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a revista da produção de ovos

N090

A NOVA FESTA DO OVO
Com ampliação do Recinto Kisuke Watanabe, mais empresas 

participaram em 2018; com a evolução da postura brasileira, evento de 
Bastos ganhou ainda mais força e prestígio das empresas da cadeia avícola
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Um novo tempo chegou

A revista A Hora do Ovo na web é uma pu-
blicação da Gato Editora dirigida ao setor de 
produção de ovos. Endereço para correspon-
dência: Caixa Postal 53 - CEP 17690-970 - Bas-
tos SP - Fones (14) 3478-3284 e (14) 99755-
7294. E-mail: elenita@ahoradoovo.com.br. 
Edição: Elenita Monteiro (MT-PR 2193). Pro-
dução visual: Teresa Godoy. Capa:  Festa do 
Ovo 2018. Foto: Teresa Godoy. Endereços di-
gitais: www.ahoradoovo.com.br | facebook.
com/ahoradoovo | instagram/ahoradoovo

“

www.ahoradoovo.com.br

Chegamos à edição 90 da revista 
A Hora do Ovo inaugurando um novo 
projeto: a edição digital para leitura na 
web. Em junho já havíamos circulado 
em edição na web, mas em edição ex-
tra e especial com ampla reportagem 
sobre a greve dos caminhoneiros pro-
movida em maio e que tantas conse-
quências trouxeram à avicultura. 

Esta edição que apresentamos 
agora é a primeira de um calendário 
regular de edições digitais e marca o 
início de uma nova fase de nossa pu-
blicação, que logo mais terá seu site 
renovado, assim como revitalizadas 
suas redes sociais. 

Com mais de 20 anos de cir-
culação em formato impresso, é 
chegada a hora de ampliarmos o 
projeto da A Hora do Ovo. Man-
teremos o sucesso da edição em 
papel nos eventos mais impor-
tantes da produção de ovos do 
Brasil – no Congresso da APA, 
na Festa do Ovo e pós-Semana 
do Ovo, em outubro. Nos de-
mais períodos é nestas páginas 
digitais que nosso encontro se 
dará. Assim como no dia a dia 
em nossas redes sociais e, em 
breve, em outras plataformas 
exclusivas da A Hora do Ovo.

com a palavra

Bom passeio pelas 
próximas 45 páginas da 
Edição 90. Em cada uma 
delas, o melhor da pos-
tura comercial brasileira. 
Boa leitura!

Elenita Monteiro
editora
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O sucesso do concurso pioneiro de ovos do Brasil

Qualidade campeã

Os três campeões e os classifica-
dos nas categorias ovos bran-
cos, ovos vermelhos e ovos de 

codorna do Concurso de Qualidade de 
Bastos (SP) receberam seus troféus no 
dia 14 de julho, durante a Festa do Ovo 
2018. O evento, que é o pioneiro no 
Brasil e tem mais de 50 anos de tradição, 
contou este ano com a participação de 
62 amostras de ovos brancos, 37 de ovos 
vermelhos e 13 de ovos de codorna.

O campeão em ovos brancos foi 
a Granja Ono; em ovos vermelhos, 
a Granja Ueyama; e em ovos de co-
dorna, a Granja Higashi, todos tra-
dicionais em Bastos. Na entrega dos 
trof''eus, o presidente da comissão 
organizadora do evento, o avicultor 
Rodrigo Ono, destacou a importância 
do Concurso para a história de Bastos 
e para a avicultura da região, dando 
destaque às tecnologias utilizadas 

para a obtenção de um ovo de quali-
dade e a dedicação dos avicultores na 
busca por um produto melhor e mais 
seguro para o mercado. Agradeceu 
aos apoiadores do Concurso e falou 
da gratidão e felicidade por estar con-
duzindo, como presidente, o evento 
que compõs a programação da 59ª. 
Festa do Ovo no aniversário de 90 
anos de Bastos.

O Concurso de Qualidade de Ovos 
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Criado há mais de 50 anos no Oeste Paulista, o Concurso 
de Qualidade de Ovos de Bastos une tradição e tecnologia 
para promover o estímulo à qualidade na produção.

2018 revelou-se ainda mais competi-
tivo, com ovos de alta qualidade, ava-
liados durante toda a tarde do dia 11 
de julho por uma comissão julgadora 
formada por 18 juízes, representantes 
das diversas áreas do setor avícola de 
postura brasileiro.

A maior novidade deste ano no tradi-
cional Concurso de Qualidade de Ovos 
de Bastos é que, pela primeira vez, a 
comissão julgadora foi composta por 
18 profissionais. A ideia da Comissão 

Organizadora foi ampliar a representa-
tividade das principais áreas que aten-
dem a avicultura de postura através dos 
profissionais que compõem a comissão 
julgadora. “Nossa preocupação é sem-
pre por ampliar a participação das em-
presas fornecedoras que nos apoiam 
ao longo dos anos para melhorar a qua-
lidade dos ovos que produzimos. Além, 
é claro, de tornar a avaliação cada vez 
mais transparente, isenta e representa-
tiva”, explicou Rodrigo.

RODRIGO ONO
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OVOS BRANCOS

1º colocado: Granja Ono - Campeã! – Linhagem: H&N (foto) 
2º colocado: Granja São Judas Tadeu – Ovo Forte - Linhagem: Lohmann LSL Lite   
3º colocado: Granja Ueyama - Linhagem: H&N   
4º colocado: Granja Mizohata - Linhagem: Lohmann LSL Lite NA   
5º colocado:  Granja Kakimoto - Linhagem: Lohmann LSL Lite   
6º colocado: Granja Brasil - Linhagem: Lohmann LSL Lite NA  

E os classificados em ovos brancos,
 vermelhos e de codorna

AS GRANJAS CAMPEÃS EM BASTOS

OVOS VERMELHOS
1º colocado: Granja Ueyama – Campeã! - Linhagem: Novogen (foto)  
2º colocado: Granja Marcelo Maki - Linhagem: Lohmann Brown Lite   
3º colocado: Granja Ono - Linhagem: H&N Brown   
4º colocado: Granja Murakami - Linhagem: Isabrown   
5º colocado: Granja São Judas Tadeu – Ovo Forte - Linhagem: Lohmann Brown Lite   
6º colocado: Granja Katsuhide Maki - Linhagem: Novogen

OVOS DE CODORNA
1º colocado: Granja Higashi – Linhagem:  Vicami (foto) 
2º colocado: Granja Sato - Linhagem: Vicami 
3º colocado: Granja Cihoda - Linhagem: Vicami

A comissão organizadora 2018
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A comissão organizadora 2018

Ademir Moreira (Planalto Postura)
Alexandre Sechinato (DSM)
Anderson de Pontes Silva (Lohmann) 
Carlos Aranguren (Novogen - Argentina)
Cleison Neira (Uniquímica)
Fernando Resende (Ceva)

Fernando Venâncio (Mercoaves)
Franco Neimaier (Zoetis)
Glauco Geromini (Hy-Line do Brasil)
Gonçalo Palone Castro (De Heus)
Jhony Wilher Santana Gilio (Auster)
Letícia Soares (Poli-Nutri)

Luiz Gabriel dos Santos (Hisex)
Marcos Buim (Instituto Biológico- Bastos)
Olímpio Miranda (Dekalb)
Reyes Pla (ITPSA - Espanha)
Seme Alexandre Nasrrala Neto (H&N)
Sérgio Abe (Amicil)

PRESIDENTE: Rodrigo Takeo Ono. VICE-PRESIDENTE E TESOUREIRO: Gustavo Hideki Shimizu Nagai. 
SECRETÁRIO: Fábio Yuji Murakami. DEMAIS MEMBROS: Alexandre Murakami, Alfredo Nakanishi, Christian 
Hideyuki Maki, Dante Yuji Miyakubo, Fábio Ikeda, Jorge Hiro Miyakubo, Leonardo Yoshikawa, Luciano Yoshiyuki Ono, 
Luís Hirai, Matheus Mizuma, Milton Mizuma, Paulo Ueyama, Sérgio Kenji Kakimoto e Wagner Mizohata.

A comissão julgadora 2018
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Somos todos campeões!

PARABÉNS, GRANJA ONO!
Campeã em ovos brancos no Concurso 
de Qualidade de Bastos em 2018

A Granja Ono é a no 1 com a poedeira Nick Chick

Uma homenagem da equipe H&N Avicultura aos avicultores Rodrigo, 
Bruno, Yoshio e Luciano Ono (ao centro), campeões em qualidade!

