78  00:01:27  44.44%  
6. France  8  1.25  00:00:04  87.50%  
7. Ireland  8  1.50  00:00:21  100.00%  
8. Spain  8  12.12  00:20:12  37.50%  
9. Uruguay  7  5.71  00:11:38  85.71%  
10. Paraguay  7  4.14  00:06:20  71.43%  
11. United Kingdom 6  4.33  00:02:15  66.67%  
12. Belgium  5  2.80  00:01:15  100.00%  
13. China  5  2.00  00:02:32  40.00%  
14. Sri Lanka  4  1.00  00:00:00  100.00%  
15. Mozambique  3  1.00  00:00:00  100.00%  
16. Japan  3  1.67  00:00:36  100.00%  
17. Netherlands  3  5.00  00:02:34  33.33%  
18. Switzerland  3  4.67  00:11:53  66.67%  
19. Mexico  3  5.00  00:00:57  33.33%  
20. Italy  3  5.33  00:01:29  33.33%  
21. Angola  3  2.00  00:01:42  66.67%  
22. Jordan  2  2.00  00:05:39  50.00%  
23. Germany  2  13.50  00:06:20  100.00%  
24. Colombia  2  2.50  00:04:44  100.00%  
25. Taiwan  2  9.00  00:05:42  100.00%  
26. Chile  2  1.50  00:00:58  50.00%  
27. Bolivia  2  3.50  00:05:21  100.00%  
28. South Korea  1  1.00  00:00:00  0.00%  
29. Philippines  1  1.00  00:00:00  100.00%  
30. Australia  1  1.00  00:00:00  0.00%  
31. Estonia  1  1.00  00:00:00  100.00%  
32. India  1  1.00  00:00:00  100.00%  
33. Egypt  1  2.00  00:07:10  100.00%  
34. (not set)  1  1.00  00:00:00  100.00%  
35. Peru  1  1.00  00:00:00  100.00%  
36. Malaysia  1  1.00  00:00:00  100.00%  
37. New Zealand  1  1.00  00:00:00  100.00%  
38. El Salvador  1  3.00  00:00:30  100.00%  
39. Poland  1  6.00  00:06:10  100.00%  
40. Singapore  1  1.00  00:00:00  100.00%   
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O site do Sindirações foi desenvolvido tomando todos os cuidados possíveis ao divulgar as informações, para 

que qualquer visitante tenha condições de encontrar de forma rápida e eficaz o que inicialmente buscava. É moderno, 
possui recursos visuais, interativos, tem uma área de acesso exclusivo a associados, a qual possui informações de 
mercado, atas, ofícios, documentos de reuniões, pesquisas, guias orientativo, além dos inúmeros produtos e serviços 
oferecidos diretamente as empresas que são filiadas a esta entidade. 
 
 No ano de 2009 tivemos diversas publicações em veículos de comunicação, contabilizando total de 206 notas 
divulgadas, entre eles: 
 

 Mídia Impressa 
 Web 
 Eletrônica 
 TV 
 Rádio 

 
O Sindirações economizou de Janeiro à Outubro de 2009 o valor de R$ 2.149.006,41, referente ao retorno de 
mídia espontânea. Trata-se de um valor que deixamos de investir, com base n as notas publicadas nos diversos 
veículos de comunicação. 
 
Além de encontrar disponível no site do Sindirações entrevistas e vídeos, também há um canal exclusivo no 
youtube, para acessar é só buscar por “sindirações”. 
 
Abaixo mostramos alguns vídeos publicados e veículos em Programas de Entrevistas, Notícias em geral. 
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Vídeos de Entrevistas e Notícias 
 
 

1  
 

Entrevista Ariovaldo Zanni - Canal Rural 26-10-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=zKN16uiCdHU  

2  
 

Entrevista Ariovaldo Canal Rural 09-09-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=1Df-jZDQI1M  

3   
Palestra Paul Roberts - Interfeed (com legenda)  
Palestra realizada pelo Sr. Paul Roberts, jornalista americano e autor do Livro "O Fim dos alimentos", 
realizado no Interfeed Meeting 2009. 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=uSKSfT6oi2A  

4  
 

Entrevista Ariovaldo Jornal Hoje-Globo 03-07-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=T01ess5rFGs  

5  
 

Entrevista Ariovaldo Canal Rural 06.07.2009 parte 2  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=oQC-rza7wKI  

6  
 

Entrevista Ariovaldo Canal Rural 06-07-2009 - Parte 1  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=K7CuDaAdIWU  
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7  
 

Entrevista Ariovaldo Zanni - Mercado & cia 16-06-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=klHhw0Qcj84  

8  
 

Entrevista Ariovaldo Zanni - Balanço do 1. Quadrimestre 2009  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=3pGvV4S4npM  

9  
 

Interfeed logistica e impostos 12-05-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=bPeXkOsiIpM  

10  
 

Entrevista Paul Roberts Interfeed 12-05-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=er89KktrRRY  

11   
Interfeed Meeting Entrevista Marcos Mantelato 11-05-09  
Entrevista por telefone com Diretor Marcos Mantelato sobre o evento Interfeed Meeting 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=U22LOCLl1t0   

12  
 

Entrevista Lançamento Interfeed 11-05-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=D86kOdvwrw4   

