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Básica

Bastos completa 90 anos e comemora também 59 Festas do Ovo 
e mais de 50 anos do reconhecido Concurso de Qualidade de Ovos

A MARCA DA QUALIDADE

Asgav e Ovos RS 
trazem para o 

Brasil o aplicativo 
EggcentricTV

Vicami aprimora
trabalho genético 
em suas codornas

Vetimport traz para o Brasil 
o Aminoácidos Vit Oral. 

Artabas lança novo 
aviário vertical para 

postura de aves

Wisium alinha sua 
atuação no Brasil com a 
avicultura de postura
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A avicultura em festa
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Em julho, Bastos comemora sua produção e sua cul-
tura com a Festa do Ovo. Este ano, especialmente, co-
memora seus 90 anos e uma história construída sobre 
as raízes japonesas. O crescimento do maior evento da 
avicultura de postura brasileira exigiu ampliações e me-
lhorias no recinto de exposições, o que foi feito por ação 
da Acenba, a Associação Cultural e Esportiva Nikkey de 
Bastos, entidade que, junto com a Prefeitura do Municí-
pio, realiza a Festa do Ovo. A Acenba investiu na amplia-

ção da área de exposições do Recinto Kisuke Wata-
bane, que é a “casa” da Festa do Ovo desde 1973. 
Cerca de R$500 mil foram levantados entre os avi-
cultores bastenses associados à Acenba para a 
obra, aprovada e permitida pela Prefeitura de Bas-
tos. À Prefeitura coube reformar todo o piso da área 
mais antiga do Recinto e o piso da área nova.

Takaharu Ebisawa, presidente da Acenba, faz 
questão de destacar o apoio fundamental do avi-
cultor Osamu Yabuta, que já foi, por mais de uma 
vez, presidente da Acenba e que estimulou os 
demais produtores a apoiar a ideia de melhorar 
o local da exposição. “Apesar da Acenba utilizar 
o local apenas duas vezes por ano – na Festa do 
Ovo e no Nikkey Fest, evento que homenageia as 
origens japonesas do município -, concluímos que 
era necessário que Bastos tivesse um local maior 
para receber nossos convidados no grande evento 
que é a nossa feira avícola em julho”, diz Ebisawa. 
Em cerca de dois meses, foi erguida uma estrutura 
anexa ao pavilhão de exposições, acrescentando 
mais 1.380 m2 aos 2.600 m2. 

E é com o espírito das ideias poderosas que 
circulamos neste abençoado julho de 2018, co-
memorando já em nossa capa com a bela marca 
produzida pela equipe de marketing do Concurso 
de Qualidade de Ovos de Bastos. O evento, criado 
pelos avicultores pioneiros, nos orgulha a todos e 

com a palavra

projeta a avicultura brasileira 
para o mundo. Veja o que diz 
a esse respeito o avicultor 
Rodrigo Ono, presidente do 
Concurso 2018, na página 4. 

Eu, Elenita Monteiro, já vivi em Bastos muito mais 
do que em outras cidades por onde passei. Estou em 
Bastos desde 1993. São 25 anos na cidade, 25 anos 
de bom jornalismo, 25 anos de trabalho a serviço da 
Capital do Ovo, 21 deles ao lado da avicultura brasi-
leira, desde que lancei a A Hora do Ovo. 

Amigos leitores, bem-vindos a mais uma edi-
ção da nossa revista, feita totalmente em parceria 
com a jornalista Teresa Godoy. Também estamos 
vivendo nossa própria festa de produção do melhor 
jornalismo segmentado para a avicultura brasileira, 
gestando mais e mais bons produtos com o apoio 
de toda a cadeia avícola. Muito obrigada a todos 
que acreditam em nossas ideias! 

Vamos juntos, rumo a muitas outras festas!

TAKAHARU EBISAWA, da 
Acenba: ampliação para 
receber a maior festa da 
postura brasileira

RODRIGO ONO, do 
Concurso de Qualidade: 
orgulho por comandar o 
evento em 2018
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A Festa do Ovo é mais do que um evento técnico e 
expositivo; para a avicultura da Capital do Ovo, trata-se 
de um orgulho que traz a marca do trabalho do município 
que tornou a postura comercial referência em todo o país.

A o completar 90 anos de fundação em 
2018, o municípo de Bastos, no Oes-
te Paulista, comemora seu aniversá-

rio como faz sempre: reúne convidados de 
todo o Brasil e brinda à produção na Festa 
do Ovo. Embora o dia do aniversário seja 18 
de junho - data da chegada do navio Kasato 
Maru ao Brasil, trazendo os primeiros imi-
grantes japoneses para as terras brasileiras 
em 1908 - é em julho que Bastos comemora 
e agradece à maior riqueza de sua história, 
a avicultura.  

O município colonizado exclusivamente 
por japoneses, na década de 1920, viveu di-
versos ciclos econômicos com o café, o algo-
dão e a seda, mas foi com a avicultura que 
a cidade e a região viram a riqueza chegar e 
o município se transformar em Capital do 
Ovo do Brasil na década de 1960. Hoje, Bas-
tos é responsável por 20% dos ovos consu-
midos no país e 60% da produção paulista. 

Foi com muito trabalho e a dedicação 
própria dos japoneses e seus filhos e netos 
que Bastos se tornou uma marca de suces-
so na avicultura. Mais do que a quantidade 
de ovos, o município vem se notabilizando 
por ser uma referência na produtividade, o 
que torna o local um verdadeiro campo de 
provas de lançamentos de tecnologias para 
o segmento. E a Festa do Ovo é o marco a 
representar tudo isso. Durante três dias no 
mês de julho, a exposição avícola montada 
no Recinto de Exposições Kisuke Watanabe 
reúne a cadeia avícola brasileira em torno 
de novas tecnologias para o setor. 

O Concurso de Qualidade de Ovos é 
outra tradição importante do município 
de Bastos. O evento, que tem mais de 50 
anos, acontece todos os anos desde os 
tempos pioneiros e segue o objetivo de 
mostrar-se transparente e rigoroso nos 
métodos de avaliação dos ovos.

Outro orgulho dos avicultores de 
Bastos, o concurso vem sendo conduzi-
do pela terceira geração de produtores 
da Capital do Ovo que vêem nessa opor-
tunidade uma forma de reverenciar os 
antepassados e contribuir para a quali-
dade da produção do município. 

Este ano, o evento tem na presidência 
Rodrigo Ono, um dos jovens avicultores 
que têm participando da comissão orga-
nizadora desde que retornou à cidade 
para apoiar a família na Granja Ono. “É 
com muito entusiasmo e empenho que 
recebi o desafio de presidir e auxiliar na 
organização de um dos mais tradicionais 
eventos da principal festa da avicultura 
nacional, a Festa do Ovo, que tanto nos 
orgulha”, conta Rodrigo Ono. Ele consi-
dera que manter essa tradição e, ao mes-
mo tempo, zelar pela transparência e 
seriedade do Concurso, é sempre muito 
importante para a força da avicultura de 
Bastos. “Espero que possamos manter 
a tradição do Concurso de Qualidade 
passando-a para as próximas gerações 
de avicultores bastenses, honrando 
nossos antepassados e a história da Ca-
pital do Ovo”. 
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A marca de Bastos

Monumento à galinha poedeira: símbolo 
da produção de Bastos na entrada da cidade
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As novas ESTRELAS 
da Planalto Postura são 
persistentes, produtivas, 

competitivas e vieram 
para ficar.

AS POEDEIRAS
QUE O MERCADO EXIGE
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Programa Ovos RS chega 
ao sexto ano e projeta 
união de todos os elos da 
cadeia avícola

Junto a todo o sucesso que o 
Programa Ovos RS conquistou 
ao longo de seis anos de traba-

lho está um importante ingrediente 
para grandes conquistas: o compro-
metimento. Junte-se a isso uma boa 
dose de arrojo e destemor e outra 
grande pitada de criatividade e, en-
tão, eis um projeto consistente e 
alinhado com o setor de ovos.

Tem sido assim a trajetória do 
Programa Ovos RS, um dos mais 
exitosos projetos de marketing e 
qualidade do ovo já registrados na 
agenda avícola brasileira. Mas a As-
gav, a Associação Gaúcha de Avicul-
tura, promotora do projeto, não se 
dá por satisfeita. "Há muito a ser 
feito", diz o executivo José Eduar-
do dos Santos, diretor da entidade 
e coordenador dessa ideia que, 
ano a ano, amplia seu espectro e 
conquista mais produtores, mais 
patrocinadores e mais estudantes 

e profissionais para 
compor as ações.

Seis anos 
e muito 
por vir

Em 2018, informa José Eduar-
do, tem muito mais. Unir a cadeia 
avícola desde o ensino e a pesquisa 
até a última ponta do agronegócio 
do ovo é uma das metas ousadas 
para a sétima temporada dessa 
grande série de realizações em be-
nefício do ovo e de seu produtor. 

