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Na última hora 

II Global Feed & Food 

O SINDIRAÇÕES já iniciou seus trabalhos para a realização, em abril de 2007, do segundo Global 

Feed & Food Congress, evento da FAO/ONU e IFIF. Em 2005, o sucesso do Congresso foi 

tamanho que o SINDIRAÇÕES foi indicado mais uma vez para organizá-lo no País. O objetivo é 

aprofundar os assuntos mais importantes levantados no ano passado, e introduzir novos conceitos 

relacionados à segurança alimentar e dos alimentos, enfatizando mais o elo “food” da cadeia. 

 

Carga tributária 

Atualmente, há no Congresso um projeto de lei com emendas reivindicando a isenção de 

PIS/COFINS para o setor de bovinos. Renato Frankenthal, diretor do Sindirações, tem trabalhado 

assiduamente através do Comitê de Tributos junto à Receita Federal, buscando isenção de 

PIS/COFINS para toda a cadeia produtiva da carne, de modo que esse benefício seja também 

para aves e suínos, envolvendo assim outros segmentos da pecuária. 

 

Em destaque 

SINDIRAÇÕES marca presença na AveSui 

Relacionamentos foram estreitados durante a maior feira de aves e suínos da América Latina, 

realizada de 25 a 27 de abril em Florianópolis, SC. Com estande e sala de reunião próprios, o 

SINDIRAÇÕES teve a oportunidade de se reunir com membros de importantes entidades, 

empresas e centros de pesquisas. 

O Sindirações participou da reunião da Câmara Setorial de Milho e Sorgo, Aves e Suínos, que em 

pleito se transformou em Câmara Setorial de Aves e Suinos. Representantes da cadeia de Milho e 

Sorgo devem se reunir em uma nova Câmara que deve ser criada em breve, o Sindirações já 

solicitou sua participação. Durante a reunião o Sindirações propos a criação de grupos de estudos 

da cadeia produtiva de aves e da cadeia produtiva de suínos. 

Também durante o evento o Sindirações pode reunir membros da Diretoria de Aditivos Sensoriais 

e Tecnológicos. 

 

Mario Sergio Cutait recebe homenagem 



 

 

Durante a AveSui, a emoção ficou por conta da entrega das placas Homenagem Gessulli 

Agribusiness para Personalidades da Avicultura e Suinocultura. Mario Sergio Cutait foi apontado 

como Personalidade Empreendedora da Avicultura Brasileira. Instituída em 2003, a premiação tem 

como objetivo valorizar o papel das lideranças e personalidades que ajudam a construir a história 

da avicultura e suinocultura brasileiras. 

 

Codex Alimentarius 

Entre 8 e 12 de maio, será realizada no México a 16ª reunião do Comitê do Codex sobre Resíduos 

de Medicamentos Veterinários nos Alimentos. A pauta principal é a discussão da lista de aditivos e 

medicamentos veterinários cujos LMRs (Limite Máximo de Resíduos) deverão ser estabelecidos ou 

revisados pelo Codex Alimentarius. Esse assunto é importante já que o Brasil exporta proteína 

animal para países que adotam referências muito diversas e algumas vezes discutíveis. 

Participarão do evento associados do SINDIRAÇÕES, além do Conselheiro Técnico Prof. Dr. João 

Palermo Neto. Representará o DFIP/MAPA, departamento ligado ao setor de alimentação animal e 

produtos veterinários, a Dra. Maria Angélica Ribeiro. 

 

Institucional 

Encontro de presidentes 

Mario Sergio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, e Marcus Vinícius Pratini de Moraes, ex-

ministro da Agricultura e atual presidente da ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias 

Exportadoras de Carne), reuniram-se recentemente para falar sobre o mercado e, claro, estreitar 

relacionamentos. 

 

Congresso sobre peixes 

Entre os dias 24 e 26 de maio, será realizada, no Expo Center Norte, na capital paulista, a terceira 

edição da maior feira de negócios em alimentos e tecnologia do setor da pesca e aqüicultura, a 

SeaFood Expo Latin America. Para esta ocasião, o SINDIRAÇÕES, por intermédio de seu Comitê 

de Organismos Aquáticos, vem se mobilizando a fim de promover um congresso sobre o mercado 

de peixes, com rodada de negócios. Aguarde novidades! 

Para mais informações sobre a SeaFood, acesse www.seafood.com.br. 

 

Acontece 



 

 

Curso de BPF 

12ª edição do Curso de Implementação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para 

Estabelecimentos de Produtos para Alimentação Animal e Formação de Auditores Internos. 

Quando: de 6 a 9 de junho 

Onde: São Paulo, SP (local a ser definido) 

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

 

Conferência Apinco 2006 

24ª edição do tradicional evento da avicultura brasileira, promovido pela Fundação Apinco de 

Ciência e Tecnologia Avícolas (FACTA). 

Quando: de 3 a 5 de maio 

Onde: Mendes Convention Center – Santos, SP 

Informações: www.facta.org.br 

 

ExpoZebu 

A maior feira de pecuária zebuína do mundo. 

Quando: até 10 de maio 

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

Informações: www.expozebu.org.br 

 

AgriShow 

Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. 

Quando: de 15 a 20 de maio 

Onde: Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste – Anel 

Viário, Km 321, Ribeirão Preto, SP 

Informações: www.agrishow.com.br 

 

Com a palavra 

Participe! Envolva-se! Envie-nos comentários, opiniões, pontos-de-vista, dúvidas, sugestões... 

Comunicação – SINDIRAÇÕES 

E-mail: comunicacao@sindiracoes.org.br 

 


