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O maior e mais representativo evento da avicultura brasileira em 
conexão com o mercado internacional acontece entre os dias 9 e 11 

de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).
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O ano da retomada

Nestas 69 páginas da mais nova 

edição web da revista A Hora do 

Ovo, a de número 112, o tom é de 

retomada definitiva dos eventos da 

avicultura. Da capa à última página, 

os eventos dão o ritmo, o sabor e o 

humor do setor, em especial do seg-

mento da postura comercial.

Mal terminamos de comemorar 

o sucesso da Festa do Ovo de Bas-

tos (SP), em julho, já anunciamos o 

SIAVS 2022, que começa no dia 8 

de agosto na capital paulista, num 

frenesi que todos do meio percebem 

há dias pelos muitos convites de lan-

çamentos, eventos dentro do even-

to, as promessas de encontros, os 

anúncios de promissoras oportunida-

des no universo da proteína animal 

no Brasil e no mundo.  

Ao correr a tela de seu aplicativo 

ou manusear seu mouse no compu-

tador para ler esta A Hora do Ovo 

112, verá que ainda teremos nes-

te ano, pela ordem, a retomada 

da Festa do Ovo e do Abacate, na 

produtiva Arapongas (PR), dias 20 e 

21 de agosto; o Simpósio de Atu-

alização em Postura Comercial, na 

Unesp/Jaboticabal (SP), em 14 e 15 

de setembro; a Feira da Avicultura e 

Suinocultura do Nordeste, em São 

Bento do Una (PE); o Concurso de 

Qualidade de Ovos Capixaba, em 

14 de outubro, em Santa Maria de 

Jetibá (ES); e em novembro, dias 

28 a 30, a retomada na agenda do 

agronegócio brasileiro do Avisulat, 

o Congresso e Central de Negócios 

Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura 

e Laticínios, em Porto Alegre (RS).  

Em dezembro? Dezembro será 

mês para comemorar com mesa far-

ta de produtos à base de ovos, fran-

gos, suínos, leite e todas as demais 

proteínas animais que ajudam a fazer 

a riqueza do Brasil, manter a saúde 

dos seres humanos, empregar mão 

de obra de Norte a Sul deste país 

rico desde sua descoberta, mas que 

nunca paramos de precisar de mais 

e mais distribuição de bem-estar e 

dividendos a todos. 

E este, certamente, será um dos 

temas a serem discutidos nos de-

bates e encontros políticos desde o 

SIAVS até o AVISULAT. Bem-vindos 

sejam todos os encontros que fa-

zem a riqueza de nossa atividade, 

que apoiam e fazem crescer este 

com a palavra
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país e enriquecer nossas vidas com 

conhecimentos, troca de ideias e 

novas amizades.  

A Hora do Ovo estará em muitos 

desses eventos e estamos sempre 

prontas a apoiar a postura comercial 

em sua missão de alimentar o mun-

do com a mais completa proteína 

que existe e que cabe numa delicio-

sa bocada: o OVO. 

Sigamos, pois tudo retomou! 

Logo depois do SIAVS 2022 tem 

mais edição web especial de cober-

tura de eventos! Fiquem ligados! Na 

#ahoradoovo é claro!
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O maior e mais representativo evento da avicultura brasileira em 
conexão com o mercado internacional acontece entre os dias 9 e 11 

de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).

EVENTOS | SIAVS 2022

maior

imprescindível
ainda melhor

SIAVS 2022 SIAVS 2022
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A expectativa é imensa, do tamanho do even-

to que se aproxima de seu grande momento. O 

SIAVS 2022 está sendo muito aguardado e traz, 

mais do que a expectativa sobre sua realização, 

a certeza de que, mais uma vez, será O EVENTO 

da avicultura brasileira. 

Tudo está sendo preparado com o esmero e 

a organização cuidadosa que é característica do 

time da ABPA, essa entidade que, ano a ano, dá 

mostras do quanto representa os setores avícola 

e suinícola no Brasil e no exterior. 

Depois de dois anos de recesso por causa da 

pandemia de covid-19, o Salão Internacional de 

Avicultura e Suinocultura volta em alto e gran-

de estilo, maior, ainda mais representativo da 

cadeia de proteína animal brasileira, com uma 

programação gigantesca e, antes de mais nada, 

moderna, criativa e conectada com o mercado 

que representa, com os avicultores, suinoculto-

res, especialistas que trabalham, pesquisame e 

moviimentam a produção animal que alimenta o 

Brasil e o mundo.

A feira, grande estrela que brilha paralelamen-

te à programação técnico-científica do SIAVS, 

traz muitas, muitas novidades, representando 

um verdadeiro mapa do que é hoje a produção 

de proteína animal no Brasil e no mundo. Se o 

Brasil é liderança fundamental na produção de 

EVENTOS | SIAVS 2022

SIAVS 2022
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carnes e ovos, alimentando muitos países do pla-

neta, a feira de negócios e os debates e palestras 

que acontecem nos diversos palcos do Anhembi 

Parque são o retrato fiel dessa revolução que o 

agronegócio e, em especial, a avicultura e a sui-

nocultura representam para a economia brasilei-

ra, os empregos, a movimentação financeira que 

gera impostos, qualidade de vida, conhecimento 

e evolução.

E os temas são tantos e tão variados que há que 

se ter método, organização e, principalmente, 

conhecimento de causa para reuni-los de forma 

equilibrada para atender a cada segmento dentro 

dos setores que a ABPA representa. 

Entre os dias 9 e 11 de agosto, o Anhembi Par-

que, na capital São Paulo, é o palco do mais rico 

cenário da proteína animal, refletindo a generosi-

dade do brasileiro no trabalho de produzir para 

EVENTOS | SIAVS 2022

alimentar, de produzir para sustentar, de produ-

zir para manter famílias, empresas, pessoas...

O SIAVS representa tudo isso, em números, 

os quais representam cada tema, cada debate, 

cada busca por melhoria para os três setores: 

aves, ovos e suínos. Está tudo representado na 

programação técnico-científica e na feira de ne-

gócios que reúnem os especialistas, pesquisado-

res e dedicados profissionais da indústria avíco-

la que não medem esforços para levar soluções 

para os desafios do dia a dia do campo. Assim, é 

possível dizer que no SIAVS 2022 estaremos mui-

to além da produção animal; estaremos diante 

da produção humana que cuida de outros hu-

manos, oferecendo o melhor alimento a todos, 

com bem-estar animal e selo de qualidade brasi-

leiro reconhecido no mundo. 

Isso é SIAVS.
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Yamasa apresenta tecnologias inovadoras para 
matrizeiros e incubatórios no SIAVS 2022

Tradicional e respeitada fábrica de equipamentos para avicultura destaca, em seu 

estande no evento, sua tecnologia para classificação de ovos e o carregador de 

carrinho de incubação. Será entre os dias 9 e 11 de agosto, no Anhembi Parque, em 

São Paulo (SP), no maior evento da avicultura e suinocultura brasileiras.

TECNOLOGIA | Yamasa no SIAVS 2022

O time da Yamasa estará completo durante o SIAVS 

2022, o Salão Internacional de Avicultura e Suinocul-

tura, pronto para recepcionar os empresários avícolas 

que visitarão o estande da empresa no Anhembi, em 

São Paulo (SP). No local, entre os dias 9 e 11 de agos-

to, estarão expostas as novas tecnologias da Yamasa 

desenvolvidas especialmente para o setor avícola.

São esperados no evento mais de 20 mil visitantes 

de 50 países, de acordo com a ABPA, a Associação 

Brasileira de Proteína Animal, entidade realizadora do 

SIAVS 2022. É o momento propício para a Yamasa 

recepcionar seus clientes internacionais, ao lado dos 

produtores brasileiros, que conhecerão sua tecnologia 

exclusiva para ovos férteis, a YAMASA HATCHING DI-

VISION - YHD, representada pela embandejadora YHD 

compatível com diversos modelos de bandejas de incu-

bação. Também serão conhecidos a classificadora para 

ovos férteis no matrizeiro e o carregador de carrinho de 

incubação, ou elevador de bandejas, como foi carinho-

samente apelidado pelo time da Yamasa.

Em 2019, a Yamasa fortaleceu sua presença no 

SIAVS com mais de 150m2 de estande (fotos acima) 

e 5 equipamentos em demonstração, entre eles a 

classificadora de ovos CHSL-108.000 com detector 

de fissuras e ovoscopia automática, a farmpacker, 

embandejadora YHD para ovos férteis, lavadora de 

ovos e lavadora de bandejas. Este ano, a empresa 

estará no estande no. 90, consolidando sua presen-

ça no maior evento brasileiro da proteína animal. 

Ao longo de seus 57 anos, a Yamasa internacio-

nalizou sua marca e hoje tem equipamentos em 

mais de 25 países, com sólida expertise em máqui-

nas para o manejo de ovos comerciais, ovos férteis 

e ovos de codorna. "A Yamasa se orgulha desse 

legado, construído por um time forte que oferece 

um atendimento direto e personalizado com muita 

dedicação", destaca Nelson Yamasaki, presidente 

da Yamasa.  

YAMASA
www.yamasa.com.br
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YAMASA HATCHING DIVISION NO SIAVS 2022: 
tecnologia exclusiva para seleção e classificação de 

ovos férteis em matrizeiros e incubatórios. 
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Soluções sustentáveis e ítens recicláveis estarão 
no estande da MSD Saúde Animal no SIAVS 2022

Executivos da companhia marcam presença no evento 
e ressaltam o olhar para um novo horizonte produtivo, 
amparado por ações de sustentabilidade.

SIAVS 2022 | MSD Saúde Animal

A redução do material descartável associada 

a uma consciência de Saúde Única (integração 

harmônica entre animais, meio ambiente e pes-

soas) é um dos focos da MSD Saúde Animal na 

elaboração de novas soluções ao setor agrope-

cuário. A companhia possui em seu portfólio 

tecnologias como IDAL e Sphereon, que trazem 

mais segurança aos animais e manipuladores, 

bem como mais bem-estar e menos descarte de 

resíduo. E são essas ferramentas que norteiam a 

participação da empresa no Salão Internacional 

de Avicultura e Suinocultura (SIAVS). 

No maior evento dos dois segmentos no país, 

realizado entre 9 e 11 de agosto, no Anhembi 

Parque, em São Paulo (SP), a MSD Saúde Animal 

reforça sua atenção à sustentabilidade com um 

estande com mobiliários recicláveis, que serão 

doados para uma ONG ao final do evento. Os 

visitantes também terão acesso ao Sistema IDAL, 

uma tecnologia que eliminou o uso de agulhas 

na vacinação de suínos, priorizando o bem-estar 

RAFAEL SONADA: convite para o avicultor 
conhecer o posicionamento sustentável 
da MSD no estande da empresa durante 
o SIAVS 2022. 
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Desde 2018, a MSD Saúde 

Animal mantém parceria com a 

empresa holandesa Viscon, que 

também é presença confirmada 

no SIAVS, para a utilização de mé-

todos avançados e inovadores para 

a produção de aves. Um deles é a 

máquina Vinovo®, que fornece um 

novo padrão de vacinação in ovo, 

reduzindo as reações vacinais e 

proporcionando maior proteção às 

galinhas.  