Eduardo conta que a Asgav assi-
nou um termo de cooperação téc-
nica com a faculdade de zootecnia 
da UFRS, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, através do qual 
a Asgav apoiará as ações do De-
partamento de Zootecnia voltadas 
à postura comercial e, em contra-
partida, a faculdade contará com 
a postura como uma área de ex-
tensão dos cursos de medicina ve-
terinária. Desde abril, o convênio 
iniciou com zootecnistas e veteri-
nários nas ações da Asgav. "Nossa 
ideia é fomentar as atividades com 
informações do setor de postura e, 
com isso, pretendemos atrair mais 
profissionais para o segmento", ex-
plica Eduardo.

O diretor executivo da Asgav 
acredita que o novo momento vivi-
do pela postura é de evolução, es-

pecialmente na área da inspeção, o 
que levará, acredita ele, a um novo 
patamar. E isso exigirá novos e 
bons profissionais no setor. "Sen-
timos a carência de profissionais 
mais dedicados à área, então, que-
remos colaborar com essa evolu-
ção, com essa busca por um novo 
patamar para a postura comercial 
no Rio Grande do Sul".

Outra parceria anunciada pela 
Asgav e que já está em ação é o ter-
mo de cooperação com o Instituto 
de Alimentos do Senai, instituição 
que tem uma série de consultorias 
especializadas para atender várias 
certificações, mas não contava com 
nenhuma consultoria para o setor 
da postura. "Propusemos algo liga-
do ao SIF voltado à produção de 
ovos", conta Eduardo, salientando 
que a parceria inclui Senai, Funde-
sa (Fundo de Desenvolvimento e 
Defesa Sanitária) e Asgav/Ovos RS. 
Com isso, o Senai oferecerá supor-
te e consultoria sobre a legislação 
do SIF às avícolas gaúchas. 

Eduardo ressalta que esse é 
mais um benefício para as granjas 
que integram o Programa Ovos RS; 

"são granjas que já estão avançadas 
na questão da biosseguridade e da 
eficiência na produção", informa 
o executivo. Isso tudo dentro da 
ideia de capacitar e preparar o avi-
cultor para produzir com mais qua-
lidade, oferecendo um ovo seguro 
como alimento.

Na área específica do marke-
ting do ovo mais um golaço da 
Asgav. Em maio, a entidade firmou 
parceria inédita com a Egg Farmers 
Canada, entidade que representa 
mais de 1.000 avicultores cana-
denses, administra o suprimento 
nacional de ovos e promove o con-
sumo de ovos naquele país. 

A parceria se dá, em princípio, 
na forma de um novo aplicativo 
dedicado inteiramente aos ovos, a 
EggcentricTV. Trata-se da primeira 
rede de ovos que apresenta ins-
truções de cozimento do produto, 
passo a passo, para receitas simples 
e deliciosas. Com conteúdo gratui-
to o público terá acesso a vídeos de 
receitas, dicas e truques para cozi-
nhar com ovos, bem como infor-
mações nutricionais. "Estamos en-
tusiasmados com a oportunidade 

EDUARDO SANTOS: estímulo à parceria entre academia e 
mercado, consultorias e produtores, na troca de conhecimento
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de compartilhar vídeos de alta 
qualidade para o nosso públi-
co", orgulha-se Eduardo. "Nós 
acreditamos que a Eggcentric-
TV pode inspirar nosso pú-
blico a experimentar todas as 
ótimas coisas que os ovos têm 
para oferecer". A parceria tam-
bém abre possibilidades para 
outras atividades conjuntas, 
como a troca de informações 
sobre produção, tecnologias, 
mercado e outros assuntos de 
interesse do setor de produção 
de ovos.

O aplicativo gratuito já está 
disponível para baixar no Brasil 
e possui conteúdo de vídeos e 
receitas de todo o mundo. É 
compatível com IOS e disposi-
tivos Android e está nas plata-
formas Roku, The App Store e 
Google Play Store. “A Asgav e 
Ovos RS mais uma vez inovam 
e reafirmam sua proatividade”, 
comenta o executivo gaúcho, 
lembrando que o programa 
que incentiva a qualidade na 
produção e o consumo de ovos 
no Rio Grande do Sul ganha 
um novo patamar, com ações 
que impulsionarão ainda mais 
o setor avícola  gaúcho.

A Associação Gaúcha de Avicultura 
e o Programa Ovos RS lançaram no 
dia 28 de junho, em Gramado (RS), a 
2ª  edição da Conferência Brasil Sul da 
Indústria e Produção de Ovos, a Con-
brasul, evento realizado em 2017 com 
muito sucesso, atraindo participantes 
do Brasil e do exterior.

No lançamento, o coordenador da 
Conferência, Eduardo Santos, apre-
sentou o projeto da segunda edição 
destacando o esboço do plano de ati-
vidades e adiantando que será mantido 
o formato de sessões de conferência, 
como aconteceu na primeira edição, 
seguindo as conferências da Organiza-

Asgav e Ovos RS lançam Conbrasul 2019

ção Mundial da Indústria e Produção 
de Ovos e da International Egg Co-
mission - IEC.

O evento será realizado de 16 a 
19 de junho de 2019, em Gramado, 
e trará novidades, novas adesões de 
apoio e participação expressiva do 
setor de produção de ovos. A propos-
ta é impulsionar o setor com a intera-
ção a novos conceitos de produção e 
o desenvolvimento eficaz e moderno 
da produção de ovos.

O coordenador informou que toda 
a base para organização já está de-
finida e que as cotas de apoio e pa-
trocínio já estão disponíveis no site 

Representantes de órgãos públicos e parceiros

Daniel Bampi, da comissão organizadora

www.conbrasul.ovosrs.
com.br. Estiveram presentes 
ao lançamento representan-
tes das empresas Hy-Line do 
Brasil, Auster, Mercoaves, Or-
ffa, Laboratório Ecolvet, Nutri-
data, Ministério da Agricultu-
ra, Secretaria da Agricultura, 
Canal Rural e empresários  do 
setor de produção de ovos.

Após o lançamento da 
conferência os presentes 
puderam assistir à pales-
tra do economista-chefe da 
FIERGS, André Nunes, sobre 
o cenário econômico do 
Rio Grande do Sul e Brasil 
frente as eleições 2018.
As informações sobre a Con-
brasul Ovos 2019 podem ser 
conhecidas no site www.
conbrasul.ovosrs.com.br, 
pelo e-mail:conbrasul@
ovosrs.com.br ou ainda 
pelo fone (51) 3228.8844.

André Nunes, da Fiergs

José Eduardo Santos, diretor da Asgav

Representantes de empresas e parceiros
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Com sete anos no mercado 
brasileiro, a poedeira No-
vogen, do grupo francês 

Grimaud, conquistou uma fatia já 
sólida no mercado brasileiro. Está 
presente em importantes núcle-
os de produção de ovos do Brasil 
e, desde sua estreia no país, tem 
conquistado destaque no rigoroso 
ranking do Concurso de Qualida-
de de Ovos de Bastos, evento anu-
al realizado no município paulista 
que é o maior produtor de ovos do 
Brasil. Lá a Novogen vem se con-
sagrando, obtendo resultados ex-
pressivos, sistematicamente, desde 
o início de sua participação. 

Considerando que em genética 
nada é aleatório, e que tudo é cons-
truído criteriosamente, de forma a 
garantir que cada geração seja me-
lhor que a anterior, os bons resul-
tados obtidos em anos subsequen-
tes na competição de qualidade de 

Destaque por ovos tipo extra 
e produção persistente

Ave Nogoven

GENÉTICA NOVOGEN

Na Granja Acampamento, 27% do plantel é 
Novogen. Uma estratégia da empresa para 
garantir o fornecimento de ovos tamanho 
extra, os preferidos no mercado da Região 
de Presidente Prudente (SP).

ovos em Bastos têm demonstrado 
que os geneticistas, nutricionistas e 
veterinários franceses que atuam na 
gênese da poedeira Novogen têm 
trilhado um caminho de sucesso.

Na Granja Acampamento, de 
Regente Feijó (SP), as poedeiras 
brancas e vermelhas da marca fran-
cesa têm espaço garantido em 27% 
do plantel total de 450 mil aves. 
Gilson Yida, que atua na granja da 
família há quatro anos, tem acom-
panhado as diferenças entre as 
linhagens que possuem e destaca 
que o ponto forte da Novogen é 
o tamanho do ovo. “Suas poedei-
ras produzem uma quantidade de 
ovos tipo extra maior que as de-
mais linhagens, justamente o tipo 
de ovo que tem um forte mercado 
em nossa região”, diz Gilson. Ele 
conta que isso é importante espe-
cialmente porque a granja destina 
parte considerárel de sua produ-

ção para a venda no varejo. Como a deman-
da pelo ovo extra é grande no mercado da 
região, os ovos das poedeiras brancas e ver-
melhas da Novogen possibilitam um ganho 
maior nas vendas.    

