
 

 

19 de junho de 2006 

 

Com a palavra 

Segurança alimentar e dos alimentos 

Um ponto de grande relevância para o SINDIRAÇÕES é a rastreabilidade da cadeia, sempre 

preconizando a segurança alimentar e o alimento seguro. Assim, a entidade certifica as empresas 

que aplicam as BPFs, Boas Práticas de Fabricação, e programas de controle de pontos críticos. 

As atividades que visam a garantir a total segurança do setor continuam. No dia 21 deste mês, 

como parte do programa Alimento Seguro, o Working Group EurepGAP IFA realiza mais uma 

reunião na sede do SINDIRAÇÕES. 

Comunicação – SINDIRAÇÕES 

 

Na última hora 

Rumo à Bélgica 

A coordenadora da Comissão BPF, Rosemary Bichara, e a coordenadora técnica do 

SINDIRAÇÕES, Flávia Castro, estão na Bélgica. No dia 22 próximo, as profissionais representarão 

o Brasil no 29º Encontro Anual da FEFAC, Federação Européia das Indústrias de Alimentação 

Animal, e ministrarão uma palestra. Elas também terão um encontro com o presidente da FEFAC, 

Martin Tielen. “Além de falarmos sobre sustentabilidade, discutiremos o papel das entidades de 

classe do setor e a integração mundial das mesmas, os planos e a harmonização das normas, e a 

implantação das BPFs da FAO. Conversaremos ainda a respeito dos programas privados de 

certificação de qualidade de processos e de produtos”, adianta Flávia. 

  

Questões sobre a carne 

Recentemente, representantes do SINDIRAÇÕES reuniram-se com Antônio Jorge Camardelli, 

diretor-executivo da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, para 

discutir assuntos de interesse comum e alinhar pensamentos na busca de uma cadeia produtiva 

mais forte. 

 

Em destaque 

Para o bem da natureza 



 

 

Preocupado com a sustentabilidade do meio ambiente, o SINDIRAÇÕES, por meio de seu Comitê 

de Aditivos Nutricionais, vem firmando parcerias com importantes centros de pesquisa: USP, 

EMBRAPA e Universidade Federal de Viçosa. Os pesquisadores têm como meta analisar o 

impacto ambiental de diferentes balanços nutricionais utilizados na produção de aves e suínos. 

 

Institucional 

Profissionais cada vez mais qualificados 

Com o objetivo de adquirir mais conhecimento, colaboradores do departamento técnico do 

SINDIRAÇÕES acabam de filiar-se à ABRAPA, Associação Brasileira para a Proteção dos 

Alimentos. E, como novos membros, já participaram de diversos eventos: 5º Simpósio Internacional 

ABRAPA de Inocuidade de Alimentos, 3º Seminário ITAL de Segurança Alimentar e 9º Simpósio 

Brasileiro de Microbiologia de Alimentos. 

 

Parceira 

A Vicato Alimentos Ltda., situada em Sananduva, Rio Grande do Sul, é a mais nova associada do 

SINDIRAÇÕES. Seja bem-vinda! 

 

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 20 a 24 de junho 

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

Informações: www.feicorte.com.br 

 

Seminário da ABMR&A 

O 6º Seminário ABMR&A, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, tratará da 

cadeira produtiva da carne bovina. 

Quando: 23 de junho 

Onde: Auditório 5, parque de exposições da Feicorte 



 

 

Informações: www.feicorte.com.br 

 

Errata da edição anterior 

Na notícia intitulada “Menos impostos”, a porcentagem correta na redução da base de cálculo para operações 

interestaduais é 60%, e não 6%. 

 


