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FEVEREIRO 2007 

SINDIRAÇÕES lança novo site 

O SINDIRAÇÕES, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, 
começa o mês de fevereiro com novidades para seus associados. O site da 
entidade ganha cara nova, design mais dinâmico e traz ainda mais informações 
sobre o SINDIRAÇÕES e parceiros, além de notícias do setor. O programa de 
segurança alimentar do sindicato também passa por renovações e recebe o nome 
de Feed & Food Safety – Gestão do Alimento Seguro, em substituição ao antigo 
BPF. Mais amplo, o Feed & Food Safety incorpora o processo de certificação que 
garante a equivalência com o EurepGAP. O manual completo do programa, com 
as novas diretrizes, está disponível para download no site da entidade: 
www.sindiracoes.org.br. 

 
 

NUTRON Completa 12 anos de 

existência 

A Nutron completou 12 anos 
de vida no último dia 16 de Janeiro. A 
empresa produtora de suplementos 
vitamínicos e minerais para 
alimentação animal, que começou 
suas atividades com apenas 28 
funcionários, numa pequena fábrica 
alugada em Campinas, chegou, no 
final de 1995, ao significativo número 
de 117 mil toneladas de ração 
convertida por mês.  

Um crescimento constante, 
baseado em trabalho sério, aliado à 
tecnologia de última geração, 
comprometimento e respeito aos 
clientes. 

Hoje, a Nutron atende a 530 
mil toneladas convertidas por mês, 
tem mais de 10 mil clientes, é 
operada por 550 funcionários e 
possui 3 fábricas próprias em Itapira 
(SP), Toledo (Pr) e Chapecó (SC), 
uma fábrica arrendada no Nordeste 

para a produção de rações para 
peixes, e um Centro de Distribuição 
no Ceará.  

A empresa também é 
detentora dos Certificados de 
Qualidade ISO 9001, BPF (Boas 
Práticas de Fabricação), além de 
estar de acordo com as normas do 
HACCP baseado no Codex 

Alimentarius. 
A empresa foi citada no 

Anuário Exame 2006/2007 no 
segmento de rações e suplementos 
animais como a 3ª melhor empresa, 
5ª maior em faturamento, 3ª maior em 
crescimento e a 4ª maior em número 
de colaboradores, além de ter 
recebido vários prêmios nas áreas de 
Recursos Humanos, 
Responsabilidade Social e 
Responsabilidade Ambiental. 

Todo este sucesso deve-se ao 
empenho e dedicação de seus 
colaboradores liderados pelo 
Presidente Dr. Luciano Roppa, além 
do apoio fundamental de nossos 
clientes e fornecedores. 
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CORN PRODUCTS BRASIL 

patrocina o II Workshop de 

Nutrição e Alimentação de Leitões 

promovido pela Universidade de 

São Paulo (FZEA/USP) 

 
Com patrocínio da Corn 

Products Brasil, a  Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos 
da Universidade de São Paulo 
(FZEA/USP) promove no dia 16 de 
março o II Workshop de Nutrição e 
Alimentação de Leitões. O evento, 
que ocorre no anfiteatro do campus 
da USP Pirassununga, tem como 
objetivos principais a integração de 
profissionais de diferentes empresas, 
a participação de alunos que 
pretendem militar na suinocultura e a 
abordagem de temas que fazem 
parte do dia-a-dia de um nutricionista 
através de palestras proferidas por 
diferentes profissionais e 
pesquisadores. 

Maiores informações : 
www.usp.br/fzea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEXTRACO participa de feira em 

Atlanta/EUA 

A International Poultry 
Exposition 2007 aconteceu em 
Atlanta, de 24 a 26 de janeiro. 

Clientes e distribuidores de 
vários países: Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colômbia, Equador, 
Estados Unidos, Honduras, Irã, 
México, Panamá, Peru, República 
Dominicana, Turquia e Venezuela, 
visitaram o stand da Impextraco. 

 
 
 
 

CARO ASSOCIADO, 
 

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.  
 
O informativo circula no primeiro 
dia útil de cada mês. 

 
 
 
 


