
 

 

17 de maio de 2007 

Em destaque 

Codex Alimentarius 

Flávia de Castro, Coordenadora Técnica e da Qualidade do Sindirações, participou da reunião entre o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o GT 18 (Grupo Brasileiro de Resíduos de 

Medicamentos Veterinários), do Codex Alimentarius. O encontro aconteceu em Brasília e deu início às 

discussões sobre os estudos dos Limites Máximos de Resíduo de flavomicina e bacitracina de zinco. Além de 

técnico, o assunto é estratégico para a indústria e, para ser resolvido, exige o trabalho dos setores público e 

privado – incluindo exportadores, misturadores, fabricantes e integrações. 

Campanha 

Asbram e Andifós – associações parceiras do Sindirações – se juntaram para lançar sua primeira campanha 

publicitária. Com anúncios na mídia impressa, TV e Internet, a ação tem como objetivo informar e 

sensibilizar pecuaristas sobre a importância do uso correto da suplementação. Os anúncios reforçam também 

o efeito multiplicador da suplementação. A técnica é eficiente, representa um pequeno investimento – apenas 

1% do que o gado consome; e tem retorno garantido, pois aumenta a lucratividade na cria, recria e engorda do 

gado.    

Institucional 

Novo associado 

O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas à Doux Frangosul Agro Avícola Industrial (RS). A empresa integrará as 

Diretorias Setoriais de Fabricantes de Rações e de Fabricantes Suprimento de Origem Vegetal. 

Boas Práticas de Fabricação  

As fabricantes de rações DISPA e Cargill foram as duas primeiras empresas certificadas pelas novas normas 

do Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro, programa de Boas Práticas de Fabricação do 

SINDIRAÇÕES. Em abril, o programa foi formalmente reconhecido pelo EurepGAP. Para conquistar o 

benchmarking, o Feed & Food Safety incorporou requisitos de gestão e de legislação européia. A DISPA 

recebeu a certificação no nível BPF e a Cargill no nível HACCP. 

 



 

 

Agenda 

Conferência Apinco 2007 

A FACTA (Fundação Apinco de Ciências e Tecnologias Avícolas) promove em maio a 25º edição da 

Conferência Apinco, que discutirá assuntos ligados à produção avícola. Entre os temas das palestras estão a 

certificação de HACCP em fábricas de ração e a adequação de abatedouros para a exportação. 

Quando: De 29 a 31 de maio de 2007. 

Onde: Mendes Convention Center 

      Santos/SP 

Informações: www.facta.org.br  

 


