
 

 

30 de novembro de 2006 

 

Em destaque 

Publicada normativa de alimentos com medicamentos 

Uma das mais importantes pautas do setor de alimentação animal foi finalizada junto ao MAPA. Em 

21 de novembro, publicou-se a Instrução Normativa nº 65, que regulamenta a fabricação de 

alimentos para animais com medicamentos, incluindo as categorias de premix e suplementos no 

status até então restrito às rações medicamentosas. Segundo o Departamento Técnico do 

SINDIRAÇÕES, os procedimentos tornaram-se mais claros e práticos, porém mais rigorosos. 

 

Acontece 

Trabalhando sobre as normativas complementares 

A Coordenação de Produtos para Alimentação Animal, do Departamento de Fiscalização de 

Insumos Pecuários (DFIP/SDA/MAPA) – que regula e disciplina a inspeção e fiscalização dos 

estabelecimentos e produtos para alimentação animal a fim de regulamentar assuntos 

complementares à revisão do Decreto 76.986, de 6 de janeiro de 1976 – preparou minuta sobre a 

classificação e os registros de estabelecimentos e produtos destinados à alimentação animal e 

minuta para regulamentação da rotulagem de produtos destinados à alimentação animal. Tais 

documentos serão discutidos em audiência pública nos dias 12 e 13 de dezembro. 

 

Inscrições abertas para o II Global Feed & Food Congress 

Já é possível garantir lugar na segunda edição do Global Feed & Food Congress. Indústria, 

distribuidores, fornecedores e autoridades mundiais estarão presentes para discutir a produção de 

alimentos com qualidade, conformidade e disponibilidade, sempre com o foco no bem-estar e na 

preservação do meio ambiente. Com o tema “Sustentabilidade – o desafio do século”, o evento 

contará com três dias de palestras e debates, que irão abordar: 

- o que é sustentabilidade; 

- sustentabilidade e segurança alimentar; 

- sustentabilidade e saúde; 

- sustentabilidade e meio ambiente; 

- sustentabilidade e responsabilidade social; 

- sustentabilidade e bem-estar; 

- segurança de alimentos – o que é e como garantir; 



 

 

- biotecnologia;  

- a produção de alimentos para animais; 

- consumidor – percepção e confiança; 

- oportunidades de mercado; e 

- harmonização global, a FAO e o Codex Alimentarius. 

As inscrições podem ser feitas pelo site www.globalfeed-food.com.br. 

O II Global Feed & Food Congress ocorre de 16 a 18 de abril de 2007, entre 8 e 18 horas, no 

Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, situado na Rua Coronel Nicolau dos 

Santos, 69, Bela Vista, São Paulo. 

 

Em pauta 

Fortalecendo relações na América Latina 

Flavia de Castro, coordenadora do Departamento Técnico, da Qualidade e Comunicação do 

SINDIRAÇÕES, e Sérgio Morgulis, diretor da entidade e presidente da ASBRAM, estiveram em 

Santiago, no Chile, para o 20º Congresso Pan-americano de Ciências Veterinárias e o 14º 

Congresso Chileno de Medicina Veterinária. Participaram ainda do evento paralelo da FAO sobre 

Boas Práticas de Fabricação na alimentação animal – ocasião em que ministraram palestra para 

personalidades como Daniela Battaglia, da FAO Roma; Leonardo Mascitelli, consultor da FAO para 

América Latina e Caribe e assessor da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentos da 

Argentina (SAGPyA); e Teresita Bianchi, do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade 

Agroalimentar, também da Argentina (SENASA). 

Aproveitando a viagem, os profissionais reuniram-se com representantes da FAO para América 

Latina e Caribe envolvidos em produção e saúde animal: José Graziano da Silva, Moises Vargas-

Terán e Tito Díaz. A discussão abordou várias questões: os trabalhos para o setor de alimentação 

animal brasileiro, a interação com a IFIF/FAO, o apoio ativo na promoção do II Global Feed & Food 

Congress, o projeto conjunto entre SINDIRAÇÕES e MAPA de treinamento nacional por regiões 

para a implementação de BPF em todas as fábricas do Brasil, e a necessidade de formar uma 

aliança latino-americana, entre outros itens. “Nossa estada foi muito positiva. Estabelecemos 

contatos importantes e conseguimos divulgar nossas metas e nossos trabalhos”, afirma Flavia. 