Nick Chick, a ave campeã 
da H&N Avicultura
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Suplementação em água para aves de postura
ARTIGO TÉCNICO REVISTA A HORA DO OVO EDIÇÃO 90

As atividades rotineiras de 
manejo como: vacinações, 
seleções, transferências, debi-
cagens e trocas de ração, são 
estressantes para as aves, le-
vando à redução do aporte de 
vitaminas em função da que-
da na ingestão de alimento. 
Ambientes com temperaturas 
elevadas provocam redução no 
consumo de ração, afetando o 
desempenho produtivo. 

Quando a elevação da tem-
peratura acontece, a conver-
são de alimento em carne ou 
ovos se torna menos eficiente 
e afeta o peso final das aves. 

Havendo menor aporte de 
nutrientes na fase de desen-
volvimento, os órgãos respon-
sáveis pela produção de ovos, 
não se desenvolverão em todo 
o seu potencial, afetando a 
quantidade e o tamanho dos 
mesmos. 

Além das situações que cau-
sam diminuição do consumo 
de ração, temos que conside-
rar também os cuidados com 
o armazenamento, o proces-
samento e o fornecimento do 
alimento, pois podem diminuir 
a estabilidade, a integridade 
e a biodisponibilidade de seus 
nutrientes. Quando considera-

mos ainda, as variações natu-
rais dos teores nutricionais dos 
ingredientes, percebemos a 
necessidade de uma suplemen-
tação que forneça a quantidade 
necessária de vitaminas, ami-
noácidos e minerais para que a 
produção possa atingir e man-
ter índices altos. 

Falando especificamente so-
bre as vitaminas, são substân-
cias orgânicas que facilmente 
se destroem pelo calor, luz, 
oxigênio, pH e processamen-
tos industriais. Como grande 
parte delas não é sintetizada 
pelos animais, a suplementa-
ção diária é necessária para 
evitar o aparecimento de defici-
ências. Embora de importância 
vital para a manutenção da vida 
e da produção, o impacto do 
uso de vitaminas sobre os cus-
tos de produção é baixo.

Uma maneira prática, segura 
e precisa de se fornecer vitami-
nas, aminoácidos e minerais é 
através de suplementos solú-
veis em água. Neste veículo, os 
componentes são distribuídos 
de maneira uniforme, com me-
nos esforço mecânico para ho-
mogeneização e menor expo-
sição aos agentes físicos. Vale 

lembrar ainda, que as situações 
estressantes provocam uma 
redução no consumo de ração, 
mas não de água.

Um fator importante a se con-
siderar na suplementação via 
água é com relação à dispersão 
e forma de apresentação dos 
suplementos utilizados, pois 
a formação de grumos e sedi-
mentos pode comprometer a 
dose fornecida por ave, além 
do entupimento do sistema 
de distribuição de água. Isto 
pode ocorrer especialmente 
quando são utilizados produtos 
de baixa solubilidade na água. 
Essa dificuldade pode ser con-
tornada através da utilização 
de suplementos líquidos, que 
satisfaçam as necessidades de 
aminoácidos, vitaminas e mi-
nerais em um só produto, que 
possuam solubilidade comple-
ta em água e, portanto, livres 
de risco de entupimentos.

Considerando todos esses 
aspectos, a suplementação via 
água se mostra vantajosa, pois 
é livre de risco quando realiza-
da com produtos de alta solu-
bilidade, componentes de boa 
qualidade e processamento 
seguro.

Fo
to

: d
ivu

lg
aç

ão

KATIA RODRIGUES BRADASCH
Médica veterinária 

CRMV 2927/PR
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Uma maneira prática, segura e precisa 

de se fornecer vitaminas, aminoácidos e 

minerais é através de suplementos solúveis 

em água. Dessa forma, os componentes 

são distribuídos de maneira uniforme, 

com menos esforço mecânico para 

homogeneização e menor exposição aos 

agentes físicos. 
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Anpario firma parceria na região de Bastos

Um panorama da laringotraqueíte

A laringotraqueíte foi 
o tema central da 
palestra promovida 

pela MSD Saúde Animal 
em Bastos (SP). O evento, 
que aconteceu no dia 26 de 
julho, no espaço Kanoah 
Eventos, trouxe ao Brasil 
para falar aos avicultores e 
técnicos da região de Bas-
tos e do Paraná,  Guillermo 
Zavala, consultor interna-
cional e uma autoridade 
em laringotraqueíte infec-
ciosa. 

 Zavala, que é mexicano 
e atua nos Estados Unidos, 
foi especialmente convi-
dado pela MSD para falar 

O mexicano Guillermo Zavala fala 

aos avicultores de Bastos sobre 

a laringotraqueíte infecciosa em 

palestra promovida pela MSD 

Saúde Animal. Foi em julho, na 

Capital do Ovo

a avicultores e técnicos da região de Bas-
tos sobre a doença, que teve seu primeiro 
surto no Brasil no início dos anos 2000. 
Hoje a LTI está sob controle, mas a vigilân-
cia é permanente no chamado Bolsão de 
Bastos. Especialista mundial em doenças 
aviárias, Guillermo Zavala abordou experi-
ências globais no controle da doença. 

Na mesma noite, o médico veterinário 
Gustavo Perdoncini, coordenador de con-

tas-chave postura comercial de avicultura 
da MSD Saúde Animal, apresentou palestra 
sobre a Innovax ILT, para proteção contra 
laringotraqueíte infecciosa. Recombinante, 
a vacina da MSD - única atualmente libera-
da pelo MAPA - é uma ferramenta eficiente 
contra a doença, mas destaca que é funda-
mental que sua aplicação seja rigorosamen-
te correta. "A imunidade depende da acu-
rácia da vacinação”, salientou Perdoncini.

GUSTAVO PERDONCINI 
apresentou palestra 
sobre a Innovax ILT, 
vacina recombinante 
contra a laringotraqueíte 
infecciosa. 

Equipe MSD Saúde Animal com equipe Baser, 
representante da MSD em Bastos e região
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Em julho a empresa Anpario Plc as-
sinou contrato de representação 
dos seus produtos com a Iwayama 

Representações Comerciais Ltda, através 
dos sócios Jéssica e Luciano Iwayama. 
“Nosso foco principal é garantir aos 
clientes da região de Bastos (SP) o aces-
so aos produtos de vanguarda na área de 
saúde e nutrição animal, especialmente 
no caso dos Eubióticos (ácidos orgâni-
cos e óleos essenciais)”, afirma Reginal-
do Teixeira, gerente de vendas da Anpa-
rio (na foto com os representantes).

O executivo também comenta sobre a 
possibilidade do controle de micotoxina 
com o produto Neutox: “Ele é o único a 
reunir uma mistura sinérgica de silicatos 
para gerenciamento da qualidade da ali-
mentação”, garante.

David Dinhani Jr, diretor de vendas 
Latam, comenta: “Estamos muito felizes 
em trabalhar com a zootecnista Jéssica 
Takahashi Iwayama e o médico veteriná-
rio Luciano Iwayama na região de Bastos. 
Eles são profissionais reconhecidos pelos 
clientes por sua capacidade técnica e alta 
qualidade na prestação de serviços. Bas-
tos é, reconhecidamente, uma região for-
te na produção de ovos, e os produtos são 
direcionados  exatamente a esse perfil de 
clientes que buscam,  a cada dia, melhorar 
sua produtividade de forma mais natural. 
Temos em nosso portfólio produtos como 
Salkil e pHorce, específicos para Salmone-

Anpario firma parceria na região de Bastos

ADITIVOS NATURAIS DE ALTO DESEMPENHO

Desde julho, a Anpario Plc 
está representada em Bastos 
pela Iwayama Representações 
Comerciais, de Jessica e Luciano 
Iwayama.

la, E. Coli e Clostridium, além do nosso 
óleo essencial, o Orego Stim, apresen-
tado na forma pó e líquida. Tenho cer-
teza de que esse perfil de produtos se 
encaixa às expertises da Jéssica e Lucia-
no, facilitando a melhoria de resultados 
no campo.”

A ANPARIO
A Anpario foi formada com a união de três marcas internacionalmente bem 
conceituadas: Meriden Animal Health, Kiotechagil e Optivite. A Anpario fa-
brica e comercializa aditivos naturais de alto desempenho, projetados para 
proteger e apoiar a saúde dos animais de produção e manter valor agrega-
do para os produtores de animais. Em 2015, a empresa recebeu o prêmio 
The Queen’s Awards For Enterprise, concedido a empresas britânicas que 
se destacaram no comércio internacional, inovação ou desenvolvimento 
sustentável.
A gama de produtos da marca é desenvolvida e fabricada em instalações 
em Worksop, Nottinghamshire, no Reino Unido.
Contatos da Anpario no Brasil: Fones (11) 3901-4267 e (44) 99159-
2113 - Representação em Bastos: (14) 99617-0111 – E-mail: jessi-
caft@zootecnista.com.br.