Com a Vinovo®, o processo de 

vacinação fica ainda mais asserti-

vo, evitando o desperdício, devido 

à tecnologia inovadora de identifi-

cação de ovos embrionados viáveis 

a receberem a vacina, além de di-

minuir a possibilidade de contami-

nação dos ovos saudáveis. Esse 

gerenciamento de exposição dos 

ovos a patógenos potencialmente 

agressivos no incubatório garante 

mais segurança e bem-estar às 

aves, maximizando seu potencial 

zootécnico no campo. 

Parceria MSD 
e Viscon

animal e diminuindo o impacto no meio ambiente. 

“Com dosagem menor de aplicação, o IDAL permite 

uma redução significativa em volumes de frascos de vaci-

nas produzidos e/ou descartáveis, bem como uma menor 

quantidade de material utilizado para o seu transporte”, 

explica Renata Laudisio, gerente de marketing de Suino-

cultura da MSD Saúde Animal. Com a eliminação da dor, 

menos lesão tecidual e facilidade na aplicação, o sistema 

ainda mantém a eficácia frente às vacinas intramusculares. 

Outro destaque no SIAVS 2022 é a tecnologia Sphere-

on, uma alternativa revolucionária às vacinas envasadas 

em frascos de vidro ou blister. Elas são armazenadas em 

cups de alumínio leves, fáceis de abrir, recicláveis e em do-

sagens convenientes à realidade de cada cliente. Por meio 

dessa tecnologia, a empresa também tem um compromis-

so firmado com a ONG We Forest que busca desenvolver 

projetos de reflorestamento em todo o mundo. A partir 

das vendas das vacinas Sphereon – desde o seu lançamen-

to, em abril de 2021 –, já foram plantadas mais de 100 mil 

árvores em projetos no Brasil, na Índia, na Zâmbia e na 

Tanzânia. 

Rafael Sonada, gerente de produtos e marketing para li-

nha incubatório de Avicultura da MSD Saúde Animal, pon-

tua que o olhar constante para inovações que agreguem 

em segurança alimentar, bem-estar animal e respeito ao 

meio ambiente faz parte do dia a dia da empresa. “Quem 

quiser conhecer mais do nosso posicionamento sustentá-

vel e das tecnologias disponíveis pode nos visitar em nos-

so estande no SIAVS”, convida. 
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Referência na postura brasileira, 
evento de Bastos, em 2022, 

volta a superar expectativas.

FESTA DO  OVO 2022
OVO
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Como era de se esperar, a tão aguardada 61ª. 

Festa do Ovo de Bastos foi um sucesso, tanto em 

presença de público - cerca de 40 mil pessoas - 

quanto em participação das empresas exposito-

ras, mais de 100 marcas presentes. A feira agro-

avícola aconteceu entre os dias 14 e 16 de julho 

e esteve recheada de atrações, até bem antes de 

seu início oficial.

Ainda que o segmento de genética não tenha 

Festa do Ovo 2022 | EVENTOS

Feira agroavícola de Bastos recebeu mais de 100 empresas durante 
os dias 14, 15 e 16 de julho, no Recinto Kisuke Watanabe, reunindo 

avicultores e lideranças de todo o país, autoridades e especialistas da 
cadeia avícola brasileira.

comparecido com estandes, os diversos profissio-

nais da área circularam pelo Recinto Kisuke Wata-

nabe, confraternizando e compartilhando ideias e 

negócios com seus pares e os avicultores.

Como muito bem destacou o time da Agro-

ceres Multimix, em sua postagem no Facebook: 

“Era tudo o que a gente mais precisava! Encon-

trar de novo com os amigos e clientes.”

Esse era o clima. Nos corredores da feira e 

FESTA DO  OVO 2022
FESTA DO
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VAXXINOVA, YAMASA 
e ARTABAS foram 
algumas das empresas 
presentes à Festa do 
Ovo 2022, com seus 
times recepcionando 
clientes das diversas 
regiões produtoras de 
ovos do país.

mesmo na área externa, onde acontece a festa 

popular, havia nos semblantes das pessoas e “no 

ar” uma alegria como só se via nos bons tempos 

do orgulho de Bastos em ter sua própria Festa 

para comemorar o Ovo. E assim continua, vol-

ta e prossegue o orgulho bom pelo “cultivo do 

ovo”, segmento que abre divisas para Bastos no 

país. Volta a frequentar o recinto de exposições a 

cultura japonesa do trabalho e dos desafios ven-

cidos; a cultura de quem descobriu que a gali-

nha dos ovos de ouro é um suor constante pela 

conquista dos resultados.

A edição 2022 da feira agroavícola voltou, 

depois de dois anos sem acontecer por causa 

da pandemia de covid-19. E voltou grandiosa e 

referência para o segmento de postura do país, 

como acontece há mais de 60 anos.

Participaram da feira de negócios empresas de 

áreas variadas do segmento de postura. Aviculto-

res de diversas regiões do país compareceram e 

foram recepcionados por times de empresas es-

pecializadas em nutrição, sanidade, equipamen-

tos, aditivos, serviços de tecnologia e gestão, 

controle de dados e monitoramento, genética 

de codorna, entre outros.

Com estandes ainda mais bonitos, com de-

signs mais profissionais, a feira de negócios da 

Festa do Ovo foi palco de muitos negócios, com 
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CEVA, SUIAVES, MRE TECHNOLOGY e VETANCO apresentaram 

suas tecnologias, produtos e serviços aos visitantes da feira 

agroavícola em Bastos (SP).

lançamentos especiais feitos pelas empresas, en-

tre eles, novos equipamentos para classificação 

de ovos, novos programas e softwares para o 

gerenciamento das granjas, novos formatos de 

atendimento às áreas de marcação de ovos, re-

gistro de matérias primas para ração, programas 

para o desenvolvimento da chamada Avicultura 

4.0. Enfim, uma infinidade de opções e negócios 

para os avicultores ampliarem sua visão de ges-

tão e engatar uma evolução ainda maior à histó-

ria do segmento que já vem sendo construída, 

em Bastos, desde 1937.

Tendo a excelente companhia da 44ª. Jornada 

Técnica, promovida pelo Sindicato Rural de Bas-
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EMPRESAS E PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA AVÍCOLA 

ficaram satisfeitos com a frequência durante a Festa do 

Ovo: Orffa do Brasil, Sunnyvalle, Agroceres Multimix, Always 

System Manager e Baser (MSD Saúde Animal).

EVENTOS | Festa do Ovo 2022

tos, a Festa do Ovo 2022 mostrou a força 

do segmento tanto para a economia regio-

nal, como um todo, quanto para a evolução 

da própria avicultura paulista e brasileira. 

Aliás, a nova Jornada Técnica, redesenha-

da e planejada em novo formato, recebeu 

centenas de participantes da cadeia avícola 

e superou as expectativas dos organizadores e 

do segmento da postura (veja matéria na página 

44).

   E assim, de mãos dadas, Festa do Ovo e Jor-

nada Técnica superaram as expectativas de to-

dos, inclusive dos que não acreditaram em um 

retorno à agenda de forma tão espetacular.
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REGISTRARAM SUA 
PARTICIPAÇÃO na 
Festa do Ovo, também, 
as empresas Biochem, 
Nutrigallis, Mercoaves, 
Regivet, Trouw 
Nutrition, Vaccinar, 
Kilbra, Audax, 
Planalto Postura, Big 
Dutchaman, o site 
Avicultura do Nordeste 
e o Instituto Ovos 
Brasil.
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A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA AVICULTURA, 
com a participação de muitas empresas de 
equipamentos e produtos nutricionais, como 
a DSM, a Novogen, VetScience, Videojet, Dal 
Mak, BM Strap, Tekal e General Master.

EVENTOS | Festa do Ovo 2022
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ESPECIALISTAS DE DIVERSAS 
ÁREAS também compartilharam seu 
conhecimento com o avicultor e outros 
profisisonais, sempre tendo como foco 
a produção de ovos com qualidade e 
excelência. 
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 O mascote da Unidade de Negócios 

Ceva, o Super Pintinho Cevac Ibras, 

também marcou presença no jantar 

solidário da Ceva e MSU.

Ação solidária marcou jantar da MSU e Ceva
Abrindo a programação extra-oficial da 
61a. Festa do Ovo de Bastos, a empresa 
MSU, de Bastos (SP) e sua parceira Ceva 
Saúde Animal uniram a tradição do 
jantar anual à ação solidária que permitiu 
doação de ovos a entidades assistenciais.

A Festa do Ovo 2022 começou com toda a sua potência 

no dia 14 de julho. Mas, como manda a tradição, no dia 13 

já havia programação especial. E se tem tradição ela está, 

especialmente, no jantar promovido pela MSU, empresa de 

representações que realiza, há muitos anos, o encontro de 

seus parceiros com os avicultores de Bastos e região. Este 

ano, mais uma vez, o evento aconteceu em Tupã, na região 

de Bastos, e reuniu produtores, parceiros e seus familiares.

A Ceva, uma das empresas parceiras da MSU, participou 

com ação especial solidária, liderada pelo médico veteriná-

rio Felipe Pelicioni, gerente de Marketing da Unidade de Ne-

FESTA DO OVO 2022 | MSU e Ceva Saúde Animal
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gócios Aves Ciclo Longo da Ceva. “Em cada 

uma das mesas a nossa equipe deixou um 

triedro com o passo a passo para que cada in-

tegrante da família de avicultores participasse 

dessa grande corrente de apoio ao próximo. 

Cada participação será revertida em uma dú-

zia de ovos que serão doados. Além disso, 

quem participou teve a chance de escolher a 

entidade assistencial a ser contemplada por 

meio de um sorteio”, detalhou. 

"A Solidariedade é um dos valores bási-

cos da Ceva, e nós da Unidade de Negócios 

de Aves, buscamos cada vez mais colabo-

rar e apoiar causas sociais", concluiu Felipe 

Pelicioni, ao apresentar a ação aos convida-

dos.

A BANDEIRA DA SOLIDARIEDADE 

FOI LEVANTADA MAIS UMA VEZ 

PELA CEVA SAÚDE ANIMAL, 

em ação especial promovida 

no tradicional jantar da 

MSU, em Tupã, na região de 

Bastos. Avicultores e parceiros 

prestigiaram o grande encontro.