Ele considera que essa poedeira francesa 
é mais robusta, o que leva à maior massa de 
ovo. Outro fator positivo que aponta é a boa 
persistência de produção após 50 semanas 
de vida, além da docilidade da ave. “Ela é de 
fácil manejo, o que é cada vez mais impor-
tante, pois nos dá maior tranquilidade em si-

Fundada em 1959 por Takayas-
su Yida, a Granja Acampamento é 
uma referência na Região de Pre-
sidente Prudente, no Oeste Paulis-
ta. Takanori Yida, filho do fundador, 
soube levar à frente o trabalho do 

patriarca da família e fazer cres-
cer o negócio, que agora passa 
por acelerado processo de mo-
dernização com a atuação da 
terceira geração da família, os 
irmãos Edson e Gilson Yida. 

TERCEIRA GERAÇÃO

tuações de stress que podem ocorrer na granja.”
Gilson Yida elogia também a qualidade da as-

sistência técnica que a empresa oferece. Ele conta 
que a Granja Acampamento já recebeu profissio-
nais de alto nível da França, como geneticistas e 
nutricionistas. “Nessas visitas, percebemos a pre-
ocupação da empresa em ter o feedback do pro-
dutor para entender o comportamento da ave na 
granja, as peculiaridades do plantel”, diz o avicul-
tor, ressaltando que, a cada visita internacional, o 
estudo feito no plantel Novogen da granja é bas-
tante amplo e minucioso. 

Ovos tipo extra, obtidos com as aves Novogen de 
Gilson Yida, são os preferidos da região

Gilson Yida: venda no varejo é fortalecida com os ovos 
tipo extra das aves Novogen na Granja Acampamento
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Destaque por ovos tipo extra 
e produção persistente
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Compromisso com a postura

A Boehringer Ingelheim, uma 

das líderes mundiais em Saú-

de Animal, participará da Festa 

do Ovo 2018 - o principal evento da 

avicultura de postura brasileira, entre 

12 e 14 de julho, em Bastos (SP). A 

empresa levará sua linha de soluções 

para aves de postura, reforçando  sua 

tradição em qualidade com as vacinas 

Vaxxitek, Gallimune SE +ST e Yokei-5, 

aliadas dos avicultores no combate às 

principais doenças que ameaçam o 

crescimento da atividade. “A Boehrin-
ger Ingelheim tem apostado no Brasil, 
reforçando sua equipe e investindo em 
pesquisa e desenvolvimento de produ-
tos que estarão em breve no mercado 
nacional.Estamos trabalhando no repo-
sicionamento de produtos e aumentan-
do a equipe de serviços, a fim de buscar 
o melhor atendimento aos produto-
res", explica Alberto Inoue, gerente de 
marketing da BI FAST, unidade de Aves 
e Suínos da BI Saúde Animal.

A empresa ressalta os atributos da Va-
xxitek, a vacina aviária mais vendida no 
mundo que, além da conveniência e alto 
nível de eficácia já reconhecidas, preser-
va a integridade do sistema imune. Dife-
rentemente das vacinas com vírus vivos, 
sejam tradicionais ou complexo-imune, 

É o que a Boehringer Ingelheim quer 
manter e ampliar ao participar da 
Festa do Ovo de Bastos 2018.

Vaxxitek não agride a bolsa de Fabri-
cius e estimula uma proteção ampla 
devido à replicação do vetor HVT de 
Marek. Estudos demonstraram que 
aves vacinadas com Vaxxitek apre-
sentam maior número de linfócitos 
B (Ingberman, 2018), células de de-
fesa responsáveis pela produção de 
anticorpos, melhorando, com isso, a 
resposta a outras vacinas.

Nesse segundo momento, a Bo-
ehringer Ingelheim aborda o contro-
le das Salmoneloses, que há alguns 
anos tem sido tema de destaque e, 
atualmente, ganhou maior repercus-
são devido às instruções normativas 
publicadas nos últimos anos. “Segui-
mos a campanha da proteção preser-
vando o sistema imune com Vaxxitek 
e melhorando também a proteção 
contra Salmonelas. Arafat e colabo-
radores (2017) demonstraram que 
aves vacinadas com vacinas vivas de 
Gumboro apresentam menor produ-
ção de anticorpos contra Salmonela e 
também maior número de isolamen-
tos em órgãos e no ambiente", refor-
ça Inoue.

Além disso, a companhia reforça 
suas soluções que estão aderentes às 
normativas, com duas vacinas contra 
Salmonela: Gallivac SE, vacina viva 

contra Salmonella Enteritidis - que 
possibilita uma proteção precoce e 
um bom estímulo à resposta celular, 
podendo estimular inclusive prote-
ção cruzada contra outros sorovares; 
e Gallimune SE + ST, vacina inativa-
da contras Salmonella Enteritidis e 
Salmonella Typhimurium, recente-
mente aprovada também para uso 
em matrizes comerciais. Gallimune 
SE+ST possibilita um aumento na 
amplitude de proteção devido aos 
dois sorovares, além de transferir 
anticorpos no ovo que são inibido-
res do crescimento da Salmonela, 
contribuindo, portanto, para maior 
segurança alimentar.

“A Festa do Ovo é uma excelente 
oportunidade para estar mais próxi-
mo dos produtores de ovos colocan-
do à disposição os serviços e profis-

sionais da empresa”, pontua Inoue. 
“É uma grande satisfação ver o setor 
de ovos se desenvolvendo, crescen-
do e ganhando espaço a cada ano. 
Isso é fruto de um trabalho sério e 
uma conscientização da população 
sobre os benefícios desse alimento 
tão rico. Nós, da Boehringer Inge-
lheim, somos parceiros do setor de 
ovos e esperamos poder contribuir 
para que ele continue progredindo", 
finaliza o gerente de marketing.

A BOEHRINGER INGELHEIM 
SAÚDE ANIMAL é a segunda maior 
companhia da área no mundo. Com 
faturamento líquido de 3.9 bilhões e 
aproximadamente 10.000 funcioná-
rios em todo o mundo, está presente 
em mais de 150 mercados. 
Boehringer Ingelheim: www.bo-
ehringer-ingelheim.com.br

ALBERTO INOUE: a Festa do Ovo é uma excelente oportunidade 
para estarmos mais próximos dos produtores de ovos, colocando à 
disposição os serviços e profissionais da nossa empresa.
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Poedeira para pintainhas

O Grupo Royal De Heus, da Holanda, escolheu Bas-
tos (SP) para o lançamento nacional da nova ração da 
empresa, a Galdus Poedeiras, destinada a pintainhas. O 
lançamento aconteceu em abril e contou com uma pa-
lestra aos avicultores e técnicos da região de Bastos e 
do Norte do Paraná.

A palestra Manejo de poedeiras em países de 
clima tropical foi proferida pelo zootecnista holandês 
Henk Rodendoog, que viajou ao Brasil especialmente para 
a ocasião. Rodendoog é especialista em gestão de mi-
croclima e integra a equipe do Grupo Royal De Heus, da 

Holanda. “Com conceito inovador para alimentação 
de pintainhas, o alimento proporciona uma melhora 
no crescimento das aves e melhor uniformidade, 
resultando em máximo desempenho inicial”, expli-
cou Renato Wuttke Klu, gerente de Negócios Aves 
da De Heus Brasil. Hermanus Wigman, presidente 

da De Heus Brasil, destacou que a empresa tem cres-
cido cerca de 30% ao ano desde que se estabeleceu 
no Brasil para atender ao mercado de nutrição animal. 
A Galdus Poedeiras é produzida numa das mais novas 
unidades da De Heus no Brasil, a fábrica de Toledo, lo-
calizada no Paraná. 

Equipe De Heus e parceiros no lançamento da nova ração para pintainhas, em Bastos (SP)

http://www.boehringer-ingelheim.com.br/saude-animal/institucional
http://www.boehringer-ingelheim.com.br/saude-animal/institucional
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Diluído em água e produzido 

com certificação GMP, o 

produto Aminoácidos Vit Oral é 

especialmente indicado para países 

tropicais, como o Brasil.

o Aminoácidos Vit Oral
Vetimport traz ao Brasil

de vitaminas, aminoáci-
dos e minerais que traz 
importante apoio nutri-
cional às aves. 

O Aminoácidos Vit 
Oral é usado há mais de 
15 anos em 18 países das 
Américas, incluindo o 
México, que é um gran-
de produtor de ovos, e 
agora está disponível no 

mercado brasileiro. "Os su-
plementos alimentares dissolvidos na água 
de beber dos animais  são utilizados em 
larga escala nos países onde a avicultura 
alcança os melhores índices de produtivi-
dade, devido à alta eficiência dessa via de 
administração", informa Martins Filho, di-
retor executivo da Vetimport, que traz com 
exclusividade para o Brasil o Aminoácidos 
Vit Oral para aves de postura. 

O diretor também informa 
que os principais e mais eficien-
tes blocos produtivos no mundo 
- Japão, Estados Unidos e União 
Européia - já utilizam há anos 
produtos com certificação GMP e 
solúveis em água, tanto pela sua 
qualidade e eficiência da absor-
ção animal quanto pela economia 
de mão de obra na administração 
diária dos produtos e melhor 
controle da dose desses nutrien-
tes em suas aves.

A certificação GMP, que tam-
bém está presente no Aminoáci-
dos Vit Oral, é o correspondente 
internacional das Boas Práticas de 
Fabricação, um conjunto de re-
gras que garante a boa qualidade 
e a segurança de um produto com 
o objetivo de produzi-lo sempre 
com as mesmas características, 
dentro das especificações inter-
nacionalmente reconhecidas.

