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ASSOCIE-SE
Sua empresa estará contribuindo de forma 

mais ativa nas discussões do segmento. Além 
disso, estará recebendo e participando  

das atualizações da legislação do setor de 
Ingredientes e Aditivos para Alimentos.

6564

Informativo
 nº  114

Palavra do Presidente
Gostaríamos de agradecer a todos 
pela colaboração em 2014, desejando 
a vocês e seus familiares um natal 
de muita paz e um 2015 repleto de 
saúde, paz e prosperidade.

A ABIAM, Associação Brasileira 
da Indústria e Comércio de In-

gredientes e Aditivos para Alimentos, 
contando atualmente com 39 associados, 
distribuídos entre empresas de pequeno, 
médio e grande porte, responsáveis por 70 % 
da produção e comercialização do segmento, 
mantém indiscutível representatividade para 
falar em nome da indústria e comércio, onde 
quer que a defesa de seus legítimos interesses 
esteja em foco.

Em 2014, várias ações continuaram em 
pleno andamento na Abiam, como nossa 
presença oficial nas discussões relativas à 
legislação Mercosul e da revisão da legislação 
interna, nossos constantes encontros com 
as autoridades sanitárias do pais tanto em 
Brasília e em São Paulo, nossa participação 
no conselho consultivo no Cereal Chocotec 
- Ital, diferentes visitas a feiras nacionais e 

AGENDA ABIAM:
AGOSTO A DEZEMBRO/2014

de maior vulto ABIAM,  que passara a contar 
com uma estrutura profissional terceirizada e 
ampliada, permitindo desenvolver mais suas 
atividades em geral.

Quanto ao mercado, muito embora a 
situação atual, para 2014 estimamos ainda 
uma pequena evolução de nosso mercado ora 
estimada em +/- 1,5 % devido, sobretudo aos 
novos produtos e tecnologias lançados nos 
últimos anos estimando-se para 2015 traba-
lharmos potencialmente dentro dos mesmos 
níveis de evolução, sendo nossas maiores 
dificuldades/desafios hoje:

A manutenção do mercado de consumo 
emergente nos últimos anos,  a complicada 
corrosão do poder aquisitivo e o endivida-
mento da população em geral, bem como, 
uma potencial retomada de desempregos no 
país, fator hoje a considerar-se em razão do 
fraco desempenho das indústrias e comercio 
em 2014.

Em 2015, venha participar conosco, 
tornando-se um Associado!

Helvio T. Collino
Presidente.

04 a 07/08 - FISA 2014 - Expo Center Norte
18/08 - Reunião - Aditivos para pescados - Sede ABIAM
19-08 - Reunião do Comitê de clientes - MAPA - SP
20 e 21/08 - Reunião do GTFA - ANVISA - Brasilia - DF
22/08 - Reunião GPESP temas: enzimas, pescados e 
Mercosul - ANVISA 
15 a 19/09 - Reunião do SGT 3 do Mercosul - Buenos Aires -  
Argentina
25/09 - Reunião do Conselho Fiscal e Tesouraria - sede da ABIAM.
25/09 - Reunões Técnicas - sede da ABIAM - 12 andar.
30/09 - Reunião com o setor de Ingredientes
30/09 - Assembléia Geral Ordinária
02/10 - Reunião Viva Lateos  Portaria 370 - Lácteos
03/10 - Reunião MAPA  Portaria 370 - Lácteos
10/10 - Reunião - 10/10 - sobre Auto de Infração MAPA -  
Sede da ABIAM.

16/10 - Reunião Preparatoria de Carnes - Mercosul
17/10 - GTE - Grupo de Trabalho de Enzimas - Sede da 
NOVOZYMES
20/10 - GTFA - Brasília - DF
21 e 22/10 - IMMETRO - Curso CODEX
23/10 - MAPA - Brasília - DF
12/11- Reunião MAPA - DF.
12/11 - GTE - Grupo de Trabalho de Enzimas -  
Sede da NOVOZYMES
13/11 - Reunião ANVISA - Consolidação da CP 21/13
16 a 21/11 - Reunião do SGT 3 do Mercosul - Buenos Aires 
09 e 10/12 - Reunião do GTFA - ANVISA - DF
11/12 - Reunião GPESP -  Informações sobre as enzimas 
antigas
11/12 - Reunião MAPA NT 04/2014 - Brasília - DF.

internacionais, nossa 
presença em seminá-
rios que trataram de 
questões relativas aos 
funcionais, a agro in-
dústria e a energia, 
etc... , tudo sempre em 
defesa de nossos inte-
resses setorial. Outros 
pontos a destacar-se 
foram também às pro-

moções de encontros setorial com autoridades 
sanitárias e fiscal que permitem a todos no 
setor melhor compreender e aplicar de forma 
correta nossas diferentes regras e legislações 
em suas empresas.

Para 2015, a manutenção destes grupos 
de trabalho de elevado nível, nossa forte 
presença em defesa setorial junto ao go-
verno e outros, a promoção do segmento 
através do patrocínio de feiras, seminários 
e nossa participação direta em eventos que 
possam trazer prestígio e conhecimentos, 
para os membros do setor; estimulando o 
crescimento do mercado interno e externo 
criando estratégias para o bom desempenho 
de nossas empresas e profissionais, mais uma 
vez estas, em linhas gerais, serão as atividades 

04 a 07/08 - FISA 2014 - Expo Center Norte
12/08 - Reunião Conselho Consultivo Cereal Chocotec  -  
Sede da ABICAB
18/08 - Reunião - Aditivos para pescados - Sede ABIAM
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12/11- Reunião MAPA - DF.
12/11 - GTE - Grupo de Trabalho de Enzimas - Sede 
da NOVOZYMES
13/11 - Reunião ANVISA - Consolidação da CP 21/13
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