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Comemoremos!

A revista A Hora do Ovo é uma publicação da Gato 
Editora dirigida ao setor de produção de ovos, 
com circulação nacional e distribuição gratuita. 
Endereço para correspondência: Caixa Postal 53 - 
CEP 17690-970 - Bastos SP - Fones (14) 3478-3284 
e (14) 99755-7294. E-mail: elenita@ahoradoovo.
com.br. Edição: Elenita Monteiro (MT-PR 2193). 
Produção visual: Teresa Godoy. Capa: Fonte de 
energias naturais. Foto: Irena Maslova/Shuttersto-
ck. Endereços digitais: www.ahoradoovo.com.br 
| facebook.com/ahoradoovo.

“
 ... e a Festa do Ovo chega ao nú-

mero mágico de 60 edições! O nome 
disso é Trabalho.

A Hora do Ovo chega a 23 anos 
de ação em favor da produção de ovos 
brasileira com o mais qualificado jor-
nalismo especializado em avicultura 
de postura. E o nome disso é Alegria. 

Uma alegria que – para mim – pode 
ser comparada à satisfação dos avicul-
tores pioneiros que, neste abençoado 
ano de 2019, atravessam mais uma 
vez o pórtico feito em ovos no Recin-
to de Exposições Kisuke Watanabe, 
em Bastos (SP), como quem passa 
por um portal do tempo. Portal que os 
transporta da rudimentar avicultura de 
1948 – ano da primeira Festa do Ovo 
– à moderna avicultura de postura em 
que Bastos é a maior vitrine do Brasil. 

Nessa vitrine, há a cor pioneira da 
Yamasa, por exemplo, que nasceu a 
partir de um produtor que teve a inicia-
tiva de pedir ao saudoso Yorio Yama-
zaki uma solução para ajudar a limpar 
os ovos sujos da granja e melhorar seu 
produto no mercado. Da maquineta 
criada pelo inventivo Yorio ao forte por-
tfólio de máquinas Yamasa espalhadas 
hoje pelo mundo quanta luta se deu!

É a mesma vitrine que mostrará 
novidades impensadas pelos primei-
ros avicultores. Como a tecnologia que 
está sendo lançada neste ano pela 
Ovotron, de Tupã, que vai poder contar 
em tempo real quantos gramas por dia 
a ave está comendo no galpão, alertar 
se a temperatura e a umidade do gal-

pão colocaram em risco a produção. São dois 
pequenos – e notáveis– exemplos do quanto o 
tempo fez, diligentemente, seu duro trabalho 
evolutivo e nos levou à alegria de um mundo 
em que se produz mais e melhor. 

Nós, da A Hora do Ovo, atravessamos o 
pórtico feito de ovos da Festa do Ovo sempre 
com o sentimento de agradecimento aos an-
tepassados, e o coração aquecido pela cer-
teza de fazermos com coragem um trabalho 
em favor do bom combate que nunca acaba. 
O combate pelo trabalho digno de produzir o 

com a palavra

melhor alimento que se pode encontrar no 
mercado, o Ovo. 

A quem lê esta edição em plena Festa 
do Ovo, bom evento! A quem nos lê depois, 
fica a dica: em agosto vem a edição especial 
web da A Hora do Ovo que, pela internet, 
vai contar como foi mais esse capítulo da 
história da avicultura brasileira. Sigam-nos 
em nossas redes sociais e não perca A 
Hora do Ovo!

Elenita Monteiro
editora
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Diversas vezes campeã 
no Concurso de Qua-
lidade de Ovos de Bas-

tos, a Granja Mizohata, admi-
nistrada pelos irmãos Eduardo 
e Wagner Mizohata, vinha en-
frentando uma dificuldade na 
produção que deu bastante dor 
de cabeça e prejuízo aos em-
presários desde o ano passado: 
o aumento substancial de ovos 
muito sujos e, portanto, inven-
dáveis.  Depois de testar diver-
sos produtos e técnicas para 
sanar o problema – causado 
em grande parte pela ocorrên-

cia de intoxicação pela bactéria 
Clostridium perfringens  e ou-
tras bactérias oportunistas -, há 
cerca de cinco meses a Evonik 
apresentou um produto que, 
segundo o produtor Eduardo 
Mizohata, praticamente deu 
fim ao problema. É o Ecobiol, 
um probiótico da multinacional 
Evonik. 