O diretor da Vetimport expli-
ca que o Aminoácidos Vit Oral 
é solúvel em água e possui uma 

A Vetimport é uma importadora, 
distribuidora e também comerciali-
za produtos para animais com sede 
em Ribeirão Preto (SP). Sua espe-
cialidade são produtos alinhados 
com as melhores práticas de produ-
ção internacional, sempre com foco 
na melhor qualidade de vida para 
os animais. "Trazemos para o Brasil 
produtos de excelente qualidade, 

tanto na questão de fabricação, 
através de certificados de normas 
de Boas Práticas de Fabricação, 
sempre buscando um preço com-
petitivo", informa o diretor execu-
tivo Martins  Filho. "Nosso foco é 
ter sempre disponível o que há de 
melhor, de inovador e de qualidade 
pelo mundo, sempre com preço 
acessível ao produtor rural."

A VETIMPORT

A evolução da avicultura 
de postura brasileira ga-
nha mais um ponto com 

a chegada ao Brasil dos produtos 
totalmente solúveis em água da 
linha da Vetimport. Ao trazer para 
o país essa evolução em nutrien-
tes, a empresa Vetimport possi-
bilita ao avicultor oferecer a seu 
plantel um poderoso suplemento 

Martins Filho com André Morio, Eliane Morio e Bianca Nagayoshi, da ATM Bastos

composição equilibrada para 
fornecer uma suplementação 
adequada às aves de postura, 
desde a pintainha de um dia 
até as aves em fase de produ-
ção. As aves que se encontram 
em tratamento medicamento-
so e necessitem de um maior 
apoio nutricional podem ser 
beneficiadas com o produto.  

"Uma das qualidades do 
Aminoácidos Vit Oral é a sua 
fácil e completa diluição, não 
sendo necessário misturá-lo 
após adicionado à água", indi-
ca Martins Filho. Além disso, 
são de rápida absorção e de 
grande efetividade, melhoran-
do a eficácia nutricional, sen-
do isso o reflexo de um pro-
duto que possui certificação 
GMP em sua produção. 

A Vetimport também lança-
rá em seu potfólio mais pro-
dutos destinados à avicultura 
de postura no segundo se-
mestre deste ano e em 2019. 

VETIMPORT - Rua Virgilio de Carvalho Neves Neto, 928
Ribeirão Preto (SP) - Fone (16) 3234-8003 - 
E-mail: vetimport@vetimport.com - www.vetimport.com
Representante em Bastos (SP) - ATM - Fone (14) 3478-2070
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O aprimoramento genético 
das aves produzidas pela 
empresa Vicami Codornas 

ganhou um importante reforço em 
2017. Foi a contratação de uma es-
pecialista no assunto, a zootecnista 
Tádia Emanuele Stivanin, que tra-
balha em tempo integral na Vicami, 
em Assis (SP), acompanhando o de-
senvolvimento do trabalho genético 
que a empresa faz com suas aves 
de linhas puras desde 2005, sob a 
coordenação de outro especialista, 
Elias Nunes Martins. 

GENÉTICA VICAMI

Vicami aprimora trabalho genético em suas codornas

Desde 2017 o incubatório de Assis (SP) tem 
uma zootecnista contratada para acompanhar 
a seleção genética de suas codornas de um 
dia, sob a supervisão do respeitado geneticista 
brasileiro Elias Nunes Martins.

Professor e pesquisador por mui-
tos anos na Universidade Estadual 
de Maringá (PR), professor visitante 
da Universidade Federal Tecnológica 
do Paraná (UFTPR) e hoje consultor 
independente, Elias tem mestrado e 
doutorado na complexa e instigante 
área de genética de codornas. Em 
entrevista a A Hora do Ovo, Elias 
demostrou entusiasmo com a opor-
tunidade de avançar ainda mais no 
trabalho genético que faz na Vicami 
há quase 20 anos. E agora ele conta 
com a zootecnista Tádia para atuar 
na empresa e acompanhar de perto 
todo o processo de seleção genética 
das aves de linhas puras – machos 
e fêmeas - devidamente anilhadas e 
isoladas em gaiolas individuais para 
evitar acasalamento consanguíneo. 

O controle genealógico é vital 
para a seleção genética adequada 
e para alcançar o que interessa ao 
coturnicultor: codornas de boa 
conformação, que não consumam 
ração em excesso e sejam capazes 
de produzir ovos com boa massa e 

cascas resistentes. Traduzindo: aves viá-
veis e lucrativas.

É isso que o empresário Osvaldo Es-
perança Rocha, zootecnista fundador da 
Vicami, produz há mais de 20 anos. E para 
manter plantéis sempre fortes e produ-
tivos é fundamental o que o especialis-
ta Elias Nunes Martins chama de “vigor 
híbrido”. Ou seja, ter aves nascidas das 
linhagens puras e com melhoramentos 
genéticos que lhes garanta uma alta via-
bilidade na produção em campo. “Isso é 

feito através de estratégias de 
seleção dentro das linhas puras, 
de maneira constante e muito 
bem estruturada, o que leva ao 
produtor uma codorna capaz de 
produzir ovos em quantidade e 
qualidade suficientes para man-
ter a viabilidade econômica de 
sua empresa”, explica Elias.

“A melhoria contínua é uma 
meta que nunca sai da pauta 
na Vicami”, aponta o experien-
te Osvaldo Esperança Rocha. 
O objetivo é sempre o mesmo: 
crescer em qualidade para aju-
dar seu cliente a crescer em 
produtividade. “Necessitamos 
fortalecer o mercado da cotur-
nicultura brasileira, que tem um 
enorme potencial e que mere-
ce – e precisa – de contínuos 
investimentos de nossa parte 
para auxiliá-lo a ter eficiência de 
produção e, assim, condições de 
manter-se competitivo.”

As aves linhas puras ficam 
em gaiolas individuais

TÁDIA STIVANIN, a zootecnista, 
acompanha o trabalho genético

OSVALDO ESPERANÇA ROCHA:   
objetivo é crescer em qualidade

ELIAS NUNES MARTINS: controle genealógico 
é vital para a seleção genética adequada
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Alta tecnologia na 
reprodução de codornas

Fone (18) 3322-3215 www.codornasvicami.com.br

Vendas de pintainhas de um dia para todo o Brasil
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A Hy-Line do Brasil recebeu o certifica-
do de compartimentação para o setor de 
genética de ovos, uma conquista inédita 
no mundo e muito importante para o se-
tor de postura brasileiro como um todo. 
A entrega do certificado foi feita no dia 
14 de março na sede da Associação Bra-
sileira de Proteína Animal, em São Paulo 
(SP), pelo secretário executivo do MAPA, 
Eumar Novacki, na presença também de 
convidados e diretores da ABPA. 

A compartimentação é um programa 
que tem como base a Instrução Normati-
va 21 do Ministério da Agricultura e Pecu-
ária e consiste basicamente na estrutura-
ção da produção em compartimentos que 
mapeiam e isolam plantas e estruturas de 
unidades produtivas. Com esse modelo, 
a reação a eventos epidemiológicos será 
mais rápida e de mais fácil controle, redu-
zindo os impactos econômicos gerados e 
dando maior segurança sanitária à cadeia 
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E m 2016, quando lançou sua 
segunda unidade de ovopro-
dutos no país, uma das maio-

res da América Latina, o empresário 
Ricardo Netto traçou um ousado 
plano de participação em eventos 
do setor de alimentação. Dois anos 
depois, a Netto Alimentos é uma 
das empresas mais presentes no 
calendário de negócios da prote-
ína animal. Expõe na maioria das 
feiras nacionais e internacionais 
um portfólio de ovoprodutos res-
peitável, que não para de crescer. 

 Em 2018, a empresa conquis-
tou ainda mais clientes e fidelizou 
parcerias que mantém nos mais 
diversos segmentos da alimenta-
ção brasileira. Em maio, esteve ao 
lado de  mais de 700 empresas 
no APAS Show 2018, realizado no 

Expo Center Norte, em São Paulo. 
No maior evento supermercadista 
do mundo a Netto Alimentos levou 
sua linha de preparados para ome-
letes pasteurizados e resfriados e 
também lançou sua linha cage free 
de ovo líquido integral pasteuriza-
do e ovos desidratados. 

Em todos os eventos dos quais 
participa, a fábrica paulista promo-
ve uma série de ações para desta-
car seus produtos junto ao públi-
co-alvo. O objetivo é promover a 
marca e demonstrar a qualidade 
dos ovoprodutos da empresa, bus-
cando a interação entre empresá-
rios, indústria, consultores, auto-
ridades, imprensa e executivos do 
Brasil e do exterior. "O objetivo 
final é realizar negócios mas, o tra-
jeto entre a produção e as vendas 

exige um caminho de planejamen-
to para o marketing, com as ações 
de compartilhamento do conheci-
mento e troca de informações para 
novos serviços e fortalecimento 
das parcerias existentes", explica o 
empresário.

