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SINDIRAÇÕES eEUREPGAP firmam parceria 

O SINDIRAÇÕES (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal) acaba de conseguir 
uma conquista histórica – a equivalência entre seu programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e o 
EurepGAP – protocolo de boas práticas agrícolas da associação européia de supermercados e varejistas 
responsável pela certificação de fazendas produtoras de frutas, café, flores, bovinos, suínos, aves, peixes e 
alimentos para animais. Trata-se do único programa do mundo em alimentação animal a ser reconhecido pelo 
Eurep (Euro-Retailer Produce Working Group) e o único do Brasil no que diz respeito à segurança de 
alimentos. O Brasil foi o primeiro país no mundo a conquistar esta parceria. O Eurep é uma organização 
criada em 1997, por um grupo de supermercados europeus, para definir os padrões de qualidade dos produtos 
consumidos, que representa 75% do segmento na Europa.  

Com o reconhecimento dessas normas de segurança de alimentos e responsabilidade social pelo 
Eurep, o Brasil conseguirá manter, valorizar e aumentar o acesso de seus produtos agrícolas e processados a 
toda União Européia, um dos principais mercados importadores de alimentos para animais e de carnes para 
consumo humano.  

A assinatura do acordo de equivalência aconteceu durante o II Global Feed & Food Congress, em 
São Paulo, com a presença de Kristian Möeller, diretor executivo do EurepGAP. “Este é um fato inédito para 
o EurepGAP, que aconteceu pois as duas entidades trabalharam em conjunto durante um ano para alinhar suas 
normas e exigências. O Brasil já se preocupa em oferecer produtos seguros e de qualidades. Com este novo 
acordo, suas boas práticas de fabricação ficarão em evidência para um mercado ainda maior. É preciso, 
porém, conscientizar os produtores para a importância da certificação”, afirma Möeller. 

O nível reconhecido pelo EurepGAP é o Internacional – ou Nível 3 do Programa Feed & Food Safety 
Gestão do Alimento Seguro do SINDIRAÇÕES, que além de BPF e HACCP, inclui requisitos da gestão e de 
legislação européia.  

Estão incorporados no escopo do programa reconhecido pelo EurepGAP a certificação de premixes, 
suplementos minerais para bovinos, concentrados e rações. Excluem-se ingredientes e rações 
medicamentosas. Esta extensão do escopo é uma grande vitória da entidade brasileira. 

 

 
 

A BELLMAN investe em pesquisa e 
desenvolvimento com apoio da FINEP 

 
A FINEP , empresa pública ligada ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja missão é 
promover e financiar a inovação e a pesquisa 
científica e tecnológica em empresas, 
universidades, institutos tecnológicos, centros de 
pesquisa e outras instituições públicas ou 
privadas, firmou convênio com a BELLMAN 
Nutrição Animal . 

A FINEP apoiará investimentos da 
BELLMAN no valor de R$ 1,1 milhão, destinados 
à melhoria de processos produtivos , 
desenvolvimento de novos produtos e construção 
de um laboratório de análises . 

Com isso a BELLMAN se prepara para 
competir num mercado cada vez mais concorrido 

e exigente quanto à qualidade e segurança 
alimentar. 

Dentro desse conceito, a BELLMAN já 
obteve certificações de qualidade (Boas Práticas 
de Fabricação, Nível Avançado), melhorias de 
produtividade , e tem investido continuamente em 
desenvolvimento de novos produtos que 
melhoram a competitividade do pecuarista . 

Segundo o diretor de operações da 
BELLMAN , Ranieri Torsinelli, o apoio da 
FINEP permitirá a continuidade de parcerias com 
entidades de pesquisa e universidades 
(EMBRAPA, UNESP, APTA) , onde atualmente 
são conduzidos oito experimentos conjuntos na 
área da nutrição pecuária. “Além disso, o aumento 
da automação no processo produtivo, e a difusão 
da análise e controle de pontos críticos , 
possibilitará o fornecimento de suplementos cada 
vez mais seguros aos nossos clientes”, destaca 
Torsinelli. 
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Líder em nutrição animal, PURINA 
participou do II Global Feed&Food 

 
A Cargill Nutrição Animal / PURINA 

participou do II Global Feed & Food Congress, 
entre os dias 16 e 18 de abril, em São Paulo. No 
primeiro dia do Congresso, Brian Knudson, 
gerente internacional da linha de Suínos da Cargill 
Animal Nutrition, ministrou a palestra “Programas 
de Segurança Internacional Públicos e Privados”, 
que demonstrou de forma objetiva os programas e 
conceitos internacionalmente aplicados ao cada 
vez mais fundamental tema da segurança 
alimentar.  

