
De 20 a 30 de novembro de 2007
  
  
DESTAQUE 
  

Sindirações define diretrizes para próximo triênio 
O Conselho Administrativo e Fiscal do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) se reúne 
no dia 14 de dezembro, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, para avaliar as 
diretrizes para o triênio 2007/2010. 
  
No último dia 23 de outubro, o presidente Mario Sergio Cutait, o diretor executivo Ariovaldo Zanni e mais 18 diretores 
setoriais do Sindirações estiveram reunidos para traçar as diretrizes voltadas à sustentabilidade de toda cadeia de 
produção. O grupo priorizará 36 metas – alinhadas aos pilares isonomia, segurança alimentar, representatividade e 
comércio justo –, que serão divulgadas após a análise do Conselho Administrativo e Fiscal. 
  
  
INSTITUCIONAL 
  

Nova empresa associada 
O Sindirações dá as boas-vindas a sua mais nova empresa associada: Alltech do Brasil Agroindustrial Ltda., 
companhia multinacional de biotecnologia que fornece soluções naturais para as indústrias de ração e alimentos. Foi 
fundada em 1980 pelo Dr. Pearse Lyons e, atualmente, tem escritórios em mais de 85 países. Com sede em 
Lexington, Kentucky (EUA), possui 1.700 funcionários. No Brasil, suas instalações estão localizadas no Paraná. Para 
mais informações sobre a empresa visite www.alltech.com.br. 
  

Novidade na Diretoria Setorial de Premixes 
Augusto J. Adami, gerente de Negócios de Nutrição e Saúde Animal da DSM, passou a administrar os projetos da 
Diretoria Setorial de Premixes do Sindirações, assumindo, assim, a função de diretor setorial. 
  
  
ACONTECE 
  

Workshop Sindirações de Comex acontece no próximo dia 13 
Com o tema “Gestão dos Processos e Isonomia entre o MAPA e Clientes”, o Sindirações está organizando um 
workshop sobre comércio exterior. Dirigido a importadores em geral, despachantes aduaneiros e associados, o evento 
acontece no dia 13 de dezembro, das 8 às 18h, no Tulip Inn Interative Flat, em São Paulo.  
  
Entre os palestrantes que já confirmaram presença estão autoridades do Departamento de Fiscalização de Insumos 
Pecuários (DFIP) e do Serviço de Gestão da Vigilância Agropecuária do MAPA (Vigiagro) em Brasília/DF, além da 
Superintendência Federal de Agricultura do Estado de São Paulo (SEFAG/SP). Mais detalhes no Sindirações, pelo 
telefone (11) 3541-1212. 
  

Nova edição do Curso de BPF do Sindirações acontece em janeiro 
Está agendado para o período de 21 a 24 de janeiro de 2008, das 8h30 às 17h30, em São Paulo, o 22º Curso de 
Implementação de Boas Práticas de Fabricação e Formação de Auditores Internos do Sindicato Nacional da Indústria 
de Alimentação Animal (Sindirações). O treinamento de 32 horas é pautado na Instrução Normativa nº 4 de 23 de 
fevereiro de 2007 e no “Manual do Programa Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro” do Sindirações.  
  
Aplicado pelos instrutores da Fundação Vanzolini USP e SGS do Brasil, o curso é dirigido aos diretores, gerências, 
supervisores, chefes efetivos e colaboradores envolvidos na produção e no controle de qualidade das indústrias de 
alimentação animal. O curso de BPF prepara seus participantes para futuras auditorias de certificação do programa 
específico da entidade, alerta para a importância da prevenção na fabricação de produtos seguros; fornece aos 
participantes os conceitos e benefícios de BPF; estabelece o comprometimento da equipe responsável pela 
implantação das boas práticas; capacita para a implantação e monitoramento das Boas Práticas de Fabricação, além 
de qualificar os profissionais para execução de auditorias internas.  
  
Regulamentação MAPA – Vale lembrar que expira em 1º de março de 2008 o prazo para a entrega do Plano de 
Implementação das Boas Práticas de Fabricação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os 
produtores e fracionadores de alimentos para animais ainda terão mais 180 dias, após o prazo de entrega do plano, 
para atender às especificações contidas no regulamento Prático e Roteiro de Inspeção do MAPA. 
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Inscrições: 
• Até 31/12/2007 (sujeito a disponibilidade de vagas): 
R$ 1.200,00 para associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  
R$ 1.500,00 para não associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  
• A partir de 02/01/2008 (sujeito a disponibilidade de vagas): 
R$ 1.500,00 para associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  
R$ 1.800,00 para não associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  
  
Serviço: Curso de Boas Práticas de Fabricação  
Local: a definir (São Paulo). 
Data: 21 a 24 de janeiro de 2008.  
Horário: das 8h30 às 17h30. 
 

Mais informações no telefone (11) 3541-1212 ou pelos e-mails silvana@sindiracoes.org.br (para assuntos técnicos) e 
tais@sindiracoes.org.br (para inscrição e assuntos administrativos). 
. 
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