“O resultado veio muito rá-
pido e nos surpreendeu, inclu-
sive reduzindo o trincado dos 
ovos”, relatou, visivelmente sa-
tisfeito, o produtor Eduardo Mi-
zohata em entrevista à A Hora 

O probiótico Ecobiol 
equilibrou a microbiota 
do plantel, auxiliando 
a granja bastense a 
controlar a ocorrência 
de fezes muito líquidas, 
que prejudicavam a 
limpeza dos ovos e 
causavam perdas na 
venda do esterco.

do Ovo. Tanto que fez ques-
tão de – literalmente – vestir 
a camisa da Evonik para a foto 
dos irmãos Mizohata na granja. 
Eduardo explica: “O prejuízo já 
era muito grande e essa solução 
probiótica sugerida pela Evonik 
trouxe equilíbrio novamente 
à saúde intestinal do plantel, 
deixando os ovos mais limpos, 
o esterco mais seco, inclusive 
das aves vermelhas. Estávamos 
procurando uma solução e essa 
alternativa do Ecobiol encai-
xou-se perfeitamente no que 
necessitávamos.”

Cauteloso, Eduardo Mizo-
hata começou a usar o produto 
em uma parte do plantel para 
testes. Diante dos resultados, 
em três semanas já estava im-
plementando o uso de Ecobiol 
em todo o plantel, das pintai-
nhas às poedeiras. “O custo-
-benefício é excelente”, disse 
em sua entrevista, garantindo 
que tem indicado o produto a 
amigos avicultores que estavam 
enfrentando o mesmo proble-
ma com Clostridium e Escheri-
chia coli. 

REGIVETEVONIK

na Granja Mizohata em Bastos (SP)
Probiótico da Evonik faz sucesso

VISITA A EVONIK: grupo de avicultores de Bastos e região é recebido pela equipe Evonik, na 
Grande São Paulo, onde conheceram de perto a produção do Ecobiol.

WAGNER E EDUARDO MIZOHATA: resultado rápido e surpreendente

Esterco seco na Granja Mizohata:
resultado do equilíbrio da saúde 

intestinal das aves.
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EVONIK

O probiótico Ecobiol
O Ecobiol é uma solução pro-

biótica feita a partir do Bacillus 
amyloliquefaciens, que tem 

rápido crescimento e melhora 

a condição geral de saúde das 

aves, pois promove equilíbrio 

entre nutrição, saúde intestinal e 

bem-estar animal. 

A suplementação das dietas 

com Ecobiol auxilia no balanço 

microbiano no intestino. Entre 

suas vantagens está a estabili-

dade sob temperaturas de pele-

tização e para condições de ar-

mazenamento; o fácil manuseio 

por funcionários em fábricas de 

rações, além de compatibilidade 

com outros aditivos, tais como 

anticoccidianos, promotores de 

crescimento, ácidos orgânicos, 

fornecendo a base para um pro-

duto eficaz e de desempenho 

garantido.

É uma alternativa importante 

diante da crescente demanda 

dos consumidores pela retirada 

de antibióticos promotores de 

crescimento das rações.

Animal Health & Nutrition
sac-animalnutrition@evonik.com
Evonik Brasil Ltda.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105
Torre A – 04711-904 - São Paulo – SP - Brasil

Eduardo Mizohata visitou, juntamente 
com um grupo de avicultores de Bastos e 
região, o escritório da empresa, na Grande 
São Paulo, e voltou muito satisfeito. Lá, foi 
recebido por Maria Melo, diretora técnica 
de nutrição e saúde animal da empresa no 
Brasil, que teve a oportunidade de expli-
car ao produtor bastense como é o funcio-
namento do Ecobiol.

O produto é composto por uma cepa 
natural de crescimento rápido do Bacillus 
amyloliquefaciens, a CEECT 540, e tem 
grande capacidade para produzir metabóli-
tos secundários e ácido láctico. “Com isso, 
promove uma relação simbiótica entre nu-
trição, microbiota intestinal e imunidade, 
melhorando potencialmente o estado ge-
ral dos animais, porque reduz os níveis de 
bactérias indesejáveis no intestino e man-
tém a população microbiana equilibrada. 
Ecobiol permite aos produtores soluciona-
rem os desafios relacionados à segurança 
alimentar e baixo desempenho”, destacou 
a diretora técnica aos produtores presen-
tes à visita na fábrica.

FÁCIL UTILIZAÇÃO
Além da eficiência do produto, Eduardo 

Mizohata destaca sua fácil utilização na ra-
ção e no premix, podendo ser misturada a 
outros aditivos, com resistência a altas tem-
peraturas. “O manual do produto indica 
que ele resiste de 60 até 150 graus centígra-
dos, o que será muito importante quando 
chegar o verão. E já pudemos comprovar 
que realmente é mais resistente que outros 
probióticos”, diz, satisfeito, o avicultor, lem-
brando de apontar que a “indicação é de 
usar um quilo por tonelada, sendo que na 
fase da postura utilizo menos.” 

