
 

 

31 de março de 2006 

 

Editorial 

Para integrar ainda mais nossos parceiros, lançamos mão, a partir de agora, de uma importante 

ferramenta de comunicação: a newsletter FastFeed. As notícias rápidas e objetivas ajudarão você 

a manter-se atualizado sobre nossas iniciativas, possibilitando uma participação cada vez mais 

ativa em nossos processos decisórios. Juntos, continuaremos a trabalhar arduamente com a 

finalidade de aprimorar a indústria de alimentação animal, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento do nosso Brasil. 

Comunicação – SINDIRAÇÕES 

 

Na última hora 

Regularização do setor 

Está em plena discussão o novo decreto que regulariza o setor de alimentação animal. 

Representantes do SINDIRAÇÕES e do Ministério da Agricultura se reúnem em Brasília para 

acertar a nova legislação. Aguarde novidades! 

 

SINDIRAÇÕES e ABCC trabalham juntos 

Com o objetivo de melhor servir seus associados na cadeia produtiva da carcinicultura, o 

SINDIRAÇÕES e a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC) firmam acordo 

inédito de cooperação. A parceria será de extrema importância para proporcionar uma alimentação 

animal compatível, segura e de qualidade. “Juntas, as organizações enfrentarão os entraves ao 

desenvolvimento do setor, seja em âmbito nacional ou internacional, e encontrarão as soluções 

para os mais diversos assuntos que possam surgir”, diz Itamar Rocha, presidente da ABCC. 

 

Em destaque 

Mercado de ração ascende 

Os plantéis pecuários se expandiram, e as ofertas de insumos como milho e soja tornaram-se 

abundantes. Somados, esses dois fatos possibilitaram à indústria de alimentação animal 

crescimento de 8,6% em 2005. A pecuária de corte foi o segmento que mais se destacou: o 

consumo de rações aumentou mais de 13%. Em 2006, em função das ameaças de crises 

sanitárias – febre aftosa e gripe aviária –, os números serão menos expressivos, mas o 



 

 

agronegócio permanece evoluindo, e estima elevação de 3,5% no volume produzido em relação ao 

ano passado. “Assim que a tempestade passar, o Brasil fortalecerá ainda mais sua liderança nas 

exportações de carnes, com forte tendência também para a exportação de leite”, frisa Mario Sérgio 

Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES. 

 

Impostos que travam o desenvolvimento 

Apesar dos esforços contrários da Bancada Ruralista, a Presidência da República, por instrução da 

Receita Federal, aprovou alíquota zero para insumos da agricultura, mas vetou o benefício fiscal 

para a pecuária, mantendo em 9,25% as taxas de PIS e COFINS, com sistema não cumulativo. 

Além disso, vigora a lei que estipula 35% de crédito presumido nas agroindústrias de grãos, contra 

60% para as de carne. Tais decisões prejudicam os criadores independentes, além dos fabricantes 

de rações e suplementos minerais. Em outras palavras, o criador carrega, em seus custeios, 9,25% 

de impostos para subsidiar os frigoríficos exportadores a fim de que estes permaneçam 

competitivos nos mercados externo e interno. “Tanto os insumos da agricultura quanto da pecuária 

devem receber o mesmo tratamento fiscal, e ter seus princípios de essencialidade com alíquota 

zero respeitados. Esse é um pleito incontestável, dentro das mais justas razões do direito e do 

dever”, afirma Carlos Alberto Pereira de Albuquerque, executivo do SINDIRAÇÕES responsável 

pelas relações institucionais e governamentais. 

Hoje, o SINDIRAÇÕES, com apoio do Ministério da Agricultura, encontra-se em fase de 

negociação para reverter esse quadro. 

 

Institucional 

Novos parceiros 

O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas à Farmabase Saúde Animal, situada em Jaguariúna, São Paulo, 

e à Sadia, localizada em Concórdia, Santa Catarina. 

 

Mudanças estruturais 

A Diretoria de Comércio Exterior – sob o comando de Ézio Leão – tem novo colaborador. Com 

ampla experiência na área, o profissional Antonio Tadeu Franco de Souza agregará esforços junto 

ao SINDIRAÇÕES para rever a legislação e os processos aduaneiros atuais, e ainda desenvolver 

a classificação no sistema harmonizado de todas as matérias-primas e aditivos utilizados em 

formulação de alimentos para animais, entre outras prioridades do departamento. 



 

 

Outra novidade é a recém-criada Diretoria de Agroindústria, que tem como principal missão 

aproximar as integrações de produção de proteína animal, principalmente no caso de aves e 

suínos, com a indústria de alimentação animal. 

 

Acontece 

Curso de BPF 

O SINDIRAÇÕES promove mais uma edição do Curso de Implementação de Boas Práticas de 

Fabricação para Estabelecimentos de Produtos para Alimentação Animal e Formação de Auditores 

Internos. Com vagas limitadas, o curso é voltado a diretores, gerentes, supervisores e 

colaboradores envolvidos em programas de controle de qualidade. 

Quando: de 4 a 7 de abril, entre 8 e 18 horas 

Onde: Hotel Feller, na Rua São Carlos do Pinhal, 200, São Paulo, SP 

Informações: (11) 3541-1212 ou tania@sindiracoes.org.br 

 

Rastreabilidade de Produtos Agropecuários 

Coordenadora do grupo de trabalho BPF do SINDIRAÇÕES, Rosemary Bichara compartilha seu 

conhecimento na II Conferência Internacional de Rastreabilidade de Produtos Agropecuários, 

durante palestra com o tema “A importância do recall nos sistemas de rastreabilidade”. 

Quando: 11 de abril, das 8h30 às 10h30 

Onde: Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, DF 

Informações: 0800-611995 

 

Clana/ExpoNutri 

Com estande próprio, o SINDIRAÇÕES marca presença na Feira Internacional de Nutrição Animal 

do Clana, Colégio Latino-americano de Nutrição Animal. 

Quando: de 10 a 13 de abril 

Onde: Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo, SP 

Informações: www.exponutri.com.br 

 


