
  

 

  

  

De 1º a 15 de novembro de 2007 

Em destaque  

 

Sindirações assume função no quadro da Fiesp 

No dia 29 de outubro, no Teatro Popular do Sesi, foi realizada a cerimônia de diplomação que empossou 

Mario Sergio Cutait e Ariovaldo Zanni, respectivamente presidente e diretor executivo do Sindirações, na 

Divisão de Insumos do Departamento do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Deagro). Cutait foi nomeado diretor adjunto, enquanto Ariovaldo foi designado diretor. 

  

Os diplomas foram entregues pelo presidente da Fiesp Paulo Skaf, e pelos diretores Eulálio Bueno 

Vidigal Filho e Mario Amato durante Assembléia Geral Extraordinária que nomeou integrantes também 

para os quadros do Ciesp. O Deagro é composto por quatro divisões: Agroindústria, Agropecuária, 

Comércio Exterior e Insumos. As reuniões são mensais e acontecem toda última quarta-feira do mês. 

  

Imagem do agronegócio brasileiro é assunto de reunião do Cosag 

Como diretores da Divisão de Insumos do Departamento do Agronegócio da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Deagro), Mario Sergio Cutait e Ariovaldo Zanni participaram da reunião do 

Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), no dia 5 de novembro, na Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp), que debateu um programa para a promoção da imagem do agronegócio 

brasileiro, classificado em 22º lugar na tabela geral das nações. 

  

Os membros do Cosag – entre eles Mario Sergio Cutait, que acumula a função de conselheiro desse 

órgão – tomaram como ponto de partida para as discussões as campanhas e pesquisas realizadas pela 

Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio (ABMRA) e pela Associação Brasileira do 

Agronegócio (ABAGRP), que exibiu filmes publicitários já veiculados na mídia com o tema “Agronegócio 

– Sua vida depende dele”. 

  

O mentor do projeto e presidente do Cosag, Roberto Rodrigues, lembrou que o agronegócio brasileiro é 

o principal responsável pelo superávit na balança comercial, por 27% do PIB brasileiro e 47% das 

exportações, além de empregar 14 milhões de pessoas, movimentar R$ 280 bilhões por ano e trazer R$ 

87 bilhões em divisas na exportação. Rodrigues enfatizou que a falta de uma boa estrutura em marketing 

tem sido desastrosa para a imagem do agronegócio. 

  

Além de Benedito da Silva Ferreira, diretor do Departamento de Agronegócio da Fiesp, marcaram 

presença no encontro o senador Jonas Pinheiro, o embaixador Sérgio Amaral, o deputado federal Duarte 

Nogueira e o ex-ministro da Agricultura e, atualmente, deputado federal Francisco Turra. 
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Simpósio na Unesp tem patrocínio do Sindirações 

O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal está apoiando a realização do 2° Simpósio de 

Nutrição e Saúde de Peixes, que acontece de 14 a 16 de novembro, no campus da Unesp em Botucatu, 

no interior de São Paulo. O evento é organizado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, o 

Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal e o Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos 

(AquaNutri). 

  

Com a participação de palestrantes estrangeiros, o evento terá palestra de abertura do Dr. Chhorn Lim, 

do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). No dia 16 de novembro, o tema “Indústria 

de rações: interface com a pesquisa” será abordado pelo M.Sc. João Manoel Cordeiro Alves, da Mogiana 

Alimentos. Mais informações no site www.fmvz.unesp.br/peixes. 

  

  

Acontece 

  

Sindirações abre nova turma para curso em novembro 

Para suprir a demanda pelo Curso de Implementação de Boas Práticas de Fabricação e Formação de 

Auditores Internos, o Sindirações – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal abriu uma 

nova turma para a edição de novembro, que será realizada entre os dias 26 a 29, das 8h30 às 17h30, em 

São Paulo.  

  

São mais 25 vagas oferecidas aos diretores, gerentes, supervisores, chefes efetivos e colaboradores 

envolvidos na produção e no controle de qualidade das indústrias de alimentação animal interessados 

no treinamento. O curso de 32 horas é baseado na Instrução Normativa nº 4, de 23 de fevereiro de 2007, e 

no “Manual do Programa Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro”. A nova turma vai ter 

acompanhamento dos instrutores da SGS do Brasil.  

  

Para atender às exigências do mercado consumidor, do comércio internacional e da legislação brasileira 

(Instrução Normativa nº 4), as Boas Práticas de Fabricação (BPF) tornaram-se requisitos básicos para 

garantia da qualidade na produção e fornecimento de alimentos seguros. Por outro lado, o prazo para a 

entrega do Plano de Implementação das Boas Práticas de Fabricação junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) expira em 1º de março de 2008. Os produtores e fracionadores de 

alimentos para animais terão mais 180 dias, após o prazo de entrega do planejamento, para atender às 

especificações contidas no regulamento Prático e Roteiro de Inspeção do MAPA. 

  

Inscrições 

– Até 01/11/2007 (sujeito a disponibilidade de vagas): 

  R$ 1.000.00 para associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  

  R$ 1.400.00 para não associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  

  

– A partir de 02/11/2007 (sujeito a disponibilidade de vagas): 

  R$ 1.200.00 para associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  

  R$ 1.600.00 para não associados ao Sindirações/Asbram/Andifós  

  

Serviço: Curso de Boas Práticas de Fabricação  

Local: Hotel Tulip Inn Interative localizado na Rua José Maria Lisboa, 555, Jardins, São Paulo. 
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Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra. 
Scan engine: McAfee VirusScan / Atualizado em 07/11/2007 / Versão: 5.1.00/5158 

Data: 26 a 29 de novembro 

Horário: das 8h30 às 17h30 

Mais informações no Sindirações: (11) 3541-1212 ou pelos e-mails silvana@sindiracoes.org.br (para 

assuntos técnicos) e tais@sindiracoes.org.br (para inscrição e assuntos administrativos). 

  

Delfim Netto ministra palestra no 5º Simpósio Nacional da Asbram  

A quinta edição do Simpósio Nacional da Indústria de Suplementos Minerais acontece nos dias 13 e 14 

de novembro, no Hotel Novotel Accor São Paulo – Center Norte, em São Paulo. Este ano, o programa do 

5º Simpósio Nacional da Indústria de Suplementos Minerais inclui a comemoração dos 10 anos da 

Asbram. Na palestra de encerramento, Delfim Netto, ex-ministro da fazenda, aborda o tema “Realidade 

Econômica Brasileira e Oportunidades”. 

  

O evento tem como palestrantes confirmados Carlos Alberto Sardenberg, âncora do programa de rádio 

CBN Brasil e colunista do jornal O Estado de S. Paulo; José Luiz Tejon Megido, professor de pós-

graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e diretor do núcleo de agronegócios da ESPM; Alexandre 

Mendonça de Barros, professor de Economia Agrícola e Desenvolvimento Econômico da FGV e membro 

do Conselho de Administração do Grupo Schoenmaker; e Miguel Cavalcanti, sócio da Agripoint 

Consultoria e especialista em marketing da carne e mercado de boi. 

  

Com apoio institucional do Sindirações, o encontro reúne, a cada dois anos, empresários, técnicos, 

fornecedores de insumos, serviços e equipamentos para o segmento, representantes do MAPA, 

entidades de classe e órgãos de pesquisa e ensino, além da imprensa especializada.  

  

Inscrição: R$ 550,00 para associados Asbram 

                R$ 600,00 para associados Sindirações 

                R$ 650,00 para não associados 

    Mais informações pelo telefone 0800-7722023 ou e-mail asbram@asbram.org.br. 
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