MARIA MELO: explicando o Ecobiol
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de pesagem individual por silo
Ovotron lança controle eletrônico

OVOTRON

Na 60ª Festa do Ovo de 
Bastos a empresa de tec-
nologia Ovotron apro-

veita a presença de avicultores 
de todo o Brasil para lançar seu 
mais novo produto, uma solução 
importante para facilitar o dia 
da dia da granja. Quem explica 
é Fábio Massara, da equipe de 
vendas da Ovotron. 

“Desenvolvemos um progra-
ma que faz, com alta eficiência, 
a pesagem de toda a ração que é 
consumida na granja, com pesa-
gem por cada silo instalado em 
cada aviário. Com esse novo sis-
tema que desenvolvemos, o pro-
dutor poderá ter alertas quando 
faltar água nos bebedouros das 
aves e acompanhar a umidade e 
a temperatura de cada galpão. 
Assim, oferecemos uma solução 
tecnológica para acompanhar o 
desempenho da granja de ma-
neira ainda mais completa.” 

Criada há 10 anos por Ri-
cardo Massara, pai de Fábio, 

Com 10 anos de mercado, apresenta 
tecnologia que permitirá controlar 
eletronicamente o consumo de ração, umidade 
e temperatura de cada galpão da granja.

a Ovotron produz o contador 
eletrônico de ovos mais utiliza-
do nas granjas brasileiras. Fábio 
Massara explica o sucesso da 
marca: “Nossos produtos e sof-
twares são atualizados constan-
temente. Temos uma equipe de 
engenharia de alto desempenho 
para desenvolver equipamentos 
cada vez mais precisos e robus-
tos, e que podem ser adaptados 
às variáveis do ambiente de cada 
granja.” 

E essa sintonia com o setor, 
segundo Fábio, nasceu com a 
experiência de seu pai, o ideali-
zador dos primeiros contadores 
eletrônicos da Ovotron. Ricar-
do tem experiência na venda 
de equipamentos das granjas e 
conhecia a realidade das granjas 
em todo o Brasil. Assim, quando 
desenvolveu o primeiro contador 
de ovos já o fez considerando as 
muitas realidades encontradas 
em cada núcleo de produção de 
ovos, temperatura, topografia, ní-

vel de treinamento de pessoal e 
perfil de produtores. 

A confiança na marca Ovo-
tron foi crescendo ano a ano por 
sua equipe estar bem treinada 
para atendimento ao cliente e 
um serviço de pós-venda coor-
denado pessoalmente por Fábio, 
que destaca outra vantagem em 
relação a equipamentos simila-
res no mercado. “Desenvolvidos 
e fabricados no Brasil, nossos 
equipamentos têm garantia de 
rápida assistência técnica, baixo 
investimento na aquisição, insta-
lação e manutenção."

Fábio diz que os contadores 
eletrônicos da Ovotron permi-
tem que o usuário acompanhe 

a real produção de cada lote da 
granja e possa tomar providên-
cias imediatas ao detectar queda 
no número de ovos produzidos, 
pois ele saberá exatamente em 
qual ponto da granja aconteceu 
o problema”. A equipe Ovotron 
aposta nessa mesma resposta 
rápida para conquistar o produ-
tor de ovos com seu novo pro-
jeto a ser lançado na Festa do 
Ovo e com apresentação certa 
também no SIAVS, em agosto, 
em São Paulo. 

FÁBIO 
MASSARA: 
novo 
lançamento 
da Ovotron 
oferece 
a mesma 
qualidade 
do contador 
de ovos já 
consagrado em 
todo o país.

OVOTRON
Fones (14) 3441-3395 e (14) 99664-2233
E-mail: comercial@ovotron.com.br
www.ovotron.com.br

"A Coopeavi, de Santa Maria de Jetibá 
(ES), tem como um de seus valores funda-
mentais a inovação, tanto que implantou o 
primeiro condomínio avícola para postura 
comercial do país, com a mais cristalina 
transparência da gestão produtiva de seus 
lotes, permitindo o acompanhamento re-
moto via softwares. Encontramos na Ovo-
tron um parceiro inovador, que fornece a 
precisão e a confiabilidade desejadas na 

contagem dos ovos produzidos na unidade, e que nos dá suporte técnico focado 
em soluções rápidas e eficientes."  
 Luís Carlos Brandt, gerente executivo de produção da Coopeavi (ES)

