
 

 

4 de abril de 2007 
 
Em destaque 
 
Ação Conjunta 
Em abril, o SINDIRAÇÕES volta suas atenções para o II Global Feed & Food Congress, evento realizado em 
parceria com a FAO/ONU (Food and Agricultural Organization/Organização das Nações Unidas) e a IFIF 
(International Feed Industry Federation). Com o tema “Sustentabilidade: Produzindo para o bem-estar de 
todos com qualidade, segurança, responsabilidade, preservando o meio-ambiente”, o evento acontece em São 
Paulo, de 16 a 18 de abril de 2007. Além das mais de 70 palestras sobre o tema, o Congresso abrigará 
reuniões sobre a formação da Associação Latino-Americana da Indústria de Alimentação Animal. 
 
Durante o II Global Feed & Food Congress, será assinado ainda o acordo de equivalência entre o 
programa Feed & Food Safety, do SINDIRAÇÕES, com o EurepGAP – código de normas e estrutura 
responsável pela certificação de fazendas produtoras de frutas, vegetais, bovinos, suínos, aves e alimentação 
animal da Europa. 
 
O evento contará com mais de 40 palestrantes internacionais. Entre eles estão William Doyle, CEO da Potash 
Corporation; Brian Knudson, gerente Global de Marca-Negócios Suínos da Cargill Animal Nutrition, e Erik 
Peek, diretor presidente do Rabobank International Brazil. Entre os palestrantes nacionais, um dos destaques é 
Ana Lúcia Suzuki, da BASF, que falará sobre programas sociais. 
 
Além disso, especialistas como Fred Stephens, presidente da IFIF; José Graziano, representante da FAO/ONU 
para América Latina; Tito Díaz, diretor de produção e saúde animal da FAO para a região; e Martin Tielen, 
presidente da FEFAC (Federação Européia dos Produtores da Alimentação Animal), discutirão temas ligados 
a toda a cadeia produtiva do alimento. 
 
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$ 1.380,00 (até 10 de abril. Inscrições no dia do evento estão sujeitas à disponibilidade das 
vagas.). 
Informações: www.globalfeed-food.com.br ou pelo telefone (11) 3873-6866. 
 
Institucional 
 
Novo parceiro 
O SINDIRAÇÕES dá boas-vindas à Gritzfi Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., do Paraná. A 
empresa integra a Diretoria Setorial de Comerciantes/Traders. 
 
Curso Boas Práticas de Fabricação do Programa Feed & Food Safety 
O SINDIRAÇÕES realiza entre os dias 8 e 11 de maio de 2007 o 16º curso do seu programa de segurança 
alimentar – Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro (antigo BPF). Com instrutores da Fundação 
Vanzolini USP e da SGS do Brasil, 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. 
 



 

 

Ao final da programação, os participantes recebem Certificados de Participação ou Aprovação no Curso de 
Implementação do Programa Feed & Food Safety e Formação de Auditores Internos, dependendo do 
desempenho no curso. As inscrições podem ser feitas com Silvana Tiba, pelo telefone (11) 3541-1212 ou pelo 
e-mail silvana@sindiracoes.org.br.  
 
Acontece 
 
Nutrição Animal e Meio Ambiente 
O Grupo de Aditivos Nutricionais do SINDIRAÇÕES e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) realizam no dia 13 de abril o seminário “Influência da Nutrição Animal Sobre a Poluição 
Ambiental e Emissão de Gases na Suinocultura”. O evento ocorre na sede da Embrapa Suínos e Aves em 
Concórdia, em Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas com Anelise ou Gabriela pelo telefone (49) 
3441-0448 ou pelo e-mail eventos@cnpsa.embrapa.br. 
 
Boas Práticas de Fabricação  
A Coordenadora Técnica do SINDIRAÇÕES, Flávia de Castro, é uma das palestrantes da AveSui, que 
acontece entre os dias 10 e 12 de abril, em Belo Horizonte (MG). Flávia coordenará o painel sobre Nutrição e 
Meio Ambiente e falará sobre rastreabilidade e segurança alimentar na produção de rações. Organizadas pela 
Gessulli Agribusiness, a AveSui reúne avicultores e suinocultores para três dias de debates e palestras 
técnicas sobre as principais questões do setor. 
 
Agenda 
 
FENACAM 2007 
A cidade de Natal recebe, no mês de junho, a IV Fenacam - Feira Nacional do Camarão. Durante quatro dias, 
os palestrantes falarão sobre as últimas novidades sobre a produção de peixes, moluscos e crustáceos 
cultivados.  

Quando: de 12 a 15 de junho de 2007. 
Onde: Centro de Convenções de Natal  
           Natal/RN 
Informações: www.fenacam.com.br  
 