MSU e Ceva Saúde Animal | FESTA DO OVO 2022
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Socel recepciona clientes e parceiros 
em seu estande na Festa do Ovo

A Socel - empresa que representa marcas de des-

taque na avicultura brasileira - participa da Festa do 

Ovo desde a sua fundação em 1990, e a cada edi-

ção traz novidades para seus clientes e visitantes. 

Em 2022 não foi diferente! Criativo e sempre bem 

frequentado por avicultores e parceiros, o estande 

da Socel no Recinto Kisuke Watanabe movimentou a 

Festa do Ovo, entre os dias 14 e 16 de julho.

A localização estratégica - bem na entrada do 

pavilhão - e a ótima recepção dos anfitriões torna-

ram o estande da Socel um registro à parte no mais 

tradicional evento da postura brasileira. "Alegria, 

diversão e entretenimento para os visitantes que 

passaram  pelo estande era o objetivo da empresa 

ao montar o conceito colorido e aconchegante do 

espaço", explica Fabio Arai, da Socel. "E neste ano, 

nós homenageamos aquele que sempre foi o prota-

gonista principal da festa, o ovo."

Participaram da campanha Eu amo ovo os par-

ceiros da Socel: Phodé, Grow&Lay, Zoetis, Trouw 

Nutrition, Feedis, INATA, Evonik, Natural BR Feed, 

Dominus Química, Hisex e CCPA Brasil.

Fabio e Silvia Arai (ao lado) 
tornaram o estande da Socel um 
ponto de encontro especial da 
avicultura no tradicional evento 
de Bastos.
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Avicultores foram fotografados  pela equipe Socel 
no grande painel montado no estande 

para homenagear o Ovo

AVICULTORES E FAMILIARES prestigiaram o estande da Socel 

nos três dias da Festa do Ovo 2022. A feira de negócios também 

é um momento de confraternização para os produtores.
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O painel de homenagem ao ovo foi o cenário perfeito 
para os registros de encontros entre avicultores, 
técnicos, especialistas da indústria avícola e a 
equipe da Socel. Teve até o prestígio da presença do 
Ministro da Agricultura, Marcos Montes (na foto ao 
lado, com Cristina Nagano e Silvia Arai).

FESTA DO OVO 2022 | Socel
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Equipe da Socel também registrou a presença 
dos parceiros da empresa em seu estande da Festa do Ovo

Os representantes das empresas parceiras da Socel fizeram questão de estar ao 
lado da equipe paulista para registrar o importante momento que foi a volta da 
Festa do Ovo depois de dois anos de recesso por conta da covid-19.

OS BONS MOMENTOS 

com os parceiros da 

Socel também foram 

registrados durante a 

feira de negócios da 

Festa do Ovo 2022.

Socel | FESTA DO OVO 2022
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Avicultores de diversos polos produtivos 
do país marcaram presença

Razão e objetivo maiores da Festa do Ovo de Bastos, o avicultor e a produtividade estiveram 
em alta no evento da postura em Bastos. E praticamente todas as regiões produtoras de ovos 
estiveram representadas. Aqui, alguns registros da A Hora do Ovo.

FESTA DO OVO 2022 | Avicultores presentes

Após dois anos 
de recesso, 
por causa da 
pandemia de 
covid-19, os 
avicultores de 
postura voltaram 
a se encontrar no 
Oeste Paulista.

A EVOLUÇÃO DA 
POSTURA requer, 
necessariamente, a 
troca de informações 
e o compartilhamento 
de ideias. Tudo isso 
estava na Festa do 
Ovo 2022. 
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VACINAS, EQUIPAMENTOS, SOLUÇÕES PARA NUTRIÇÃO E SAÚDE 
ANIMAL foram alguns produtos à disposição dos produtores de 
ovos durante a Festa do Ovo 2022. O evento também abriu espaço 
a muitas empresas novas na feira, o que ampliou o leque de 
participação nos negócios da postura comercial.

DO NORDESTE 
BRASILEIRO, do Noroeste 
Paulista, do Centro-Oeste 
e do Sul do país, os 
avicultores prestigiaram 
o evento de Bastos, em 
busca de novidades para 
os seus negócios.

TROCAR 

INFORMAÇÕES, 

fazer negócios 

e rever amigos 

motivaram a visita 

de produtores 

nos estandes das 

empresas.
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A matéria de capa homenageando a tradicional avicultura bastense foi uma 

das peças patrocinadas pela Evonik, destacando a tecnologia, os desafios e a 

evolução da atividade que movimenta a economia da Região Oeste Paulista. 

Presente na Festa do Ovo 2022, entre os dias 14 e 16 de julho, a equipe Evonik 

participou do mais tradicional evento da postura brasileira, compartilhando com 

os avicultores os produtos e serviços oferecidos pela empresa, que é representada 

na região pela Socel Bastos. 

Time da Evonik homenageou Avicultura de 
Bastos apoiando reportagem especial na 
revista A Hora Ovo 111

FESTA DO OVO 2022 | Evonik presente

O TIME EVONIK NA FESTA DO OVO 2022, (da esquerda para a 
direita), Felipe Chagas, Vinícius Teixeira, Pedro Castelo e Rodrigo 

Galli: apoio à Avicultura de Bastos em reportagem especial.
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Conectada aos desafios e sucesso da avicultura de 

postura brasileira, a Evonik levou para a Festa do Ovo 

de Bastos seus produtos e serviços especialmente 

dedicados ao segmento. E para confirmar seu com-

prometimento com a avicultura de postura do país, 

patrocinou a produção da reportagem especial sobre a 

Avicultura de Bastos, produzida pela revista A Hora do 

Ovo, em edição especial que circulou em primeira mão 

na Festa do Ovo 2022.

 No mais tradicional evento da postura brasileira, o 

time da Evonik esteve conectado à cultura e conceito 

da avicultura produzida pelos avicultores de Bastos. 

Essa história de oito décadas está ancorada em muito 

trabalho realizado pelos pioneiros imigrantes japone-

ses, que tornaram Bastos conhecido pela alta produ-

tividade e referência em produção de ovos no Brasil.

"A Festa do Ovo, e, ainda mais especialmente, a 

avicultura de Bastos, tem uma importância funda-

mental na fundação, desenvolvimento e evolução da 

avicultura de postura brasileira", avalia Rodrigo Galli, 

gerente sênior de marketing da Evonik na América 

Latina. Ele diz que, no Brasil, a cultura do segmen-

to tem força na produção de ovos conduzida pelos 

avicultores do Oeste Paulista, o que precisa ser res-

peitado e reverenciado. "É um orgulho para nós, da 

Evonik, sermos parceiros desse segmento tão pro-

dutivo, podendo oferecer produtos e serviços que 

atendam aos desafios do setor. Foi muito importan-

te participarmos da Festa do Ovo e consolidarmos 

nossa parceria com a Avicultura de Bastos." 

FESTA DO OVO 2022 | Evonik preseente

SINTONIA TOTAL, o TIME DA EVONIK 

com a equipe de técnicos da 

SOCEL, empresa que representa os 

produtos da Evonik na Região Oeste 

Paulista: momentos compartilhados 

em confraternização no criativo e 

movimentado estande da SOCEL na 

Festa do Ovo 2022.

UMA DAS PATROCINADORAS DA 44a. JORNADA 

TÉCNICA DE BASTOS, evento promovido pelo 

Sindicato Rural de Bastos e que tradicionalmente 

abre a programação oficial da Festa do Ovo de 

Bastos, a EVONIK acompanhou a série de palestras 

do evento técnico e marcou presença no registro feito 

junto ao Ministro da Agricultura, Marcos Montes.
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Esteiras inteligentes e modulares da 
Royale fazem sucesso na Festa do Ovo
Empresa de equipamentos para granjas estreou no evento com 

lançamentos, como o aplicador de tampa acrílica nas bandejas de ovos e o 

aplicador de rótulos nas bandejas. 

A empresa Royale Avicultura expôs sua linha 

de produtos na Festa do Ovo de Bastos (SP) pela 

primeira vez neste ano e a estreia foi com mui-

to sucesso. O estande da empresa no evento que 

aconteceu entre os dias 14 e 16 de julho apresen-

tou a sua mais nova versão do sistema de esteiras 

modulares e com fluxo inteligente, que direciona 

as bandejas de ovos sem a necessidade de funcio-

nários na saída das embaladoras. Ou seja, os ovos 

são direcionados diretamente para as máquinas 

seladoras de bandejas, facilitando todo o proces-

so. E um detalhe não passou despercebido aos vi-

sitantes: o equipamento exposto na feira já estava 

com destino certo, uma das unidades da Manti-

TECNOLOGIA | Royale Avicultura
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queira Brasil, um dos mais importantes complexos 

de avicultura de postura do país.

Tiago Chichero, 36 anos, e Victor Silva de Oli-

veira, 28, são os jovens e entusiasmados donos da 

Royale, empresa que fundaram há apenas cinco 

anos em Rinópolis (SP), na região de Bastos. A ci-

dade é conhecida por ser um berço da tecnologia 

avícola. Ambos se conhecerem ao trabalharem em 

projetos de instalações nas Granjas Josidith (em 

Goiás e Ceará) e uniram esforços e criatividade em 

uma sociedade que não para de dar bons frutos. 

Em cinco anos a marca Royale é conhecida nos 

principais polos de postura brasileira e o carro-

-chefe foi o sistema de esteiras de retrocesso que 

desenvolveram. Uma solução em sala de ovos que 

gerou muitos negócios e novos contatos para a 

empresa paulista.

Tiago Chichero lembra que a primeira encomen-

da da esteira de retrocesso veio de uma necessida-

de específica da Ovos Santa Maria, de Santa Maria 

de Jetibá, no Espírito Santo (granja que foi nossa 

capa na edição 108). “Foi o avicultor Florêncio 

Berger que fez o pedido para que desenvolvêsse-

mos uma esteira que pudesse fazer a recirculação 

do ovo no processo da sala de ovos. Cumprimos o 

desafio e daquele cliente vieram outros no Espírito 

Royale Avicultura | TECNOLOGIA

SUCESSO NA FESTA DO OVO 2022, 
o equipamento que foi destaque na 
feira também ganhou a preferência da 
Mantiqueira Brasil, uma das maiores 
empresas de ovos da América Latina.

TIAGO CHICHERO e VICTOR SILVA DE 
OLIVEIRA, no comando da Royale Avicultura: 
equipe já atende avicultores da maior parte 
das regiões produtoras de ovos do país.
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Santo e depois muitos outros em vários lugares 

do país”, conta Tiago, satisfeito.

