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NESTA EDIÇÃO:
•	WOrkShOp: TENDêNcIAS E DESAfIOS
•	AgENDA AbIAm
•	fiSA 2012
•	mENSAgEm DE NATAl
•	pErfIl DO ASSOcIADO

AgendA AbiAm:
REUNIÕES DO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012
02/08 - ANVISA - Reunião com a Diretoria da ABIAM
08/08 - ANVISA  - Reunião preparatória de aditivos para produtos cárneos - MERCOSUL
14/08 -  ANVISA - Reunião do GTFA.
27 a 31/08 - FIERGS - PORTO ALEGRE  - REUNIÃO DO MERCOSUL
29 A 31/08 - FEBRACHOCO EM GRAMADO - RS 
12/09 - ABIAM - Várias visitas
12/09 - ANVISA - Reunião do GTFA
18 A 20/09 - FISA 2012
19/09 - Workshop - Tendências e Desafios na Indústria de Alimentos
09/10 - ANVISA - Reunião Preparatória - Revisão GMC 26/03 - Legislação rotulagem
16/10 - ANVISA - Sistema de Peticionamento Eletrônico ANVISA
17/10 = Sede ABIAM - GTE - Grupo de Trabalho de Enzimas
18/10 - ANVISA - Enzimas
18/10 - MAPA - Assuntos diversos
24/10 - Sede ABIAM - Sistema de Peticionamento Eletrônico ANVISA
29/10 - ANVISA - Preparatórias Mercosul - Aditivos produtos cárneos
30/10 - BRASILIA - Sede do CNA - Workshop Produtos Lácteos
27/11 - ABIFRA - Confraternização anual

“Workshop - Tendências e Desafios na Indústria de Alimentos 
e o Papel do Fornecedor de Ingredientes neste Contexto”

 Promovido pela ABIAM em parceria com a FiSA.

Com grande repercussão entre os con-
gressistas, o debate realizado na parte 

da manhã do dia 19 de Setembro, reuniu 
órgãos governamentais, associações, ins-
titutos e fabricantes para falar sobre a 
relação da indústria de ingredientes com 
relação ao desenvolvimento de novos pro-
dutos alimentícios, as políticas nacionais 
e sua ligação com o setor industrial. O 
encontro evidenciou o posicionamento do 
setor e suas intenções em desenvolver o 
mercado juntamente com as associações e 
os fabricantes da área.

FiSA 2012:
A FiSA se consolida como o 

maior evento sobre ingredientes e 
desenvolvimento de novos produtos 
alimentícios da América Latina, 
realizada nos dias 18 a 20 de setembro 
de 2012 no Expo Center Norte.

O encontro reuniu  profissionais 
das áreas de Compras, Pesquisa & 
Desenvolvimento, Marketing, Vendas, 
Controle de Qualidade, Assuntos 
Regulatórios dentre outras. O público 
altamente qualiicado esteve em contato 
com as mais de 500 marcas apresentadas 
ao mercado pelas empresas expositoras 
tendo acesso aos últimos lançamentos e 
tecnologias. 

Entre os expositores estavam nossas 
Associadas: AJINOMOTO, CORANTEC, 
CORN PRODUCTS BRASIL, DUPONT, 
GLOBALFOOD, GRANOTEC, ICL BRASIL, 
KRAKI, LABONATHUS, METACHEM, 
PROZYN, PURAC e TATE & LYLE

A ABIAM e seus 
associados desejam a 
todos os leitores desta 
conceituada revista um 
Feliz Natal e Próspero 
Ano Novo.

ASSOCIE-SESua empresa estará  
contribuindo de forma  

mais ativa das discussões do segmento. 

 Além disso, estará recebendo  
e participando das atualizações  

da legislação do setor  
de ingredientes e aditivos  

para alimentos.
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ABIAM - Associação Brasileira da Industria e Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos
Rua Hungria, 664 - 5o and. - Conj. 51 - 01455-000 - São Paulo - SP - Tel/Fax: 3034-3541, 3816-2928 - abiam@abiam.com.br - www.abiam.com.br

A Purac, líder mundial na preserva-
ção natural de alimentos e a maior 

produtora de ácido láctico, derivados e 
lactídeos, tem 80 anos de experiência 
no desenvolvimento, fabricação e co-
mercialização desses produtos, em uma 
ampla variedade de indústrias.

A Purac Brasil atende o mercado da 
América Latina, tem uma unidade in-
dustrial em Campos dos Goytacazes-RJ 
e um escritório comercial em São Pau-
lo-SP, onde se encontra também um la-
boratório de aplicações para assistência 

técnica aos clientes e desenvolvimento 
de soluções conjuntas.

A sede da Purac está localizada na 
Holanda e é parte do Grupo CSM, pro-
dutor de insumos para indústria de pa-
nificação, com presença mundial.

A Purac opera suas plantas de pro-
dução no Brasil, Estados Unidos, Ho-
landa, Espanha e Tailândia e comercia-
liza seus produtos através de uma rede 
mundial de escritórios de vendas e dis-
tribuidores. 

A Purac atua em uma ampla varie-
dade de mercados, com foco em ingre-
dientes alimentícios naturais, químicos 
verdes e monômeros de PLA.

Os ingredientes Purac são pro-
duzidos através da fermentação, por 
isso são naturais e de fonte renovável, 
oferecendo a possibilidade um rótulo 

Purac
mais amigável ao consumidor final.

Na área de alimentos, a empresa ofe-
rece soluções para segurança alimen-
tar, extensão de vida útil, fortificação 
mineral, redução de sódio e, também, 
atua na melhora do sabor de alimentos 
e bebidas.

A Purac também atua em indústrias 
cosméticas, de alimentação animal, 
agroquímicas e aplicações industriais. A 
empresa oferece soluções naturais que 
reforçam o compromisso da empresa 
com a sustentabilidade e renovação.

purac 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 80, 11º andar

Brooklin Novo, cep: 04583-909
São Paulo-SP, Brasil

Tel. +55 11 5509-3099 
Fax: +55 11 5102-4041

www.purac.com