13  
 

Entrevista Ariovaldo Zanni - Canal Rural 07-05-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=YZth31Pt14k  
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14  
 

Entrevista Ariovaldo Zanni 27-02-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=51Mkaw8aunU  

15  
 

Entrevista Ariovaldo Zanni 18-03-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=kJHzXjPnJSw  

16  
 

Entrevista Ariovaldo 10-03-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=CYWKzW7gjI8  

17  
 

Entrevista Ariovaldo Zanni - Avicultura Industrial 05-02-09  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=FgLsskZ-f7Y  

18  
 

Entrevista realizada no Canal Rural Data: 21/10/08  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=EjeXQ3Xt4Y4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=51Mkaw8aunU�
http://www.youtube.com/watch?v=51Mkaw8aunU�
http://www.youtube.com/watch?v=51Mkaw8aunU�
http://www.youtube.com/watch?v=kJHzXjPnJSw�
http://www.youtube.com/watch?v=kJHzXjPnJSw�
http://www.youtube.com/watch?v=kJHzXjPnJSw�
http://www.youtube.com/watch?v=CYWKzW7gjI8�
http://www.youtube.com/watch?v=CYWKzW7gjI8�
http://www.youtube.com/watch?v=CYWKzW7gjI8�
http://www.youtube.com/watch?v=FgLsskZ-f7Y�
http://www.youtube.com/watch?v=FgLsskZ-f7Y�
http://www.youtube.com/watch?v=FgLsskZ-f7Y�
http://www.youtube.com/watch?v=EjeXQ3Xt4Y4�
http://www.youtube.com/watch?v=EjeXQ3Xt4Y4�
http://www.youtube.com/watch?v=51Mkaw8aunU�
http://www.youtube.com/watch?v=kJHzXjPnJSw�
http://www.youtube.com/watch?v=CYWKzW7gjI8�
http://www.youtube.com/watch?v=FgLsskZ-f7Y�
http://www.youtube.com/watch?v=EjeXQ3Xt4Y4�


 
   

                                   Depto de Comunicação do Sindirações  
Dezembro/2009 

46

NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS 2009 
 
Abaixo relacionamos as negociações realizadas em 2008 x 2009. Observem que algumas negociações ainda 
estão em processo de negociação, cujos dados somente serão confirmados após o aceite dos respectivos 
sindicatos. 
 

Data 
Base UF Cidade Empresas Índice 

2008 
Piso 
2008 

Índice 
2009 

Piso 
2009 

Janeiro RS 
Região 

Metropolitana Porto 
Alegre 

Evialis – Mig Plus – Dalquim - Alisul 5,50% 497,00 7% 531,79 

Abril PE 
Região 

Metropolitana de 
Pernambuco 

Mogiana - Evialis - Irca - Agrotec - 
Tecplan - Mauricéia 5,50% 505,00 5,92% 534,9 

Maio SP São Paulo Capital Tortuga – Poli Nutri – Fatec – Moinho 
Primor 8% 686,40 7% 734,45 

Maio SP São Paulo Interior 

Tortuga* – Evialis – Nutron – Socil – 
Masterfoods – Nestlé - Multimix – 
Mogiana (Guabi) – Agroceres – Nutriara 
-  Bellman – CJ do Brasil – Connan - 
Fatec – Manfrin – Premix – Maxi 
Nutrição Animal – Moinho Primor – 
Nutrifarms – SPF do Brasil 

8% 686,40 7% 734,45 

Maio BA Estado Nutriara/Moinho Primor 8% 550,00 7% 600,00 
Maio SC Chapecó APC, Nutron 7% 533,00 6% 570,31 
Maio SC Criciúma Notificação DRT 8% 519,71 8,50% 593,20 
Maio MT Cuiabá Nutriara 6% 475,00 7% 530,00 

Maio GO Anapolis Guabi/Alisul 8% 484,36 5,83% 512,60  
492,38 

Junho  Região Norte 
Belem/Amapá Nutriara – Nutrição do Norte 8% 565,00 S/ Pauta S/ Pauta 

Junho RS Interior Alisul 8,50% 499,50 7,96% 580,00 

Setembro PR Grande Curitiba e 
Norte do Paraná Alisul – Poli Nutri – Nuvital 9% 588,05 6% 670,13 

Setembro PR Interior Nutron – Evialis – Moinho Primor – 
Vitagri 9% 666,50 6% 715,00 

Novembro MG 
Belo 

Horizonte/Contage
m 

Socil – Vaccinar 8% 540,00 5% 585,00 

Novembro MG Interior de MG Nutriara – Mogiana Alimentos – Total 
Alimentos – Rações Patense – Evialis 

8,5% 
8,0%  535,00 5,50% 580,00 

Novembro MG Três Corações Total Alimentos 8,50% 530,00 aberto aberto 
Novembro RJ Rio Bonito Nutriara 8% 500,00 5,68% 550,00 
Setembro PR Arapongas Nutriara 9% 536,80 6% 715,00 

Maio SC Itajaí Alisul 7% 511,00 - - 
Setembro PR Maringa Alisul 7% 511,00 6% 670,13 

Maio PB Paraíba Nutriara 7% 511,00 - - 
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NOSSOS ASSOCIADOS 
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