
 

 

7 de novembro de 2006 
 

Notícia em destaque!  
BPF torna-se equivalente ao EurepGAP 
O SINDIRAÇÕES consegue uma vitória histórica: acaba de ser aprovada a equivalência do 
programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF) Nível Internacional com o EurepGAP – protocolo 
de boas práticas agrícolas da associação européia de supermercados e varejistas responsável 
pela certificação de fazendas produtoras de frutas, café, flores, bovinos, suínos, aves, peixes e 
alimentos para animais. Trata-se do único programa do mundo em alimentação animal a ser 
reconhecido pelo Eurep e o único do Brasil no que diz respeito à segurança de alimentos.  
Após mais de um ano de trabalho e negociações constantes, o Eurep (Euro-Retailer Produce 
Working Group) finalmente reconhece as normas do SINDIRAÇÕES. Agora, o programa de 
certificação passa a ser chamado Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro, e 
compreende três estágios: 1) BPF (o antigo BPF Básico); 2) APPCC, Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle, que substituirá, em breve, o BPF Avançado; e 3) BPF Avançado Nível 
EurepGAP, aquele que preenche os requisitos para acessar o mercado europeu. O programa do 
SINDIRAÇÕES estende seu escopo a todos os segmentos do setor: fabricantes de ingrediente, 
premix, ração, suplemento, aditivo e pet food, entre outros.  
Os requisitos para a obtenção dos certificados constarão no Manual Feed & Food Safety – Gestão 
do Alimento Seguro, nas listas de verificação a serem aplicadas pelos organismos certificadores e 
no regimento do nível escolhido. Com o reconhecimento dessas normas de segurança de 
alimentos e responsabilidade social pelo Eurep, 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.  
 

Acontece 
Congresso mundial sobre sustentabilidade e segurança alimentar 
Ocorreu recentemente o lançamento oficial da segunda edição do Global Feed & Food Congress – 
realização da FAO/ONU e IFIF, e organização do SINDIRAÇÕES. Intitulado “Sustentabilidade: 
produzindo para o bem-estar de todos com qualidade, segurança, responsabilidade e preservando 
o meio ambiente”, o evento contará com a presença de países produtores e consumidores, como 
Estados Unidos, China e nações da União Européia e América Latina. Na ocasião, diversos temas 
serão discutidos, a exemplo de segurança alimentar, saúde, meio ambiente, responsabilidade 
social, biossegurança e biotecnologia, entre outros. O congresso acontecerá em São Paulo, de 16 
a 18 de abril de 2007. Mais informações pelo site www.globalfeed-food.com, ou pelo e-mail 
comunicacao@sindiracoes.org.br.  
 

Flávia de Castro ministra palestra em evento da FAO no Chile 
Entre os dias 13 e 16 deste mês, ocorrerá, em Santiago, no Chile, o 20º Congresso Pan-americano 
de Ciências Veterinárias e o 14º Congresso Chileno de Medicina Veterinária – eventos promovidos 
pelo Colégio Médico Veterinário (COLMEVET) e pela Associação de Faculdades e Escolas de 
Medicina Veterinária (AFEVET). No dia 14, as atenções estarão convergidas para um evento 
paralelo da FAO/ONU sobre as Boas Práticas de Fabricação na Alimentação Animal. A engenheira 
agrônoma Flávia de Castro, coordenadora do departamento técnico, da qualidade e comunicação 
do SINDIRAÇÕES, ministrará palestra sobre a questão da segurança alimentar e dos alimentos. 
Voltados a médicos veterinários, os congressos prometem reunir mais de mil especialistas da 
América, Europa e Ásia. Mais informações: http://www.panvet2006.cl/evento_colateral.pdf.  
 



 

 

Reunião com FAO 
Aproveitando os trabalhos no Chile, colaboradores do SINDIRAÇÕES se reunirão com José 
Graziano da Silva, representante regional da FAO para América Latina e Caribe, a fim de tratar dos 
seguintes assuntos: implementação de BPF na alimentação e produção animal, programas da FAO 
e de entidades privadas sobre segurança alimentar e de alimentos, e organização e apresentação 
da FAO no II Global Feed & Food Congress.  
 

Na última hora 
Evento em Santa Catarina 
No dia 31 de outubro, foi realizado, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o I Workshop MAPA-
SC, Indústria e SINDIRAÇÕES. A apresentação de pontos comuns entre o setor público e o 
privado da alimentação animal no estado tinha por objetivos a harmonização de conceitos e 
procedimentos, e a definição de metas e ações conjuntas. Temas diversos foram abordados, como 
importação, registro de produtos, exportação e fiscalização.  
Técnicos e empresários de diversas entidades estiveram presentes: DFIP (Departamento de 
Fiscalização de Insumos Pecuários), SEFAG-SC (Serviço de Fiscalização Agropecuária de Santa 
Catarina), VIGIAGRO (Serviço de Gestão da Vigilância Agropecuária), MAPA, SINDIRAÇÕES, 
além de empresas associadas e não-associadas.  
Os compromissos firmados no evento terão continuidade e poderão ser acompanhados passo a 
passo pelos interessados. Workshops serão realizados em outros estados, obedecendo a esse 
mesmo formato. É o SINDIRAÇÕES aproximando-se do Ministério e da indústria em diferentes 
localidades do País, entendendo seus desafios e trabalhando por soluções.  
 