Reginaldo Teixeira, da Anpario, com Jessica 
Takahashi e Luciano Iwayama: parceria forte

Para Jéssica Takahashi Iwaya-
ma a parceria com a Anpario Plc 
é muito importante: “Tínhamos 
uma vontade muito grande de tra-
balhar com uma linha de produtos 
não-antibióticos por enxergar que 
esse será o futuro da produção 
animal no Brasil. A Anpario se en-
quadra perfeitamente no que está-
vamos buscando. Estamos muito 
animados com essa parceria e com 
todos os ótimos resultados que 
temos observado com o uso dos 
produtos.”

DAVID DINHANI JR.
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FAMÍLIA YAMASAKI no estande da Yamasa

Com espaço ampliado para receber ainda 

mais estandes no Recinto Kisuke Watanabe, 

calendário focado na feira avícola e a pre-

sença ainda mais expressiva de avicultores 

de outras regiões do país e do exterior, a 59a. 

Festa do Ovo de Bastos em julho foi a verda-

deira vitrine da postura brasileira. 

Festa do Ovo 2018
NA CAPITAL DO OVO

EQUIPE NOVOGEN

EQUIPE HY-LINE DO BRASIL

EQUIPE DSM

Equipes ATM Bastos e Poli-Nutri

MARKETING DA NETTO ALIMENTOS na Festa do Ovo 2018

EQUIPE SOCEL
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Maior, melhor e prestigiada
Festa do Ovo 2018

Festa do Ovo 2018
FESTA DO OVO DE BASTOS 2018

Equipes ATM Bastos e Poli-Nutri

EQUIPE PLANALTO POSTURA

EQUIPE H&N AVICULTURA

EQUIPE AGROCERES MULTIMIX

EQUIPE LOHMANN DO BRASIL MARCOS BANOV - Orffa do Brasil

EQUIPE WISIUM

Evento para jornalistas no estande da Boheringer Ingelheim

EQUIPE BIOCAMP

Todas as áreas da 
cadeia avícola de 
postura estiveram 
representadas na 
Festa do Ovo 2018, 
com o prestígio dos 
diversos segmentos 
que movem e 
promovem a 
avicultura de 
postura brasileira.
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NA CAPITAL DO OVO

Cerca de 70 empresas participaram da Festa do Ovo de Bastos, entre os dias 12 e 14 de 

julho, com estandes e promoções para os avicultores. Tudo no município de Bastos (SP).

Empresas e avicultores em sintonia

EQUIPE HYPRA
EQUIPE AGROSELECT

ESTANDE DA BASER

EQUIPE BIG DUTCHMAN

ESTANDE DA SANOVO

ESTANDE GLOBAL MASTER

EQUIPE INSTITUTO OVOS BRASIL
Mariel Tavares (Olmix) e a 
zootecnista Gislaine Trecenti

EQUIPE ALWAYS recebe clientes
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FESTA DO OVO  DE BASTOS 2018

EQUIPE ARTABAS

EQUIPE MRE TECHNOLOGY

ESTANDE DA KILBRA

ESTANDE DA RENOMAQ

ESTANDE DA VIDEOJET

EQUIPE REGIVET

EQUIPE SUIAVES EQUIPE BIOVET
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NA CAPITAL DO OVO

Negócios foram realizados, 

lançamentos de produtos e 

serviços foram feitos, novidades 

foram apresentadas. Foram três 

dias de confraternização, troca de 

informações e bons negócios.

EQUIPE VETANCO

ESTANDE DA TROUW NUTRITION

ESTANDE DA AVIFRAN
Os avicultores Eduardo Mizohata 
e Gustavo Shimizu (Bastos SP)

O executivo Marco Almeida (Hendrix) 
e Gustavo Rezende (Hisex)

Os avicultores Jonas e Shigueko 
Kakimoto no estande da Planalto

Os avicultores Luciano e Yoshio 
Ono com Fabio Arai (Socel)

O avicultor Milton Lacerda com 
Reinaldo Kato (Biogenic)

O avicultor Wagner Mizohata (Bastos SP) e o executivo Nélio Hand 
(Espírito Santo) com Julio Archangelo e Glauco Geromini (Hy-Line)

O avicultor Luis Hirai (Bastos 
SP) no estande da Boheringer

O avicultor Jairo Nienow (RS) 
com José Augusto Isse (Zucami)
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FESTA DO OVO DE BASTOS 2018

EQUIPE HUHTAMAKI ESTANDE DA ATI PLASSON

Os executivos Tiago Lourenço (Hy-line), Marco Soares 
(Planalto Postura) e Antonio Paraguassu (Hy-Line)

O avicultor Choichi Saito (Guatapará SP) com 
Tercio Rodrigues e Agenor Moscardi (Novogen) 

Os avicultores Yoshio Ono, Eiji Miyakubo e Nelson Higashi com Ana 
Caselles (Sanphar), Paulo Ito e Fábio Arai (Socel)

Os avicultores Luis Carlos Pavão e Luis 
Fernando, de Goiás, e a família. 

Os avicultores Ricardo Terui e Pedro Gohara 
(Bastos SP) e Fabio Pacanaro (Novogen)

O avicultor Rubens Tsuboi com 
Kleber Watanabe (Guabi)

Os avicultores Sérgio Kakimoto
e Carlos Ikeda (Bastos SP)

Renato Libera (Cinergis)

Os avicultores Oscar Hayashida (Paraná) 
e Volkmar Berger (Espírito Santo)

Antônio Paraguassu (Hy-Line International) 
e Carlos Aranguren (Novogen - Argentina)

A força da avicultura 
de postura brasileira 
esteve bem 
representada na Festa 
do Ovo 2018 mostrando 
que, apesar das crises 
e dificuldades por que 
passa o país, o setor 
se mantém firme e 
evoluindo.
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NOVO AVIÁRIO ARTABAS

A equipe Artabas esteve bastante ocupada durante a Festa do Ovo 2018, 

realizada entre os dias 12 e 14 de julho, em Bastos (SP). Avicultores de diver-

sos polos de produção de ovos do país visitaram o estande da empresa em 

busca das novidades do novo aviário de postura lançado durante o evento. O 

mais novo sistema vertical para postura de aves da Artabas foi desenvolvido 

em cooperação com a marca italiana Facco, tradicional no setor avícola inter-

nacional há 60 anos.

Os avicultores foram conferir, entre outros benefícios, o novo sistema de 

colunas produzidas com reforçado perfil metálico em chapa galvanizada, os su-

portes dos comedouros metálicos, produzidos em chapa galvanizada com ex-

clusivo sistema de encaixe e o novo dimensionamento de criadeiras, com altura 

adequada e elaborada para atender às regulamentações de bem-estar animal. 

é sucesso na Festa do Ovo 2018
O novo modelo da 

empresa, o VA63F, foi 

bastante procurado 

pelos avicultores 

interessados nas 

novidades expostas no 

no estande da Artabas, 

durante a Festa do Ovo 

de Bastos em julho.

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

TECNOLOGIA EM AVIÁRIOS

Estande da Artabas esteve 
movimentado durante 

os três dias da feira 
avícola de Bastos, em 

julho. Clientes de diversos 
núcleos produtores 

marcaram presença.
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NOVO AVIÁRIO ARTABAS
é sucesso na Festa do Ovo 2018

VICAMI CAMPEÃ EM OVOS DE CODORNA

Vicami comemora
conquista dos três primeiros lugares 
no Concurso de Qualidade de Bastos

Tradicional incubatório de co-
dornas do país, a Vicami conquis-
tou os três primeiros lugares no 
Concurso de Qualidade de Ovos 
de Bastos 2018. O prestigiado 
evento que foi realizado no dia 11 
de julho, no município de Bastos 
(SP), contou mais uma vez com os 
destaques para os ovos de codorna 
inscritos por clientes da Vicami.

O primeiro lugar foi conquista-

do pela Granja Higashi; o segundo 
lugar foi conquistado pela Granja 
Sato; e o terceiro lugar ficou para a 
Granja Cihoda. Felizes com a con-
quista, os ganhadores receberam 
seus troféus em cerimônia realiza-
da no dia 14 de julho, durante a 
Festa do Ovo 2018.

