
 

 

20 de setembro de 2006 
Na última hora 
 
Brasil e México a favor da América Latina 
No início deste mês, Mario Sergio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, reuniu-se 
com dirigentes da CONAFAB, AMEPA e ANFACA – as principais associações da 
indústria de alimentação animal do México. Durante o encontro, temas variados 
foram discutidos, mas o grande objetivo dos países estava claro: integrar todo o 
setor de alimentação animal da América Latina. 
 
Relacionamentos estreitos em Santa Catarina 
Representantes do SINDIRAÇÕES estiveram em Santa Catarina no início de 
setembro. O objetivo era apresentar os serviços da entidade para as diversas 
agroindústrias da região, além de detectar problemas comuns que podem ser 
trabalhados dentro de sua Diretoria de Agroindústria. Os profissionais visitaram 
ainda a superintendência do MAPA-SC a fim de harmonizar pensamentos e 
procurar maneiras de agilizar os processos para a solução dos pontos críticos 
levantados. Por fim, foi apresentada uma palestra no I Simpósio de Nutrição 
Animal, destacando os esforços do SINDIRAÇÕES em relação a segurança 
alimentar e BPF. 
 
Em destaque 
 
ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial 
O questionário que avalia a sustentabilidade empresarial das companhias com as 
ações mais negociadas na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) está 
aberto à consulta pública até 22 de setembro. Pelo site 
www.isebovespa.fgvsp.br/sugestoes, é possível fazer sugestões e críticas às 
perguntas formuladas. Em seguida, as contribuições serão analisadas pelo Centro 
de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas) e pelo Conselho do ISE 
(Índice de Sustentabilidade Empresarial) para a elaboração do questionário final. 
O documento será encaminhado às empresas que representam os 150 papéis 
mais líquidos da BOVESPA. De 9 de outubro a 6 de novembro, essas corporações 
terão a oportunidade de partici par da segunda carteira do ISE. Método que avalia 
as dimensões econômicas-financeiras, sociais e ambientais das empresas, o ISE 
foi criado com o objetivo de estimular boas práticas no meio empresarial brasileiro 
e se tornar referência para o investimento socialmente responsável. A nova 
carteira será atualizada em 1º de dezembro. 
 



 

 

SINDIRAÇÕES-SENAI 
O SINDIRAÇÕES acaba de oficializar uma parceria inédita com o SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial). Juntas, as entidades pretendem formatar e 
promover um curso profissionalizante reconhecido pelo MEC (Ministério da 
Educação) para a capacitação e formação de gerentes técnicos de fábricas de 
alimentação animal. Para definir o conteúdo a ser ministrado, será constituído um 
comitê especial. 
 
Institucional 
 
Novo associado 
O SINDIRAÇÕES dá as boas-vindas para a Newpet Indústria e Comércio de 
Rações Ltda., empresa localizada em Apucarana, Paraná, atuante no segmento 
de pet food. 
 
Acontece 
 
Fórum SINDIRAÇÕES COAQUA 2006 – Cultivando Aqüicultores e 
Consumidores 
Inscrições abertas! 
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 e inscrições: www.congressodepeixes.com.br 
 
Curso de BPF 
Inscrições abertas! 
14ª edição do Curso de Implementação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
para Estabelecimentos de Produtos para Alimentação Animal e Formação de 
Auditores Internos no Programa SINDIRAÇÕES / ASBRAM / ANDIFÓS. 
Quando: 28, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro 
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 
Organizado pelo CBNA (Colégio Brasileiro de Nutrição Animal), o evento tem 
apoio do SINDIRAÇÕES e co-promoção da ASBRAM. Mario Sergio Cutait, 
presidente do Sindicato, ministrará a palestra "Programa de qualidade e 
segurança de alimentos para bovinos e seus insumos". Sérgio Morgulis, 
presidente da ASBRAM e diretor de suplementos minerais do SINDIRAÇÕES, 
falará sobre "Identificação, qualidade e uso de suplementos minerais". 
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 
 
V Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos 
Promovido pela Associação Paulista de Avicultura, o evento visa ao intercâmbio 
de experiências e conhecimentos, difundindo novas alternativas para incremento 
da cadeia produtiva do ovo, tanto na parte técnica quanto na comercial. 
Quando: de 13 a 15 de março de 2007 
Onde: Campinas, SP 
Informações: www.apa.com.br 

  

 