Hoje, a Royale tem uma equipe de 22 pesso-

as na fábrica, além de colaboradores projetis-

tas. Victor cuida pessoalmente das instalações 

dos equipamentos nas granjas dos clientes. “É 

importante acompanhar pessoalmente tudo e 

testar cada fase para o cliente ter a certeza da 

funcionalidade e robustez do que estamos entre-

gando”, diz o mais jovem dos sócios da Royale, 

O ESTANDE DA ROYALE AVICULTURA na Festa do 

Ovo 2022 esteve movimentado durante os três 

dias da feira. A equipe da empresa esteve a postos 

para explicar o funcionamento do equipamento da 

empresa para salas de ovos.

que é responsável também pelo treinamento das 

equipes das granjas que irão usar os equipamen-

tos da marca. Ele garante que todos os equipa-

mentos são muito intuitivos e de fácil manuseio 

e logo todos entendem o processo. 

A LINHA DE PRODUTOS 

No estande da empresa na Festa do Ovos os 

avicultores também puderam conhecer a lavado-

ra de ovos Royale de recirculação para reapro-

veitamento da água, com sistema de secagem 

SISTEMA DE ESTEIRAS DE FLUXO INTELIGENTE, um dos destaques do portfólio da Royale Avicultura que vem 

conquistando avicultores em diversos polos de produção de ovos do país. Equipamento de direcionamento 

de bandejas de ovos, aumentando a produtividade, eliminando a necessidade de colaboradores na saída das 

embaladoras e direcionando diretamente a filmadoras (Smipack).

TECNOLOGIA | Royale Avicultura
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ROYALE AVICULTURA
Fone (18) 996680611
www.royaleavicultura.com.br

com turbinas de alta potência e direcionadores 

de pressão do vento para cada linha específica 

de ovos. 

E ali, Tiago e Victor puderam explicar o siste-

ma de esteiras com fluxo inteligente – que po-

dem administrar várias linhas de embaladoras 

em uma única esteira, e, ainda, direcionar uma 

das esteiras para o retrocesso de ovos que per-

manecem sujos após a primeira lavagem e neces-

sitam retornar à lavadora.  

Também foram apresentados no estande em 

Bastos o sistema de esteiras modulares para fil-

madoras de ovos, que podem ter de três a qua-

tro níveis de máquinas aplicadoras de filmes 

LAVADORA DE OVOS ROYALE RECIRCULAÇÃO. Equipamento desenvolvido para ser acoplado à 

classificadora de ovos, reaproveitando água, com sistema de bombas de recirculação, escovas e bicos de 

alta pressão.  Sistema de secagem com turbinas de alta potência e direcionadores de pressão do vento 

para cada linha específica de ovos.

plásticos para selar as bandejas, economizando 

mão de obra. Também economizam mão de obra 

outros dois lançamentos da Royale: o aplicador 

de rótulos nas bandejas e o aplicador de tampa, 

esse último idealizado, desenvolvido e patentea-

do pela Royale Avicultura. "Não existe similar no 

mercado", ressalta Tiago.

Esses e outros produtos da empresa podem 

ser conhecidos no site da empresa ou mesmo 

solicitando um atendimento da equipe.

Royale Avicultura | TECNOLOGIA
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Os 25 anos da Plasson Brasil ganharam uma co-

memoração especial na Festa do Ovo 2022. O time 

da empresa se reuniu no amplo estande montado no 

Recinto Kisuke Watanabe para também apresentar ao 

segmento de ovos sua mais nova máquina para salas 

de classificação.

O novo equipamento é a Magna Plasson, com sis-

temas inteligentes, que podem ser acionados remo-

tamente, otimizando a mão de obra e o consumo de 

energia, tornando o processo ainda mais sustentável. 

O resultado é maior produtividade e ovos de alta qua-

lidade para o produtor e o mercado, explica a equipe 

técnica da Plasson, que recepcionou os avicultores no 

estande.

O movimento foi intenso, com muita receptividade 

para o novo equipamento da empresa, comemorando 

FESTA DO OVO 2022 | Plasson 25 anos

Magna 200 SL foi a estrela da Plasson 
na Festa do Ovo de Bastos 

Empresa de equipamentos que comemora 25 anos no Brasil, recepcionou 

avicultores em seu estande no evento, em julho, mostrando a tecnologia 

inteligente do novo equipamento para classificação de ovos.

O TIME PLASSON comemorou os 25 anos da 
empresa no Brasil durante a Festa do Ovo 2022, 
em Bastos (SP). Na foto da A Hora do Ovo, a 
equipe da empresa com Franke Hobold, diretor 
geral da Plasson do Brasil. 
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AVICULTORES DE DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS 
visitaram o estande da Plasson, na Festa do Ovo 
2022, conhecendo de perto a nova tecnologia da 
empresa para classificação de ovos. E o time Plasson 
estava a postos para atender seus clientes.

FESTA DO OVO 2022 | Plasson 25 anos

em alto estilo os 25 anos da Plasson no Brasil. 

“Não teríamos completado esses 25 anos exi-

tosos, sem o apoio de nossos amigos, colabo-

radores, fornecedores, cooperativas, integrados 

e, principalmente, a confiança dos produtores”, 

agradece o time Plasson.

E a comemoração aos 25 anos da Plasson 

prossegue durante o SIAVS 2022, o Salão Inter-

nacional de Avicultura e Suinocultura, que acon-

tece entre os dias 9 e 11, no Anhembi Parque, 

em São Paulo (SP). O time Plasson estará com-

pleto para recepcionar os avicultores com sua 

tecnologia consagrada.
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A JORNALISTA ELENITA 
MONTEIRO, com o 

primeiro exemplar a sair 
do "forno" na gráfica em 

Londrina (PR): realização.
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Edição 111 foi lançada durante a Festa do Ovo 2022, em Bastos (SP), e 
está sendo distribuída em todo o país.

Revista A Hora do Ovo traz um panorama 
da avicultura de Bastos, referência em 
postura comercial no país

A avicultura de Bastos mereceu a capa e a matéria 

especial da edição 111 da revista A Hora do Ovo, numa 

homenagem à mais tradicional avicultura de postura do 

país. A edição especial foi lançada durante a 61ª. Festa 

do Ovo de Bastos, entre 14 e 16 de julho e já circula em 

todo o país. A edição traz uma homenagem à atividade 

que movimenta a economia de Bastos e Região Oeste 

Paulista. Seis avicultores da terceira geração contam 

um pouco da trajetória da família e da sua geração 

no segmento de postura, desde os tempos pioneiros 

aos dias de hoje, quando a avicultura experimenta as 

novidades e a tecnologia que alimentam a evolução da 

indústria avícola. Destaque também para os produtos 

e serviços da Evonik, representada em Bastos e região 

pela Socel, empresa parceira do avicultor nos 

mais variados desafios da avicultura bastense. E 

mais: Orffa do Brasil e o fortalecimento da marca 

no Brasil; Granjas Caramuru, do Espírito Santo, 

e o resgate de PIS/COFINS com apoio da Audax 

Consultoria; o novo lançamento da Always, a 

ferramenta para análise de negócios avícolas na 

plataforma Power BI; o lançamento do programa 

de monitoramento molecular da Oligo Basics; os 

produtos para a saúde das aves apresentadas pela 

Biochem; o portfólio de vacinas da Vaxxinova para 

poedeiras; as aves da Planalto Postura e o sucesso 

da genética no sistema cage free da granja Planalto 

Ovos. 
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AS 48 PÁGINAS DA A HORA DO OVO 111 
foram lidas por avicultores, especialistas 
da cadeia avícola, estudantes e 
empresários da indústria de produção de 
ovos durante a feira agroavícola.

A REVISTA A HORA DO 
OVO 111 foi lançada em 
primeira mão na Festa 
do Ovo 2022, circulou 
em todos os estandes 
e também na Jornada 
Técnica, promovida pelo 
Sindicato Rural de Bastos.
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“Nosso objetivo com a Jornada Técnica 2022 era 

poder gerar valor, conteúdo e networking para os 

avicultores e toda a cadeia que nos apoiou. Acredi-

to que conseguimos atingir nossas metas. O senti-

mento que fica é de gratidão, boas recordações e 

motivação ainda maior para rever o que podemos 

melhorar e, enfim, realizar uma jornada técnica 

ainda melhor no ano que vem.” 

A análise e o agradecimento são de Cristina Na-

gano, diretora executiva do Sindicato Rural de Bas-

tos. Ela se refere ao sucesso da tradicional Jornada 

Técnica, promovida pela entidade e que retornou 

em novo formato, depois da pausa forçada de dois 

anos devido à pandemia de covid-19. 

E não foi pouco sucesso, não! Com o apoio dos 

avicultores – que prestigiaram o evento -, de em-

presas avícolas – que apoiaram em grande número 

como patrocinadores, e com o prestígio da participa-

EVENTOS | 44a Jornada Técnica de Bastos

Bastos ganha uma nova Jornada Técnica 
e recebe ministro da Agricultura 
Mais dinâmica, com palestrantes renomados em temas mais abrangentes, 
palestras técnicas abordadas de maneira rápida e objetiva, jornada fez su-
cesso e teve presença do ministro Marcos Montes. 

CRISTINA NAGANO e TIAGO 
HENRIQUE: trabalho focado, bem 
organizado e com um novo olhar para 
a tradição se manter atualizada.
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ção de fortes nomes do meio político e do univer-

so da política-adminstrativa da cadeia do agrone-

gócio, teve um público excepcional. E não só pela 

força do retorno do evento no pós-pandemia; foi 

pela estratégia adotada pelo gestor executivo do 

Sindicato, o profissional de marketing Tiago Hen-

rique, e aprovada pela diretoria da entidade, que 

é presidida pelo veterano avicultor Katshuhide 

Maki. O novo gestor imprimiu um novo ritmo ao 

evento, mais dinâmico, que agora ganhou o slo-

gan de Conferência da Capital do Ovo. 

Foi Maki quem abriu a nova Jornada Técni-

ca na manhã do dia 15 de julho, no salão social 

da Acenba – a tradicional Associação Cultural 

e Esportiva Nikkey de Bastos, fundada pela co-

munidade dos imigrantes japoneses que deu 

origem ao município, em 1928. Após às aplau-

didas palestras-chaves e aos momentos técnicos 

reformulados com sucesso em apresentações 

mais breves e objetivas, coube também ao presi-

dente do Sindicato Rural dividir o palco da Jor-

nada com o prefeito municipal de Bastos, Ma-

EVENTOS | 44a Jornada Técnica de Bastos

PLATEIA LOTADA E INTERESSADA na 
programação da Jornada Técnica. No alto,  
Prof Morgado, Bottini e Tejon deram o tom 

dos temas mais abrangentes para o evento.
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noel Rosa, e vereadores para entrega do título 

de cidadão bastense ao ministro da Agricultura e 

Abastecimento, Marcos Montes. 

