
 

 

17 de julho de 2006 

 

Com a palavra 

Alimento seguro: SINDIRAÇÕES alinhado com Europa 

O programa BPF Avançado do SINDIRAÇÕES acaba de passar para uma nova etapa de avaliação 

por parte do EurepGAP – protocolo de boas práticas agrícolas da associação européia de 

supermercados e varejistas europeus responsável pela certificação de fazendas produtoras de 

frutas, café, flores, bovinos, suínos, aves e, desde dezembro de 2005, alimentos para animais. 

Em agosto de 2005, por solicitação do SINDIRAÇÕES, o processo de reconhecimento da 

equivalência das BPFs do Brasil com as da Europa foi iniciado e, agora, caminha para a fase final 

de aprovação. Com o reconhecimento dessas normas de segurança de alimentos e 

responsabilidade social pelo EurepGAP, o Brasil conseguirá manter e valorizar o acesso de seus 

produtos agrícolas e processados à comunidade européia, um dos principais mercados 

importadores de carnes e alimentos para animais. Falta pouco. 

Coordenadoria Técnica, de Qualidade e de Comunicação, CTQC SINDIRAÇÕES 

 

Na última hora 

Diálogo e integração na América Latina 

Em breve, Mario Sérgio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, e Flavia Ferreira de Castro, 

coordenadora do CTQC SINDIRAÇÕES, reúnem-se com representantes da CONAFAB e da 

AMENA, entidades da indústria e da comunidade científica em alimentação animal do México. O 

principal objetivo é a aproximação das entidades, buscando também integrar toda a América 

Latina. Durante o encontro, serão discutidos temas como harmonização e implementação global 

das BPFs; sustentabilidade; biotecnologia; impacto dos impostos e da logística no setor; 

qualificação de fornecedores e definição de especificações para ingredientes e contaminantes; e 

registro de produtos e sua rotulagem, entre outros. 

 

Em destaque 

Mercado de rações tem isenção total de ICMS 

A partir de 1º de agosto, a indústria de alimentação animal pagará menos impostos. Após 

sucessivas negociações com o Governo, o SINDIRAÇÕES conseguiu incluir os aditivos na lista de 

insumos com vantagens fiscais, alterando o Convênio ICMS 100/97, que reduz a base de cálculo 



 

 

do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários. O benefício foi concedido durante reunião do 

CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, ocorrida no dia 7 de julho, em Cuiabá, MT. 

 

Institucional 

Nova parceira 

A Nutrifarms Ind. e Com. de Nutrição Animal Ltda. é a nova associada do SINDIRAÇÕES. 

Comandada por Henrique da Silva Passos Jr., a empresa está localizada na cidade de Rio Claro, 

interior de São Paulo, e atua no segmento de suplementos minerais e outros produtos. Bem-vinda! 

 

Acontece 

Feira Pet 

Feira nacional de produtos e serviços da linha pet e veterinária. 

Quando: de 27 a 29 de julho 

Onde: Av. Comendador Franco, 1.341, Curitiba, PR 

Informações: www.feirapet.com.br 

 

Curso de BPF 

Curso de Implementação de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos de Produtos para 

Alimentação Animal e Formação de Auditores Internos. 

Quando: de 26 a 29 de setembro 

Onde: São Paulo, SP (local a ser definido) 

Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 

 

Simpósio Goiano sobre Manejo e Nutrição de Bovinos 

O SINDIRAÇÕES apóia o evento e seu presidente, Mario Sérgio Cutait, ministrará palestra sobre o 

programa de qualidade e segurança de alimentos para bovinos e seus insumos. 

Quando: 21 e 22 de setembro 

Onde: Auditório Augusto França da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura – Rua 

250, s/nº, bairro Nova Vila, Goiânia, GO 

Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 

  

Fórum SINDIRAÇÕES COAQUA 2006 – Cultivando Aqüicultores e Consumidores 



 

 

Promovido pelo Comitê de Organismos Aquáticos do SINDIRAÇÕES, o evento reunirá 

empresários do setor produtivo, de processamento e distribuição, técnicos em aqüicultura e 

fornecedores de insumos e rações, para uma discussão sobre experiências e resultados 

alcançados na produção e comercialização de produtos de qualidade para redes de 

supermercados, restaurantes e diretamente ao consumidor, tanto no mercado interno como 

internacional. Degustação e concurso gastronômico de pratos preparados com peixes e camarões 

produzidos em cativeiro também serão atrações. 

Quando: 25 de outubro 

Onde: Novotel Center Norte, São Paulo, SP 

Informações: (11) 3541-1212, comunicacao@sindiracoes.org.br, www.sindiracoes.org.br 

  

Em breve! 

Confira mais cursos e eventos a serem promovidos pelo SINDIRAÇÕES: 

- Curso SINDIRAÇÕES de APPCC em Alimentação Animal; 

- Curso de ISO 17025 em Laboratórios de Nutrição Animal; 

- Curso de Controle Integrado de Pragas em Estabelecimentos para Alimentação Animal e 

Laboratórios; e 

- II Global Feed & Food Congress FAO/IFIF/SINDIRAÇÕES. 

 