Osvaldo Esperança Rocha, dire-
tor da Vicami, mais uma vez exal-
tou a importância da qualidade 

na produção de ovos de codorna, 
agradeceu aos clientes de Bastos, 
que o prestigiam em suas granjas, 
e parabenizou os vencedores por 
mais essa importante conquista 
no tradicional Concurso de Bas-
tos que, ano a ano, reafirma sua 
evolução e investimento na busca 
por qualidade como incentivo à 
melhor produção de ovos de co-
dorna no país.

Osvaldo Esperança Rocha, da Vicami, com os ganhadores em ovos 
de codorna: Fábio Katayama (Granja Sato), Gabrielly Cihoda (Granja 
Cihoda) e Dan Higashi com a esposa Márcia (Granja Higashi)
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Equipes Dekalb, Hisex 
e Mercoaves prestigiam 

a Festa do Ovo 2018
Recepcionando seus clientes, avicultores de Bastos e de todo o país, os 

profissionais das três empresas reafirmaram seu compromisso com o setor

Durante a Festa do Ovo de Bastos 

2018, realizada entre 12 e 14 de ju-

lho no Oeste Paulista, as equipes da 

Dekalb, Hisex e Mercoaves também 

estavam em festa. É que as marcas 

da Hendrix Genetics presentes no 

Brasil tinham excelentes motivos 

para comemorar com os avicultores 

o bom momento vivido pela postu-

ra brasileira. 

HENDRIX GENETICS 

Com resultados promissores 

para seus clientes - inclusive a pos-

sibilidade de atingir os 500 ovos 

em 100 semanas de produção sem 

muda forçada -, os profissionais 

Não faltou ânimo, alegria e boa receptividade aos profissionais 
da equipe Dekalb, no estande que recebeu clientes de todo o 
Brasil nos três dias da Festa do Ovo de Bastos 2018.
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HENDRIX GENETICS

das marcas Hendrix Genetics mar-

caram presença na maior festa da 

postura brasileira e também con-

solidaram seu compromisso com 

o produtor de ovos para oferecer 

produtos e serviços alinhados com 

a moderna avicultura.

Os três estandes que represen-

taram a Hendrix na Festa do Ovo 

A equipe da Hisex, por sua vez, manteve em alta o ânimo e a 
disposição para recepcionar técnicos e avicultores em seu movi-
mentado estande, na Capital do Ovo, em julho.

2018 estiveram muito bem frequenta-

dos, com uma recepção cordial e ani-

mada por equipes estimuladas, for-

madas por profissionais de vendas, 

de apoio técnico e de programação 

de vários estados brasileiros, tanto da 

Dekalb, como da Hisex e da Mercoa-

ves (que representa as genéticas Bo-

vans e Isa Brown). 

Presentes e prestigiando avi-

cultores e técnicos, os executivos 

Marco de Almeida - diretor da 

Hendrix para o Brasil e América 

do Sul – e Fidel Gonzalez, geren-

te da empresa para a América do 

Sul, sempre junto às equipes na 

recepção aos clientes, durante os 

três dias da Festa do Ovo.      
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Equipe Mercoaves comemora 
conquista inédita durante a Festa do Ovo

Os 500 ovos por ave alojada em 100 semanas de produção 
foram um dos bons motivos da comemoração da motivada equipe.

HENDRIX GENETICS

A Mercoaves, que representa as ge-

néticas Bovans e Isa Brown, da Hen-

drix Genetics, teve motivos de sobra 

para comemorar durante a Festa do 

Ovo de Bastos, em julho. Pudera: a 

marca foi a primeira do país a con-

quistar os 500 ovos por ave alojada 

em 100 semanas de produção, sem 

muda forçada.

A conquista, que integra um dos 

projetos da Hendrix no mundo, foi 

registrada na Granja Pavão, em Goiás, 

e foi motivo de homenagem aos pro-

dutores goianos Luis Carlos Pavão e Luis 

Fernando Pavão, também durante a Fes-

ta do Ovo. Veja matéria da página 26.

A conquista também mereceu re-

portagem especial na revista A Hora 

do Ovo Edição 89 - Edição Especial da 

Festa do Ovo de Bastos 2018 e pode 

ser conferida no site www.ahoradoo-

vo.com.br. Portanto, o que não faltou 

foi comemoração no estande da Mer-

coaves montado no recinto de expo-

sições Kisuke Watanabe, entre os dias 

12 e 14 de julho, na maior festa da 

postura brasileira. 

A equipe da Mercoaves, junto à MSU - empresa que a representa 
em Bastos (SP) -, comemorou com alegria a mais recente con-
quista com a genética Bovans, no Brasil.



..................................
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Foi durante o tradicio-
nal jantar promovido 
pela MSU - empresa 

que representa diversas mar-
cas da indústria avícola em 
Bastos (SP) - que a Merco-
aves homenageou a Granja 
Pavão, de Goiás, pela con-
quista de 500 ovos em 100 
semanas de produção obtida 
com a ave Bovans White. O 
evento aconteceu no dia 11 
de julho, em Tupã, na região 
de Bastos, um dia antes da 
abertura da Festa do Ovo 
de Bastos, realizada entre os 
dias 12 e 14 de julho na Ca-
pital do Ovo.

Tradicional produtora de 
ovos da Região Centro-Oes-
te, a Granja Pavão tem no 
comando os avicultores Luis 
Carlos Pavão e Luis Fernando 
Pavão, pai e filho. A empresa 
familiar sempre primou pela 
alta qualidade de seu pro-
duto e foi com esse trabalho 
diferenciado que a granja en-
controu na Bovans White for-
necida pela Mercoaves a so-
lução ideal para atingir esse 
importante objetivo.

“Estamos muito satisfei-
tos em ser a primeira granja 
no Brasil a alcançar a meta 
de 500 ovos por ave durante 

Mercoaves homenageou a Granja Pavão
pela conquista dos 500 ovos

o ciclo de produção. Isso de-
monstra que a Granja Pavão 
está com um trabalho muito 
bom em manejo, sanidade 
e nutrição. Somando nosso 
trabalho à genética da Bo-
vans, alcançamos uma óti-
ma qualidade do ovo, com 
essa quantidade diferencia-
da de ovos”, avalia Luis Fer-
nando Pavão.

No jantar, pai e filho rece-
beram uma placa comemora-
tiva alusiva à produtividade 
inédita no país. Gauben Pe-
ruzzo, diretor da Mercoaves, 
destacou a conquista como 
resultado de um trabalho 

feito em conjunto entre o 
incubatório e a granja, razão 
pela qual foi possível unir o 
empenho e a qualidade das 
duas parceiras na conquista 
desse feito tão importante 
para a avicultura brasileira.

Segundo Henrique Ro-
man, diretor da Mercoaves, 
“a parceria com clientes que 
seguem rigorosamente as 
nossas orientações e as boas 
práticas de manejo animal, 
aliadas à excelente genética 
das aves por nós comerciali-
zadas, permitiram conquis-
tar essa meta tão desafiado-
ra", conclui Roman.

Primeira granja a conquistar a produtividade de 500 ovos em 
100 semanas com a genética Bovans White, a Granja Pavão, de 
Goiás, foi homenageada durante a Festa do Ovo de Bastos.
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Gauben Peruzzo homenageia 
Granja Pavão pela conquista

Luis Fernando Pavão agradece 
a homenagem da Mercoaves

Equipe Mercoaves (à esquerda), Gauben Peruzzo com 
Luis Carlos Pavão e Luis Fernando Pavão (à direita)

Equipe Mercoaves, Equipe MSU e equipe Hendrix 
Genetics: comemoração em jantar especial
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Semana do Ovo 2018 terá ainda maior 
participação das entidades estaduais

Reunidas em junho, em São Paulo,  
associações de Goiás, Bahia, Minas Gerais, 
São Paulo, Pernambuco, Ceará e Espírito 
Santo trocaram ideias sobre a semana que 
comemora o ovo em outubro.

A Semana do Ovo 2018 
já conta com o patrocínio 
das empresas Ceva Saúde 

Animal, Label Rouge e DSM.

Representantes das associações avícolas reunidos 
no IOB para debater a Semana do Ovo 2018

O sucesso da Semana do Ovo 
2017 inspirou o Instituto Ovos Bra-
sil a manter em alta a união das en-
tidades avícolas este ano, por isso, 
promoveu em junho, na sede da 
entidade, em São Paulo, uma reu-
nião para debater ações e somar 
forças e ideias para uma Semana do 

Ovo 2018 ainda melhor. Este ano, a 
Semana acontece entre os dias 7 e 
12 de outubro.

O Instituto Ovos Brasil recebeu 
membros de entidades de vários es-
tados para contar suas experiências 
com o marketing do ovo e sugerir 
ideias para a promoção deste ano. 