"Devido à automação e crescimento da avi-
cultura na área de postura comercial, o Gru-
po Emape optou por galpões automatizados, 
necessitando dos contadores de ovos para 
maior e melhor controle da produção diária 
da granja. Com esse dispositivo, temos a cer-
teza da informação correta. Os contadores de 
ovos da Ovotron possuem um ótimo suporte 
técnico, ágil e preciso, buscando solucionar 

os problemas e sempre mantendo a manutenção dos equipamentos em dia. 
A Emape está satisfeita com os contadores da Ovotron e com o serviço que a 
empresa oferece."
Davi Pessoa de Araujo - Sócio diretor da Emape Ovos & Aves
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Competitivo como nunca, o 
segmento da genética aví-
cola anda a passos largos, 

com investimentos expressivos 
em melhorias e desempenho para 
a evolução das aves. Está nesse 
patamar a linhagem Dekalb, da 
Hendrix Genetics, vivendo uma 
fase de alta performance, conquis-
tando clientes satisfeitos com seus 
resultados e ganhando prêmios, 
como no 3o. Concurso de Quali-
dade de Ovos Capixaba, realizado 
em junho, no Espírito Santo.

Quem analisa esse bom mo-
mento da ave na postura comer-
cial brasileira é Sadala  Tfaile, ge-
rente Dekalb da Hendrix Genetics 
no Brasil. "A excelente viabilidade, 
persistência de produção excep-
cional, ciclos longos e excelente 
taxa de conversão alimentar fazem 
com que a Dekalb produza de for-
ma consistente um elevado núme-

Dócil, com excelente 
desempenho em todos 
os sistemas de produção, 
a Dekalb conquista 
granjas de todo o 
país com sua ótima 
persistência, excelente 
qualidade de casca e alta 
produtividade.

GENÉTICA DEKALB

ro de ovos de primeira qualidade, 
por ave alojada", indica.

Sadala afirma que a ave é efi-
ciente e capaz de produzir até 500 
ovos em um único ciclo de 100 se-
manas. "À medida que a indústria 
transita de um sistema de gaiola 
para os sistemas livres de gaiolas e 
de criação livre (v. foto à direita), 
a Dekalb é ideal para essa evolu-
ção", aponta o executivo da mar-
ca, destacando a versatilidade da 

ave em diversos sistemas de pro-
dução. "Sua  presença em granjas 
de todos os estados brasileiros e 
no Paraguai, polos de produção 
atendidos pela unidade Dekalb 
Brasil, nos faz perceber o quanto a 
ave é adaptável a climas, manejos 
e sistemas diferentes." 

Sadala também lembra a do-
cilidade da ave e a força de sua 
linhagem. "Dócil, a Dekalb é a es-
colha certa para ciclos de produção 
prolongados, possui persistência 
excelente e prospera em sistemas 
alternativos. Os ovos que possuem 
cascas fortes são de primeira quali-
dade; produzidos em grande quan-
tidade, tornam-se  adequados para 
o mercado de consumo de mesa e 
para o mercado de processamento 
de ovos. E devido ao bom tempera-
mento da ave, seu manejo sob os 
padrões de bem-estar animal atual 
é fácil", conclui Sadala.

DEKALB
Festa do Ovo 2019: #stand H
E-mail: Dekalb.brasil@hendrix-genetics.com 
Site: www.dekalb-poultry.com

A moderna poedeira Dekalb

DESTAQUE INTERNACIONAL
As linhagens da Hendrix Gene-

tics tiveram destaque especial em 
dois experimentos independentes 
realizados no exterior. Em Gunma 
( Japão), as aves Hendrix mos-
traram desempenho econômico 
diferenciado em relação a outras 
linhagens, com uma performance 
superior, tanto em produtividade 
quanto em qualidade da casca e 
menor consumo de ração. Os re-
sultados mostraram maior lucra-
tividade para os avicultores que 
optaram por aves Hendrix Gene-
tics, tanto as vermelhas quanto 
brancas. 

Nos Estados Unidos, o estudo 
que é feito periodicamente pela 
Universidade da Carolina do Nor-
te comprovou que poedeiras Hen-
drix têm excelente desempenho 
produtivo com o melhor custo-
-benefício. 

