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MAPA e empresas atingem metas durante
evento que reuniu setor de alimentação
animal

http://www.beefpoint.com.br/mypoint/217446/mapa-e-empresas-atingem-metas-durante-evento-que-reuniu-setor-de-alimentacao-animal/

A

resolução de problemas ligados à legislação
do setor de nutrição animal foi um dos fatos
marcantes ocorridos durante o “Workshop
sobre Assuntos Regulatórios: Evoluções e Comércio
Exterior”, realizado recentemente em Campinas (SP)
pelo Colégio Brasileira de Nutrição Animal (CBNA)
e SINDIRAÇÕES. Muitos participantes destacaram
este aspecto (“a resolução de problemas regulatórios
das empresas”) como um dos pontos importantes
no qual o evento teve êxito.
“Como se vê, a repercussão foi muito grande, pois
durante as sessões de perguntas, e as duas mesas
redondas, o número e a qualidade das perguntas,
e das discussões, foram altamente positivas”, avalia
Godofredo Miltenburg, Presidente do CBNA. “Em
resumo, todos os tópicos abordados tiveram uma
alta repercussão representativa do trabalho do
dia-a-dia das indústrias de alimentação animal”,
completa Bruno Caputi, Coordenador de Assuntos
Regulatórios do SINDIRAÇÕES.

Sem contar a importância da exportação de produtos
de origem animal para o Brasil, que agrega valor
econômico e empregos aos brasileiros.
Por tudo isso, o Workshop atendeu tanto as expectativas dos responsáveis técnicos das principais empresas de alimentação de animais do Brasil, como
também atendeu os profissionais do MAPA, que
prestigiaram o evento em grande número. Adicionalmente, o evento contribuiu de forma a estreitar
o relacionamento entres os representantes das empresas e os profissionais do setor público.
“Muitos participantes solicitaram a continuidade
do Workshop nos próximos anos. Compromisso
esse também firmado pelas autoridades do MAPA”,
afirma Bruno Caputi. Vale lembrar que o CBNA é o
elo entre a indústria privada e o MAPA, conjuntamente com o SINDIRAÇÕES, que é o representante
legal da indústria de alimentação animal no Brasil.

Com participação de 178 participantes, o público
presente representou principalmente os responsáveis técnicos das principais empresas de alimentação animal do Brasil e profissionais do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
“Além dos responsáveis técnicos das empresas,
compareceram também representantes das áreas
de qualidade, regulatória e também da direção de
diversas organizações”, recorda Bruno Caputi.
Nesse sentido, o Workshop mostrou que é muito
importante abrir as discussões entre a indústria
privada e os profissionais do MAPA. “O interesse
é do nosso país, para que a nossa população possa
consumir proteína animal, leite e ovos de qualidade
por um custo justo”, enfatiza Godofredo Miltenburg.
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