
 

 

08 de setembro de 2006 

Com a palavra 

Consultoria exclusiva para associados 

Por meio de seu programa Feed & Food Gestão de Alimento Seguro, o 

SINDIRAÇÕES passa a oferecer outro serviço exclusivo: Consultoria em Gestão 

de Segurança dos Alimentos (BPF, APPCC, EurepGAP, FAMI-QS, etc.) e ISO 

17025. Às sextas-feiras, um consultor especializado permanece à disposição dos 

associados, que têm a oportunidade de agendar reunião para esclarecimento de 

dúvidas e discussão de projetos de implementação dos sistemas, entre outras 

questões. Os encontros devem ser marcados com Tania Citero, pelo telefone (11) 

3541-1212 ou pelo e-mail tania@sindiracoes.org.br. 

Comunicação – SINDIRAÇÕES 

Na última hora 

Comitê de Clientes do MAPA 

Como representante do SINDIRAÇÕES, o assessor Tadeu Franco, da Diretoria de 

Comércio Exterior da entidade, participou recentemente da 9ª reunião do Comitê 

de Clientes do MAPA. Dentre os assuntos abordados, destacam-se: 

- necessidade de recursos humanos e equipamentos no MAPA; 

- criação do projeto Linha Azul MAPA; 

- exclusão da ANVISA na liberação de produtos registrados no MAPA; e 



 

 

- software de controle de processos de importação e exportação a ser instalado no 

aeroporto de Guarulhos e porto de Santos. 

Em destaque 

Mais empresas com o selo BPF 

Agora já são 11 as empresas certificadas em BPF e BPF Avançado. A Domino, 

situada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e duas unidades da Cargill 

(Agribrands Purina), uma localizada em Cascavel, Paraná, e outra em São 

Lourenço da Mata, Pernambuco, conquistaram o selo das Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) – normas que asseguram níveis internacionais de excelência 

em qualidade, higiene, padronização, controle de riscos e rastreabilidade. A 

certificação é promovida pelo SINDIRAÇÕES e auditada por renomadas empresas 

de verificação. 

O programa BPF Avançado encontra-se em processo final de equivalência com o 

EurepGAP para alimentos compostos. Tal reconhecimento possibilitará ao Brasil 

manter e valorizar o acesso de seus produtos agrícolas e processados à Europa, 

importante mercado importador de carnes e alimentos para animais. O EurepGAP 

é o protocolo de boas práticas agrícolas da associação européia de 

supermercados e varejistas europeus responsável pela certificação de fazendas 

produtoras de frutas, café, flores, bovinos, suínos, aves e alimentos para animais. 

 

Produção responsável de soja 



 

 

A criação de um organismo internacional que fará o monitoramento da produção 

global de soja. Essa foi a principal resolução do II Fórum Global de Soja 

Responsável, realizado recentemente em Assunção, no Paraguai, com a presença 

de representantes da cadeia produtiva da soja, dentre eles Nelson Chachamovitz, 

vice-presidente do SINDIRAÇÕES. Para aumentar a rentabilidade e minimizar 

impactos ambientais e sociais, os países exportadores de soja deverão adequar 

suas plantações de acordo com alguns princípios – todos a serem detalhados em 

até 18 meses pelo novo órgão. A organização será formada por produtores, 

indústria transformadora, comércio, entidades financeiras e aquelas ligadas à 

cadeia produtiva da soja. 

 

Institucional 

Novos associados 

Três novas empresas passam a fazer parte do quadro de associados do 

SINDIRAÇÕES: Caramuru Alimentos S.A., localizada em Itumbiara, Goiás; 

Cooperativa dos Ruralistas de Alpinópolis, com sede em Belo Horizonte, Minas 

Gerais; e Dispec do Brasil Ind. Com. Prod. Agropecuários Ltda, situada em 

Maringá, Paraná. Sejam bem-vindas! 

 

Acontece 

Simpósio Goiano sobre Manejo e Nutrição de Bovinos 



 

 

Organizado pelo CBNA (Colégio Brasileiro de Nutrição Animal), o evento tem 

apoio do SINDIRAÇÕES e co-promoção da ASBRAM. Mario Sergio Cutait, 

presidente do Sindicato, ministrará a palestra "Programa de qualidade e 

segurança de alimentos para bovinos e seus insumos". Sérgio Morgulis, 

presidente da ASBRAM e diretor de suplementos minerais do SINDIRAÇÕES, 

falará sobre "Identificação, qualidade e uso de suplementos minerais". 

Quando: 21 e 22 de setembro 

Onde: Auditório Augusto França da SGPA (Sociedade Goiana de Pecuária e 

Agricultura) – Rua 250, s/nº, bairro Nova Vila, Goiânia, GO 

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

 

Fórum SINDIRAÇÕES COAQUA 2006 – Cultivando Aqüicultores e 

Consumidores 

Atenção: inscrições abertas! 

Promovido pelo Comitê de Organismos Aquáticos do SINDIRAÇÕES, o evento 

reunirá empresários do setor produtivo, de processamento e distribuição, técnicos 

em aqüicultura e fornecedores de insumos e rações. Degustação e concurso 

gastronômico de pratos preparados com peixes e camarões produzidos em 

cativeiro também serão atrações. 

Quando: 25 de outubro 

Onde: Novotel Center Norte, São Paulo, SP 



 

 

Informações e inscrições: www.congressodepeixes.com.br 

 