SADALA TFAILE: Dekalb é eficiente

Gráfico de produção na Granja Acampamento, de Gilson Yida, no interior de São Paulo: alta produção e 
viabilidade da ave Dekalb.
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O potente universo da 
biocência tem aumen-
tado sua participação na 

saúde animal e a avicultura tem 
se beneficiado de ferramentas 
eficientes como os probióticos, 
produtos feitos com bacilos vi-
vos – “as boas bactérias” - e que 
podem substituir ou, ao menos, 
reduzir o uso de antibióticos nas 
aves e melhorar o meio ambien-
te. Esse segmento ganha cada vez 
mais importância e, para ampliar 
sua fatia no mercado avícola bra-
sileiro, a multinacional dinamar-
quesa Chr. Hansen contratou o 
experiente médico veterinário 
Alberto Inoue para liderar a uni-
dade de negócios de Saúde Ani-
mal da Chr. Hansen no Brasil. 

“Estamos em um novo mo-
mento da saúde animal com 
a busca de alternativas mais 
saudáveis para a promoção do 
conceito de Saúde Única, que 
é a integração da saúde animal, 

ambiental e humana, e a Chr. 
Hansen oferece ao produtor 
brasileiro a força de suas so-
luções naturais em uma linha 
de produtos já consolidada no 
mercado mundial.Atualmente, a 
empresa possui um banco com 
mais de 30 mil cepas que são 
avaliadas e selecionadas com 
critérios rigorosos de segurança 
e eficácia", explica Inoue. 

O setor de postura comercial 
também é tido como importante 
dentro da estratégia da empresa. 
"O setor de postura está muito 
profissionalizado e os produto-
res buscam parceiros capacita-
dos para atender às demandas 
do mercado. As necessidades 
das poedeiras são diferentes, 
de acordo com a idade e nível 
de desafio, o uso estratégico de 
produtos específicos para as di-
ferentes fases deve potencializar 
os benefícios obtidos pelos pro-
bióticos, tanto no que se refere 

à sanidade, como na 
produção e qua-
lidade de ovos", 
explica Inoue

A Chr. Hansen 
está focada desde 
sua origem em produ-
tos naturais e foi reconheci-
da como A empresa mais sus-
tentável do mundo no Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, 
na Suíça. 

Mauricio Graber, CEO da 
empresa, orgulha-se em apon-
tar que a Chr. Hansen alcançou 
esse destaque mundial porque 
“o mundo está começando a 
entender o poder das bactérias 
boas e o impacto que elas po-
dem ter em desafios como o 
uso excessivo de antibióticos, 
o desperdício de alimentos e a 
necessidade de um setor agrí-

cola e pecuário mais 
sustentável”.Focado 
na missão de levar 
esses conceitos de 
produção cada vez 

mais sustentáveis e 
saudáveis na produção 

animal brasileira com o por-
tfólio da Chr. Hansen, o exe-
cutivo brasileiro Alberto Inoue 
alerta que surgiram no mercado 
muitos produtos alternativos 
que ainda não têm o potencial 
totalmente conhecido.

Seguem alguns critérios 
apontados pelo profissional 
como importantes no momento 
da tomada de decisão.

Rastreabilidade: todas as 
cepas Chr. Hansen possuem 
registro na Comunidade Euro-
peia, fator determinante para 
quem exporta.

REGIVETCHR HANSEN

Há um século e meio investindo em soluções 

naturais, a multinacional dinamarquesa 

recebe o prêmio de empresa mais 

sustentável do mundo em 2019 e apresenta 

Alberto Inoue como novo Head de Saúde 

Animal para o Brasil.

para ampliar soluções naturais para a postura
Chr. Hansen investe

Chr. Hansen é a empresa mais 
sustentável do mundo.

GalliPro® GalliPro® Tect
GalliPro® Max GalliPro® MS 

Há mais de 145 anos desenvolvendo soluções naturais, a 
Chr. Hansen foi premiada em 2019 como a empresa mais 
sustentável entre 7.500 companhias, com faturamento 
superior a 1 bilhão de dólares, segundo a Corporate Knights.

Desenvolver a avicultura com a mesma 
responsabilidade que cuidamos do mundo.

Linha GalliPro®, as melhores soluções para 
cada situação.

Probióticos registrados na Comunidade Europeia. 

gallipro_E.indd   1 25/06/2019   13:47:11
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CHR HANSENCHR HANSEN

LIDERANÇA NA 
AVICULTURA BRASILEIRA

Especificidade: existe uma 
ampla variedade de cepas que 
são diferentes entre si e que pre-
cisam ser criteriosamente avalia-
das e utilizadas estrategicamente. 
Por exemplo, dentro da espécie 
Bacillus subtilis existem mais 
de 1000 cepas diferentes com 
características, funcionalidades 
e até morfologia distintas, po-
dendo chegar a quase 20% de 
variabilidade genética. 

