
 

 

18 de abril de 2006 

 

Com a palavra 

Estamos contentes com a repercussão da newsletter FastFeed. Agradecemos o apoio de todos, e 

reafirmamos nossa satisfação e nosso entusiasmo em oferecer mais este serviço aos associados. 

Agora, queremos oficializar sua participação. Envie-nos comentários, opiniões, pontos-de-vista, 

dúvidas, sugestões... Neste espaço, a palavra é sua! 

Comunicação – SINDIRAÇÕES 

E-mail: comunicacao@sindiracoes.org.br 

 

Na última hora 

ExpoNutri 

A Feira Internacional de Nutrição Animal do Clana, Colégio Latino-americano de Nutrição Animal – 

realizada entre 10 e 13 de abril, no Expo Center Norte –, teve a importante presença do 

SINDIRAÇÕES, em estande próprio. Na ocasião, além de apresentar seus trabalhos, a entidade 

que representa a indústria de alimentação animal pôde firmar contato com diversos países da 

América Latina, como Colômbia, Equador, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

 

U.S. Grains Council: Brasil em foco 

A mais recente missão do Comitê Norte-americano de Grãos, U.S. Grains Council, contou com 

palestra de Mario Sérgio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES. Em 5 de abril, durante evento no 

Hotel Hilton, em São Paulo, Cutait discursou sobre o setor de alimentação animal no Brasil. 

Todos os anos, o Comitê seleciona um grupo de oficiais importantes para que eles tenham a 

oportunidade de se reunir com parceiros, autoridades do Governo, empresas do setor, produtores 

de grãos e consumidores finais ao redor do mundo. 

 

Em destaque 

Nova legislação vigora no mercado de rações 

Após mais de 10 anos de discussões, começa a ser definida uma legislação mais moderna para a 

indústria de alimentação animal. Segundo Flávia Castro, coordenadora técnica do SINDIRAÇÕES, 

algumas novidades passam a ser introduzidas em resposta a questões cada vez mais pertinentes 



 

 

quanto à garantia de segurança de alimentos. “Para nós, o controle com eficácia e sem burocracia 

é a principal preocupação: segurança e conformidade com competitividade”, resume. 

A possibilidade de registro de produto pelo fabricante no exterior e o reforço à necessidade de 

adoção de Boas Práticas de Fabricação são melhorias observadas no novo Decreto. Porém, o 

setor ainda luta pela inclusão do controle, incluindo registro e fiscalização sobre os produtores 

rurais e outros estabelecimentos que produzem ração para consumo próprio sem passar pelos 

crivos da legislação, bem como estabelecimentos distribuidores, armazéns e transportadores, de 

modo a garantir a segurança e rastreabilidade de toda a cadeia. Até o momento, esses pontos 

ainda não tiveram sucesso via Decreto. 

Além disso, será preciso trabalhar as instruções normativas complementares, que deverão ser 

publicadas antes ou em conjunto ao Decreto, já que o mesmo está mais enxuto em termos de 

detalhes. Essas normativas tratarão dos seguintes temas: 

- definição de produtos e estabelecimentos; 

- requisitos para registro de produtos e relatórios técnicos; 

- produtos com medicamentos; e 

- rotulagem e garantias de produtos. 

Constituem também normativas a serem publicadas com urgência: 

- licenças de importação; 

- lista de produtos sensíveis; 

- formação de comissão especial de alimentação animal; e 

- métodos de colheita de amostras e análises; entre outras. 

 

Liminares liberam produtos e documentos 

Para garantir o interesse de seus associados, o SINDIRAÇÕES solicitou mandados de segurança 

contra as superintendências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do MAPA 

(Ministério da Agricultura e do Abastecimento). No primeiro caso, a greve dos servidores 

prejudicava a liberação de produtos no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São 

Paulo, e nos portos de Santos, litoral paulista; de Paranaguá, no estado do Paraná; e de Itajaí, em 

Santa Catarina. Quanto ao MAPA, a greve dos funcionários administrativos de São Paulo, do 

Paraná e de Santa Catarina também comprometia a liberação de produtos nos portos, além da 

emissão de documentos importantes, como para registro de produtos e licenças de importação e 

exportação. Em ambos os processos, o SINDIRAÇÕES obteve liminares favoráveis. 

 



 

 

Institucional 

Novo parceiro 

O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas à Votorantim Metais Zinco S/A, com fábrica em Três Marias, MG, 

e escritório em São Paulo, SP. 

 

Acontece 

Curso de BPF 

12ª edição do Curso de Implementação de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos de 

Produtos para Alimentação Animal e Formação de Auditores Internos. Vagas limitadas. 

Quando: de 6 a 9 de junho 

Onde: São Paulo, SP  

Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 

 

AveSui 

Também com estande próprio, o SINDIRAÇÕES estará presente na maior feira de aves e suínos 

da América Latina – 5º Seminário Internacional de Aves e Suínos. 

Quando: de 25 a 27 de abril 

Onde: Centro de Convenções Centrosul – Av. Gustavo Richard, s/n, Florianópolis, SC 

Informações: www.avesui.com 

 

ExpoZebu 

A maior feira de pecuária zebuína do mundo. 

Quando: de 29 de abril a 10 de maio 

Onde: Parque Fernando Costa – Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110, bl. 1, Uberaba, MG 

Informações: www.expozebu.org.br 

 