A participação do ministro na Jornada Técnica 

foi um dos pontos altos do evento, acompanha-

do, também, de avicultores de grande prestígio  

nacional, como os produtores Leandro Pinto,  

do Grupo Mantiqueira, e Ricardo Faria, do Gru-

po Faria, dois dos grandes empresários avícolas 

do país. Somando o fato de que o também gran-

de produtor bastense Osamu Yabuta prestigiou 

a Jornada 2022 da primeira palestra ao debate 

final, pode-se dizer que houve momentos em 

que, por algumas horas, o evento do Sindicato 

Rural de Bastos esteve representado por, talvez, 

bem mais do que 50% do PIB da avicultura de 

postura brasileira. 

Mais tarde, ao final da 44ª edição da Jornada 

Técnica, coube à avicultora e diretora executiva 

Cristina Nagano ocupar o palco da Acenba para 

uma missão final do evento: coordenar um de-

bate que reuniu importantes nomes do universo 

atual da avicultura no meio institucional. Entre 

elas, destaque para Ana Lúcia Viana, diretora do 

PONTO ALTO na programação da Jornada Técnica, a entrega do título de cidadão honorário de 
Bastos ao ministro da Agricultura, Marcos Montes.

NO ESPAÇO EMPRESARIAL, temas de 
interesse do avicultor apresentados de 
forma sintética na programação.
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Departamento de Inspeção de Produtos de Ori-

gem Animal, o importante DIPOA/SDA, que está 

ligado ao Ministério da Agricultura. 

Sobre a presença do Ministro da Agricultura, 

Marcos Montes na 44ª Jornada Técnica, a direto-

ra técnica do Sindicato Rural de Bastos, Cristina 

Nagano, disse à A Hora do Ovo que sua parti-

cipação foi resultado de um longo trabalho de 

aproximação do setor avícola com o MAPA, de 

estreitar laços para fortalecer a cadeia e, juntos, 

gerar cada vez mais progresso, abastecimento e 

segurança alimentar. "Acreditamos muito que os 

valores coincidiram para a vinda do Ministro e 

sua base técnica; foi a força e a importância do 

nosso setor produtivo que tanto emprega e mo-

vimenta a economia do país, quanto a abertura 

e trabalho do MAPA de apoiar e serem parceiros 

do produtor neste momento, se Deus quiser, de 

retomada”, analisou a diretora.

Cristina Nagano disse, ainda, acreditar que 

o aceite do Ministro da Agricultura para o mais 

tradicional evento da postura comercial brasilei-

ra – a Festa do Ovo de Bastos e a abertura de 

sua Jornada Técnica 2022   –   desperta para os 

produtores avícolas (e não só de Bastos como de 

todo o Brasil), dois sentimentos: “Entendemos 

que somos vistos pelo governo federal e que po-

demos buscar soluções juntos, e dialogar para 

cada vez mais para gerarmos desenvolvimento à 

cadeia de ovos”. Além disso, a diretora e avicul-

tora acredita que esse prestígio “renova a moti-

vação dos produtores, mostra a importância do 

produto ovo na produção brasileira e dá força a 

nossa união.”

Enfim, a nova Jornada Técnica foi um sucesso 

em todos os sentidos. Aplausos para a união e o 

trabalho. Vem aí, 2023 com a nova Jornada.

ANA LÚCIA VIANA, diretor do DIPOA/SDA (no centro) com 
Paola Cardoso (estudante de medicina veterinária),  
Denise Ferrari Furlan (engenheira de alimentos), An'Anezia 
Ramos (consultora gestão qualidade), Lisane Motta 
(nutricionista), Maria Regina Oliveira (médica veterinária)

REPRESENTANTES de empresas falaram sobre temas ligados à avicultura, em apresentações sintéticas 
e bem objetivas. O formato foi aprovado e agradou.
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Especialista no tema, o diretor da Audax 

Consultoria Tributária, de Chapecó 

(SC), explicou a avicultores e técnicos a 

possibilidade de obter o ressarcimento 

dos créditos tributários de PIS/COFINS.)

Arnibo Braatz 
Junior falou sobre 
planejamento tributário 
na Jornada Técnica 2022

O especialista Arnibo Braatz Junior, da Audax Consul-

toria, fez sua estreia em Bastos (SP) proferindo palestra 

sobre Planejamento Tributário durante a 44ª Jornada 

Técnica, promovida pelo Sindicato Rural de Bastos.

Foi no dia 15 de julho, na abertura da programa-

ção oficial da 61a. Festa do Ovo, que Arnibo falou para 

avicultores e técnicos avícolas sobre a importância 

da granja estar cadastrada no sistema de lucro real e 

como pessoa jurídica para ter direito ao ressarcimen-

to dos créditos tributários de PIS/COFINS.

E é exatamente sobre isso que o especialista de 

Chapecó (SC) fala na matéria da revista A Hora do 

Ovo 111, que circulou em primeira mão na Festa do 

Ovo e está sendo distribuída em todo o país. O espe-

cialista em direito tributário explica como essa resti-

tuição é possível, é legal e é um direito a que o pro-

dutor nem sempre recorre por falta de informação. 

“É um valor alto, muitas vezes na casa de milhões 

de reais, porque os créditos jamais foram solicitados 

pelo avicultor e vão se acumulando. Nossos clientes 

que recorreram ao benefício têm tido muito sucesso”, 

garante.

Na reportagem da A 

Hora do Ovo, o diretor da 

Audax mostra o exem-

plo da Granjas Caramuru, 

de Santa Maria de Jetibá 

(ES), que teve resgatados 

seus créditos diretamente 

em conta corrente, tendo a 

orientação da Audax.

Além de participarem 

da tradicional Jornada Técnica 2022, Arnibo e seu 

sócio Rafael Pasa atenderam visitantes da Festa do 

Ovo em seu estande no Recinto Kisuke Watanabe, 

esclarecendo mais sobre planejamento tributário e o 

resgate de créditos em conta corrente. 

AUDAX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
Arnibo Braatz Junior - Diretor comercial
WhatsApp (49) 99110-6742
www.audaxconsultoria.com.br
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Pluma comunica aquisição da 
distribuição de poedeiras Dekalb e Hisex

GRUPO PLUMA E HENDRIX UNEM FORÇAS 
PARA AMPLIAR DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAGENS 

DEKALB E HISEX
“O Grupo Pluma, através da empresa Plumagen, 

tem o prazer de informar oficialmente que adquiriu 

a atividade de distribuição de poedeiras das linha-

gens Dekalb e Hisex, que até então era exercida 

pela Hendrix Genetics. O objetivo da operação é 

utilizar toda a sinergia e visão de negócios dos dois 

Grupos para acelerar ainda mais o crescimento das 

operações.

O Grupo Pluma conta com 11.625 colaborado-

res e um portfólio de 14 empresas operacionais, 

incluindo a maior produtora de ovos férteis e pintos 

de corte da América Latina.

Nesse período de transição, por meio da Plu-

Grupo empresarial informa oficialmente à imprensa que adquiriu a 
distribuição, antes feita pela Hendrix no Brasil. Confira a íntegra do 
comunicado:

magen, reforçamos nosso comprometimento em 

garantir a qualidade de nossos produtos e a manu-

tenção de todos os valores e compromissos com 

clientes, parceiros de negócios e fornecedores. 

Em relação aos colaboradores que atuam na 

operação de distribuição das linhagens Dekalb e 

Hisex, sentimos muito orgulho em integrá-los ao 

Grupo Pluma. Nosso compromisso com todos é 

seguir com uma gestão humanizada, transparen-

te e de pujante cumplicidade. Estamos confiando 

na competência, transparência e produtividade de 

cada um. Só assim conseguiremos manter e supe-

rar os níveis de sucesso. 

O Grupo Pluma coloca-se à disposição para su-

prir eventuais dúvidas e realizar qualquer esclareci-

mento.”



51

A Hora do Ovo Edição 112 Empresas | Pluma & Hendrix Genetics

O anúncio de parceria entre a Hendrix Genetics e o 

Grupo Pluma foi feito no dia 13 de julho, um dia depois 

que o Cade – Conselho Administrativo de Defesa Eco-

nômica, vinculado ao Ministério da Justiça – publicou a 

permissão para que as duas empresas firmassem acor-

do societário.

A novidade foi relatada aos produtores de Bastos e 

parceiros da Pluma de outros estados durante encon-

tro no Bastos Golf Clube. Lauri Paludo, sócio do grupo 

que fez a aquisição e parceria, esclareceu que está em 

fase de estruturação a nova empresa que vai produzir e 

gerenciar a distribuição das pintainhas Hisex e Dekalb: 

é a Plumagen. Ela será estabelecida na estrutura de 

produção de pintainhas da Hendrix em Birigui (SP) e 

que agora passa para o novo grupo.

Marco de Almeida, diretor da Hendrix Genetics na 

América do Sul, disse que a Hendrix Genetics Ltda e 

a Pluma se unem para o fortalecimento da postura co-

mercial brasileira. "A Pluma Agroavícola é uma empre-

sa que é do ramo, é séria e sólida, significando que eles 

passarão a ser distribuidores das marcas Hisex e Dekalb 

no Brasil, não significando, com isso, nada em termos 

de perda de qualidade de nossa genética. E mais: ne-

nhum contrato deixará de ser cumprido, ninguém ficará 

sem ser atendido. Eu, Marco Almeida, continuo aqui, 

as equipes que atendem vocês continuarão a atender 

vocês, o gerente Sadala Tfaile continua atendendo a 

vocês”, garantiu o diretor.

Anúncio da aquisição foi feito 
na semana da Festa do Ovo em Bastos (SP)

De acordo com o diretor geral, o que motivou a de-

cisão do grupo internacional Hendrix Genetics a fazer 

essa mudança foi acelerar no Brasil os investimentos 

na qualidade das pintainhas diante do atual cenário in-

ternacional. O executivo Lauri Paludo, um dos funda-

dores da Pluma Agroavícola, declarou: “É com muito 

orgulho que anuncio essa parceria com a Hendrix Ge-

netics. Essa negociação começou no ano passado e 

fomos para a Holanda para isso, mas os trâmites legais 

são demorados e ontem (dia 12 de julho) saiu oficial-

mente pelo Cade a negociação que foi feita  entra Hen-

drix e a Pluma Agroavícola e decidimos anunciar em 

primeira mão aqui em Bastos. Quero dizer a vocês que 

a história da minha vida foi em cima de muito trabalho 

e alguns aqui mais velhos conhecem. Trabalhei com a 

Sadia por muitos anos, depois trabalhei na Globoaves, 

e numa terceira etapa montei a Pluma Agroavícola com 

dois irmãos e outro sócio e estamos com essa empresa 

há 22 anos. Começamos muito pequenos em 2001 e 

hoje alojamos 6 milhões de matrizes, produzimos 90 

milhões de ovos férteis por mês. Vamos trabalhar na 

postura comercial da mesma forma que fazemos com 

tudo, ou seja, com seriedade e qualidade, para entregar 

a vocês a pintainha da melhor qualidade, com garantia 

de sanidade. Esse é o foco e esse foi o objetivo desta 

negociação com a Hendrix desde o começo”, finalizou, 

com a firmeza de quem sabe do que fala e tem 11 mil 

colaboradores a lhe apoiar.

