
 

 

02 de março de 2007 
 
EM DESTAQUE 
 
Linha Verde 
O SINDIRAÇÕES uniu-se à Delegacia do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de São Paulo para a criação da “Linha Verde” – projeto que tem como 
objetivo tornar mais rápida a liberação de produtos para a importação. A equipe já definiu 
sua lista com os produtos que farão parte desta primeira fase do projeto. Os produtos 
selecionados foram escolhidos por não apresentarem risco sanitário, pois não contêm 
compostos de origem animal ou vegetal. 
 
Redução Tarifária 
O Comitê de Tributos do SINDIRAÇÕES conseguiu uma grande vitória junto ao Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Em resposta a uma solicitação da entidade, o 
CONFAZ corrigiu a redação do Convênio 93/06, reduzindo a base de cálculo do ICMS nas 
saídas dos insumos agropecuários. Com essa modificação, a interpretação dúbia do texto 
anterior será evitada. O Convênio passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"III - rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, 
fabricados pelas respectivas indústrias, devidamente registradas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA." 
 
Tecnologia 
No último dia 23/02, foi instalado no Serviço de Gestão da Vigilância Agropecuária 
(VIGIAGRO), de Santos, o Siprimex – software doado pelo SINDAN que facilitará o 
controle administrativo  e relatórios gerenciais do órgão.   O VIGIAGRO dará início ao 
cadastramento das empresas antes de liberar o software para o teste de representantes do 
SINDIRAÇÕES, SINDAN (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde 
Animal), SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para) e ABCSEM 
(Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas). 
 
INSTITUCIONAL 
 
Comunicação 
 
A partir de março, os associados do SINDIRAÇÕES ganham mais um canal de 
comunicação, o informativo eletrônico "Feed & Companies". O boletim circula no primeiro 
dia útil de cada mês e visa manter o setor de alimentação animal informada sobre novidades 
das empresas do segmento. As empresas associadas interessadas em participar do "Feed & 



 

 

Companies" devem encaminhar seus press-releases até o dia 20 de cada mês para 
ricardo@sindiracoes.org.br.  
 
Novos parceiros 
O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas a dois novos associados: 
- Landtech Comércio e Indústria Ltda, de Borá (SP); 
- Vitaly Nutrição Animal Ltda, de Feira de Santana (Bahia). 
As duas empresas farão parte da Diretoria Setorial de Fabricantes de Rações e de 
Fabricantes de Suplementos do Sindicato. 
 
ACONTECE 
 
II Global Feed & Food Congress Brazil 
Depois do sucesso da primeira edição, em 2005, a FAO/ONU (Food and Agricultural 
Organization/Organização das Nações Unidas) e a IFIF (International Feed Industry 
Federation) realizam no Brasil, pela segunda vez, o “Global Feed & Food Congress”. O 
evento é organizado pelo Sindirações e tem como tema principal “Sustentabilidade: 
Produzindo para o bem-estar de todos com qualidade, segurança, responsabilidade, 
preservando o meio-ambiente”. As inscrições já estão abertas. 
Quando: 16 a 18 de abril de 2007. 
Onde: IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa / Hospital Sírio Libanês) 
          Rua Coronel Nicolau dos Santos, 69 – Bela Vista – São Paulo/SP 
Investimento: R$ 1.380 (até 10 de abril). 
Informações: www.globalfeed-food.com.br ou pelo telefone (11) 3873-6866. 
 
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 Tânia, pelo telefone 
11 3541-1212 ou pelo e-mail tania@sindiracoes.org.br.  
 



 

 

 
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: no site www.aveexpo.com.br. 
 
AveSui e Aquafair 2007 
 
Organizadas pela Gessulli Agribusiness, a AveSui e a Aquafair reúnem avicultores, 
suinocultores e aqüicultures para três dias de debates e palestras técnicas sobre as principais 
questões do setor. 
Quando: De 10 a 11 de abril de 2007. 
Onde: ExpoMinas 
         Belo Horizonte/MG 
Informações: no site www.avesui.com.br.  
 


