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MARÇO 2007 

SINDIRAÇÕES junto com a FAO e IFIF organizam congresso mundial sobre 

sustentabilidade e segurança alimentar 

O II Global Feed & Food Congress (16 a 18 de abril 2007 em São Paulo/SP 
– www.globalfeed-food.com.br), assim como o primeiro, contará com mais de 40 
palestrantes internacionais e com participantes de países produtores e 
consumidores (Estados Unidos, União Européia, América Latina e China). “Em 
2005, o Congresso abriu caminho para soluções práticas. Com a produção de 
alimentos seguros e a adoção de Boas Práticas de Fabricação, respeitando o 
meio ambiente, vamos reduzir o desperdício, aumentar a rastreabilidade, 
certificação, melhorar a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas e o preço dos 
alimentos, gerar mais empregos e aumentar a demanda interna e externa”, afirma 
Mario Sergio Cutait, presidente da Sindirações.  

Para este ano, Cutait tem perspectivas muito positivas. “O primeiro 
Congresso foi um sucesso e a prova disso é que a FAO e a IFIF validaram a 
realização da segunda edição em nosso País. Sem dúvida, sairemos deste 
encontro mais perto de superarmos os grandes desafios do setor”, completa o 
executivo.  

 
 

Novas Contratações na Equipe 

BIORIGIN 

A Biorigin, empresa 
responsável pela produção de 
ingredientes naturais destinados à 
alimentação humana e nutrição 
animal, acaba de realizar duas novas 
contratações nas áreas de Marketing 
& Vendas e Pesquisa & 
Desenvolvimento. 

Na área de Marketing & 
Vendas a Biorigin conta agora com a 
experiência do Sr. Yves Verger como 
Gerente de Vendas da linha de 
Ingredientes Alimentícios na Europa.  

Yves possui MBA Marketing e 
tem experiência de 7 anos em vendas 
de alimentos para aves e 12 anos em 
vendas de ingredientes para 

alimentação e  fermentação na 
Europa, tendo atuado em importantes 
empresas. 

Na área de Pesquisa & 
Desenvolvimento a empresa passará 
a ter o know-how de um novo 
pesquisador, Sr. Hevenilton J. 
Matiazi. 

Hevenilton é graduado em 
Farmácia Bioquímica com 
especialização em alimentos pela 
UNESP e pós-graduado na área de 
microbiologia pela USP. Pela UEL, 
titulou-se doutor em Ciências de 
Alimentos na área de Biotecnologia. 
Profissionalmente, atuou como 
professor em universidades 
brasileiras, como Universidade 
Estadual de Londrina, bem como no 
Instituto de Ensino Superior de 
Londrina. 
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FATEC conquista certificação  

ISO 22.000 

Ao longo de 41 anos, a FATEC 
focou sua atuação na missão 
institucional: “Aumentar a 
produtividade do rebanho nacional” e 
assim, fortalecer o empreendimento 
agropecuário. 

A preocupação com a alta 
qualidade dos nossos produtos está 
presente em todas as etapas da 
produção, desde a rigorosa seleção 
dos fornecedores de insumos, 
passando pelo eficiente sistema de 
rastreabilidade, até o uso do produto 
na criação, por meio da nossa equipe 
de assistência técnica. 

Em 2005, tivemos um grande 
reconhecimento do nosso trabalho 
conquistando a certificação BPF, 
concedida pelo Sindirações e 
recomendada pela SGS do Brasil 
LTDA. Essa certificação atesta que a 
FATEC está em conformidade com o 
Programa de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos de 
Produtos de Alimentação Animal do 
Sindirações. 
Este fato impulsionou ainda mais a 
atuação da empresa e fez crescer a 
preocupação em atender às 
exigências do mercado e dos 
consumidores em relação à 
segurança alimentar. 

A preocupação com a 
qualidade dos produtos que chegam 
à mesa do consumidor fez com que 
muitos países e organizações 
estabelecessem critérios rigorosos 
para a produção de alimentos, 
tornando os controles e a 
rastreabilidade dos insumos utilizados 

na produção animal fundamentais 
para o atendimento destas condições. 

Com uma atuação focada 
nesse tema, trabalhando sempre com 
eficiência e transparência, 
apresentamos a nossa mais recente 
conquista: a Certificação ISO 22000, 
que normatiza os requisitos para o 
sistema de gestão da Segurança 
Alimentar. Auditada pela SGS do 
Brasil LTDA, ela é válida até janeiro 
de 2010 e obedecerá às exigentes 
auditorias semestrais de 
acompanhamento. 

Agradecemos a sua 
contribuição e participação dentro 
desse processo produtivo, pois todo o 
trabalho foi desenvolvido 
especialmente para atender às 
exigências e necessidades de nossos 
clientes. 

 
IMPEXTRACO na feira Ave Expo 

Impextraco Latin America 
participou da AVE EXPO 2007, de 7-
9 março, junto ao II Forum 
Internacional de Avicultura, na 
Estação Embratel, em 
Curitiba/Paraná, cidade onde também 
se encontram as instalações da 
Impextraco. 

Além da visita de distribuidores 
e clientes ao Stand, o ponto alto do 
evento foi a presença dos 
representantes da Impextraco de 
todas as regiões do Brasil. 

 

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.  


