
 

 

24 de abril de 2007 
 
Em destaque 
 
Produção Sustentável 
Como produzir alimentos seguros para todos respeitando o meio ambiente e assegurando o bem-
estar da população? Esta foi a principal questão debatida no II Global Feed & Food Congress Brazil 
2007. Durante três dias, cerca de 500 pessoas provenientes de mais de 40 países se uniram para 
discutir o tema em 74 palestras. 
 
Uma iniciativa da FAO/ONU (Food and Agricultural Organization/Organização das Nações 
Unidas) e da IFIF (International Feed Industry Federation), o Global Feed & Food Congress foi 
organizado pelo Sindirações (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal). Com o tema 
“Sustentabilidade: Produzindo para o bem-estar de todos com qualidade, segurança, 
responsabilidade, preservando o meio ambiente”, o evento aconteceu em São Paulo, de 16 a 18 de 
abril de 2007. Pela segunda vez, o Brasil foi escolhido para sediar o evento, por sua importância 
para a agricultura mundial e sua experiência em produzir alimentos de qualidade. 
 
Um dos destaques do evento foi a introdução do novo Codex Alimentarius Para Alimentação 
Animal. O documento traz as novas orientações da Comissão do Codex para fabricação e utilização 
de alimentos para animais. Para ajudar a divulgar as diretrizes do Codex para um número maior de 
países, IFIF e FAO juntaram-se para produzir o Feed Manual – um guia que explica os conceitos do 
Codex, tornando-os mais acessíveis para as indústrias do setor. A primeira versão do Feed Manual 
também foi apresentada pelas entidades durante o II Global Feed & Food Congress. 
 
Nutrição e Meio-ambiente 
Durante o II Global Feed & Food Congress, a Diretoria de Aditivos Nutricionais do 
SINDIRAÇÕES apresentou estudos que comprovam que a nutrição de precisão – com o uso de 
aditivos na alimentação animal – contribui para a preservação ambiental. Os aditivos ajudam a 
aumentar a taxa de utilização dos nutrientes, evitando que as proteínas não aproveitadas 
transformem-se em dejetos prejudiciais ao meio ambiente e ao bem-estar, tais como nitrato, fósforo 
e micro minerais.  
 
Associação Latino-Americana 
Representantes da FAO/ONU e da indústria de alimentação animal do Brasil, Argentina, Chile, 
Colômbia, México, Peru e Uruguai reuniram-se no segundo dia do II Global Feed & Food Congress 
para definir a criação da Associação Latino-Americana das Indústrias de Alimentos para Animais. 
A nova entidade servirá de porta-voz para a indústria da região e terá como objetivo defender seus 
interesses junto aos governos federais e a outras organizações internacionais. O próximo passo para 
a organização da Associação Latino-Americana das Indústrias de Alimentos para Animais é definir 
sua diretoria e estatuto.  
 
EurepGAP – Conquista Histórica 
O II Global Feed & Food Congress foi marcado ainda pela assinatura do acordo de equivalência 



 

 

entre os programas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) do Sindirações e do EurepGAP – 
protocolo de boas práticas agrícolas da associação européia de supermercados e varejistas 
responsável pela certificação de fazendas produtoras de frutas, café, flores, bovinos, suínos, aves, 
peixes e alimentos para animais. Trata-se do único programa do mundo em alimentação animal a 
ser reconhecido pelo Eurep (Euro-Retailer Produce Working Group) e o único do Brasil no que diz 
respeito à segurança de alimentos. O Brasil foi o primeiro país no mundo a conquistar esta parceria. 
O Eurep é uma organização criada em 1997, por um grupo de supermercados europeus, para definir 
os padrões de qualidade dos produtos consumidos, que representa 75% do segmento na Europa.  
 
Com o reconhecimento dessas normas de segurança de alimentos e responsabilidade social pelo 
Eurep, o Brasil conseguirá manter, valorizar e aumentar o acesso de seus produtos agrícolas e 
processados a toda União Européia, um dos principais mercados importadores de alimentos para 
animais e de carnes para consumo humano.  
 
O nível reconhecido pelo EurepGAP é o Internacional – ou Nível 3 do Programa Feed & Food 
Safety Gestão do Alimento Seguro do SINDIRAÇÕES, que além de BPF e HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point), inclui requisitos da gestão e de legislação européia. O escopo 
do programa reconhecido pelo EurepGAP abrange a certificação de premixes, suplementos minerais 
para bovinos, concentrados e rações. Excluem-se ingredientes e rações medicamentosas. Esta 
extensão do escopo é uma grande vitória da entidade brasileira. 
 
Institucional 
 
Novas Parcerias 
O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas a quatro novos associados: 
 
 - Avipal S/A - Porto Alegre/RS;  
 - Cooperativa Central Oeste Catarinense AURORA - Chapecó/SC; 
 - Rações Duvale - Muçum/RS; e 
 - Suprenorte Agropecuária - Rondonópolis/MT.  
 
As empresas farão parte da Diretoria Setorial de Fabricantes de Rações e Suplementos. 
 
Agenda 
 
IX Simpósio Sobre Manejo e Nutrição de Bovinos  
No mês de maio, o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA) promove o IX Simpósio Sobre 
Manejo e Nutrição de Bovinos. O evento aborda assuntos de interesse de todo o setor, como 
produção de ingredientes e tecnologia para produção de alimentos. 
Quando: De 9 a 11 de maio de 2007. 
Onde: Auditório da FAMASUL 
      Campo Grande/MS 
Informações: www.cbna.com.br  
 