Foi assim também em abril, 
quando a marca Proteína Pura, vol-
tada a atletas e público fitness, esteve 
em alta durante o 6º ASSA em São 
Paulo. Com sua linha exclusiva para 
atletas e o público fitness, a Netto 
Alimentos lançou novidades e re-
cepcionou clientes no Arnold Sports 
Festival South America 2018.

E como já está se tornando  tra-
dição, o estande da Proteína Pura 
foi visitado por muitas celebridades 
do universo fitness, que passaram 
pelo Transamerica ExpoCenter para 

experimentar as novidades da mar-
ca. O Arnold Sports Festival South 
America é o maior evento interna-
cional de nutrição esportiva, saúde, 
esportes, lutas, performance e fit-
ness da América do Sul. 

Agora, a Netto Alimentos se pre-
para para receber clientes e novos 
parceiros na Fipan 2018, maior feira 
de panificação e confeitaria da Amé-
rica Latina. O evento, que acontece 
entre 24 e 27 de julho, em São Paulo, 
contará com a presença da empresa 
que, assim, amplia sua carteira de 
clientes, ano a ano, ao participar de 
feiras que têm no ovoproduto uma 
importante matéria-prima para um 
público cada vez maior no Brasil. 
Mas, para a Netto Alimentos e sua 
agenda de eventos, 2018 está apenas 
começando.

As marcas Netto Alimentos e Proteína Pura ajudam a popularizar o uso 
do ovo industrializado e os eventos nacionais são o canal para isso

EQUIPE SINTONIZADA e ações de marketing com a presença de 
especialistas e celebridades são algumas das ações em eventos segmentadosJunto ao cliente, no APAS Show 2018 (fotos no alto da 

página), e no 60 ASSA (acima): resultados positivos
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O sucesso do ovoproduto
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TECNOLOGIA EM AVIÁRIOS

ARTABAS lança novo aviário vertical 

Atendendo às novas de-

mandas de mercado e 

sempre em busca da me-

lhor opção para seus clientes, a 

Artabas lança na Festa do Ovo de 

Bastos, em julho, seu mais novo 

sistema vertical para postura de 

aves. Trata-se do modelo VA63F, 

que atende aos mais modernos 

conceitos de produção de ovos a 

partir de materiais sustentáveis e 

resistentes e com características 

especialmente desenvolvidas para 

atender à eficiência do sistema in-

dustrial de produção de ovos.

A empresa, que nasceu há 

mais de 50 anos e mantém sua 

para postura de aves

sede no municipio de Bastos, 

no Oeste Paulista, desenvolveu 

o novo equipamento em coope-

ração com a também experiente 

marca italiana Facco, tradicional 

no setor avícola há 60 anos.

Quem explica é Rodrigo Scabo-

ra, gerente comercial da Artabas. 

“Segundo ele, o modelo VA63F 

tem novo sistema de colunas 

produzidas com reforçado perfil 

metálico em chapa galvanizada, 

acrescentando outra possibilidade 

ao tradicional sistema em plástico 

da Artabas, dando versatilidade ao 

portfólio de produtos.”

Scabora destaca também como 

diferencial os suportes dos come-

douros metálicos, produzidos em 

chapa galvanizada com exclusivo 

sistema de encaixe, o que permite 

a montagem ou a substituição de 

componentes do aviário de forma 

mais simples e eficiente.

Vale destacar, também, o novo 

dimensionamento de criadeiras, 

com altura adequada e elaborada 

para atender às regulamentações 

de bem-estar animal. “Nosso novo 

modelo é produzido em arame 

galvanizado especial, o que lhe 

confere maior durabilidade e re-

sistência, garantindo ao equipa-

mento uma vida útil muito mais 

longa”, destaca o gerente comer-

cial. Além disso, o Artabas VA63F 

conta com sistema exclusivo de 

comedouro perfilado, com dosa-

dor que distribui a ração de forma 

homogênea e eficiente, evitando 

o desperdício e melhorando a 

conversão alimentar das aves.

“Esse novo lançamento da 

Artabas vem reforçar, de ma-

neira bastante intensa, a forma 

como olhamos para o mercado 

da postura comercial no Brasil”, 

argumenta o gerente comercial 

da empresa. “Sempre conversan-

do e ouvindo nossos clientes, 

vamos em busca da excelência 

em nossos produtos, sobretudo 

com respeito ao bem-estar ani-

mal, às melhorias em processos 

e ampliação das possibilidades 

de ganhos econômicos. Nos-

sas expectativas são altíssimas 

e esperamos que o setor siga 

crescendo e que possamos fazer 

parte dessa trajetória de sucesso 

que está sendo construída todos 

os dias, com muito trabalho e 

esforço.”

Scabora informa, também, 

que novidades vêm por aí para 

compor o já rico portfólio de 

produtos da Artabas. “Entre eles, 

destacamos o exclusivo sistema 

de secagem de esterco MDS”, 

adianta o executivo, demons-

trando todo o dinamismo e vigor 

da equipe que representa. 

O modelo VA63F tem lançamento 

nacional durante a Festa do Ovo de Bastos 

em julho, quando a fábrica, que também 

tem sede na Capital do Ovo, recepciona 

avicultores do Brasil e do exterior.

NOVO DIMENSIONAMENTO DAS CRIADEIRAS, com altura 
elaborada para atender às regulamentações de bem-estar animal

ARTABAS - Rodovia Bastos - Iacri - Km 1 - Bastos (SP)
Fone (14) 3478-9595 - vendas@artabas.com.br
www.artabas.com.brRodrigo Scabora: expectativa alta
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ARTABAS

ARTABAS lança novo aviário vertical 
Artabas VA63F

Produzido em arame galvanizado especial.
Tem maior durabilidade e resistência.
Colunas produzidas com perfil metálico em chapa 
galvanizada.
Suportes dos comedouros com exclusivo sistema 
de encaixe.
Novo dimensionamento de criadeiras, com 
altura adequada e elaborada para atender às 
regulamentações de bem-estar animal. 
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Há décadas se fala do Bra-
sil ser o celeiro do mun-
do, o país do futuro. 

Para a Hendrix Genetics - pode-
roso grupo holandês de genética 
animal multiespécies - o futuro 
já chegou e o Brasil está definiti-
vamente inserido nele como um 
dínamo propulsor de mais e mais 
progresso. Não é por outro moti-
vo que o Brasil foi o país escolhi-
do este ano para sediar a reunião 
internacional de gerentes de área 
em avicultura. O evento iniciou-
-se em Indaiatuba (SP) nos dias 
11 e 12 de junho, com direito a 
visita de trabalho ao incubatório 
de Birigui no dia 13 e encontro na 
quinta-feira, 14, com produtores 

no internacionalmente conhecido 
município de Bastos, maior polo 
produtor de ovos do Brasil. 

Tudo coordenado pelo execu-
tivo Marco de Almeida – diretor 
da Hendrix para o Brasil e Améri-
ca do Sul – e suas equipes de Salto 
e Birigui, num evento que marcou 
um momento fundamental para 
o grupo holandês: a chegada à 
marca de 500 ovos produzidos em 
100 semanas por suas poedeiras. 
A marca já foi atingida em países 
como a Holanda e Estados Uni-
dos, e agora, no Brasil, como ficou 
demonstrado nas apresentações 
dos gerentes das quatro linhagens 
Hendrix presentes no Brasil: Hi-
sex, Dekalb, Bovans e Isa Brown.  

Nos dois dias em que os 18 
gerentes de área de avicultura da 
Hendrix pelo mundo estiveram 
reunidos em Indaiatuba, discutiu-
-se os avanços alcançados na pro-
dução de ovos de seus clientes es-
palhados por mais de 100 países 
nos quatro continentes, o cresci-
mento nas vendas, a ampliação 
do prestígio da marca e, claro, os 
novos desafios que os aguardam. 
Afinal, se o desafio lançado pela 
própria empresa – ter suas aves 
produzindo 500 ovos vendáveis 
em um único ciclo de produção 
de 100 semanas – já começou a 
ser alcançado, já é tempo de mais 
metas, maior superação, novas 
marcas a alcançar. 

Como disse Arian Groot, dire-
tor Global de Vendas e Marketing 
da Hendrix, aos avicultores de 
Bastos, no dia 14 de junho, em 
agradável encontro organizado 
no Bastos Golf Clube: “No en-
contro em Indaiatuba para apre-
sentação de resultados da gené-
tica Hendrix pelo mundo, vimos 
que 500 ovos já não é desafiador. 
Isso já estamos conseguindo. O 
desafio agora é chegar a 510 ovos 
por ave”. 

Assim, está lançada a nova 
meta dessa empresa que - como 
repetiu algumas vezes o executi-
vo holandês na Capital do Ovo 
– tem o melhoramento genético 
em seu gene.

Encontro realizado em 

Indaiatuba (SP) reuniu 18 

gerentes de área de avicultura 

da Hendrix pelo mundo, 

que debateram os avanços 

alcançados na produção de 

ovos de seus clientes em mais 

de 100 países nos quatro 

continentes.