LAURI PALUDO MARCO ALMEIDA
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Phibro mostrou o 
sistema pHi-Tech 

aos avicultores 
durante a Festa 

do Ovo 2022

A Phibro Saúde Animal apresentou sua tecno-

logia 4.0 para beneficiar os processos de vacina-

ção em aves. Foi durante a 61ª Festa do Ovo, que 

aconteceu em Bastos (SP) entre 14 e 16 de julho. 

Com essa tecnologia, a Phibro explora o conceito 

de internet das coisas para beneficiar a avicultura 

da era digital.

"A Festa do Ovo 2022 foi importante para apre-

sentarmos nossos serviços disruptivos para poten-

cializar a produção animal", conta Henrique Castro, 

gerente nacional de vendas da Phibro. Segundo ele, 

o pHi-Tech é um sistema inovador para gerencia-

mento de vacinação de aves de ciclo longo, incluin-

do três componentes: equipamento de injeção, 

aplicativo para celular e modo analítico para web.

O sistema de pHi-Tech é totalmente alinhado 

ao objetivo da chamada "avicultura de precisão", 

permitindo que os trabalhadores da granja tenham 

uma visão ampla de todo o processo de vacinação, 

além de uma aplicação precisa, promovendo cor-

reções em tempo real e gerenciando os dados de 

todo o processo, com visibilidade de todas as infor-

mações da propriedade. Isso dá eficácia à preven-

ção de doenças com alto potencial para impactar a 

produção ovos.

Segundo Rafael Martello, especialista em postu-

ra comercial da Phibro (foto acima), esse serviço se 

consolidou diante de uma necessidade da cadeia. 

"Afinal, nos últimos anos, a produção avícola tem 

passado por intensa transformação, o que tem ge-

rado modernização dos galpões, por meio da ado-

ção de modernas tecnologias de manejo ambiental 

e biosseguridade. A vacinação, entretanto, sofreu 

pouca interferência durante esse processo de mo-

dernização. Com o pHi-Tech, estamos contribuindo 

para melhorar esse gargalo", destaca Martello. 

De acordo com o especialista, pHi-Tech eleva o 

status sanitário das aves. "Precisamos garantir que 

FESTA DO OVO 2022 | Phibro

A solução, pHi-Tech ajuda a 
minimizar erros humanos 

durante imunizações, 
permite coleta de dados 

em tempo real e ajuda na 
tomada ágil de decisões.
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todo animal que recebeu a vacina esteja, de fato, imu-

nizado, pois existem diferentes fatores que contribuem 

para a eficácia da vacinação que variam desde a ar-

mazenagem correta do produto até erros de aplicação, 

como dose incompleta, vacinação a partir de frascos 

vazios ou mesmo aplicação em local errado. Tudo isso 

pode alterar os resultados sorológicos."

O profissional da Phibro Saúde Animal explica que 

quanto mais controlado for esse processo de vacina-

ção, menores são as chances de erros. Um lote bem 

vacinado tende a apresentar títulos sorológicos mais 

uniformes, com um baixo coeficiente de variação. Essa 

uniformidade diminui a quantidade de indivíduos sus-

ceptíveis na população. Melhorar esse processo é ca-

minhar para uma avicultura cada vez mais produtiva e 

de qualidade.

"O desenvolvimento de pHi-Tech também é resulta-

do do avanço da eletrônica e da capacidade compu-

tacional. Os dados antes registrados e armazenados 

em plataformas físicas, como as folhas de papel, hoje 

passaram a estar presentes nas planilhas eletrônicas. 

Isso facilita a análise e a visualização dos resultados 

obtidos. Acreditamos que esse tipo de alimentação au-

tomática dos dados estarão cada vez mais presentes 

nas granjas, aprimorando algumas etapas do processo 

de trabalho", conclui Martello.

Melhorar o processo de vacinação ajuda a 

combater de forma eficaz problemas que afe-

tam a sustentabilidade das propriedades rurais. 

Entre esses problemas, se destacam a Doen-

ça de Gumboro, responsável por até 30% de 

mortalidade do plantel de aves em casos ex-

tremamente graves – que possui uma variante 

brasileira perigosíssima –, e as salmoneloses, 

que geram grande prejuízo econômico para a 

cadeia produtiva e também afetam humanos.

"Para o combate à Doença de Gumboro, que 

afeta a Bursa de Fabricius, um órgão do sistema 

relacionado ao sistema imunológico das aves, a 

Phibro conta com a vacina MB-1. Já para com-

bater diversas variedades do gênero bacteriano 

Salmonella, disponibilizamos Salmin Plus. Am-

plamente eficazes, essas soluções podem ser 

ainda melhores com o apoio de tecnologias 

de aplicação, como a disponível em pHi-Tech. 

Assim, estamos trabalhando para que a conec-

tividade beneficie o produtor e a sociedade", 

finaliza o gerente Henrique Castro.

RAFAEL MARTELLO (o primeiro da direita para 

a esquerda) com Reginaldo dos Santos (à 

esquerda na foto): Phibro é uma das empresas 

representadas pela Regivet, em Bastos e região. pHi-Tech beneficia 
o produtor e a sociedade

PHIBRO SAÚDE ANIMAL
www.pahc.com/brasil



54

A Hora do Ovo Edição 112

Frequentemente, escutamos que os probi-

óticos vão fazer parte do futuro da avicultura. 

Mas será que isso é uma tendência para o 

futuro ou já estamos vivenciando essa nova 

fase? É muito importante que os avicultores 

e os profissionais que os atendem tenham a 

percepção de que o consumidor está cada 

vez mais preocupado com a origem do ali-

mento que consome, em termos de bem-

-estar animal e sustentabilidade. 

Vivemos em uma sociedade conectada 

à internet, na qual facilmente podemos ter 

acesso às diferentes informações, aproxi-

mando cada vez mais o consumidor da rea-

lidade do campo. Essa mudança no perfil do 

consumidor, além de impulsionar o mercado 

nacional e internacional a buscar inovações, 

pressiona também os governantes a desen-

volverem políticas públicas para incentivar 

mudanças na criação dos animais, como por 

ARTIGO TÉCNICO | Cinergis

O uso de probióticos na 

produção de ovos já é uma 

realidade que pode e deve 

auxiliar na busca pelo bem-estar 

animal, na qualidade dos ovos e 

na produtividade na granja.

Artigo de CAMILA ORO
Coordenadora técnico-comercial da Cinergis

Probióticos na criação de aves de postura:
FUTURO OU PRESENTE?
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exemplo, a redução do uso de antimicrobianos 

químicos. Dessa forma, a adaptação deve ser 

realizada o quanto antes para que o impacto 

das mudanças não seja tão perceptível. 

Como os antimicrobianos químicos po-
dem afetar o bem-estar das aves e o de-
senvolvimento sustentável da granja?

Muitos avicultores e especialistas, quan-

do ouvem o termo “bem-estar animal” já as-

sociam ao sistema de criação. É fato que o 

sistema de criação influencia de forma direta 

no bem-estar animal, mas existem outros fa-

tores que também devem ser considerados. 

A utilização de antimicrobianos químicos, por 

exemplo, pode afetar o bem-estar animal de 

formas indiretas, como:

1. Modulação da microbiota intestinal 
Os antimicrobianos químicos são fundamen-

tais para o tratamento de algumas doenças. 

Contudo, quando usados de forma preventiva 

ou inadequada, podem causar prejuízos para a 

saúde das aves. Um exemplo é a eliminação 

de bactérias que podem ser benéficas para as 

aves. Além disso, a recolonização não contro-

lada, ou seja, sem a utilização de probióticos, 

pode resultar em uma reinfecção ou até mes-

mo facilitar a entrada de um novo patógeno.

2. Seleção de bactérias resistentes 
Uma das diretrizes do bem-estar animal in-

clui a liberdade sanitária, ou seja, “a ave deve 

estar livre de doença, injúrias ou dor”. Entre-

tanto, os resquícios de químicos na cama da 

granja podem facilitar a seleção de microrga-

nismos patogênicos resistentes que podem 

contaminar o meio ambiente, representan-



56

A Hora do Ovo Edição 112ARTIGO TÉCNICO | Cinergis

do um risco para a saúde do ser humano e 

dos animais, uma vez que existe essa cor-

reção conhecida como Saúde Única.

Quais os impactos na redução dos anti-
microbianos químicos e como reduzi-los? 

Será que é possível reduzir o uso de anti-

microbianos químicos, incluindo os promo-

tores de crescimento, sem afetar o desem-

penho das aves de postura? 

O sucesso na redução de antimicrobianos 

químicos depende de medidas integradas, o 

que muitas vezes pode exigir tempo, mudan-

ças de comportamento, além de investimen-

to em infraestrutura. Biosseguridade e ins-

talações adequadas podem garantir que os 

impactos na redução dos antibióticos sejam 

reduzidos ou até mesmo não percebidos. 

Além dessas medidas, algumas ferra-

mentas, como probióticos e simbióticos, 

podem auxiliar na redução de doenças e, 

consequentemente, no uso de antibióticos. 

As bactérias probióticas podem auxiliar 

na redução de enterobactérias patogênicas 

por diferentes mecanismos de ação, como: 

exclusão competitiva por sítios de ligação 

no intestino ou por nutrientes, acidificando 
CINERGIS
Fone (19) 3311-1500 - www.cinergis.com.br

o lúmen intestinal, estimulando a respos-

ta imunológica e modulando a microbiota 

intestinal, como por exemplo, produzindo 

bacteriocinas que inibem diretamente ou-

tras bactérias patogênicas. Algumas bacté-

rias probióticas contribuem também para a 

renovação da mucosa intestinal em casos 

de desafios, auxiliando não somente na ma-

nutenção da saúde das aves, como também 

na produção de serotonina, importante neu-

rotransmissor envolvido com o bem-estar. 

Ainda, a mucosa intestinal íntegra e de-

senvolvida proporcionará melhor aproveita-

mento dos nutrientes, aumentando a pro-

dução e a qualidade dos ovos.

