
 

 

15 de fevereiro de 2007 
 
EM DESTAQUE 
Renovação 
A partir da segunda quinzena de fevereiro, o site do SINDIRAÇÕES ganha cara 
nova, design dinâmico e traz ainda mais informações sobre a entidade e parceiros, 
além de notícias do setor. O site também traz o manual completo do novo 
programa de segurança alimentar do sindicato Feed & Food Safety – Gestão do 
Alimento Seguro, que está disponível para download. O endereço do site é 
www.sindiracoes.org.br.   
 
Mercado Internacional 
A diretoria do SINDIRAÇÕES voltou da International Feed Expo, em Atlanta 
(EUA), com boas notícias. Ao lado da International Feed Industry Federation, a 
entidade finalizou o programa técnico do II Global Feed & Food Congress. Além 
disso, Mario Sergio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, reuniu-se com 
representantes do México, Argentina, Costa Rica e Colômbia para conversar 
sobre a fundação da Confederação Latino-Americana de Alimentação Animal, que 
reunirá os maiores produtores do setor no continente.  
 
Certificação Mundial 
No dia 1º de fevereiro, representantes do SINDIRAÇÕES e das empresas de 
premix e aditivos reuniram-se com Rolf-Dieter Reinhardt, presidente da FAMI-QS 
– entidade com sede em Bruxelas, que promove um renomado programa de 
certificação voltado ao segmento de premix e aditivos. 
 
Na pauta da reunião foi estava a formação de uma parceria entre o 
SINDIRAÇÕES e a FAMI-QS, para reforçar o apoio às empresas brasileiras nos 
processos de certificação – exigidos atualmente para a comercialização na 
Europa. As propostas de cooperação serão discutidas pela diretoria da FAMI-QS e 
apresentadas ao SINDIRAÇÕES. O passo seguinte é formalizar a parceria e 
colocá-la em prática nas atividades de certificação, treinamento e gestão de 
qualidade. 
 
 
INSTITUCIONAL 
Novo parceiro 
O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas à Nutribarra Indústria de Rações e Nutrientes 
Animais Ltda, do Mato Grosso. A empresa integra a Diretoria Setorial Fabricantes 
de Rações. 



 

 

 
Curso Boas Práticas de Fabricação do Programa Feed & Food Safety  
O SINDIRAÇÕES realiza em março o 15º curso do seu programa de segurança 
alimentar – Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro (antigo BPF). O 
treinamento prepara os associados para as auditorias de certificação do programa 
da entidade. Entre os objetivos do curso está mostrar a importância da prevenção 
na fabricação de produtos seguros; fornecer os conceitos e benefícios do 
programa; estabelecer o comprometimento da equipe responsável pela 
implantação das boas práticas de fabricação e qualificar os profissionais para a 
realização de auditorias internas. 
 
O curso ocorre entre os dias 27 e 30 de março e, ao final da programação, os 
participantes recebem Certificados de Participação ou Aprovação no Curso de 
Implementação de BPF e Formação de Auditores Internos. As inscrições podem 
ser feitas com Silvana Tiba, pelo telefone 3541-1212 ou pelo e-mail 
silvana@sindiracoes.org.br.  
 
 
ACONTECE 
II Global Feed & Food Congress 
A segunda edição do “Global Feed & Food Congress” – que acontece entre os 
dias 16 e 18 de abril de 2007, em São Paulo – conseguiu outros importantes 
patrocínios. Bunge, Gehaka, Votorantim e Alltech são as novas empresas que 
garantiram apoio ao evento. O Congresso já contava com o patrocínio do banco 
de investimentos holandês Rabobank e das empresas da cadeia de alimentos 
PotashCorp, Purina (Cargill Nutrição Animal), BASF, Monsanto, Analytical 
Solutions, Mosaic, SGS,. A dois meses do II Global Feed & Food Congress, a 
organização do Congresso negocia as últimas cotas e estandes do evento. As 
empresas interessadas podem entrar em contato com Ricardo Zucas, pelo 
telefone 3541-1212 ou pelo e-mail ricardo@sindiracoes.org.br.  
 
Segurança dos Alimentos 
Sergio Morgulis, diretor de Suplementos Minerais no SINDIRAÇÕES e presidente 
da ASBRAM, é um dos palestrantes do IX Simpósio Sobre Manejo e Nutrição de 
Bovinos. O evento é organizado pelo Colégio Brasileiro de Nutrição Animal e 
acontece de 9 a 11 de maio de 2007 em Campo Grande (MS). Durante o 
Simpósio, Morgulis falará sobre as Normas para Produção de Suplementos 
Minerais. 
 
 



 

 

AGENDA 
Ave Expo 2007 & II Fórum Internacional de Avicultura 
Durante três dias, a Ave Expo 2007 e o II Fórum Internacional de Avicultura 
apresentam seminários e painéis de mercado com temas atuais e importantes 
para toda cadeia produtiva avícola. 
Quando: De 7a 9 de março de 2007. 
Onde: Estação Embratel Convention Center 
           Curitiba/PR 
Informações: www.aveexpo.com.br ou pelo e-mail info@aveexpo.com.br. 
 
V Congresso de Produção Comercialização e Consumo de Ovos 
Realizado pela Associação Paulista de Avicultura (AP), o V Congresso de 
Produção, Comercialização e Consumo de Ovos reúne toda a cadeia produtiva 
para discutir temas atuais do mercado, além de trocar informações, experiências e 
visões para superar os desafios do setor. 
Quando: 13 a 15 de março de 2007. 
Onde: Vitória Hotel Indaiatuba 
          Indaiatuba/SP 
Informações: No site www.apa.com.br 
 
IX Simpósio Sobre Manejo e Nutrição de Bovinos  
No mês de maio, o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA) promove o IX 
Simpósio Sobre Manejo e Nutrição de Bovinos. O evento aborda assuntos de 
interesse de todo o setor, como produção de ingredientes e tecnologia para 
produção de alimentos. 
Quando: De 9 a 11 de maio de 2007. 
Onde: Auditório da FAMASUL 
           Campo Grande/MS 
Informações: www.cbna.com.br 


