
 

 

16 de maio de 2006 

 

Na última hora 

Grupo de Fabricantes de Microminerais 

A Diretoria de Aditivos Nutricionais do SINDIRAÇÕES – hoje comandada por Daniel Bercovici, da 

Ajinomoto – passa a contar com o Grupo de Fabricantes de Microminerais, sob a coordenação de 

Rodrigo Balieiro, da Produquímica. Em razão da iniciativa, o SINDIRAÇÕES conquistou novos 

sócios: Microsal, Multitécnica, Incasa, MCM e Quírios. Além dessas, as já associadas 

Produquímica, Votorantim, River, Novus e a Zinpro também integram o Grupo. 

No dia 26 deste mês, acontecerá a próxima reunião, restrita aos membros do Grupo de 

Fabricantes de Microminerais – ocasião em que serão discutidos os seguintes assuntos: revisão do 

Compêndio (parâmetros nutricionais, contaminantes e métodos analíticos) e Decreto e normativas 

complementares, no que se refere a registro, rotulagem e garantias. 

 

Encontro dos F4 na China 

Entre 3 e 4 de junho, membros da IFIF (Federação Internacional da Indústria de Alimentação 

Animal) estarão reunidos em Nanjing, na China, para a conferência dos F4 – os quatro maiores 

produtores mundiais de rações. Pela segunda vez na história do setor, China, Europa, Estados 

Unidos e Brasil – que, juntos, respondem por mais de 65% da produção mundial de alimentos 

animais (mais de 400 dos 600 milhões de toneladas) – discutirão assuntos fundamentais que 

afetam a indústria global. Mario Sérgio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, terá a oportunidade 

de falar sobre o mercado brasileiro durante a palestra “Sustentabilidade na produção de rações”. 

 

Em destaque 

Greves dos servidores públicos 

Conforme informado na última FastFeed, o SINDIRAÇÕES vem se mobilizando para pôr fim às 

paralisações dos servidores públicos federais do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento). Para assegurar o interesse de seus associados, solicitou mandados de segurança 

preventivos com pedidos de liminares contra os superintendentes federais da Agricultura nos 

estados do Paraná, de Santa Catarina e São Paulo. A boa notícia é que o Juízo do Paraná 

concedeu o pedido de liminar, e os associados que atuam naquele estado já se beneficiam do 

provimento legal. Os mandados de segurança em Santa Catarina e São Paulo ainda aguardam 



 

 

julgamento. No segundo caso, porém, em virtude da negação do pedido de concessão de liminar, 

o SINDIRAÇÕES foi obrigado a entrar com recurso de Agravo de Instrumento. Essas greves 

comprometem a liberação de produtos nos portos, além da emissão de documentos importantes, 

como os de registro de produtos e licenças de importação e exportação. 

Em relação à greve dos servidores públicos federais da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), o SINDIRAÇÕES impetrou dois mandados de segurança também com pedidos de 

liminares – contra o porto de Santos e o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Em Santos, com a 

concessão da liminar, os produtos foram liberados aos associados. Já em Campinas, o Juízo 

Federal indeferiu o pedido. Novamente, o SINDIRAÇÕES interpôs recurso, e obteve liminar 

autorizando seus associados a apanharem as mercadorias que estavam presas em Viracopos. 

 

Institucional 

Novo parceiro 

O SINDIRAÇÕES abre as portas para três novos associados: Quírios Produtos Químicos S.A., 

localizada na capital paulista; Sul Óxidos Indústria e Comércio Ltda., com sede em Forquilhinha, 

em Santa Catarina; e Açucareira Quatá S.A., situada em Lençóis Paulista, interior do Estado de 

São Paulo. Sejam bem-vindos! 

 

Registros 

São diversas as marcas registradas pelo SINDIRAÇÕES, a começar por FastFeed, o nome desta 

publicação digital. Também constituem domínio da entidade: BPF (Boas Práticas de Fabricação) e 

BPF Avançado, Feed & Food, Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal, Revista Alimentação 

Animal, Perfil do Mercado Brasileiro de Rações e Alimentos para Animais, Comissão de Métodos 

Analíticos, entre outras. Todas essas marcas são exclusividades do SINDIRAÇÕES. Caso alguma 

empresa associada tenha interesse em sua utilização, a solicitação deve ser enviada por escrito 

aos cuidados da entidade para análise e eventual aprovação. 

 

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: Hotel Feller, na Rua São Carlos do Pinhal, 200, São Paulo, SP 

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

 

SeaFood 

Terceira edição da maior feira de negócios em alimentos e tecnologia do setor da pesca e 

aqüicultura, a SeaFood Expo Latin America. 

Quando: de 24 e 26 de maio 

Onde: Expo Center Norte, São Paulo, SP 

Informações: www.seafood.com.br 

 


