
 

 

11 de outubro de 2006 
  
Com a palavra 
 
GCNA e CCobra firmam parceria 
Formado por empresas do ramo de alimentação animal e coordenado por Joel 
Ferreira, o GCNA (Comitê de Crédito e Cobrança) do SINDIRAÇÕES reuniu-se 
recentemente com membros do Comitê CCobra do SINDAN (Sindicato Nacional 
das Indústrias de Produtos para Saúde Animal). O encontro marcou o início de 
uma importante parceria entre as entidades, cujo principal objetivo é a otimização 
do processo de análise de crédito, reduzindo, assim, os custos operacionais. 
Comunicação - SINDIRAÇÕES 
  
Na última hora 
 
Membros da IFIF em Roma 
Termina hoje, 11 de outubro, em Roma, Itália, o encontro com o board da IFIF 
(International Feed Industry Federation) e da FAO/ONU, que conta com a 
participação de Mario Sergio Cutait e Nelson Chachamovitz, presidente e vice-
presidente do SINDIRAÇÕES. Os presentes discutem a promoção do II Global 
Feed&Food Congress, o apoio de outras organizações internacionais ao evento e 
seu programa técnico. Também faz parte da pauta a implementação do Manual 
GMP da FAO e a constituição do Comitê de Especialistas da IFIF/FAO. Mais 
informações em breve. 
  
Mais uma empresa certificada em BPF Avançado 
A unidade Inhumas (GO), da Cargill Nutrição Animal (Agribrands Purina), acaba 
de ser certificada em BPF Avançado (BPF e APPCC) para o escopo de produção 
de ração, premix, suplemento mineral e alimentos compostos para bovinos, 
suínos, aves em geral, frangos de corte, eqüinos, coelhos, avestruzes, cabras e 
ovelhas. Essa é a terceira unidade da Cargill a receber o selo do programa 
SINDIRAÇOES Feed&Food Safety – Gestão do Alimento Seguro. 
  
Missão no Rio Grande do Sul 
Em setembro, eles estiveram em Santa Catarina; neste mês, representantes do 
SINDIRAÇÕES visitaram diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. 
Assim, a delegação pôde apresentar os serviços da entidade para as 
agroindústrias da região, além de estreitar relacionamento com empresas 
associadas e a superintendência do MAPA-RS. 
  



 

 

Em destaque 
 
SINDIRAÇOES na nova Diretoria do CBNA 
Em assembléia geral no dia 6 de outubro, foi eleita a nova Diretoria do CBNA 
(Colégio Brasileiro de Nutrição Animal), da qual faz parte a engenheira agrônoma 
Flavia de Castro, Coordenadora Técnica, de Qualidade e Comunicação do 
SINDIRAÇÕES. A composição tem como bandeira a manutenção dos valores 
éticos do CBNA e da consistência técnica de seus membros, com oportunidades 
para novos profissionais e compromisso de parceria entre CBNA e 
SINDIRAÇÕES. 
Fundado em 1985, o CBNA é uma sociedade científica de pesquisas, cultural e 
educacional, que congrega profissionais, pesquisadores e entidades atuantes no 
campo da agroindústria de nutrição animal. João Domingos Biagi, professor titular 
da Universidade Estadual de Campinas e membro do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, assume a presidência. Biagi tem 
experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em engenharia de 
processamento de produtos agrícolas, atuando principalmente em secagem, 
eficiência, qualidade, grãos, sementes e secadores. Confira os demais integrantes 
da Diretoria para o próximo biênio: 
Vice-presidente: Godofredo Miltenburg; 
Secretário: Valdomiro Miyada; 
Tesoureiro: José Eduardo Butolo; 
Suplentes de Diretoria: Flavio Serafini, José Fernando Menten e Otto Junqueira; 
Conselho Fiscal: Alfredo Navarro, Eduardo Afonso Butolo, José Roberto Sartori, 
Leandro Hackenhaar e Regis Regina; 
Comissão Técnica: Marcio Ceccantini e Aulus Carciofi; 
Comissão Intercâmbio e Divulgação: Douglas de Faria e Gustavo de Lima; 
Comissão para Assuntos Especiais: Flavia de Castro e Luiz Edivaldo Pezzato; e 
Conselho Consultivo: Brenno Andrade, José Eduardo Butolo, Kango Ohashi, 
Manoel Becker e Walter Araújo. 
  