Participação ativa 
Em 26 de outubro, Flávia de Castro discursou sobre o setor de alimentos para animais no 
workshop Transgênicos nos Supermercados – promovido pela APAS (Associação Paulista de 
Supermercados), com o apoio do IBCA (Instituto Brasileiro de Educação para o Consumo de 
Alimentos e Congêneres), da ABIAD (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos) e 
do SINDIRAÇÕES. No dia seguinte, Flávia apresentou-se em diversos outros eventos realizados 
em Gramado, Rio Grande do Sul: 17º Congresso Estadual de Medicina Veterinária, 2º Congresso 
Estadual da Anclivepa e 4º Encontro de Especialistas em Pequenos Ruminantes do Conesul. O 
painel Gestão da Qualidade Produtiva e Controle de Processo no Âmbito da Prod ução Animal foi 
moderado por Mario Real, diretor do SINDIRAÇÕES e da ASBRAM, e teve participação de Sergio 
Morgulis, presidente da ASBRAM. Em breve, o conteúdo das palestras ministradas poderá ser 
acessado pelo site do SINDIRAÇÕES: www.sindiracoes.org.br.  
 

Foco na aqüicultura 
No dia 25 de outubro, cerca de 100 pessoas compareceram ao Fórum COAQUA SINDIRAÇÕES – 
Cultivando Aqüicultores e Consumidores: produtores, pesquisadores e representantes de 
associações e empresas ligadas ao setor. Promovido pelo COAQUA, Comitê de Organismos 
Aquáticos do SINDIRAÇÕES, o evento fomentou a discussão de diversos temas relacionados ao 
futuro da aqüicultura, e contou com palestras de professores da FGV (Faculdade Getúlio Vargas), 
ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e USP (Universidade de São Paulo) – o 
conteúdo das apresentações pode ser encontrado no site www.congressodepeixes.com.br. 
Destaque para o concurso gastronômico, com pratos feitos a partir de camarão e til ápias de 
cativeiro. A grande vencedora foi a chef Rosele Tejada, do restaurante Colher de Pau. Sua tilápia 
com camarão e pupunha ao leite de coco rendeu elogios rasgados por parte dos jurados!  
 



 

 

Institucional 
SINDIRAÇÕES e SENAI 
Entre os dias 23 e 30 de outubro, técnicos do SENAI e representantes do SINDIRAÇÕES visitaram 
fábricas de ração na região de Campinas (onde se localiza a Escola Técnica do SENAI), a fim de 
conhecer e avaliar, juntamente com gestores de RH e gerentes das empresas, a real necessidade 
do setor no que se refere à mão-de-obra especializada. O objetivo central dessas expedições é a 
formatação dos cursos para técnicos e gerente de fábricas de alimentação animal – resultado da 
parceria recém-firmada entre as duas entidades.  
Os cursos devem iniciar em 2007. A princípio, a formação de técnicos para indústrias terá duração 
de um ano, e será uma extensão para aqueles que já concluíram o curso de alimentos humanos do 
SENAI. O certificado de gerente de fábrica corresponderá ao ensino médio, e serão necessários 
dois anos para obtê-lo. Para mais informações, entre em contato com a Coordenadoria 
Administrativa do SINDIRAÇÕES.  
 

Novo associado 
A Vitagri Ind. Com. e Serviços Ltda., situada em Apucarana, Paraná, acaba de integrar o quadro 
associativo do SINDIRAÇÕES. A empresa fará parte das diretorias setoriais de fabricantes de 
premix e suplementos minerais.  
 

Agenda 
Curso de BPF – Vagas limitadas!  
14ª edição do Curso de Implementação de BPF para Estabelecimentos de Produtos para 
Alimentação Animal e Formação de Auditores Internos.  
Quando: 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, das 8 às 18 horas 
Onde: São Paulo, SP (local a ser definido)  
Investimento: R$ 1.000 para associados; R$ 1.400 para não-associados 
Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 
 

VI Simpósio sobre Manejo e Nutrição de Aves e Suínos 
Realização CBNA (Colégio Brasileiro de Nutrição Animal); co-promoção Embrapa Suínos e Aves.  
Quando: 1 e 2 de março de 2007 
Onde: Auditório da FUNDETEC – Rod. BR 277, Km 573, Trevo São João, Cascavel, Paraná 
Investimento: até 16 de fevereiro, R$ 300; após esse período, R$ 350. Sócios do CBNA e 
estudantes pagam tarifas diferenciadas 
Informações: (19) 3232-7518 ou cbna@lexxa.com.br 
 

V Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos 
Promovido pela APA (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: 14 e 15 de março de 2007 
Onde: Av. Presidente Vargas, 3.041, Vila Vitória II, Indaiatuba, SP 
Investimento: até 31 de janeiro, R$ 260; após esse período, R$ 310. Estudantes têm 50% de 
desconto. Professores e pesquisadores pagam tarifas diferenciadas 
Informações: www.apa.com.br 