“A ideia é casar as ações esta-
duais com as nacionais e di-
vidir o conhecimento”, infor-
mou o Instituto Ovos Brasil. 
Estiveram presentes à reunião 
representantes das seguintes 
entidades: AGA (Goiás), ABA 
(Bahia), Avimig (Minas Ge-
rais), Avipe (Pernambuco), 
Aceav (Ceará), APA (São Pau-
lo) e AVES (Espírito Santo).

Cada representante contou 
um pouco sobre como pro-
moveu o ovo no ano passado 
usando, inclusive, os mate-
riais publicitários oferecidos 
pelo Instituto Ovos Brasil. As 
mídias sociais também foram 
aliadas das associações na di-
vulgação do ovo.
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Asgav e Ovos RS lançam campanha
para a Semana do Ovo 2018Iniciativa aconteceu durante a 

Expointer, em Esteio, e lançou 
o tema que homenageia 12 
profissões.

EDUARDO DOS SANTOS (à esquerda): apresentando 
para a imprensa e parceiros a Semana do Ovo 2018 projetada pela 
Associação Gaúcha de Avicultura e suas etapas no Rio Grande do SulO Rio Grande do Sul 

já deu o pontapé 
inicial para a Sema-

na do Ovo 2018, que este 
ano acontece entre os dias 7 
e 12 de outubro. Foi duran-
te a Expointer 2018, maior 
feira do agronegócio gaúcho 
– uma das mais importantes 
do país –, que a Asgav e o 
Programa Ovos RS saíram na 
frente e lançaram sua cam-
panha para comemorar o 
ovo em nível mundial.

A ação aconteceu no dia 
29 de agosto, no Espaço 
Leiteria Sindilat & Pub do 
Queijo, com um brunch 
que recebeu convidados no 
espaço montado pelo Sindi-
cato da Indústria de Laticí-
nios e Produtos Derivados 

do Rio Grande do Sul. A en-
tidad é uma importante par-
ceira da Associação Gaúcha 
de Avicultura. 

Este ano o tema da cam-
panha da Asgav será Uma 
dúzia de profissões ma-
ravilhosas – 1ª Edição, 
através da qual a Asgav 
pretende homenagear 12 
profissões que dignificam a 
sociedade gaúcha. Integram 
a programação da Semana 
do Ovo promovida pela As-
gav e Ovos RS workshops/
simpósios nas Universida-
des UFSM, UFRGS, ULBRA e 
UFPEL, eventos em pontos 

de destaques da gastrono-
mia gaúcha, atividades pro-
mocionais em uma grande 
rede de supermercados, 
atividades assistenciais com 
distribuição de brindes e 
caixas de ovos, e divulgação 
nas mídias digitais. “Uma 
surpresa para a Semana do 
Dia Mundial do Ovo será o 
vídeoprojeto realista 3D que 
está em desenvolvimento”, 
anunciam os organizadores 
do Programa Ovos RS. 

O lançamento da campa-
nha contou com a presença 
da imprensa do Rio Grande 
do Sul, associados da AS-

GAV/SIPARGS, parceiros do 
Programa Ovos RS, repre-
sentantes do Ministério da 
Agricultura, representantes 
da Secretaria da Agricultura 
e dirigentes do Sindilat.

“Fizemos a apresentação 
de uma série de atividades 
que serão desenvolvidas 
na semana alusiva ao Dia 
Mundial do Ovo, inclusive 
uma chamada para um ví-
deo especial que estamos 
desenvolvendo”, comentou 
o executivo Eduardo San-
tos, diretor da Asgav/Sipargs 
e coordenador do exitoso 
Programa Ovos RS.
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Asgav e Ovos RS lançam campanha
para a Semana do Ovo 2018

Iniciativa da Asgav 
e Programa Ovos RS 
para a Semana do 
Ovo 2018 aconteceu 
durante a Expointer, 
em Esteio (na Grande 
Porto Alegre), e 
lançou o tema que 
homenageia 12 
profissões
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Vai se consolidando na agenda 

avícola brasileira a Aviuna, Feira de 

Avicultura do Nordeste. O evento 

que começou em 2016 com muita 

determinação cumpre o objetivo 

de reunir a cadeia avícola em São 

Bento do Una, no agreste pernam-

bucano. Este ano, com muito su-

cesso, o evento aconteceu entre 

os dias 2 e 4 de agosto na já batiza-

da informalmente capital do ovo 

do Nordeste. 

A Feira - que cresceu quatro 

vezes desde seu lançamento, em 

2016, e movimentou cerca de 22 

milhões de reais - reuniu grandes 

nomes da indústria avícola bra-

sileira em cerca de 70 estandes 

montados no Parque de Exposi-

ções Eládio Porfírio de Macedo, o 

mesmo centro que reúne, todos 

os anos, pernambucanos de di-

versas regiões do Estado na tradi-

cional Corrida da Galinha. 

Com sua evolução e cresci-

mento, a Aviuna já está se trans-

formando em palco de lançamen-

tos de produtos e serviços para a 

avicultura, como aconteceu com 

a Vicami, a Artabas e outras gran-

des empresas do setor avícola. 

Marcaram presença a Granja Fuji-

kura, a Avifran, a Poli-Nutri, a Pla-

nalto Postura, a Hy-Line do Brasil, 

a Yamasa, a Novogen, a Dekalb, a 

Hisex, e diversas outras marcas 

do cenário avícola brasileiro.

Paralelamente à feira aconte-

ceram palestras e debates com 

temas importantes do segmen-

to, com profissionais destacando 

qualidades importantes de aves, 

ovos, manejo, legislação e desa-

fios que a avicultura de postura 

impõe nos tempos atuais. 

Com a terceira edição da feira 

III Feira de Avicultura do Nordeste
recebe a cadeia avícola em São Bento do Una (PE) com grande sucesso

A III Aviuna aconteceu entre 

os dias 4 e 6 de agosto, 

movimentou R$22 milhões e se 

consolidou na agenda avícola 

brasileira.

Terceira edição da feira de São 
Bento do Una foi um sucesso

Feira contou com a presença da 
Artabas (no alto) e da Vicami (acima) 



e o sucesso que ela já demons-

tra, fica muito clara a evolução 

que o evento ganhou desde a 

primeira edição e a disposição 

das empresas fornecedoras em 

prosseguir apoiando a feira que, 

paulatinamente, oferecerá infor-

mação, compartilhamento de co-

nhecimento para a melhoria da 

qualidade da produção de ovos 

na região e a realização de impor-

tantes negócios para as granjas e 

a indústria de insumos e produ-

tos para o setor.

São Bento do Una, que está 

localizado no Agreste Pernambu-

cano, concentra 60% da produ-

ção de ovos e 50% da produção 

de frangos do estado. A terceira 

Feira de Avicultura do Nordeste 

é uma realização da Prefeitura de 

São Bento do Una com o apoio 

da Associação Avícola de Pernam-

buco (Avipe), Sebrae, Granja Al-

meida e TRX NET.

III Feira de Avicultura do Nordeste
recebe a cadeia avícola em São Bento do Una (PE) com grande sucesso

A Novogen teve um espaço especial dentro da 

programação técnica da Aviuna para falar sobre 

as tendências da ave do futuro, a importância do 

mercado de ovos especiais e os destaques do 

Grupo Grimaud como gerenciador da genética que 

vem conquistando mercado no Brasil com aves 

e ovos de qualidade. Apresentaram os temas o 

diretor geral da Novogen no Brasil, Minoru Miya-

saka; Alexis Carfantan, representante de vendas 

e marketing da Novogen América do Sul; Léa 

Costa, da AGribios, e Mauro Vilela, representante 

Novogen em Pernambuco. 

Minoru Miyasaka e Alexis Carfantan des-

tacaram que a avicultura na região pernam-

bucana cresceu consideravelmente nos últi-

mos anos. E a região de São Bento da Una 

é o símbolo desse avanço com 7 milhões 

de ovos produzidos por dia. "Reconhecen-

do esse importante papel do município na 

cadeia avícola nordestina, a Novogen quer 

consolidar sua marca na região, oferecendo 

sua genética aos produtores locais."

Miyasaka ressalta que a terceira edição 

da Aviuna foi um sucesso e salienta que 

a Novogen tem o prazer de ter participa-

do desse evento que reuniu muitos re-

presentantes do setor. "Durante o evento, 

pudemos discutir os problemas enfrenta-

dos pelos produtores no campo, tendo a 

oportunidade de apresentar nosso papel na 

cadeia avícola brasileira", ressalta o diretor. 

Para ele, a Aviuna foi uma oportunidade ím-

par para entender ainda mais o mercado 

local "porque somos uma genética jovem 

no mercado e queremos seguir crescendo 

junto com a avicultura pernambucana."

