
 

 

1º de junho de 2006 

 

Com a palavra 

Alerta aos usuários do Sistema Integrado de Registro de Produto e Estabelecimento, SIPE 

2000 

Devido a constantes atualizações na legislação vigente, recomendamos que as contas sejam 

acessadas pelo menos uma vez por mês a fim de verificar possíveis alterações em produtos já 

registrados e ativos. Dessa forma, evitam-se transtornos de cancelamento de itens irregulares. 

 

Na última hora 

F4 Summit: Brasil em foco 

Nos dias 3 e 4 deste mês, Mario Sergio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, estará em Nanjing, 

na China, para a F4 Summit, reunião dos quatro maiores produtores mundiais de alimentos para 

animais: Brasil, Estados Unidos, China e comunidade européia. Dentre os principais assuntos do 

setor, Cutait apresentará as ações da indústria brasileira no que se refere à segurança de 

alimentos e legislação, entre outros tópicos relevantes. 

 

Qualidade de insumos para produção de carne 

A Coordenadoria Técnica, de Qualidade e Comunicação do SINDIRAÇÕES, CTQC, fará a palestra 

de abertura no workshop “Sistemas de qualidade da cadeia da carne bovina”, realizado pela 

Embrapa Gado de Corte, nos dias 7 e 8 de junho, em Campo Grande, MS. Na conferência, o 

SINDIRAÇÕES pretende: 

- divulgar e discutir as ações que vêm sendo desenvolvidas por entidades, empresas, criadores, 

frigoríficos e outros agentes, referentes à construção de sistemas ou parcerias para melhoria da 

qualidade ou certificação da carne bovina; e 

- estabelecer um protocolo de cooperação para o desenvolvimento de um trabalho comum em prol 

da cadeia da carne bovina. 

Além disso, a entidade apresentará seus trabalhos para garantir qualidade na fabricação de 

insumos à produção, explanando sobre a legislação, normas e protocolos em vigor (como as Boas 

Práticas de Fabricação, BPF), e os processos de verificação de conformidade ou fiscalização. 

 

Suínos e aves 



 

 

No dia 9 de junho, a CTQC estará em Concórdia, SC, para a terceira Audiência Pública da 

Embrapa Suínos e Aves. Na ocasião, será comemorado o aniversário de 31 anos da organização e 

serão apresentados os resultados de pesquisa e desenvolvimento de 2005, e dos projetos e das 

ações do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, CNPSA, sobre Influenza Aviária. 

 

Em destaque 

Menos impostos! 

Na próxima semana, representantes do SINDIRAÇÕES viajarão a Brasília para participar de uma 

reunião da Comissão Técnica Permanente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços, COTEPE/ICMS. Será apresentado e defendido um pleito para inclusão de 

aditivo, premix e núcleo no Convênio 100/96, do Conselho Nacional de Política Fazendeira, 

CONFAZ. O objetivo é que esses itens tenham o mesmo tratamento dos demais insumos 

essenciais da agropecuária, ou seja, redução em 6% na base de cálculos nas operações 

interestaduais e isenção nas operações internas. 

 

Para atendimento ágil e de qualidade 

O Comitê de Satisfação dos Clientes do MAPA elaborou um importante documento que visa a 

sensibilizar autoridades do setor quanto à urgência de equipamentos e recursos humanos por 

parte da Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo, SFA/SP, para 

assegurar atendimento adequado às demandas do agronegócio via porto e aeroportos de São 

Paulo. O relatório, assinado por aproximadamente 20 entidades, entre elas o SINDIRAÇÕES, será 

encaminhado aos ministros da Agricultura, da Casa Civil, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 

da Fazenda, aos presidentes da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural, e da Câmara Setorial de Insumos Pecuários, e ainda ao Senado Federal. 

 

Institucional 

Códigos de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

Na área restrita do site do SINDIRAÇÕES (www.sindiracoes.org.br), é possível fazer o download 

de arquivos contendo classificações NCM dos aditivos e ingredientes utilizados pelas empresas do 

setor de nutrição animal. 

 

Novos associados 



 

 

Damos as boas vindas as empresas que passam a integrar o quadro associativo do 

SINDIRAÇÕES:  

    -Tectron Importadora e Exportadora de Produtos Veterinários Ltda. (Toledo/PR) 

    -Safeeds Nutrição Animal Ltda (Toledo/PR) 

    -CJ do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (São Paulo/SP) 

    -Incasa S/A (Joinville/SC) 

 

Acontece 

Feicorte 

A 11ª edição da Feira Internacional da Cadeia Produtiva de Carne apresenta quatro módulos: feira 

de negócios, exposições nacionais das raças bovinas de corte, leilões e Congresso Internacional 

Feicorte. Em estande próprio, o SINDIRAÇÕES tem participação confirmada e espera receber a 

visita de todos seus colaboradores. 

Quando: de 14 a 18 de junho 

Onde: Centro Imigrantes – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda, São Paulo, SP 

Informações: www.feicorte.com.br 

 