A PURINA é uma das empresas de 
nutrição animal que mais se preocupam com a 
questão da segurança alimentar, tanto que foi a 
primeira do setor a receber a certificação HACCP 
ou APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle) em todas as suas 5 fábricas e seus 
processos. O conceito do HACCP é uma 
abordagem sistemática para garantir a segurança 
do alimento e, para a PURINA, sua importância 
está ligada à visão corporativa “Feed for Food”, 
que visa a segurança alimentar no consumidor 
final em toda a cadeia alimentar.  

“Nós somos o que comemos”, afirma o 
gerente geral da PURINA no Brasil, Vilson 
Simon. Para ele, quando se trata de segurança 
alimentar este é um tema dos mais importantes na 
atualidade. “Reconhecer a importância da nutrição 
animal enquanto provedora de proteína para a 
alimentação humana é essencial para o nosso 
negócio e visão de futuro”. Durante o evento, a 
PURINA lançou para o mercado o conceito 
completo de segurança alimentar e rastreabilidade, 
o “Feed for Food”. A partir disto, todas as práticas 
deste programa serão expandidas aos demais elos 
da cadeia produtiva de alimentos de origem 
animal. “Esse é o nosso compromisso de 
garantia”, enfatiza Simon. 

Nos três dias, especialistas de todo o 
mundo discutiram questões como Programas 
Globais de combate à falta de segurança 
alimentar; Sustentabilidade e Saúde; Soluções 
para preservar o meio ambiente, Programas 
Sociais e Corporativos, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social e Biossegurança e 
Biotecnologia. O Congresso foi realizado pela 
FAO/ONU (Food and Agricultural 
Organization/Organização das Nações Unidas) e 
IFIF (International Feed Industry Federation) e 

teve organização do Sindirações (Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação Animal). 

 
 

BIG FRANGO lança Projeto para abate de 
500.000 frangos/dia até o final da década. 

 
No evento Big Integração III, que 

ocorreu Parque Ney Braga, durante á 47 
Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina 
– Pr, o Presidente do Grupo, Evaldo Ulinski, 
apresentou as etapas que a Empresa passara para 
chegar ao abate de 500.000 frangos/dias até o final 
da década. 

Bioseguridade, Padronização, Perfil da 
Integração e Excelência da Assistência Técnica 
são quesitos traçados pela Diretoria Agropecuária 
da Big Frango aos Produtores Integrados, que 
atuam em mais 45 (quarenta e cinco) municípios 
próximos de Rolandia – Pr., sede da Empresa e de 
sua moderna Fabrica de Abate, gerando, mais de 
3.000 empregos diretos e da nova Fabrica de 
Ração, que estará concluída no segundo trimestre 
de 2008. Todos os critérios acima são medidos 
através dos tradicionais resultados de melhor peso 
médio, menor consumo de ração para atingir esse 
peso e menor taxa de mortalidade, com a 
qualidade preconizada pela Industria e o Mercado 
nacional e internacional atendidos pela Empresa. 

Bioseguridade garante o mercado 
exigente da BIG FRANGO, como Padronização 
de insumos, manejo/operações e instalações, que 
também fortalecem as melhorias e mantém o 
“Status” Sanitário desejável pela Empresa e 
Consumidores. Perfil do Integrados e outro 
propósito na manutenção dessa Parceria e da 
Saúde Avícola do plantel, investindo na 
Excelência da Assistência Técnica, com prestação 
de serviço aos Produtores em visitas e 
treinamentos. 

 
 

Prezado Associado; 
 
Esse material é encaminhado a mais de 

2.000 e-mails de nosso banco de dados. 
Não perca a oportunidade de 

participar das próximas edições da FEED & 
COMPANIES. 

Encaminhe seu release até o dia 20 de 
cada mês para ricardo@sindiracoes.org.br.  


