
 

 

16 de março de 2007 
 
Em destaque 
 
Ação Conjunta 
O SINDIRAÇÕES, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e a Secretaria de 
Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura firmaram parceria para colocar em 
prática o projeto piloto do Sistema Unificado e Atenção à Sanidade Agropecuária 
(SUASA) no Estado de São Paulo. O SUASA tem como objetivo alinhar as ações de 
defesa agropecuária em âmbito municipal, estadual e federal. A próxima etapa é a 
definição de estratégias e a seleção das áreas prioritárias para a implementação do 
projeto. 
 
Assembléia dos Fiscais Federais 
A Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários reúne-se em Assembléia 
Geral Nacional Extraordinária, entre os dias 21 e 23 de março, para decidir sobre a 
realização de uma greve da categoria. A paralisação marcaria o repúdio dos fiscais 
agropecuários à portaria Ministerial que estabelece um Grupo de Trabalho para definir 
das bases para estruturação e aperfeiçoamento da carreira de fiscalização 
agropecuária.  
 
MAPA 
Termina no próximo dia 29 de março o prazo para consulta pública ao Projeto de 
Instrução Normativa da portaria nº 29 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), que aprova o regulamento técnico para licenciamento de 
produtos antimicrobianos de uso veterinário. 
 
Mercosul 
O SINDIRAÇÕES finalizou a revisão dos documentos da Nomenclatura Comum do 
Mercosul – Tarifa Externa Comum dos aditivos e ingredientes utilizados para 
alimentação animal. A nova nomenclatura está disponível no site do Sindicato, na área 
reservada aos associados. 
 
Institucional 
 
Workshops em RH 
A comitê de Recursos Humanos do SINDIRAÇÕES elegeu em Assembléia Geral sua 
nova  coordenadora, Mary Cristina de Santis Siqueira, e o grupo de negociadores 
trabalhistas para 2007. A agenda de workshops do grupo para este ano já está à 
disposição dos associados do Sindicato: 
 
Abril: Contratação de Deficientes e Jovens Aprendizes. 
Julho: Cases – Programas de Participação nos Lucros e Resultados na Indústria de 
Alimentação Animal.   
Outubro: Doenças Constitucionais x Ocupacionais. 
Dezembro: Rodada das Empresas – A atuação do Departamento de RH em 2007 e 



 

 

Tendências e Demandas para 2008. 
 
Os interessados podem entrar em contato com Fernanda Pelegi pelo telefone (11) 
3541-1212 , ramal 206, ou pelo e-mail fernanda@sindiracoes.org.br.  
 
Acontece 
 
Sustentabilidade 
Mais de 70 palestrantes de todo o mundo se encontrarão em São Paulo para discutir 
sustentabilidade durante o II Global Feed & Food Congress Brazil. Entre os 
especialistas que confirmaram presença no evento estão José Graziano, representante 
da FAO/ONU para América Latina; Martin Tielen, presidente da FEFAC (Federação 
Européia dos Produtores da Alimentação Animal); William Doyle, CEO da Potash 
Corporation; Brian Knudson, gerente Global de Marca - Negócios Suínos da Cargill 
Animal Nutrition; Erik Peek, gerente geral do Rabobank International Brazil; e Ana 
Lúcia Suzuki, da BASF. 
 
As inscrições para o II Global Feed & Food Congress Brazil já estão abertas e podem 
ser feitas via internet, no site http://www.globalfeed-food.com.br. A programação 
completa do evento também está disponível neste endereço. 
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 . 
 
Boas Práticas de Fabricação  
A Coordenadora Técnica do SINDIRAÇÕES, Flávia de Castro, foi uma das palestrantes 
do V Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos. O evento – que 
aconteceu entre os dias 13 e 15 de março, em Indaiatuba – foi organizado pela 
Associação Paulista de Avicultura. Durante sua apresentação, Flávia falou sobre os 
programas de gestão de qualidade na fabricação de rações. 
 
Agenda 
 
International Meet Conference 
Com o tema “Carne para todos. Carne para o Mundo”, o International Meat Conference 
reúne especialistas da América do Sul para discutir questões sobre a produção de 
carne. O congresso é organizado pelo Conselho Nacional da Pecuária de Corte. 
Quando: De 25 a 27 de abril de 2007. 
Onde: Hotel Renaissance  
          São Paulo/SP 
Informações: www.cnpc.org.br  
 
 
 



 

 

Conferência Apinco 2007 
A FACTA (Fundação Apinco de Ciências e Tecnologias Avícolas) promove em maio a 
25º edição da Conferência Apinco, que discutirá assuntos ligados à produção avícola. 
Entre os temas das palestras estão a certificação de HACCP em fábricas de ração e a 
adequação de abatedouros para a exportação. 
Quando: De 29 a 31 de maio de 2007. 
Onde: Mendes Convention Center 
      Santos/SP 
Informações: www.facta.org.br 