Presentes à reunião 

internacional da Hendrix, 

além dos gerentes de outras 

regiões do mundo, também 

a equipe brasileira, anfitriã 

do evento, com diretores e os 

líderes de cada genética no 

país: Dekalb, Hisex, Bovans 

White e Isa Brown.

Hendrix debate avanços e novos desafios 
em reunião internacional sediada no Brasil 

HENDRIX GENETICS

Fotos: divulgação





20

Ovos deliciosos e bem decora-

dos compuseram o café da 

manhã preparado para re-

cepcionar avicultores bastenses no dia 

14 de junho, quando a Hendrix pro-

moveu um encontro especial no Bas-

tos Golf Clube. A empresa apresentou 

aos maiores produtores de ovos do 

Brasil os 18 executivos da área de ven-

das da Hendrix Genetics pelo mundo, 

gerentes da área avicultura de países 

como a Inglaterra, Japão, Ucrânia, Mé-

xico, Estados Unidos, Tailândia e Rús-

sia, entre outros. 

Mais ovos e muito mais delícias 

se repetiram no farto brunch servido 

após uma produtiva reunião de deba-

tes entre os executivos Arian Groot, 

diretor Global de Vendas da Hendrix; 

Marco de Almeida, diretor da Hendrix 

para o Brasil e América do Sul; e os 

profissionais de vendas no Brasil das 

linhagens Hisex, Dekalb, Bovans Whi-

te e Isa Brown. 

Representantes de importantes 

granjas do pólo produtor de Bastos 

estiveram presentes, todos muito 

participantes durante cerca 

de uma hora e meia de apre-

sentação de dados sobre a 

evolução genética das aves do 

grupo holandês. Interessados 

em debater pontos que con-

sideram fundamentais, vários 

avicultores e técnicos avícolas 

participaram do debate, o que 

demonstra o avicultor interes-

sado em produzir mais, com qua-

lidade e, claro, obtendo lucro. 

Presentes, os líderes de genéti-

ca da Hendrix no Brasil mostraram 

os resultados positivos das marcas 

que representam. Os gerentes das 

linhagens já apontam resultados 

muito relevantes em campo, in-

dicando que a meta dos 500 ovos 

está cada vez mais viável. Marco 

de Almeida fez questão de frisar que as 

conquistas não são exclusividade da ge-

nética. “São resultados do trabalho ge-

nético aliado ao bom manejo na granja, 

numa união do nosso investimento em 

genética com a excelência do trabalho do 

avicultor em suas granjas”. E fez questão 

de pedir a todos que façam o registro de 

performance de todos seus lotes das li-

nhagens Hendrix para que o grupo ho-

landês possa acompanhar os resultados 

no Brasil. “Assim, poderemos calibrar 

bem o trabalho genético para a realidade 

brasileira”, concluiu o executivo.

HENDRIX GENETICS

Em Bastos, Hendrix reúne avicultores e 
executivos internacionais em grande encontro

Lideranças das marcas genéticas no Brasil apresentam resultados 
positivos das linhagens Hendrix em várias granjas brasileiras.
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na antecipação do futuro
Wisium, um novo passo

Com estratégia focada na avicultura brasileira, a 
Divisão de premix da Neovia aposta na perspectiva 
de um produtor mais consciente de sua ação no 
mercado de ovos brasileiro. Em entrevista a A Hora 
do Ovo, o executivo Rodrigo Miguel, vice-presidente 
de negócios Wisium da Neovia, destaca o foco 
prioritário da empresa na avicultura de postura.
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RODRIGO MIGUEL: sintonizada com a avicultura, a Wisium 
ajustou seu perfil e filosofia com o negócio do produtor.

Tão rapidamente quanto tem 
caminhado a avicultura de 
postura brasileira têm evolu-

ído as novas tecnologias em nutrição 
animal da Wisium para se manter 
em sintonia com essa ágil realidade. 
Com foco prioritário na avicultura 
de postura, a Unidade de premix 
da Neovia apresenta todo o investi-
mento que fez para estar alinhado 
com a velocidade da evolução do 
setor. E não é pouca coisa, já que o 
mercado de produção de ovos tem 
experimentado mudanças significati-
vas nos últimos 10 anos, com espe-
cialização do manejo e instalações, 
aumento expressivo da profissiona-
lização dos produtores, maior utili-
zação de ingredientes tecnológicos 
nas dietas, investimentos altos em 
genética para a obtenção de aves 
altamente produtivas e exigências 
maiores do consumidor.

Para o executivo Rodrigo Miguel, 
vice-presidente dos negócios Wisium 
da Neovia, a empresa cresceu alinha-
da com essa evolução, por isso tem 
sua proposta muito bem aceita pelo 
mercado, com produtos e serviços 
de alto valor agregado. “Estamos em 
momento de forte aceleração da Wi-
sium no mercado da postura, trazen-
do novos produtos, tanto no que diz 
respeito a premixes, quanto aditivos 
naturais para o setor, reforçando ain-
da mais nosso amplo portfólio”. 

Rodrigo Miguel diz que para o 
suporte aos produtores a Wisium 

conta com laboratórios próprios 
para os mais diferentes tipos de 
análises, desde os convencionais 
para matérias-primas e rações, até 
os mais complexos, como qualidade 
de carnes e ovos. “Por meio de nos-
sos 11 Centros de Nutrição e Desen-
volvimento Tecnológico - dos quais 
três estão no Brasil - desenvolvemos 
diariamente soluções inovadoras e 
estamos globalmente conectados 
com tudo que há de mais moder-
no e eficiente em nutrição animal”. 
Nesse sentido, diz Rodrigo, “todo 
esse conhecimento é disponibiliza-
do ao parceiro Wisium por meio de 
uma série de ferramentas digitais de 
gestão para que, além de preciso, o 
gerenciamento da atividade seja ágil 
e contribua para agregar valor ao 
tempo do nosso cliente avicultor.” 

O executivo explica que a equipe 
também está sendo reforçada com es-
pecialistas de cada setor, profissionais 
altamente qualificados para entender 
o cliente e oferecer serviços e produ-
tos em sintonia com o segmento. O 
apoio técnico e tecnológico é impor-
tante mas, segundo Rodrigo, é fun-
damental que a empresa entenda o 
perfil do mercado em que atua e atue 
de forma precisa, com respostas rápi-
das ao produtor de ovos. Para isso, 
é fundamental acompanhar as mu-
danças gigantescas que viveu o setor. 
“Tivemos a consolidação do manejo 
das aves em sistemas automatizados 
de produção, o que permitiu melhor 

entendimento do consumo real de 
ração pelas aves; com isso, passamos 
a modular melhor a nutrição, permi-
-tindo um ajuste fino de energia, ami-
noácidos e de todos os nutrientes. A 
nutrição passou a ser uma nutrição 
de precisão.”

Nesse período, também, os pro-
dutores buscaram atualização cons-
tante, com foco em rentabilidade, 
produtividade e qualidade do pro-
duto final. “Tivemos, então, nos úl-
timos anos, uma intensa profissiona-
lização em todos os elos da cadeia: 
desde a cria e recria, a classificação e 
industrialização dos ovos, e o mane-
jo em todas as frentes”. 

O fator genética não pode ser 
esquecido. Nesse quesito, a nutrição 
tem acompanhado de perto as mu-
danças, permitindo assim a expres-
são máxima do trabalho genético. “As 
formulações têm sido ajustadas para 
linhagens diferentes, contemplando 
comportamento de ciclo produtivo 

e necessidade de consumo”, aponta 
Rodrigo. Outro diferencial, segundo 
o executivo da Wisium/Neovia, foi 
a maior utilização de ingredientes 
tecnológicos, como enzimas, ácidos 
orgânicos, quelatos, adsorventes de 
micotoxinas, aminoácidos, entre ou-
tros, “o que vem contribuindo para 
aumentos expressivos de produtivi-
dade e da própria longevidade dos 
plantéis por permitirem a modula-
ção de dietas, a melhora da imunida-
de, da qualidade intestinal das aves e 
a qualidade dos ovos”, analisa.

Os aditivos são exemplo dessa 
ferramenta tecnológica de nutrição, 
desenvolvidas com o foco principal 
na melhora da condição da ave e 
do aproveitamento dos alimentos. 
“Dentro da classificação aditivos, te-
mos várias soluções com diferentes 
mecanismos de atuação. São aditivos 
que podem auxiliar na digestão da ra-
ção, como é o caso das enzimas; os 
preventivos de ação mecânica, como 
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Evento realizado em 
março reuniu perto de 700 
inscritos, 124 trabalhos e 
casa cheia do primeiro ao 
último dia.

APA realiza o maior
congresso de sua história

Todos são responsáveis por esse 

sucesso", disse José Roberto 

Bottura ao finalzinho do maior 

congresso que já coordenou ao longo 

da história da Associação Paulista de 

Avicultura, a APA. “É um resultado 

obtido graças ao trabalho de todos: APA, 

comissão organizadora, parceiros, mídia, 

patrocinadores e participantes. Todos são 

responsáveis por esse sucesso”, disse o 

diretor técnico da entidade.