Informações mensuráveis: 
A viabilidade e a homogeneida-
de são fundamentais para o su-
cesso dos probióticos, pois eles 
são organismos vivos. A Chr. 
Hansen fornece um serviço de 
recuperação de bacilos vivos, 

de maneira que o produtor pode 
confirmar a quantidade de bacilos 
no produto, na ração pronta e até 
nas fezes das aves. 

Segundo o executivo, a nova es-
tratégia de atuação da Chr. Hansen 
continuará seguindo os princípios 
fundamentais que garantiram sua 
solidez por longo período. “Deve-
mos continuar focando em solu-
ções naturais, com transparência 
e elevados padrões de qualidade 
como principais pilares para esse 
novo momento” conclui Inoue.

Novo líder da unidade 

de negócios de Saúde 

Animal no Brasil da 

Chr. Hansen, o médi-

co veterinário Alberto 

Inoue tem mais de 

20 anos de experiên-

cia em saúde animal. 

Ele é formado pela 

Unesp, com mestrado em Patologia Animal, tem 

especialização e MBA em Marketing e pós-MBA 

em Inteligência Empresarial, pela Fundação Getú-

lio Vargas (FGV). 

Inoue tem no currículo atuação em grandes 

multinacionais de saúde animal como Fort Dod-

ge, Ceva, Pfizer e Boehringer Ingelheim. Ele tam-

bém é membro do Comitê de Saúde Avícola do 

Estado de São Paulo (Coesa), do corpo técnico 

da FACTA e do Congresso de Ovos da APA. 

CHR HANSEN
Fone (19) 3881-8377
www.chr-hansen.com/pt
E-mail: br_chr-hansen@chr-hansen.com

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Fones (16) 3209-1300 | (16) 3209-1303

www.funep.org.br

FÁBRICA DA 
CHR HANSEN: 
qualidade da 
produção ao 
produtor
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ARTIGO TÉCNICO

À base de microalgas, nova fonte de ômega 3 DHA pode ser a 
chave para enriquecimento de ovos de forma saudável e acessível 

O brasileiro tem buscado 
entender mais sobre o 
que significa uma ali-

mentação saudável e como se 
alimentar melhor. Isso não signi-
fica que há um movimento geral 
do consumo em direção a uma 
alimentação mais restritiva – sem 
gordura, sem glúten, sem lactose 
e com poucas calorias, mas sim 
uma dieta mais equilibrada.  Se-
gundo a agência de pesquisas Eu-
romonitor Internacional (2017), o 
mercado de alimentação saudável 
no Brasil deve crescer, em média, 
4,41% anualmente até o ano de 
2021, posicionando o Brasil na 
5ª posição do ranking dos países 
mais importantes para o setor.  
Um exemplo disso é o consumo 
de ovos.

Em 2018, o Brasil atingiu um 
marco histórico: segundo dados 
divulgados pela Associação Brasi-
leira de Proteína Animal (ABPA), 
cada brasileiro ingere, em média, 
212 ovos durante o ano, o que re-
presenta 20 ovos a mais do que a 
média do ano anterior. Uma das 
razões que explicam o aumento 
do consumo são os recentes es-
tudos que derrubaram a imagem 
do ovo como alimento prejudicial 
à saúde. As pesquisas mostram 
que, além de versátil na hora de 

A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda o consumo diário 

de 200 mg a 500 mg de ômega 

3 de cadeia longa: EPA e DHA. 

Produzido no Brasil, AlgaPrime DHA 

é uma fonte sustentável e acessível 

de ômega-3 de cadeia longa.

cozinhar e de custo acessível para 
o consumidor, o perfil nutricional 
do ovo pode ser extremamente 
benéfico para a saúde, 
principalmente quan-
do enriquecido com 
ômega-3.

Os ácidos graxos 
de cadeia longa - es-
pecificamente o ácido 
docosahexaenóico 
(DHA) e o ácido eico-
sapentaenóico (EPA), 
conhecidos como 
ácidos graxos ôme-
ga-3, são críticos para 
a saúde humana. O 
ômega-3 desempenha 
funções metabólicas 
importantes, promo-

vendo adequada formação ne-
onatal, desenvolvimento das 
funções cognitivas, sistema imu-
nológico e saúde cardiovascular 
em adultos e crianças. Baseada 
nisso, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda consumir 
duas porções de peixe por semana, 
o que fornece de 200 mg a 500 mg 
de ômega 3 por dia. No entanto, é 
importante enfatizar que a OMS re-
comenda o consumo de alimentos 
que contenham ômega 3 de cadeia 
longa, que nem sempre estão pre-
sentes nos alimentos vendidos nas 
prateleiras. 

