
 

 

15 de janeiro de 2007 

 

Em destaque 

Contato Internacional 

Na segunda quinzena deste mês, o presidente do SINDIRAÇÕES, Mario Sergio Cutait, e 

diretores da entidade embarcam para Atlanta (EUA), onde participarão da International 

Feed Expo. Organizado pela AFIA (Federação Norte-Americana da Indústria de Alimentação 

Animal), este é o maior evento mundial em alimentação animal. Um dos objetivos da 

viagem é reunir-se com representantes da América Latina para conversar sobre a 

fundação da Confederação Latino-Americana de Alimentação Animal, que reunirá os 

maiores produtores do setor no continente. A comitiva do SINDIRAÇÕES também deve 

voltar ao Brasil com o programa técnico finalizado do II Global Feed & Food 

Congress  –  que acontece em São Paulo, de 16 a 18 de abril de 2007. 

 

Acontece 

Contribuição Sindical Patronal 2007 

Com o início do Ano Fiscal 2007, um dos primeiros compromissos empresariais é o 

recolhimento da Contribuição Sindical Patronal – instituída pelo Governo Federal, por 

meio do Ministério do Trabalho, para a manutenção do sistema sindical confederado. A 

contribuição é distribuída da seguinte forma: 60% para o sindicato da categoria, que 

emite a guia de contribuição; 25% para a Federação das Indústrias do Estado, 10% 

para a CNI – Confederação Nacional das Indústrias; e 5% para a Secretaria de 

Relações Intersindicais, do Ministério do Trabalho. 

 

O SINDIRAÇÕES é a única entidade habilitada, jurídica e legalmente, em nível 

nacional,  para receber a contribuição das empresas que atuam com a alimentação 

animal. Fazem parte deste setor as empresas que fabricam, importam e comercializam 

rações; todo e qualquer alimento para animais de estimação; premix; suplementos 

minerais; ingredientes para as indústrias de alimentação animal; insumos como 

vitaminas, aminoácidos, microminerais; e de todos os aditivos alimentares para 

animais. 



 

 

 

Convidamos todos nossos associados a conhecerem melhor nosso sindicato, a 

participarem conosco no trabalho cotidiano pelos negócios do setor de alimentação 

animal, e a nos prestigiarem no Recolhimento da Contribuição Sindical Patronal. 

 

Dúvidas sobre a Guia de Recolhimento, Instruções de Cálculos e Formas de 

Recolhimento, por favor, ligue para (11) 3541-1212 , com Alvino, Fernanda ou João 

Prior. 

 

Certificação 

A Manufaturação de Produtos para Alimentação Animal PREMIX Ltda., de Patrocínio Paulista 

(SP), é a mais recente empresa certificada com o programa de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) do SINDIRAÇÕES. Ela recebeu o selo do nível Básico, que se refere à 

produção de suplementos minerais e rações para alimentação animal, excluindo rações 

peletizadas, e é válido até 13 de dezembro de 2009. Ao todo já são 14 empresas certificadas pelo 

programa de BPF do SINDIRAÇÕES. 

 

Agenda 

II Global Feed & Food Congress Brazil 

Depois do sucesso da primeira edição, em 2005, a FAO/ONU (Food and Agricultural 

Organization/Organização das Nações Unidas) e a IFIF (International Feed Industry 

Federation) realizam no Brasil, pela segunda vez, o “Global Feed & Food Congress”. 

O evento é organizado pelo Sindirações e tem como tema principal “Sustentabilidade: 

Produzindo para o bem-estar de todos com qualidade, segurança, responsabilidade, 

preservando o meio-ambiente”. As inscrições já estão abertas. 

Quando: 16 a 18 de abril de 2007. 

Onde: IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa / Hospital Sírio Libanês) 

          Rua Coronel Nicolau dos Santos, 69 – Bela Vista – São Paulo/SP 

Investimento: R$ 1 mil (até 31 de dezembro); R$ 1.150 (até 28 de fevereiro) e R$ 

1.380 (até 10 de abril). 

Informações: www.globalfeed-food.com.br ou pelo telefone (11) 3873-6866. 



 

 

 

V Simpósio da Asbram 

A cada dois anos a ASBRAM reúne empresários, técnicos, produtores, além de 

representantes do MAPA e de órgãos de pesquisa e ensino no Simpósio Nacional da 

Indústria de Suplementos Minerais. A 5ª edição do evento será realizada em novembro 

de 2007, em São Paulo, e contará com palestrantes nacionais e internacionais, que 

apresentarão resultados de pesquisas sobre os benefícios da suplementação e dados 

do mercado, além de diversas palestras com temas empresariais, ministradas por 

especialistas e expoentes da comunicação.  

Quando: 22 de novembro de 2007. 

Onde: São Paulo/SP 

Informações: www.asbram.org.br 

 