Entre os dias 20 e 22 de março, 

o Centro de Convenções de Ribeirão 

Preto, no interior de São Paulo, sediou 

o evento com quase 700 inscritos e 40 

patrocinadores. “Estamos muito mais do 

que satisfeitos!”, disse Bottura. “Por outro 

lado, é uma responsabilidade grande que 

se cria para o congresso do ano que vem.”

Em 2019, o local será o mesmo o 

Centro de Convenções, sede dos últimos 

seis congressos da APA.  “Ribeirão continua 

sendo uma cidade excelente, com uma rede 

rodoviária interessante, aeroporto com 

possibilidade de vôos para vários locais, 

uma rede hoteleira grande e próxima. Tudo 

isso facilita e contribui positivamente para 

prosseguirmos com o Congresso na cidade”, 

avalia Bottura. A ideia agora é realizar as 

palestras numa ampla sala de convenções 

no mesmo centro, preparada especialmente 

para a programação do evento. É bom que 

se diga que o auditório atual, bastante 

confortável, ficou pequeno na edição 2018. 

Há palestras que aconteceram com uma 

parte do público em pé.

Sobre a expressiva participação na 

primeira manhã do Congresso, com o 

tema bem-estar animal, Bottura acredita 

que, ao lado da busca por informações, o 

produtor se sentiu à vontade para debater 

com seus pares, com a coordenação do 

Grupo BEA, sem a presença de ONGs. “É 

o setor que tem que debater, buscando seu 

próprio entendimento; é preciso entender 

que bem-estar animal é muito mais do que 

dizem essas organizações. E o grupo do 

BEA nos convenceu de que debater o tema 

é muito além de discutir o fim das gaiolas."  

Sobre a participação recorde de público, 

com presença maciça e constante nos três 

dias do evento, Bottura avalia: “O avicultor 

está voltando a frequentar o congresso, em 

contrapartida a anos anteriores, em que ele 

esteve ausente do evento". 

Bottura: o sucesso é de todos
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Confraternização também marcou

são os adsorventes de micotoxinas; os ingredientes de alta di-
gestibilidade, como os quelatos e os aminoácidos sintéticos, 
entre outros.”

ADITIVOS NATURAIS
Rodrigo informa que, mais recentemente, passaram a 

ser utilizados os aditivos naturais para auxiliar na prevenção 
de doenças e na modulação imunológica. São probióticos, 
prebióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais e outros fi-
toterápicos. “Temos uma ampla gama de opções que, asso-
ciadas da maneira adequada, contribuem para aumentar a 
rentabilidade. Eles reduzem os custos porque promovem 
expressiva eficiência da nutrição ofertada, item que é um 
dos maiores custos da atividade.”

Diante desse cenário, Rodrigo Miguel aponta que o 
desafio é saber qual a melhor tecnologia para utilizar em 
cada situação. Por isso, a assessoria técnica e o serviço es-
pecializado a cada produtor são importantes e essenciais 
na definição das melhores soluções para cada granja. Ele 
orienta seus clientes que o aumento do nível de exigência 
do consumidor também se tornou um indicador do que 
pode e deve ser melhorado na produção de ovos:  “Tive-
mos um incremento substancial do consumo per capita de 
ovos no Brasil na última década e isso, além de gerar muita 
demanda, também colocou mais pessoas em contato com o 
ovo. Uma grande oportunidade para consolidá-lo como um 
alimento essencial e de altíssima qualidade”, indica.

O ESPÍRITO WISIUM
Por estar tão sintonizada com a realidade brasileira da 

produção de ovos, a Neovia, através da Wisium, ajustou seu 
perfil e filosofia com o negócio do produtor. Assim nasceu 
o Espírito Wisium, que é prover ao produtor o poder de 
estar um passo à frente. “Essa filosofia se traduz na pro-
ximidade e na visão do parceiro no centro do negócio”, 
explica o vice-presidente. Um entusiasta da avicultura há 
muitos anos, Rodrigo Miguel destaca: “Dessa forma, desen-
-volvemos soluções personalizadas em produtos e serviços 
e as colocamos à disposição do cliente Wisium. Estão nessa 
linha de atuação o uso cada vez maior de ferramentas digi-
tais no monitoramento e na obtenção de informações. E, 
assim, nossa equipe - altamente qualificada - pode enten-
der em profundidade as reais necessidades dos clientes e 
desenvolver a melhor estratégia, com foco em resultados. 
Assim, caminhamos ao lado dos nossos parceiros e, juntos, 
à frente no ranking da performance.”

O BRASIL DO FUTURO AGORA
Empresa global que atende e entende os diversos mer-

cados, a Neovia tem mais de 60 anos de atuação, sede na 
França e negócios em 50 países. “Nossa empresa marca 
pontos ao ca-minhar par e passo com o produtor de ovos, 
afinal, o futuro do mundo passa obrigatoriamente pelo su-
primento de alimentos, com especial atenção para as pro-
teínas. A população cresce ano a ano e a produção de ali-
mentos seguros e saudáveis deve crescer da mesma forma”, 
acredita Rodrigo Miguel.

Para ele, nesse cenário, o Brasil é um ator da constru-
ção do futuro, e a Neovia tem posição de liderança nesse 
mercado: “Com uma história de parceria com o produtor, 
atuamos de forma global, porém, entendemos e participa-
mos da realidade local. Dessa forma, fazemos de cada dia 
um novo passo na antecipação do futuro.”
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É da Bovans White, linhagem 
produzida pela Mercoaves, 
que saíram as primeiras po-

edeiras a atingir no Brasil o patamar 
de 500 ovos em 100 semanas de 
produção. Foi na Granja Pavão, de 
Goiás, que a conquista chegou pri-
meiro com a genética desenvolvida 
pela Hendrix Genetics e que tem 
exclusividade de produção e distri-
buição no Brasil pela Mercoaves. 

A marca dos 500 ovos por ave 
num ciclo único de 100 semanas 
é um projeto de desenvolvimento 
genético proposto pela Hendrix 
há 11 anos e que para se alcançar 
depende de variadas condições. 
Mas tudo nasce da excelência da 
produção da pintainha, e isso a 

Distribuidora exclusiva no país das 

aves Bovans White e ISA Brown, a 

Mercoaves festeja o protagonismo 

de um grande momento para a em-

presa: um lote de Bovans alojado na 

Granja Pavão (GO) é o primeiro a al-

cançar a meta de produzir 500 ovos 

vendáveis por ave alojada.

Mercoaves faz de uma maneira 
bastante diferenciada. A produ-
ção das pintainhas Bovans White 
e ISA Brown é descentralizada, 
com matrizeiros conduzidos 
por produtores que trabalham 
em um sistema de integração 
de forma descentralizada. Tudo 
acompanhado por uma equipe 
de veterinários, nutricionistas, 
zootecnistas e técnicos agrícolas, 
responsáveis pela nutrição e cui-
dado dos animais. 

Henrique Roman e Gauben 
Peruzzo, fundadores da Merco-
aves, explicam que optaram por 
esse formato de trabalho por mo-
tivos estratégicos, visando maior 
biosseguridade. Todo o processo 

de certificação das granjas inte-
gradas está baseado em coletas 
oficiais de material para análise 
laboratorial, feitas por órgãos ofi-
ciais. A estrutura principal da em-
presa está no Sul, nos Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, mas para ficar mais próxima 
dos clientes de outras regiões, a 

Mercoaves mantém incubatórios 
em São Paulo e Espírito Santo. 

A empresa acompanha as ino-
vações mundiais na avicultura e, 
para isso, conta com uma equipe 
de especialistas responsáveis pela 
nutrição e cuidado dos animais e 
todas certificações exigidas pelo 
Ministério da Agricultura.

MERCOAVES

já é uma realidade
Mercoaves comemora 

a conquista e a evolução 
da empresa

GAUBEN PERUZZO e HENRIQUE ROMAN: equipe especializada 
e operações descentralizadas para atender produtores em todo o país.

A galinha dos 500 ovos
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Trabalho especializado da Mercoaves 
GARANTE QUALIDADE

Melhor
desempenho

para pintainhas

Galdus é um alimento especialmente 

criado para ajudar as pintainhas a 

superarem os desafios das primeiras 

semanas de vida. Além disso, 

assegura um desenvolvimento inicial 

superior, proporcionando alta 

eficiência zootécnica e maior 

produtividade ao plantel.

 

Com formulação balanceada e 

inovadora, Galdus é produzido na 

fábrica dedicada às rações iniciais da 

De Heus. Tecnologia que melhora o 

consumo das aves, com máximo 

aproveitamento dos nutrientes, 

Galdus possibilita ótimo crescimento 

e uniformidade, além de tornar o seu 

negócio mais lucrativo.

Ração 
pré-inicial

Galdus
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A história de superação da Mer-

coaves inicia-se em 2000 no Rio 

Grande do Sul, com sua granja 

própria em Farroupilha e, logo de-

pois, em Bom Princípio. Em 2005 

a empresa entendeu que era preci-

so evoluir no modelo de produção 

e, no ano seguinte, migrou para o 

modelo descentralizado, passando a 

trabalhar com produtores parceiros. 