Novogen ampliou os canais de comunicação
 com os avicultores pernambucanos

Equipe Yamasa este presente na III 
Aviuna, recepcionando avicultores dem 



34

Na III Aviuna, Hendrix confirmou sua 
parceria com a avicultura pernambucana

Depois do sucesso de 
participação na Festa do Ovo 
de Bastos, em julho, a Hendrix 
prestigiou a III Aviuna, a Feira 
de Avicultura do Nordeste, em 
agosto. Foi entre os dias 2 e 4 de 
agosto que as equipes de Dekalb 
e da Hisex recepcionaram 
avicultores e técnicos em seus 
estandes montados no Parque 
de Exposições Eládio Porfírio de 
Macedo, em São Bento do Una. O 
município que é o maior produtor 
de ovos do Nordeste recebeu 
produtores e representantes da 
indústria brasileira e consolidou 
sua feira como uma das mais 
importantes da agenda avícola 
do país. As marcas genéticas da 
Hendrix também fazem parte 
desse sucesso!

Aviúna, o sucesso que conta com 
a parceria da Hendrix Genetics

Equipe Dekalb

Equipe Hisex
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Empresa 
participou de 
diversos eventos 
nos meses de 
julho e agosto, em 
vários estados. 
Confira.

Vetanco cumpre extensa agenda 
na avicultura brasileira

FESTA DO OVO 
DE BASTOS (SP)

Presente no mercado de 
Bastos (SP) desde 2010, a 
Vetanco participou em julho 
pela segunda vez da Festa 
do Ovo. Este ano, no even-
to que aconteceu entre os 
dias 12 e 14 de julho, no Re-
cinto de Exposições Kisuke 
Watanabe, em Bastos (SP), 
a Vetanco compareceu em 
estande maior em parceria 
com a Vaccinar. E apresen-
tou aos avicultores de di-
versas regiões do país, en-
tre outros produtos de seu 
portfólio, o Detoxa® Plus, 
inativador de micotoxinas, 
e o Microflud® F Oral, anti-
biótico à base de florfenicol.

ENCONTRO TÉCNICO 
AVÍCOLA EM MARINGÁ
No final de julho, entre os 

dias 24 e 26, a equipe Sul 
de Avicultura da Vetanco, 

gerenciada pelo médico vete-
rinário Mauro Renan Felin, par-
ticipou como expositora do IX 
Encontro Técnico Avícola, pro-
movido pelo Comitê Técnico 
Integra, na cidade de Maringá 
(PR). A edição 2018 aconte-
ceu no Vivaro Centro de Even-
tos e contou com a presença 
de toda a equipe de avicultu-
ra da Região Sul da Vetanco, 
além de  representantes da 
empresa na região.

OFICINAS VETANCO EM 
PARÁ DE MINAS (MG)
Também em julho, a Vetan-

co realizou mais uma edição 

das Oficinas Vetanco 2018. 
Foi em Pará de Minas, com a 
palestra Desafios ambien-
tais sobre o sistema respi-
ratório das aves, ministrada 
pelo coordenador técnico da 
Vetanco, Felipe Chiarelli.  

Estiveram presentes, tam-
bém, o médico veterinário 
Bruno Milagres, da Vetanco, 
e o Sr. Adailsom Paixão San-
tos, representante da Vetanco 
para a região. 

I SIMPOSIO BAIANO 
DE AVICULTURA

A Vetanco marcou presen-
ça, ainda, no I Simpósio Baia-
no de Avicultura, nos dias 20 e 
21 de agosto em Feira de San-
tana, na Bahia. Estiveram no 
evento o assistente técnico-
-comercial David Felipe Araújo 
Barbosa e a equipe da Usivet 
– Bahia, distribuidor da Vetan-
co para a região.

PALESTRA NA EXPO 
TAPEJARA 2018

A Vetanco realizou a pa-
lestra Gestão sanitária nas 
agroindústrias: da água à  
biosseguridade, salmonela 
é realmente tudo que fa-
lam?, ministrada pelo reno-
mado consultor Felipe Caron. 

O evento aconteceu den-
tro da programação da Expo 
Tapejara 2018, no dia 11 de 
agosto, no Parque Municipal 
de Exposições Ângelo Eugênio 
Dornetto, em Tapejara, no Rio 
Grande do Sul. 

A palestra foi oferecida 
pela Vetanco aos mais de 400 
integrados da Agrodanieli, que 
também deu seu apoio. A fei-
ra aconteceu entre os dias 9 a 
12 de agosto e recebeu apro-
ximadamente 200 expositores 
internos e externos e mais de 
80 mil visitantes.

Festa do Ovo e Encontro Técnico Avícola

Oficinas Vetanco e Simpósio Baiano de Avicultura

Palestra de Felipe Caron, em Tapejara (RS)
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Consumo de ovos pode chegar a 212 
unidades per capita no Brasil

Dados para 2018 foram apresentados pela ABPA em entrevista à imprensa, no mês de agosto. 

Também subiram o volume e os valores da exportação de ovos produzidos no país.

A produção de ovos 
no Brasil deve ter 
elevação de até 10% 

este ano, em relação às 39,9 
bilhões de unidades produ-
zidas em 2017, chegando a 
44,2 bilhões de unidades. 
Essa foi a estimativa apresen-
tada pela ABPA, a Associação 
Brasileira de Proteína Ani-
mal, em entrevista coletiva à 
imprensa no dia 23 de agos-
to. Na sede da entidade, em 
São Paulo (SP), a diretoria 
da ABPA também apresentou 
a estimativa de aumento do 
consumo de ovos, que deve 
deixar a casa das 192 unida-
des para alcançar 212 ovos 
per capita este ano.

As exportações de ovos 
totalizaram 5,8 mil toneladas 
entre janeiro e julho, volume 
59% superior às 3,66 mil to-
neladas embarcadas no mes-
mo período de 2017.  Em 
receita, houve aumento de 
84%, com US$ 9,33 milhões 
de dólares este ano, contra 

US$ 5,07 milhões em 2017.
Apesar do crescimento na 

produção de ovos, exporta-
ção e consumo do alimento, 
os diretores da entidade que 
representa a proteína animal 
no Brasil analisaram 2018 
como um ano difícil, em que 
a produção brasileira sofreu 
vários revezes. Especialmen-
te no setor de frango a situ-
ação não foi nada tranquila, 
ainda que no início de 2018, 
a projeção traçada pela ABPA 
fosse de estabilidade.  

“O ano de 2018 tem mar-
cado um dos momentos 
mais críticos da história para 
os produtores de aves, ovos 
e de suínos do Brasil”, des-
tacou o relatório da ABPA. A 
análise leva em conta a sus-
pensão de plantas brasileiras 
exportadoras de carne de 
frango pela União Europeia, 
a continuidade do bloqueio 
russo à carne suína, a institui-
ção de novos critérios halal 
por países Árabes e a aplica-
ção de equivocadas medidas 

de direito antidumping pela 
China. “Esses foram alguns 
dos fatores que colocaram 
o setor em um período de-
safiador, cujo ápice ocorreu 
no fim de maio, durante a 
Greve dos Caminhoneiros”, 
lembrou o relatório.

O tabelamento do frete 
também é um fator de per-
da de competitividade. A 
greve dos caminhoneiros 
mostrou ao Brasil a grande 
dependência da logística 
rodoviária. A avicultura uti-
liza transportes dedicados 
– por questões sanitárias – 
tanto para animais quanto 
para produtos. Exatamente 
por isso, são transportes fi-
delizados, majoritariamente 
em distâncias curtas. Com 
a nova tabela, o custo logís-
tico dos setores apresen-
ta uma elevação média de 
35% - chegando próximo 
de 80% em algumas moda-
lidades, como o transporte 
de ração.

RICARDO SANTIN, diretor da ABPA e presidente do conselho 
do Instituto Ovos Brasil: crescimento do consumo de ovos convive 
com custos altos de produção.
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QUALIDADE EM AÇÃO
Dois concursos no Espírito Santo mostram o caminho

O avicultor Adolpho Pro-
chnow, proprietário da marca 
Aviovos, de Santa Maria de Je-
tibá (ES), conquistou o primei-
ro lugar no 2º Concurso de 
Qualidade de Ovos Capixaba. 
Realizado no dia 16 de agos-
to, o concurso foi promovido 
pela Associação dos Aviculto-
res do Estado do Espírito San-
to (AVES), com o apoio da Co-
operativa Agropecuária Centro 
Serrana, a Coopeavi.