Portanto, é importante iniciar a adapta-

ção para as novas tendências do mercado 

enquanto esse processo ainda pode ser fei-

to de forma gradual e, para tanto, os probi-

óticos podem ser decisivos na redução dos 

impactos da mudança, principalmente em 

conjunto com a biosseguridade.

PROBIÓTICOS (bactérias boas) mantêm a mucosa íntegra e desenvolvida, proporcionando melhor 

aproveitamento dos nutrientes, aumentando a produção e a qualidade dos ovos.
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Arapongas é o município paranaense que mais 
produz ovos no Paraná, de acordo com dados da 
Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do IBGE – Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2020, 
o município, que está localizado no Norte do Pa-
raná, figurava na 14ª posição no ranking dos 50 
maiores municípios brasileiros produtores de ovos 
de galinha, conforme resultados apontados pela 
PPM, um dado bem honroso, com 42,971 milhões 
de dúzias de ovos produzidos naquele ano. 

Além do ovo, outro alimento rico em nutrientes 
ganha espaço na produção regional e participa da 
conhecida Festa do Ovo e do Abacate. É o abacate 

Margarida, fruto diferenciado produzido, também, 
na Colônia Esperança, comunidade rural fundada 
por imigrantes japoneses que iniciou a avicultura 
na região. 

Tendo esses dois alimentos produzidos na re-
gião, os produtores de Arapongas realizam, desde 
2015, com sucesso, a Festa do Ovo e do Abacate. 
Tudo é muito bem organizado, com uma agência 
publicitária coordenando os eventos gastronômi-
cos e culturais, que atraem visitantes da cidade 
de Arapongas e região. Há shows de música japo-
nesa, taikô (tambores típicos do Japão) e um ver-
dadeiro festival gastronômico no qual o abacate e 
os ovos são tratados de maneira especial, sempre 
levando as pessoas à experiências gastronômicas 
diferenciadas. 

Neste ano estão no cardápio o tempurá e gua-
camoles, sorvetes e outros requintes a partir do 
abacate, mas sem perder de vista que o ovo é 
também um dos reis da festa. Eles são servidos 
gratuitamente para desgustação ao longo dos 
dois dias do evento, que neste ano será no tercei-
ro final de semana de agosto, dias 20 e 21. Sába-

Arapongas (PR) realiza a
VI Festa do Ovo e do Abacate

Evento que acontece nos dias 20 e 
21 de agosto homenageia a Colônia 
Esperança, comunidade rural fundada 
por imigrantes japoneses que deram 
início à produção de ovos em Arapongas, 
no Norte do Paraná, e tornaram 
conhecido o abacate Margarida.

EVENTOS | Festa do Ovo e do Abacate  
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do, das 10h até 22h, e domingo, das 10h e com missa às 
20 horas, sempre em frente ao salão paroquial da Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, na Colônia Esperança. 

Além da cozinha-show com delícias com abacate e 
ovos, haverá também lanches diveros, espetinho, e tor-
resmo, e pela primeira vez, cerveja aos que gostam da 
bebida. 

A festa também será a primeira no período pós-pan-
demia da covid-19 e é oportunidade de rever amigos, 
fornecedores e parceiros. A animação é grande e por 
isso muitas empresas de avicultura – entre fornece-
dores e granjas – estão colaborando para que seja um 
grande evento. Inclusive neste ano haverá também um 
espaço para encontro entre produtores e fornecedores 
para troca de ideias, informações e ampliação de co-
nhecimentos. 

Veja a lista de apoiadores da avicultura que estão 
apoiando a 6ª Festa do Ovo e do Abacate da Colônia 
Esperança: 

Granja Feliz - Cortez 
Granja Fedrigo 
Granja Hayashida - Araovos 
Distribuidora Santos - Arapongas 
Granja Santo Antônio - Pausic
Tohoru Furukawa  
Júnior Alberton  
Granja Kadowaki  
Essencial Bandejas  
Granja Mandaguaçú  
Yezo Wasseda  
Vinicius A Hirata Pinetti  
Mário Figueiredo - Nucleopar 
Granja Capelinha - Takakura 
Fabiano Raizer 
Nilson Tadashi Daikubara 
MGM Representações-DARNEL 

Patrocinadores

Apoiadores 
(até o fechamento desta edição)

ADRIANA GOES, AGROCERES, ALLTECH, CARGILL, OLMIX

José Roberto - Grandes Marcas 
José F.Lemos - ARTABAS 
Granja Matsuda-J.Volpi 
Granja Tsuzuki 
Cláudio - Serdvac serv. de debicagem e vacinação 
Granja Casagrande - Cláudio 
Granja Nakamura 
Huhtamaki do Brasil Ltda. 
Francieli de Almeida - Novack 
Granja São José - Osvaldo 
MRE - MOBA do Brasil 
Tiago Chichero - Royale 
Granja Figueiredo  
Rogério Endo-Sewe Nutrição  
Apoiador que adquiriu produto do patrocinador 
(Bonificado) que, por sua vez, transferiu o valor para 
Paróquia: Granja RS

EVENTOS | Festa do Ovo e do Abacate  



60

A Hora do Ovo Edição 112EVENTOS | Feira de Avicultura e Suinocultura do Nordeste

Sucesso de público e aceitação no mercado 

desde as primeiras edições, a Feira de Avicultu-

ra e Suinocultura do Nordeste já se tornou uma 

tradição no calendário do agronegócio nordesti-

no. Este ano, realizada nos dias 21, 22 e 23 de se-

tembro, a feira contará com mais de 90 empresas 

da avicultura e suinocultura do país, entre ou-

tras ligadas a esses setores, que estarão expondo 

seus produtos e serviços. 

Além da área de exposições, a feira também é 

uma oportunidade para a troca de conhecimen-

to do público, principalmente os profissionais 

6a Feira de Avicultura do Nordeste 
será em setembro
Evento acontece no Parque de Exposições Eládio Porfírio de Macedo, em São 
Bento do Una (PE), nos dias 21, 22 e 23 de setembro, para apresentar em um só 
espaço o melhor que os setores avícola e suinícola nordestino têm para oferecer 
em informações, conhecimento e tecnologias.

técnicos do setor e de estudantes universitários, 

por meio do ciclo de palestras que destacarão as 

temáticas de produção de frango de corte, fábri-

cas de ração, produção de ovos, infraestrutura 

para aviários e granjas, financiamentos e restitui-

ção de créditos, incubatórios e abatedouros. 

Gestor da feira, Eduardo Valença enfatiza a im-

portância que a versão pocket de 2021 teve para 

a consolidação e o impulsionamento do evento. 

“Ficamos felizes com o resultado. Infelizmente, 

devido à pandemia, tivemos que limitar a nossa 

feira. Mesmo assim, isso não tirou o brilho desse 
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evento que é um cartão de visitas do potencial 

do município de São Bento do Una e das demais 

cidades-polo do Nordeste no setor de aves, ovos 

e também de suínos, segmento que tem crescido 

ano após ano”, comemorou. 

Além dos espaços para negócios e trocas de 

conhecimentos, a Feira de Avicultura e Suinocul-

tura do Nordeste também impulsiona a rede ho-

teleira de São Bento do Una, Lajedo, Belo Jardim 

e região com muitos participantes aproveitando 

o pós-feira para visitar as praias do litoral per-

nambucano e de outros estados vizinhos. 

Evento já consagrado em nível nacional, a 

Feira de Avicultura e Suinocultura do Nordeste 

contou, em 2021, com 41 estandes, o patrocínio 

e a parceria de uma série de entidades nacionais 

e teve a aprovação de 97% dos expositores par-

ticipantes.  

Contando com um público de mais de 4 mil 

pessoas de todos os estados do Nordeste, além 

do Norte, Sudeste e Sul do país, a feira também 

representou o retorno dos eventos presenciais 

após o período crítico causado pela covid-19, 

promovendo a retomada dos contatos e das visi-

tas às granjas e empresas da região. 

Para mais informações sobre a feira, entre 

em contato pelo fone (81) 98256-9523 ou nos 

emails eduardo@aviculturadonordeste.com.

br e contato@aviculturadonordeste.com.br. 

ALÉM DA FEIRA DE NEGÓCIOS, o evento de São Bento do 

Una promove uma programação técnico-científica para 

difusão do conhecimento em avicultura, o que colabora com 

a evolução do segmento no Nordeste.

IMPORTANTE CANAL DE 

COMUNICAÇÃO e troca de 

informações, a Feira de 

Avicultura e Suinocultura do 

Nordeste reúne avicultores 

e especialistas, ampliando 

o nível de conhecimento 

para todos os elos da cadeia 

avícola.
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CONCURSO DE QUALIDADE DE OVOS CAPIXABA 
SERÁ EM OUTUBRO, NO DIA DO OVO

A novidade da edição 2022 é que todos os avicultores com granjas 

localizadas no território do Espírito Santo podem disputar o concurso.

Sucesso em 2021, o Concurso de Qualida-

de de Ovos Capixaba chega a sua sexta edição 

com data e local já definidos. Promovida de 

forma conjunta pela Associação dos Avicul-

tores do Estado do Espírito Santo (AVES) e 

a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana 

(Coopeavi), a iniciativa acontecerá no dia 14 

de outubro, na Sede da Coopeavi, no muni-

cípio de Santa Maria de Jetibá, na Serra Capi-

xaba.

Comemorando também o Dia Mundial do 

Ovo, o concurso será iniciado às 8 horas, com 

previsão para divulgação dos vencedores às 

13 horas, logo após a finalização e compila-

ção dos resultados. A iniciativa ocorrerá em 

local reservado, com a presença apenas de 

representantes das amostras de ovos inscri-

tas. O público poderá acompanhar ao vivo 

todas as etapas através do canal da Coopeavi 

no Youtube. O link será divulgado em breve 

pela organização do concurso.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Uma das grandes novidades na edição des-

te ano é a possibilidade de participação de 

EVENTOS | Concurso de Qualidade de Ovos Capixaba 2022
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avicultores de todo o Espírito Santo. Vale 

lembrar que todos devem cumprir alguns re-

quisitos, como o beneficiamento dos ovos em 

local regularizado.

Os avicultores associados à AVES e os co-

operados da Coopeavi terão direito à inscri-

ção gratuita, enquanto que os demais parti-

cipantes farão a inscrição mediante a doação 

de oito caixas de ovos para uma instituição 

beneficente.

AS INSCRIÇÕES

O período de inscrições para as duas catego-

rias (ovos brancos e vermelhos) já está aberto 

e seguirá até o dia 2 de setembro. Para cada 

categoria só será aceita uma inscrição por pro-

dutor e por marca atribuída/grupo familiar ou 

societário, não podendo haver repetições.

A participação no evento será confirmada 

mediante o envio da ficha de inscrição e da 

declaração para os casos de terceirização do 

beneficiamento (apenas os avicultores que 

não possuem Serviço de Inspeção Oficial pró-

prio e/ou marca própria). 

