
 

 

30 de janeiro de 2007 

 

Em destaque 

Novidades  

O SINDIRAÇÕES começa 2007 com novidades para seus associados. O programa de segurança 

alimentar do sindicato foi reformulado e passa a se chamar Feed & Food Safety – Gestão do 

Alimento Seguro, que substitui o antigo BPF. Mais amplo, o Feed & Food Safety incorpora o 

processo de certificação que garante a equivalência com o EurepGAP. As novas diretrizes do 

programa estão disponíveis no site da entidade: www.sindiracoes.org.br.   

 

Institucional 

Novo parceiro 

O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas à Mettalloys & Chemicals Comercial Ltda., com sede em São Bernando do 

Campo (SP). A empresa fará parte da Diretoria Setorial de Comerciantes e Traders. 

 

Parceria Internacional 

A Rússia, por meio da Fosprom e da International Industrial Academy, é a mais nova integrante da IFIF 

(International Feed Industry Federation). Vale lembrar que o SINDIRAÇÕES é o representante brasileiro no 

conselho da associação internacional. 

 

Acontece 

II Global Feed & Food Congress 

A segunda edição do “Global Feed & Food Congress” – que acontece entre os dias 16 e 18 de abril de 2007, 

em São Paulo – já conseguiu importantes patrocínios. O banco de investimentos holandês e as empresas da 

cadeia de alimentos PotashCorp, Purina (Cargill Nutrição Animal), BASF e Monsanto asseguraram apoio ao 

Congresso. Outras três empresas do setor – Analytical Solutions, Mosaic e SGS – ao lado do SINDIRAÇÕES, 

organizador do evento, já garantiram presença no local com estandes. A três meses do II Global Feed & 

Food Congress, a organização do Congresso negocia as últimas cotas e estandes do evento. As empresas 

interessadas podem entrar em contato com Ricardo Zucas, pelo telefone 3541-1212 ou pelo e-mail 

ricardo@sindiracoes.org.br.  

 

Segurança dos Alimentos 



 

 

A Coordenadora Técnica do SINDIRAÇÕES, Flávia de Castro, é uma das palestrantes do IV Simpósio sobre 

Manejo e Nutrição de Aves e Suínos, que acontece em março. A participação de Flávia acontece no segundo 

dia do evento. Durante sua palestra, ela apresenta o programa Feed & Food Safety – Gestão do Alimento 

Seguro, do SINDIRAÇÕES, e fala sobre a importância de garantir a segurança na produção de toda a cadeia 

de alimentos. 

 

Agenda 

IV Simpósio sobre Manejo e Nutrição de Aves e Suínos  

O Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA) realiza o IV Simpósio sobre Manejo e Nutrição de Aves e 

Suínos. O evento aborda assuntos de interesse de todo o setor como manejo e nutrição em aves e suínos, além 

de ingredientes e tecnologia para produção de alimentos. 

Quando: 1 e 2 de março de 2007. 

Onde: Auditório da Fundetec BR 277 km 573 – Trevo São João  

          Cascavel/PR 

Informações: No site www.cbna.com.br. 

 

Ave Expo 2007 & II Fórum Internacional de Avicultura 

Durante três dias, a Ave Expo 2007 e o II Fórum Internacional de Avicultura apresentam seminários e painéis 

de mercado com temas atuais e importantes para toda cadeia produtiva avícola. 

Quando: De 7a 9 de março de 2007. 

Onde: Estação Embratel Convention Center 

           Curitiba/PR 

Informações: www.aveexpo.com.br ou pelo e-mail info@aveexpo.com.br. 

 

 

 