Os alimentos vendidos no 
Brasil que declaram conter ôme-

ga-3 incluem, em sua maioria, o 
ácido alfa-linolênico (ALA) - um 
ômega 3 de cadeia curta - em vez 
de EPA e DHA, os dois tipos re-
comendados pela OMS. A razão 
disso é principalmente porque 
o ALA tem um custo menor para 
o fabricante. De fato, uma vez 
ingerido, o ALA pode ser con-
vertido em EPA e DHA, através 
da ação de enzimas específicas 
presentes em nosso corpo. No 
entanto, essa conversão é alta-
mente ineficiente e limitada, já 
que essas mesmas enzimas tam-
bém são usadas pelo nosso cor-
po para exercer outras funções 
metabólicas.

Gerente senior de business 
development para a América 

Latina da Corbion

THALLES PESSOLATO DE OLIVEIRA

Gráfico 1 - Nível garantido de DHA/ovo in natura, em função do níveis de AlgaPrime 
DHA na ração de galinhas poedeiras leves. Efeito da suplementação de farinha da 
microalga Schizochytrium na ração de galinhas poedeiras sobre o enriquecimento 
de ovos com ácidos graxos ômega 3 (2018: Oliveira, Silva, Pastore, Oliveira, 
Azevedo, Bazan, Machado)
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CORBION

Agradecimentos
Ao Instituto Federal Fluminense pela 
execução do projeto, à Comércio e 
Indústria Uniquímica Ltda. pela redação 
do projeto e apoio financeiro, à Corbion 
pela doação da farinha de microalga e 
auxílio nas análises laboratoriais.

RECOMENDAÇÃO DE INGES-

TÃO DIÁRIA DE ÔMEGA-3 E 

COMO ALCANÇÁ-LA 

A Sociedade Brasileira de Nu-
trologia recomenda ingerir pelo 
menos 200 mg por dia de DHA,, 
mas muitas vezes não consegui-
mos atingir esse nível por meio 
de nossa dieta. O ovo, tão pre-
sente no cotidiano do brasileiro, 
pode ser a chave para fechar esta 
conta.

Um estudo recente conduzi-
do pela Corbion no Brasil mos-
trou os resultados da inclusão 
do AlgaPrime™ DHA na ração 
de galinhas poedeiras para a 
produção de ovos enriquecidos 
com ômega-3. O ingrediente da 
Corbion é uma fonte rica em 
DHA, mas no caso de outras fon-
tes de ômega 3 que sejam fonte 
de EPA, o sistema metabólico 
das aves imediatamente conver-
te esse EPA em DHA durante o 
processo metabólico dos ácidos 
graxos. 

A pesquisa visou encontrar 
respostas sobre como tornar 
os ácidos graxos ômega 3 mais 
acessíveis à dieta de um maior 

número de pessoas, buscando 
determinar o nível de inclusão 
necessária do produto na ração 
que garantisse a produção de 
ovos com alto teor de ômega 3 
segundo a RDC nº 54 da Anvisa, 
que estabelece o nível de 80 mg 
de EPA + DHA por ovo.

O estudo revelou que após 
apenas 7 dias de inclusão do 
produto na ração de poedeiras, 
já se atingiu os níveis de ômega 
3 por ovo previsto na norma da 
Anvisa. Além disso, ao aumentar 
o nível de AlgaPrime DHA na ra-
ção, é possível garantir o nível 
diário recomendado de 200 mg 
DHA em apenas 1 ovo. Isso sig-
nifica que podemos obter algo 
tão importante para nossa saúde 
através de um alimento versátil 
e a custo acessível, como o ovo.

Sim, os ovos são saudáveis e 
podem ser ainda mais.

O AlgaPrime DHA é produzido de forma 

consistente na fábrica da Corbion, localizada 

no interior de São Paulo. As microalgas são 

cultivadas em um dos maiores tanques de 

fermentação aeróbica do mundo e utilizam 

a cana de açúcar como matéria-prima para 

a produção dessa fonte inovadora de DHA.

A fábrica da Corbion
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Os avicultores de Bastos 
e região que integram a 
ampla carteira de clien-

tes da Regivet Comércio e Re-
presentações de Produtos Vete-
rinários estão desde junho com 
uma cobertura técnico-comercial 
maior. É que a empresa contratou 
dois especialistas em postura co-
mercial, os zootecnistas Gislaine 
Trecenti (UFMS) e Thiago William 
de Almeida (Unesp/Botucatu). 