A qualidade do trabalho elevou a 

demanda e passou a fazer incubação 

em Urussanga (SC), ficando ainda 

mais próxima dos clientes. Venci-

da essa etapa, a Mercoaves deu um 

novo passo, buscando maior proxi-

midade geográfica com os clientes e 

novos incubatórios no Sudeste. 

“O passo seguinte em nosso 

projeto de crescimento foi firmar a 

joint venture com o grupo holandês 

Hendrix Genetics. Baseado em prin-

cípios de cooperação, o acordo uniu 

ainda mais as duas organizações e 

ampliou o acordo de distribuição já 

existente, permitindo que as duas 

empresas continuem a fornecer ao 

potente mercado brasileiro as pin-

tainhas de um dia de alta qualidade 

das linhagens Bovans White e ISA 

Brown”, explica Henrique Roman. 

Ele está especialmente satisfeito por 

ser de um lote Bovans que o merca-

do brasileiro viu, pela primeira vez, 

uma poedeira chegar a 500 ovos em 

100 semanas, desafio de desenvolvi-

mento genético que o grupo Hen-

drix se propôs em 2007.

MERCOAVES

A granja dos 500 ovos

MERCOAVES, ESTRUTURA E CAPACIDADE OPERACIONAL: 
instalações, parcerias e profissionais capacitados e experientes unem 
biosseguridade, boa nutrição, sanidade, qualidade técnica e dedicação, tornando 
as aves Bovans White e Isa Brown da Mercoaves produtos de excelência para a 
moderna avicultura de postura brasileira.

O geneticista Jeroen Visscher, da 
Hendrix Genetics, disse que nos últimos 
60 anos o melhoramento animal tem sido 
fundamental para a vida produtiva animal. 
“Na década de 1970, galinhas poedeiras, 
por exemplo, produziam cerca de 250 ovos 
por ave alojada com 75 semanas de idade. 
Em 2016, os lotes de poedeiras comerciais 
eram capazes de produzir 413 ovos por ave 
alojada a 90 semanas de idade. 

Atualmente, a tendência apontava que 
em 2020 a produtividade chegaria a 500 
ovos de primeira qualidade por ave aloja-
da até 100 semanas. Mas, antecipando a 
projeção, a empresa gaúcha Mercoaves já 
atingiu esse feito em 2018. 

Desde o ano 2000, através da parceria 
com a Hendrix Genetics, a Mercoaves tem 
melhorado a produtividade de suas aves 
matrizes das linhagens Isa Brown e Bovans 
White, e não para por aí. Segue agora rumo 
a sua nova meta: o desafio dos 510 ovos.

Antecipando 
tendências

LUIS 
FERNANDO 

PAVÃO E 
LUIS CARLOS 

PAVÃO: 
comemoração 

pela alta 
produtividade 

das aves 
Bovans White, 
da Mercoaves

Primeira granja a conquistar a pro-
dutividade de 500 ovos em 100 se-
manas com a genética Bovans White, 
a Granja Pavão, de Abadiânia (GO), é 
tradicional produtora de ovos da Re-
gião Centro-Oeste e tem no comando 
os avicultores Luis Carlos Pavão e Luis 
Fernando Pavão, pai e filho. Empresa 
familiar, sempre primou pela alta qua-
lidade de seu produto e foi com esse 
trabalho diferenciado que a granja 
encontrou na Bovans White fornecida 
pela Mercoaves a solução ideal para 
atingir esse importante objetivo. 

“Estamos muito satisfeitos em ser 
a primeira granja no Brasil a alcançar 
a meta de 500 ovos por ave durante 
o ciclo de produção. Isso demons-
tra que a Granja Pavão está com um 
trabalho muito bom em manejo, sa-
nidade e nutrição. Somando nosso 
trabalho à genética da Bovans, alcan-
çamos uma ótima qualidade do ovo, 
com essa quantidade diferenciada de 
ovos”, avalia Luis Fernando Pavão. 
Segundo Henrique Roman, diretor da 
Mercoaves, “a parceria com clientes 
que seguem rigorosamente as nossas 
orientações e as boas práticas de ma-
nejo animal, aliadas à excelente gené-

tica das aves por nós comercializadas, permitiram conquistar 
essa meta tão desafiadora.Consideramos também a rusticida-
de da ave, muito resistente a enfermidades, seu preparo para 
enfrentar amplitudes térmicas, tanto para regiões com tempe-
raturas muito altas quanto mais baixas, e, finalmente, seu gran-
de diferencial: a qualidade de casca", conclui Roman. 
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Trabalho especializado da Mercoaves 
GARANTE QUALIDADE

Melhor
desempenho

para pintainhas

Galdus é um alimento especialmente 

criado para ajudar as pintainhas a 

superarem os desafios das primeiras 

semanas de vida. Além disso, 

assegura um desenvolvimento inicial 

superior, proporcionando alta 

eficiência zootécnica e maior 

produtividade ao plantel.

 

Com formulação balanceada e 

inovadora, Galdus é produzido na 

fábrica dedicada às rações iniciais da 

De Heus. Tecnologia que melhora o 

consumo das aves, com máximo 

aproveitamento dos nutrientes, 

Galdus possibilita ótimo crescimento 

e uniformidade, além de tornar o seu 

negócio mais lucrativo.
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NO MUNDO DO OVO

DETOXA PLUS 
Aditivo inativador 

de micotoxinas

As características e formas de atuação 
do Detoxa Plus, aditivo inativador de 
micotoxinas lançado pela Vetanco e 

específico para monogástricos.

artigo técnico | VETANCO

Recentemente, a plataforma en-
zimática de detoxificação de micoto-
xinas assumiu uma posição de refe-
rência no combate às micotoxicoses 
na produção animal. Considerando as 
micotoxinas de maior importância e as 
peculiaridades fisiológicas das aves e 
suínos, o Instituto Húngaro-Canaden-
se de Pesquisas Biotecnológicas Dr. 
Bata Ltd. desenvolveu um inativador 
enzimático de micotoxinas moldado 
especialmente para apresentar ação 
ótima no trato digestório de mono-
gástricos. Comercializado na Europa 
e Ásia há mais de 5 anos, o DETOXA 
PLUS® chega ao mercado brasileiro 
através de uma parceria entre a Dr. 
Bata Ltd. e a Vetanco do Brasil. 

Como as enzimas são extrema-
mente específicas (catalisam reações 
químicas em um determinado ponto 
de uma molécula) e dependentes de 
um meio característico (temperatura, 
pH, tempo etc.), os pesquisadores da 
Dr. Bata Ltd. buscaram encontrar en-
zimas que fossem específicas para as 
micotoxinas de importância em produ-
ção de monogástricos e que apresen-
tassem sua atividade potencializada 
no ambiente do trato gastrointestinal 
destes animais. Com esses objetivos 
desenvolveu-se o DETOXA PLUS®, 
um inativador enzimático eficaz e se-
guro para uso na nutrição animal, es-
pecialmente focado no controle das 
micotoxinas importantes na produção 
de aves e suínos. 

FABRIZIO MATTÉ
Coordenador Técnico

Vetanco Brasil

A PERFORMANCE: nos gráficos acima, os resultados para 
a estabilidade térmica e a atividade do Detoxa Plus.

O complexo enzimático presente 
no DETOXA PLUS® é produzido por 
leveduras do tipo Saccharomyces ce-
revisiae que, além de secretar as en-
zimas, também possuem caracterís-
ticas físicas na sua parede, as quais 
são importantes para o controle de 
micotoxinas por adsorção.

Fatores críticos para eficácia da 
inativação enzimática de micotoxinas, 
no trato digestório dos monogástricos:

1. Estabilidade Térmica (Gráfico 
2): as enzimas presentes no DETOXA 
PLUS® permanecem ativas mesmo 
após a peletização das rações; 

2. Atividade dependente do pH 
do meio (Gráfico 3): para que a ati-
vidade enzimática apresente seu 
pico no local de maior interesse para 
o controle de micotoxinas, é funda-
mental que as enzimas sejam adap-
tadas ao ambiente do trato digestó-
rio dos monogástricos. O objetivo é 
que as enzimas já atuem na porção 
anterior do trato digestório (papo, 
pró-ventrículo e moela) por dois mo-
tivos principais: a inativação ocorreria 
antes da absorção intestinal das mi-
cotoxinas, minimizando a toxicidade 
a elas relacionada. Adicionalmente, 
como a reação enzimática de inati-
vação é tempo-dependente, a ativi-
dade torna-se mais eficiente nessas 
porções do trato digestório, uma vez 
que o grande tempo de retenção do 
alimento nessas estruturas permite 
um maior contato e consequente 
ação das enzimas.

Para que um inativador enzimáti-
co funcione eficazmente é importan-
te que possua características que se 
relacionem com o metabolismo dos 
animais em questão, além de pos-
suir atividade voltada para as mico-
toxinas realmente importantes para 
essas espécies. O desenvolvimento 
do DETOXA PLUS® é resultado de 
anos de pesquisas, chegando a um 
produto de alta qualidade, seguro e 
eficaz para o controle das micotoxi-
nas importantes na avicultura e sui-
nocultura modernas.
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