A competição aconteceu 
durante a 7ª Semana Tecno-
lógica do Agronegócio (STA), 
realizada entre os dias 15 e 
18 de agosto, no Parque de 
Exposições de Santa Teresa, 
na Serra Capixaba. No total, 
13 associados estiveram na 
disputa e 23 amostras foram 
entregues.

“Essa conquista reflete o 
esforço da nossa família. O 
selo de campeão será uma 
forma de mostrar ao consu-
midor que o nosso produto é 
testado e aprovado por espe-
cialistas”, afirmou Adolpho, 
orgulhoso. A esposa Elfride 
Foesch, homenageada du-
rante a premiação por repre-
sentar o empenho de todas 
as mulheres na avicultura, 
complementou: “A parceria 
com as empresas, a genéti-
ca, nutrição, sanidade, além 
do manejo e do empenho da 
equipe de veterinários que 
cuida das galinhas, tornou 
esse prêmio realidade.”

O produtor Waldemiro 
Berger, da granja Ovos Santa 
Maria, obteve a segunda colo-
cação, enquanto a Coopeavi, 

com a marca Liva, o terceiro 
lugar. “Estou muito feliz e re-
alizado. O consumo de ovos 
no Brasil mais que dobrou 
nos últimos anos e podemos 
chegar ainda mais longe. Evo-
luímos muito e somos o que 
há de mais moderno”, garan-
tiu Waldemiro Berger.

De acordo com o dire-
tor executivo da AVES, Nélio 
Hand, a avicultura capixaba 
passa por constante evolução 
e iniciativas como o concur-
so colaboram para divulgar o 
trabalho realizado em prol da 
qualidade dos ovos produzi-
dos no Estado. “Nossa meta 
é que o produtor possa ficar 
cada vez mais estimulado a 
levar qualidade ao seu pro-
duto para que a excelência 
chegue aos consumidores”.

O CONCURSO PIONEIRO
NO ESPÍRITO SANTO
Simultaneamente ao Con-

curso Capixaba foi realizado 
o 4º Concurso de Qualidade 
de Ovos Coopeavi. Partici-
param 20 avicultores coope-
rados que adquirem ração e 
entregam seus ovos no entre-
posto de ovos da Cooperati-
va. Os vencedores foram De-
nerson Tesch (bicampeão), 
Edigar Lemke (segundo colo-
cado) e Dainimara Behrend 
Berger (terceiro colocado). 
O bicampeão dedicou o prê-
mio à família. “O resultado 
é fruto da dedicação e do 
amor pelo que a gente faz. 
Nós fazemos tudo com o má-
ximo de cuidado, com toda a 
família envolvida”, declarou 
Denerson Tesch.

AVES premia os 
campeões do 2º 

Concurso de Qualidade 
de Ovos Capixaba. 
Coopeavi destaca 
os vencedores do 

4º Concurso da 
Cooperativa

CONCURSO DE QUALIDADE CAPIXABA



O presidente da Coope-
avi, Arno Potratz, pontuou 
que os bons resultados só 
puderam ser alcançados gra-
ças à parceria com a AVES. 
“Com certeza, ficamos muito 
agradecidos. Ano que vem 

pretendemos estar juntos de 
novo”.

Uma banca composta de 
profissionais ligados à avi-
cultura, de âmbitos estadual 
e nacional, avaliou as amos-
tras quanto aos aspectos vi-

suais, externos e internos. A 
máquina Digital Egg Tester 
também foi usada para a ava-
liação.

A comissão organizadora 
do concurso foi composta 
pelo avicultor Weverton Es-

píndula; Nélio Hand e Caro-
lina Covre (AVES); Theresa 
Raquel Trancoso (OCB); Tar-
cício Simões Pereira Agosti-
nho e Luis Brandt (Coopea-
vi) e Rafaela Tesch (Prefeitura 
de Santa Maria de Jetibá).

Os quatro 
classificados nos 

dois concursos 
de qualidade 

do Espírito 
Santo: estímulo 

à excelência 
capixaba.

OS VENCEDORES: no alto, à esquerda, o campeão do Concurso da Coopeavi, Denerson Tesch. Em sentido horário, na sequência, o 
campeão do Concurso Capixaba, Adolpho Prochnow e a esposa Elfride Foesch; acima, à esquerda, Waldemiro Berger, da Granja Ovos Santa 
Maria, o segundo lugar; e acima, à direita, a Coopeavi, com a marca LIva, terceiro lugar.

CONCURSO DE QUALIDADE CAPIXABA

A comissão julgadora
Fabiano Fiuza Rangel (Idaf), João Dionísio Henn (Embrapa Suínos e Aves), Tabatha Lacerda (Institutos Ovos 
Brasil), Carlos Eduardo Lino (Brasminer), Rafael Bozani Pimentel (Avícola São Rafael), Fernando Resende (Ceva 
Brasil), Gustavo Perdoncini (MSD Saúde Animal), o consultor Reginaldo César Boff, Julio Archangelo (Hy-Line do 
Brasil), Gabriel Silva Braga (Auster Nutrição Animal) e Guilherme Mobeck (Hipra Saúde Animal).
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Os eventos técnicos da avi-
cultura de postura têm 
sido cada vez mais fre-

quentes e importantes para dis-
seminar informações à moderna 
produção de ovos em constante 
desafio. Novos nichos de merca-
do, pressão da produção em cres-
cimento, experimentos de novos 
produtos, tecnologias e aperfei-
çoamentos nutricionais estão em 
pauta no dia a dia de produto-
res, RTs, gerentes de produção 
e profissionais da representação 
comercial, que necessitam acom-
panhar os novos tempos. 

E é nos eventos que essa disse-
minação de conhecimento se dá 
da maneira mais adequada. Como 
o XV Simpósio de Atualização em 
Postura Comercial, do qual a re-
portagem da A Hora do Ovo par-
ticipou mais uma vez no campus 
da Unesp de Jaboticabal (SP), en-
tre os dias 12 e 14 de setembro.

Realizado até 2017 como um 
curso de atualização nos temas 
mais atuais do segmento, ao com-
pletar 15 anos, seus organizado-
res decidiram renomeá-lo como 
simpósio, por suas atuais carac-
terísticas. Neste ano especial de 

aniversário de 15 anos de suces-
so, o evento promovido na FCAV 
– Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinária teve um minicurso 
sobre Produção de ovos visando 
à saúde pública, no dia 12, com 
quatro palestras. 

Nos dias 13 e 14, o anfiteatro 
da Unesp/FACV Jaboticabal teve 
mais 13 temas apresentados por 
profissionais nas áreas de nutri-
ção, sanidade, manejo das aves, 
ambiência, aproveitamento de 
esterco, fontes alternativas de 
energia, aspectos que envolvem o 
amplo mercado do ovo. 

sobre a postura comercial
Um olhar prático 

Orientar o setor com temas do dia a dia no campo traduz o sucesso do 
Simpósio de Atualização em Postura Comercial; o evento deste ano bateu recorde 

de participantes e homenageou idealizadores e apoiadores do tradicional encontro.

XV SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM POSTURA COMERCIAL
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sobre a postura comercial
Um olhar prático 

1. Karin Grossmann. 2. Paulo 

Rogério. 3. Vanessa Kodaira. 

4. Joaquim Marques. 5. 

Edney Pereira da Silva. 6. 

Fernando Augusto de Souza. 

7. Roselene Ecco. 8. Gabriela 

Pereira. 9. Tiago Goulart 

Petrolli. 10. Jacques Hulshof. 

11. Giovane Marcussi. 12. 

Luis Augusto Pantoja Millas.

Palestrantes 
abordaram 12 

temas   diferentes em 
apresentações técnicas 
teóricas, além da aula 
prática, que tratou de 

diversas técnicas de 
debicagem  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

XV SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM POSTURA COMERCIAL
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O evento de atualização em 
postura comercial no campus da 
Unesp de Jaboticabal surgiu pela 
decisão de três profissionais de 
medicina veterinária que viram a 
necessidade de construir um diá-
logo mais aberto da universidade 
com o avicultor e com seus cola-
boradores, gente que atua no dia 
a dia da granja. 

Nilce Maria Soares, pesquisado-
ra científica do Instituto Biológico 
do Estado de São Paulo, é uma 
das idealizadoras do evento, junto 
com o professor Angelo Berchieri 
(FCAV/Unesp) e José Eduardo Cos-
ta, profissional experiente em cam-
po na área de nutrição animal. 

