
 

 

4 de agosto de 2006 

Com a palavra 

Microminerais para alimentação animal 

Ciente da carência de informações sobre este tema, o Comitê de Métodos Analíticos do 

SINDIRAÇÕES acaba de iniciar trabalhos que visam ao desenvolvimento e à padronização de 

análises de microminerais utilizados na alimentação animal. 

Comunicação – SINDIRAÇÕES 

 

Na última hora 

CAI e CAL 

No dia 3 de agosto, representantes do SINDIRAÇÕES participaram da reunião conjunta do CAI 

(Comitê da Agroindústria) e do CAL (Comitê da Alimentação) da FIESP. Estavam presentes Paulo 

Skaff, presidente da FIESP, e Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, entre outros nomes 

importantes do setor. Temas variados foram abordados, mas as discussões se concentraram nos 

seguintes pontos: guerra fiscal nos portos e aeroportos brasileiros; ciência, tecnologia e inovação 

do agronegócio paulista; Protocolo de Madri; e alimentos orgânicos. 

 

Propostas para o próximo presidente 

Durante o 5º Congresso Brasileiro de Agribusiness, promovido pela ABAG (Associação Brasileira 

de Agribusiness) nos dias 1 e 2 de agosto, no Hotel Gran Meliá WTC, diversas pessoas ligadas ao 

agronegócio, dentre elas Mario Sergio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, discutiram propostas 

de melhorias para o setor. O resultado foi a elaboração de um documento a ser entregue aos 

candidatos à presidência da República. 

 

Palestra em Recife 

Ricardo Luiz Zucas, supervisor técnico do SINDIRAÇÕES, esteve em Caruaru, no interior de 

Pernambuco, para ministrar a palestra “Indústria de alimentação animal: perspectivas e avanços na 

qualidade”. A apresentação aconteceu durante o 1º Encontro Técnico-Empresarial de Avicultura do 

Agreste de Pernambuco – evento promovido pela Sociedade de Medicina Veterinária do Agreste. 

 

Em destaque 

Parcerias bem-sucedidas 



 

 

Para garantir os interesses de todos os envolvidos nas cadeias produtivas, o SINDIRAÇÕES 

estreitou relacionamento com importantes entidades, como ABEF (Associação Brasileira dos 

Produtores e Exportadores de Frango), ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras 

de Carne) e ABCC (Associação Brasileira dos Criadores de Camarão). Agora, a entidade 

apresenta seus trabalhos também para a avicultura. Reuniões freqüentes com a APA (Associação 

Paulista de Avicultura) e a AVIPE (Associação de Avicola de Pernambuco) permitem identificar as 

dificuldades enfrentadas pelo setor e, então, auxiliar em seu crescimento. 

 

Normativas do novo Decreto 

Entre os dias 16 e 18 deste mês, ocorrerá audiência pública em Brasília para discutir as instruções 

normativas referentes ao novo Decreto do setor de alimentação animal: Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), importação e ração medicamentosa. Representantes do SINDIRAÇÕES e do 

MAPA já têm se encontrado para alinhar pensamentos. 

 

Guia do milho 

Do surgimento à transformação genética, passando por questões como segurança alimentar e 

ambiental. O “Guia do Milho – Tecnologia do campo à mesa”, elaborado pelo CIB (Conselho de 

Informações sobre Biotecnologia) em parceria com a ABIMILHO (Associação Brasileiras das 

Indústrias do Milho) e o SINDIRAÇÕES, aborda os principais temas que envolvem essa cultura. 

Pelo site do CIB, www.cib.org.br, é possível fazer o download completo do arquivo ou, ainda, 

solicitar a versão impressa. 

 

Institucional 

Alimentos seguros 

Para aprimorar o curso de BPF e concluir o desenvolvimento do curso de APPCC (Análise e Perigo 

de Pontos Críticos de Controle), técnicos do SINDIRAÇÕES têm visitado diversas fábricas de 

produtos destinados à alimentação animal. 

 

Atualização constante 

Técnicos do SINDIRAÇÕES participaram de um seminário sobre produção e qualidade de rações. 

Temas diversos foram abordados, como as tendências dos processos de produção de rações; os 



 

 

processos de incorporação de aminoácidos; a nutrição protéica, a variabilidade do alimento e a 

performance animal; e os sistemas de avaliação da qualidade da mistura. 

 

Acontece 

Curso de ISO 17025 

Voltado a profissionais do setor de alimentação animal. 

Quando: de 24 de agosto a 5 de outubro 

Onde: na sede do SINDIRAÇÕES 

Informações: (11) 3541-1212  

 

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: Hotel Ninety - São Paulo, SP  

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. 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 

 