Parceria de sucesso entre SINDIRAÇÕES e SENAI 
Liderada pelo Comitê de Recursos Humanos do SINDIRAÇÕES, sob a 
coordenação de Edson Tinelli, a parceria entre o Sindicato e o SENAI/FIESP 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo) prevê a criação de um curso profissionalizante para capacitação e 
formação de gerentes e técnicos de fábricas de alimentação animal. No dia 9 de 
outubro, os membros do Comitê foram apresentados às entidades envolvidas no 
projeto, e iniciou-se o plano de implantação e desenvolvimento do curso, com a 



 

 

discussão dos critérios básicos para o ensino e da formatação do conteúdo a ser 
ministrado. 
Além disso, o SINDIRAÇÕES pleiteia nova parceria para que consultores do 
SENAI colaborem na implementação de BPF (Boas Práticas de Fabricação) nas 
indústrias do setor. 
  
Institucional 
 
Área técnica do SINDIRAÇÕES recebe reforço 
Nesta divisão, os assuntos são numerosos e bastante complexos. Lá, definem-se 
as estratégias de representação e defesa dos interesses de todos os associados. 
Agora, Nelson Chachamovitz, vice-presidente da entidade, une forças com o 
médico veterinário Ariovaldo Zanni na liderança da área técnica do 
SINDIRAÇÕES. “Meu grande desafio será garantir a segurança alimentar e dos 
alimentos – uma preocupação internacional”, sustenta Zanni, que atualmente 
responde também pela gerência geral do departamento de nutrição animal na 
América do Sul da BASF, uma das maiores empresas fabricantes de aditivos 
químicos. “Quero também fortalecer relacionamentos para que nossas ações 
sejam bem compreendidas por diretores e comissões setoriais”, conclui. 
No setor há 20 anos, Zanni foi gerente de marketing da Agroceres, atuando em 
nutrição animal e melhoramento genético de aves e suínos, além de acumular 
experiência na Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Mogiana Alimentos. 
  
Acontece 
 
Fórum SINDIRAÇÕES COAQUA 2006 – Cultivando Aqüicultores e 
Consumidores 
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, das 8 às 17h30 
Onde: Novotel Center Norte – Av. Zaki Narchi, 500, São Paulo, SP 
Investimento: R$ 180 para associados; R$ 200 para não-associados 
Informações: www.congressodepeixes.com.br 
  
Pork Expo 2006 



 

 

O SINDIRAÇÕES estará presente em estande próprio, e seu presidente, Mario 
Sergio Cutait, participará da abertura oficial. Em paralelo, serão realizados os 
seguintes eventos: II Congresso Latino-Americano de Suinocultura, Festival de 
Carne Suína, Apresentação de Trabalhos Científicos e ainda Curso de Cortes de 
Carcaça Suína. 
Quando: de 25 a 27 de outubro, das 8 às 20 horas 
Onde: Rodovia das Cataratas, Km 13 (acesso ao aeroporto), Foz do Iguaçu, 
Paraná 
Investimento: acesso aos estandes é gratuito; para assistir às palestras, 
congressistas pagam R$ 500 e estudantes R$ 350 
Informações: www.porkexpo.com.br 
  
Curso de BPF 
14ª edição do Curso de Implementação de BPF para Estabelecimentos de 
Produtos para Alimentação Animal e Formação de Auditores Internos. 
Quando: 28, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, das 8 às 18 horas 
Onde: São Paulo, SP (local a ser definido) 
Investimento: R$ 1.000 para associados; R$ 1.400 para não-associados 
Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 
  
V Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos 
Promovido pela APA (Associação Paulista de Avicultura), o evento visa ao 
intercâmbio de experiências e conhecimentos, difundindo novas alternativas para 
incremento da cadeia produtiva do ovo, tanto na parte técnica quanto na 
comercial. 
Quando: 14 e 15 de março de 2007, das 8 às 18 horas; abertura no dia 13 de 
março, às 19 horas 
Onde: Av. Presidente Vargas, 3.041, Vila Vitória II, Indaiatuba, SP 
Investimento: até 31 de janeiro, R$ 260; após esse período, R$ 310. Estudantes 
têm 50% de desconto. Professores e pesquisadores pagam tarifas diferenciadas 
Informações: www.apa.com.br 
 