“Nós três trabalhamos no evento 
desde o primeiro ano, idealizando 
um temário elaborado para apoiar 
o pessoal que está na produção da 
granja. O encontro foi crescendo em 
número de participantes e hoje nos 
sentimos responsáveis por manter 
um temário bem atualizado, bus-
cando atender ao que é necessário 
a cada ano, sempre buscando pro-
mover algum treinamento prático”, 
destaca Nilce Soares. Ela acrescen-
ta: “O nosso foco é sempre quem 
trabalha com a ave, os veterinários 
que atuam na granja, o gerente de 
produção, o galponeiro. E quando o 
proprietário da granja também pode 
vir é ótimo. Nosso foco é levar o co-

nhecimento com uma linguagem sim-
ples. O simpósio é feito dentro de uma 
universidade, mas com o olhar voltado 
para o campo, e com o patrocínio de 
empresas que nos apoiam.” 

Este ano, a pesquisadora foi uma das 
seis pessoas homenageadas pela comis-
são organizadora do evento, juntamente 
com os outros dois de seus idealizado-
res – Angelo Berchieri e José Eduardo 
Costa. Além deles, mais três profissio-
nais de atuação destacada na postura 
comercial (Veja box na página ao lado). 

A coordenadora do evento este ano, 
a professora Silvana Martinez Baraldi 
Artoni, explica que a homenagem logo 
na abertura oficial do evento, na ma-
nhã do dia 13 de setembro, foi uma 

Minicurso, saúde pública
Debicagem em aula prática 

AULA PRÁTICA (à esquerda): Debicagem – 
vantagens e desvantagens das técnicas de 
debicagem. MINICURSO (acima): PRODUÇÃO 
DE OVOS VISANDO À SAÚDE PÚBLICA

Joan Mante, Wilkson Rezende, 
Nelson Haga e Renato Furlan
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forma de expressar a gratidão por todos que apoiam 
o evento há 15 anos, em especial seus idealizado-
res: “Eles são profissionais que lideram esse evento 
desde sua primeira edição e merecem todas a nossa 
gratidão pelo excelente trabalho que realizam., assim 
como os representantes homenageados. Também de-
vemos agradecer a todas as empresas que nos apoiam 
para a realização do evento, e que permitiram não só 
a realização do simpósio, mas também a manutenção 
de sua qualidade na recepção aos palestrantes e aos 
participantes.” 

Silvana Artoni faz questão de, desde já, convidar 
a comunidade da avicultura de postura a agendar a 
presença  no XVI Simpósio, que será nos dias 11, 12 e 
13 de setembro de 2019. “Este ano tivemos o expres-
sivo número de 267 inscritos, um recorde de parti-
cipantes. E, mais um vez, com muitos profissionais 
e estudantes de vários estados, como Piauí, Pernam-
buco, Minas Gerais, Goiás e Amazonas. Aguardamos 
todos novamente em 2019!”

Homenagens

Com 267 inscritos, o XV Simpósio de 

Jaboticabal foi um sucesso e recorde 

de público. O evento também marcou 

pela grande confraternização entre 

os participantes.

1. Nilce Maria Soares (Instituto Biológico SP - Bastos). 2. Angelo Ber-
chieri Junior (Unesp/FCAV). 3. José Eduardo Costa (Trouw Nutrition). 4. 
Choichi Saito (avicultor Guatapará SP). 5. Geraldo José Pinto (Planalto 
Postura). 6. Humberto Roque Prata (Laboratório Biovet)

1

3

5

2

4

6

1. Mauro Leiva (Hendrix) e Luiz Gabriel dos Santos 
(Hisex). 2. A comissão organizadora do XV Sim-
pósio de Atualização em Avicultura de Postura Co-
mercial. 3. Diogo Gambaro (Agroceres) com Már-
cio Rodrigues (Fazenda da Toca – SP). 4. Gustavo 
Perdoncini (MSD) com as organizadoras do evento 
Nilce Soares e Silvana Artoni. 5. Thalys Lima e Ra-
fael Souza (De Heus). 6. César Cervelatti, Valde-
mar Medeiros e Roberto Carlos (Planalto Postura). 
7. Gustavo Piva, Vanessa Kodaira, Marco Antônio 
Soares e Geraldo José Pinto (Planalto Postura). 8. 
O palestrante Geovane Marcussi, de Bastos (SP), 
com a família e Nilce Soares. 9. Diogo Gambaro, 
Bruno Reis, Antônio Carlos Brito e Rafael Inocen-
tini (Agroceres).

1

3 4 5

6

8 9

7

2
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Curso voltado aos profissionais do setor 
faz parte da programação da Semana do Ovo 2018

O ovo para nutricionistas

em Medianeira (PR)

Em mais uma ação para marcar o período 
que comemora o Dia do Ovo, no dia 9 de 
outubro, o Instituto Ovos Brasil realiza o curso 
Boas Práticas e Segurança Alimentar

Os benefícios dos ovos na 

alimentação, saúde, bele-

za e bem-estar estarão em 

destaque no Curso boas práticas 

e segurança alimentar promovido 

pelo Instituto Ovos Brasil dentro 

da programação da Semana do Ovo 

2018. O evento acontece no dia 9 

de outubro, a partir das 10 horas, 

na sede do IOB (Av. Brigadeiro Faria 

Lima, n° 1912, 20° andar).

As inscrições são gratuitas.

O encontro já está em sua terceira 

edição e fala diretamente às nutri-

cionistas. Juliana Lopes Frias é uma 

das palestrantes. Ela é graduada em 

nutrição e em medicina veterinária 

e tem especialização em terapia nutricio-

nal, nutrição esportiva e vigilância sanitá-

ria de alimentos, além de experiência na 

área de produção animal.

Também ministra palestra no curso a 

nutricionista do IOB, Lúcia Endriukaite. 

Ela tem especialização em fitoterapia 

clínica e pós-graduada em nutrição es-

portiva.

Para mais informações so-

bre o curso e outras ações da 

Semana do ovo 2018, entre em 

contato pelo e-mail adminis-

trativo@ovosbrasil.com.br ou 

acesse o site www.ovosbrasil.

com.br.   

Será entregue certificado 

para os participantes.
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Curso voltado aos profissionais do setor 
faz parte da programação da Semana do Ovo 2018

Avesui 2018 reúne mais de 13 mil pessoas

O ovo para nutricionistas

em Medianeira (PR)
Organizadores comemoram resultados positivos.  
Expositores e participantes elogiaram a organização 
e a escolha de Medianeira (PR) como sede.

Os organizadores da Ave-
sui 2018 estão satisfeitos 
com a realização do evento 
entre os dias 1º e 3 de agos-
to, no Lar Centro de Eventos, 
em Medianeira (PR). Além 
do bom público presente à 
feira e ao seminário, a Ges-
sulli Agribusiness, realizado-
ra do evento, vê com bons 
olhos a mudança de local, 
de Florianópolis (SC) para 
Medianeira, no Oeste do Pa-
raná. A mudança parece ter 
significado um importante 
passo na evolução da Avesui.

Além do Paraná ser o 
maior produtor e exporta-
dor de frangos do país, é 
no estado que também se 
concentra a maior parte das 
cooperativas de sucesso do 
Brasil. Elas são empresas 
muito organizadas e prós-
peras e significam uma base 
fundamental para a avicultu-
ra paranaense, entre outros 
setores que representam.

Na comercialização dos 
estandes a perspectiva posi-
tiva mostrou seus sinais. A 
venda ultrapassou as expec-

tativas da Gessulli Agribusi-
ness, o que demonstrou um 
apoio importante dos seto-
res avícola, suinícola e pis-
cicultor. Segundo informou 
a assessoria de imprensa do 
evento, “a ampla adesão de 
empresas ligadas aos setores 
de aves, suínos e peixes e 
o interesse de novas indús-
trias em expor levaram a or-
ganização a fazer ajustes no 
layout da feira para atender 
à nova demanda”.

A uma semana da inau-
guração do evento, já com 
100% dos estandes internos 
e externos comercializa-
dos, a organização precisou 
adaptar o espaço para incluir 

novas empresas interessadas 
em expor. Foi preciso fazer 
alguns ajustes para atender 
a essa demanda crescente de 
empresas. "Ou seja, tínha-
mos um espaço previsto no 
início da feira, que foi intei-
ramente preenchido; novas 
empresas entraram”, afir-
mou Andrea Gessulli, direto-
ra da Gessulli Agribusiness.

A Avesui 2018 foi apro-
vada pelos visitantes e tam-
bém pelos expositores, que 
elogiaram a organização e a 
escolha de Medianeira como 
sede do evento. 

E a edição 2019 será no-
vamente em Medianeira, nos 
dias 23, 24 e 25 de julho.

Feira e programação técnica 
movimentaram o Lar Centro de 
Eventos, sede da Avesui 2018