 

Bioeletricidade em foco 

Eduardo Amorim, membro da Diretoria Executiva do SINDIRAÇÕES, promoveu em Ribeirão Preto 



 

 

– onde é diretor regional da FIESP – um importante seminário sobre bioeletricidade. O evento 

contou com a participação de vários envolvidos no setor de energia elétrica: geradores, 

distribuidoras, consumidores e representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

O objetivo da reunião foi debater acerca do aumento excessivo do custo de energia para as 

indústrias. Foi discutida a proposta de a ANEEL direcionar 30% do fornecimento de luz para o 

mercado livre; ou seja, o consumidor passaria a comprar diretamente das fontes geradoras. Falou-

se também sobre a possibilidade de utilizar o excedente das usinas de açúcar e álcool para a 

produção de eletricidade. Segundo estimativas, 1/3 da cana colhida transforma-se em açúcar e 

álcool; o restante vira bagaço ou são folhas. Essa matéria-prima, antes desprezada, pode ser 

usada como biomassa para a geração de energia. E as usinas estão localizadas próximas às redes 

de distribuição – o que evita grandes investimentos para viabilizar o projeto. Esta é uma questão 

que deve ser melhor analisada. Todo o empresariado industrial precisa se aliar e pressionar a 

ANEEL para que sua função de reguladora seja de fato exercida. 

 

Na última hora 

Encontro de CEOs 

O presidente mundial da Basf, Jürgen Hambrecht, esteve recentemente no Brasil para conhecer as 

alternativas de fontes renováveis desenvolvidas no País. Em um jantar especial, Hambrecht 

convidou líderes de empresas importantes para discutir projetos nessa área. Dentre as presenças 

ilustres, estava Mario Sergio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES. 

 

Agroindústria 

No dia 22 de novembro, com o intuito de fortalecer as relações do SINDIRAÇÕES com a 

agroindústria, a coordenadora técnica, da qualidade e comunicação Flavia de Castro ministrou 

palestra em workshop da Sadia sobre o tema “Legislação atual e tendências para o setor de 

alimentação animal, nacional e internacionalmente”. 

 

Análises de resíduos químicos 

O programa complementar de resíduos para a União Européia será submetido à Microbioticos 

Análises Laboratoriais, empresa situada em Campinas, SP. A autorização provisória foi concedida 

pela Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA por seis meses (prorrogável por igual período). 

O objetivo é que o laboratório realize análises de resíduos químicos em matrizes de origem animal 



 

 

a fim de garantir a segurança dos alimentos. A publicação da Portaria ocorreu em 20 de novembro. 

 

SAPIA 

Entre os dias 13 e 14 de novembro, o SINDIRAÇÕES participou do Sistema de Aperfeiçoamento 

da Indústria de Alimentos (SAPIA) sobre procedimentos aduaneiros – fator de competitividade na 

produção e nas relações internacionais. Juntamente com Marcos de Sá, do Serviço de Gestão da 

Vigilância Agropecuária (VIGIAGRO), Janaina Garçone e Vânia Loyola, ambas do Departamento 

de Fiscalização de Insumos Pecuários (DFIP), foram discutidos assuntos sobre a atuação do 

MAPA. Como resultado, elaborou-se uma lista de solicitações ao Ministério, já encaminhada pelo 

SINDIRAÇÕES via Câmara Setorial. 

 

Institucional 

Cutait lidera área de Insumos em organismo da FIESP 

O presidente do SINDIRAÇÕES, Mario Sergio Cutait, acaba de assumir a subdivisão de Insumos 

do recém-criado Departamento do Agronegócio da FIESP. Sob a direção de Benedito Silva 

Ferreira, o Departamento conta com outras três áreas: Agroindústria, conduzida por Edmundo 

Klotz; Agropecuária, comandada por Hygino Antonio Baptiston; e Comércio Exterior, dirigida por 

Marcos Sawaya Jank. 

 

 

Evolução constante 

O SINDIRAÇÕES está em contato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS) e a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). A meta é obter linhas de crédito para modernizar as 

empresas do setor de alimentação animal. 

 

Agenda 

IV Simpósio sobre Manejo e Nutrição de Aves e Suínos 

Realização Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA); co-promoção Embrapa Suínos e Aves. 

Quando: 1 e 2 de março de 2007 

Onde: Auditório da FUNDETEC – Rod. BR 277, Km 573, Trevo São João, Cascavel, Paraná 

Investimento: até 16 de fevereiro, R$ 300; após esse período, R$ 350. Sócios do CBNA e 

estudantes pagam tarifas diferenciadas 



 

 

Informações: (19) 3232-7518 ou cbna@lexxa.com.br 

 

V Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos 

Promovido pela Associação Paulista de Avicultura (APA), 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 

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 

 