Assim como na edição de 2021, o concurso 

conta com um site exclusivo do evento, que 

reúne todas as informações desde o regula-

mento, a ficha de inscrição, a declaração para 

os casos de terceirização do beneficiado e até 

a proposta para que o seu negócio ou em-

presa se torne patrocinador do evento. O site 

pode ser acessado através do bit.ly/concur-

soqualidadedeovos2022.

A PREMIAÇÃO

Os três primeiros colocados de cada catego-

ria receberão um certificado. Os produtores 

que ficarem em 1º lugar nas duas categoriais 

e que possuírem marca comercial própria te-

rão o direito de usar um selo em suas emba-

lagens de ovos da marca e da produção pró-

pria com os dizeres: Melhor Ovo Branco do 

Espírito Santo/Concurso de Qualidade de 

Ovos Capixaba/2022 e Melhor Ovo Verme-

lho do Espírito Santo/Concurso de Quali-

dade de Ovos Capixaba/2022.

Concurso de Qualidade de Ovos Capixaba 2022 | EVENTOS
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AVISULAT volta à agenda gaúcha, 
em novembro, em Porto Alegre

Fora da agenda do agronegócio gaúcho durante a pandemia de covid-19, evento 
que reúne setores da avicultura, suinocultura e laticínios está programado para 
ocorrer entre 28 e 30 de novembro, na capital gaúcha.

Depois de alguns anos, a 6ª edição do Congres-

so e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, 

Suinocultura e Laticínios (Avisulat) está de volta. 

Resultado da união entre três segmentos produti-

vos do agronegócio gaúcho - avicultura, suinocul-

tura e laticínios -, a retomada do evento é reflexo 

de decisões determinadas em uma recente reunião 

das lideranças dos setores envolvidos, Associação 

Gaúcha de Avicultura (ASGAV), Sindicato das In-

dústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Gran-

de do Sul (SIPS) e Sindicato da Indústria de Laticí-

nios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande 

do Sul (SINDILAT). A data definida é de 28 a 30 de 

novembro, no espaço Teatro do Sesi, na Federa-

ção das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 

(FIERGS), em Porto Alegre.

Neste ano, o formato foi reestruturado, priori-

zando um modelo com conteúdo mais direciona-

do, compacto, estratégico e relevante, organizado 

em palestras e painéis. Escolhido novamente para 

coordenar o evento, o presidente executivo da As-

gav, José Eduardo dos Santos, esclareceu que as 

mudanças implementadas refletem um novo con-

ceito do Avisulat, difundido por meio de fóruns de 

EVENTOS | 6o. AVISULAT
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planejamento estratégico setoriais, visando o de-

senvolvimento e soluções para determinados gar-

galos e desafios a curto, médio e longo prazos nas 

áreas vitais para os setores envolvidos. "O novo 

conceito terá espaço para mostra de projetos e 

trabalhos científicos de universidades e instituições 

de pesquisa, central de startups com tecnologias e 

soluções para o agronegócio, participações de en-

tidades, bancos, empresas e investidores", explica 

o executivo.

Santos comentou que a retomada de um evento 

que congrega três importantes setores do agrone-

gócio exigiu diálogo para implementar mudanças. 

"O Avisulat está mais concentrado, porém, perma-

nece de pleno interesse dos setores comprometi-

dos", ressalta o coordenador do evento.

AS NOVIDADES DO AVISULAT EM 2022
No calendário de atividades do 6º Avisulat estão 

previstos fóruns para debates de temáticas sensí-

veis à cadeia, como sanidade, campo e indústria, 

produção e mercado, meio ambiente, suprimentos 

e qualidade industrial e inovação, equipamentos, 

tecnologias e serviços para os setores. "Nossa 

ideia é abordar temas abrangentes, mas tam-

bém especificar", complementa Santos.

O dirigente ainda adiantou que essa edição 

terá um módulo denominado Central de Negó-

cios para atender fornecedores de equipamen-

tos, consultorias e serviços. Esse local estará 

disposto em estandes modulados, com configu-

ração dinâmica e estruturas pré-definidas, para 

facilitar a participação de expositores e promo-

ver um networking muito produtivo.

A nova dinâmica do Avisulat 2022 manterá a 

proposta de um evento focado em planejamento, 

segurança e condições de competitividade para 

os setores envolvidos. O evento, que é bienal, 

aconteceu pela última vez em 2016, e foi altera-

da de 2018 para 2020, ano em que não ocorreu 

por causa da pandemia de covid-19.

Saiba mais sobre o Avisulat 2022 no site do 

evento: www.avisulat.com.br

6O. AVISULAT | EVENTOS
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Levo Alimentos inaugurou no Paraná 
maior incubatório de ovos do país

A Levo Alimentos inaugurou no dia 27 de julho, 

dois empreendimentos em Iporã, no Noroeste do 

Paraná. Trata-se de um incubatório de ovos – con-

siderado o maior do país - e um frigorífico de fran-

gos. Os novos empreendimentos movimentarão a 

economia da cidade e de toda a região, gerando 

mais de 1.500 postos de trabalho.

“Hoje estamos aqui para comemorar, com or-

gulho e satisfação, a inauguração de um empre-

endimento de estrutura forte, competitivo e que, 

sem sombra de dúvidas, trará benefícios para Ipo-

rã e região, com a criação de novos postos de tra-

balho, geração de recursos por meio de tributos 

e desenvolvimento para o Noroeste do Paraná”, 

exaltou o empresário Lauri Paludo, presidente da 

Levo Alimentos e do Grupo Pluma.

Nessa primeira etapa, serão injetados R$123 

milhões por ano em Iporã e municípios vizinhos, 

levando-se em conta os salários de funcionários 

e pagamento a produtores.  São mais de R$ 10,3 

Incubatório e abatedouro de aves em Iporã, no Noroeste do estado, 

foram inaugurados no dia 27 de julho e vão gerar mais de 1500 

vagas de emprego.
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milhões por mês circulando na economia regional, 

informa a empresa. “A avicultura vai representar 

o início de uma nova era para essa região. Esta-

mos trazendo um bom problema para o Noroeste 

do Paraná: mais empregos do que pessoas dis-

poníveis para trabalhar”, enfatizou Alfredo Lang, 

vice-presidente da Levo e presidente da C.Vale.

Cerca de 600 pessoas estiveram presentes à 

inauguração das duas unidades, inauguradas em 

horários distintos nos períodos da manhã e da tar-

de. Uma visita pelas instalações foi realizada e, 

na sequência, os convidados participaram de um 

coquetel. Para o gerente geral da Levo Alimen-

tos, Rodrigo Francisco, esses empreendimentos 

são um marco na história de Iporã. “O início das 

atividades, no incubatório e no frigorífico, é um di-

visor de águas para a cidade e toda a região, pois 

irá impulsionar o desenvolvimento e a economia, 

principalmente com a geração de empregos. Já 

para a Levo, é um marco no plano de expansão e 

crescimento da empresa”, concluiu Rodrigo.  

AUTORIDADES E LIDERANÇAS 
PRESTIGIARAM A INAUGURAÇÃO

Diversas autoridades e lideranças participaram 

da inauguração do incubatório e do frigorífico da 

Levo Alimentos.

Entre os presentes, Norberto Ortigara, secretá-

rio de Agricultura do Paraná, que destacou os im-

pactos sociais e econômicos dos empreendimen-

tos. “Receber um investimento dessa dimensão, 

por uma cooperativa e por uma empresa privada, 

vai agregar valor e colaborar muito para a geração 

de renda e empregos para as pessoas viverem 

bem. É um impulso fantástico para a geração de 

riquezas,” destacou Ortigara.   

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto 

Ricken, também comentou a parceria. “É maravi-

lhoso ver essa aliança e o resultado ficando aqui 

na região. Vai dar mais condição para os morado-

res da cidade e região de levarem uma vida me-

lhor”, projetou.  
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Representantes da Associação Brasileira de 

Proteína Animal (ABPA) também estiveram pre-

sentes. O presidente da entidade, Ricardo San-

tin, fez questão de comparecer à inauguração 

e contextualizou a importância da avicultura na-

cional. “Eu ando pelo mundo afora e vejo o res-

peito que os outros países têm pela avicultura 

brasileira. E a Levo Alimentos faz parte disso. 

O Brasil está se mostrando um grande parceiro 

do mundo na busca pela segurança alimentar”, 

destacou Santin.

Marcaram presença também o prefeito de 

Iporã, Sérgio Luiz Borges, e o presidente da Câ-

mara de Vereadores, Adão Alves Pimentel, que 

agradeceram os investimentos feitos no municí-

pio. Além de prefeitos, vereadores, empresários 

e representantes de segmentos organizados 

das regiões Oeste e Noroeste, prestigiaram o 

evento os secretários de Estado, Darlan Scalco 

(Chefe de Gabinete); Augustinho Zucchi (Desen-

volvimento Urbano); Everton Souza (Desenvolvi-

mento Sustentável e Turismo); e os deputados 

estaduais Marcel Micheletto e Márcio Nunes.

O INCUBATÓRIO E O FRIGORÍFICO
No incubatório inaugurado pela Levo Alimen-

tos - considerado o maior do país - foram inves-

tidos em torno de R$76 milhões. A área tem 10 

mil metros quadrados.

Para este ano, a meta é atingir a incubação 

de 10,5 milhões de ovos por mês. Mais de 20 

granjas irão produzir ovos férteis para atender à 

demanda do local. Os pintinhos serão enviados 

para as granjas da Levo, C.Vale e Pluma Agroa-

vícola de todo o Paraná.

O frigorífico tem 21 mil metros quadrados e 

mereceu investimentos de cerca de R$180 mi-

lhões, em uma estrutura moderna, com equi-

pamentos de alta tecnologia. Inicialmente, o 

abate será de 40 a 60 mil frangos/dia, com ex-

pectativa de atingir 90 mil aves/dia até outubro 

deste ano.

A unidade industrial tem capacidade para 

abater 200 mil aves/dia e essa marca deve ser 

atingida em 2023. Cerca de 230 aviários irão 

fornecer as aves ao frigorífico. A produção aten-

derá aos mercados interno e externo.   

A LEVO ALIMENTOS
A Levo Alimentos nasceu em 2020 de uma 

parceria entre a Pluma Agroavícola e a Coope-

rativa C.Vale, quando foi inaugurada a primeira 

unidade em Umuarama, no Noroeste do Para-

ná. A empresa também tem filiais em Capane-

ma, Tupãssi e Brasília.

Atualmente, fornece produtos para o merca-

do interno e exporta para vários países.

EXPANSÃO | Levo Alimentos
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