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ASSOCIE-SE
Sua 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.

NESTA EDIÇÃO:
•	WOrkShOp: TENDêNcIAS E DESAfIOS
•	AgENDA AbIAm
•	NOvA ASSOcIADA
•	fEbrAchOcO
•	pErfIl DO ASSOcIADO

Informativo
 nº  90

Agenda AbiAm:

REUNIÕES DO PERÍODO DE ABRIL A 
AGOSTO DE 2012

9/04 - ABNT - Reunião ABNT/CEE-160 - Rio de 
Janeiro.
13/04 - AMCHAM - FORÇA TAREFA ANVISA
17/04 - Sede da FIESP/SP - comemoração 
dos 120 Anos da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), 
17/04 - ANVISA E MAPA/DF - Assuntos diversos
26/04 - Sede da ABIAM
- Trabalhos Mercosul
- Nova estrutura organizacional da ANVISA
- Agenda Regulatoria da ANVISA
- Grupos de Trabalho ABIAM
14/05 - Sede da BUREAU - finalização da proposta 
de rotulagem e discussões sobre a revisão da 
GMC 73/97 carnes.
16/05 - ANVISA -  Reunião do GTFA - Brasília 
29 e 30/05 - MAPA - Revisão da GMC 73/97
29 e 30/05 - MAPA - Reunião Preparatoria 
Mercosul - Carnes
30/05 - MAPA - Tentativa de Reunião DFIP - 
alimentação animal
31/05 - ANVISA - Reunião Preparatoria Mercosul  
Rotulagem
06/06 - UBM - Modulo de marketing ABIAM - FiSA.
12/06 - MAPA - Reunião para a apresentação 
da tecnologia de produtos cárneos em pó e 
reestruturados
13/06 - ANVISA - Nova reunião preparatoria do 
Mercosul referente a GMC 73/09 em BRASILIA
21/06 - MAPA - Contatos no MAPA  - BRASILIA
22/06 -  ANVISA - 2ª. Reunião de consolidação da CP 
04/11 - Frutas , Vegeltais e Néctares em BRASILIA.
25 A 28/06 - Reunião do Mercosul em Buenos Aires 
26/06 - MAPA/DIPOA - Reunião do Regulamento 
Técnico de Identidade e Qualidade de Leite 
Condensado.
06/07 - Reunião Fi Conferences 2012 - Hotel 
Golden Tulip Paulista Plaza
10/07 - AMCHAM - DuPont: Global Food Security Index
12/07 - SEDE DA ABIAM - REUNIÃO GERAL
17/07 - ABIAD - Revisão decreto rotulagem OGM
25/07 - ABNT - Reunião ABNT/CEE-160 - Rio de 
Janeiro.

WORKSHOP  
TENDÊNCIAS E DESAFIOS  
NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS  
E O PAPEL DO FORNECEDOR DE 
INGREDIENTES NESTE CONTEXTO

Como evento que colabora na evolução da qualidade na cadeia de 
alimentos, em sua edição 2012, a Fi South America idealiza e leva ao 
pulico visitante uma nova sessão que coloca o tema em pauta.

Iniciativa da UBM e organizado em parceria com a ABIAM - 
Associação Brasileira de Indústria e Comércio de Ingredientes Aditivos 
para Alimentos, o “Workshop: Tendências e Desafios na Indústria de 
Alimentos e o Papel do Fornecedor de Ingredientes Neste Contexto” 
vai debater temas relevantes sobre o futuro do mercado de produtos 
alimentícios e o papel da indústria de ingredientes neste cenário. 

Empresas líderes e associações do setor alimentício se reunirão no 
evento paralelo que acontecerá em um auditório dentro do evento, no 
dia 19 de Setembro, das 10 – 13hrs. 

O Workshop é gratuito para os profissionais da indústria.  
www.fi-events.com.br

ABIAM PARTICIPA DA

NOva aSSOciada:

Nossos cumprimentos a empresa 
ISP DO BRASIL LTDA, pela adesão 
em nosso quadro Associativo. 
ISP DO BRASIL LTDA.
Via das Paineiras, 3864
13315-000 – Cabreúva – SP
Fone: (11) – 4529-8600   
FAX: 4529-8633
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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 - Fone: 3816-2928  - Cel. 9131-9893 - Fax: 3034-3541 - abiam@abiam.com.br - www.abiam.com.br

A AB|Brasil, empresa do grupo britânico 
Associated British Foods (ABF), integrante da 
divisão AB Mauri, detém as marcas Fleischmann e 
Mauri, e a empresa Sohovos no Brasil. Atualmente 
a empresa emprega cerca de 700 colaboradores, 
possui uma fábrica de fermentos biológicos e outra 

de ingredientes para panificação em Pederneiras, além da 
fábrica processadora de ovos localizada em Sorocaba, no 
interior paulista.

E-mail contato: marketing@abbrasil.com.br
Tel.: 55 11 3038-1800

A Fleischmann, pioneira no mercado de fermentos para 
panificação e com 80 anos de tradição, coloca a AB|Brasil 
também no varejo tradicional, pois possui diversos produtos 
direcionados a consumidores finais, como fermentos bioló-
gico e químico, misturas para bolos e pães, aromas, farinhas 
e amido de milho, sobremesas líquidas, entre os principais, 
além de contar com um portfólio de produtos destinados 
ao mercado panificador e industrial. A Mauri, no mercado 
brasileiro desde 1995, garante à AB|Brasil uma presença 
ainda mais forte no mercado de panificação e confeitaria.

A divisão AB Mauri está presente em 24 países com 43 
unidades produtivas e 3.000 funcionários em todo o mundo. 
Globalmente, a AB Mauri está presente em todos os pontos 
da cadeia da indústria de Panificação e Confeitaria, sendo 
um provedor global de soluções da panificação.

O grupo ABF atua em 41 países como indústria de gê-
neros al mentícios, produtos agrícolas, ingredientes e varejo 
de moda. São ao todo 42.000 empregados no mundo. No 
Brasil, a ABF também responde pela marca de achocolatados 
Ovomaltine e pelos chás Twinings, que chegam ao mercado 
brasileiro através de parceiros locais de fabricação e distri-
buição, e importadores.

Com padrão internacional de qualidade, a empresa pro-
duz uma diversificada linha de produtos para panificação e 
confeitaria, como fermentos biológicos e químicos, misturas 
para pães e bolos, cremes, recheios e coberturas, fondant, 
chantilly, melhoradores de farinha e condicionadores de 
massa, além de ovos pasteurizados.