Reginaldo dos Santos, pro-
prietário da Regivet, está animado 
com o salto de qualidade técnica 
que sua empresa deu ao contra-
tar dois experientes zootecnistas, 
que poderão atender de maneira 
mais ampla seus clientes. Como 
sua clientela está não só em Bas-
tos como também em cidades vi-
zinhas, agora será possível atender 
de maneira mais eficiente e rápida 
a todos, pois eles poderão se di-
vidir no atendimento, ao mesmo 
tempo em que poderão trocar in-
formações, discutir alguma ques-
tão de âmbito mais complexo na 
nutrição, manejo e sanidade das 
granjas que a Regivet atende. 

“O leque de atendimento 
técnico-comercial a nossos clien-
tes será maior e mais dinâmico, 
acompanhando as necessidades 
atuais da avicultura regional que 
vive um momento muito especial 

de crescimento. Todo o esforço 
de nossa equipe será para am-
pliarmos ainda mais a confiança 
que nossa clientela tem em nos-
so trabalho”, ressalta Reginaldo 
dos Santos. Ele criou a Regivet 
há 15 anos mas há 25 anos atua 
no ramo de vendas veterinárias 
na região, tendo iniciado como 
parceiro da área de venda de di-
versos fornecedores de insumos 
e tecnologias para avicultura. 
Atualmente a Regivet representa 
os produtos da Biogenic (aditi-
vos), M.Cassab (nutrição e saúde 
animal) e Phibro (vacinas). 

Desde a primeira semana de 
junho, Gislaine Trecenti e Thiago 
William de Almeida se dedicam 
a conhecer mais profundamente 
os portfólios dessas importantes 
marcas que produzem soluções 
para a avicultura brasileira.  

OS NOVOS PROFISSIONAIS
Os zootecnistas recém-contra-

tados demonstram entusiasmo 
com a nova parceria. Gislaine Tre-
centi é filha de Bastos, formou-se 
na Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul e desde 2011 atua 
na região. Já trabalhou com gran-
des empresas de nutrição animal 
e agora vai focar seu trabalho em 
um atendimento mais próximo 
de cada cliente, com um olhar 
ampliado pelas fortes tecnologias 

oferecidas pelas três empresas 
que a Regivet representa. 

Mesmo experiente no traba-
lho em campo, Gislaine não des-
cuida do aprimoramento técnico 
e está cursando mestrado em 
Ciência e Tecnologia Animal na 
Unesp/Dracena (SP). “Estou com 
bastante expectativa de ampliar 
ainda mais meus conhecimentos 
com a parceria com o novo colega 
Thiago de Almeida e o experiente 
Reginaldo dos Santos”, afirma.

Thiago William de Almeida 
formou-se em zootecnia em 2012 
na Unesp/Botucatu (SP) e tem 
mestrado em nutrição animal pela 
USP/Pirassununga. Sua formação 
lhe dá expertise em método de 
formulação de ração por progra-
mação linear (custo mínimo) e 
programação não-linear (lucro 
máximo) para poedeiras. Assim, 
a formulação de ração adequada 
a cada cliente da Regivet será seu 
foco principal no primeiro mo-
mento de atuação na empresa, 
porém, quer também ampliar sua 
atuação junto com a colega Gislai-
ne Trecenti, aprendendo a ter um 
olhar mais ampliado no atendi-
mento direto ao avicultor. 

“A expectativa em atuar na Re-
givet, junto com uma colega ex-
periente no trabalho em campo, 
é muito positiva. Tenho bastante 

disposição para criar um relacio-
namento direto com o cliente em 
campo”, diz Thiago, que já atuou 
em uma grande empresa brasilei-
ra de nutrição animal formulando 
rações a grandes núcleos de pro-
dução, num trabalho mais técni-
co. Agora, indo a campo, ampliará 
ainda mais seus conhecimentos, 
aproveitando toda teoria que ad-
quiriu no mestrado e na capaci-
tação que fez em digestibilidade 
de aves e suínos na FMVZ da USP/
Pirassununga (SP).

NA 60ª FESTA DO OVO
Pela terceira vez consecutiva, 

a Regivet marca presença impor-
tante na Festa do Ovo, com es-
tande sempre animado. Reginal-
do dos Santos estará no estande 
recepcionando clientes com sua 
equipe – incluindo sua esposa 
Magda, que o apoia no setor fi-
nanceiro da empresa. No estan-
de escolhido para a 60ª Festa do 
Ovo, a Regivet destaca a impor-
tância do trabalho de sua equipe 
com a frase: Coisas incríveis no 
mundo dos negócios nunca 
são feitas por uma única pes-
soa e sim por uma equipe.

Dois zootecnistas 

passam a atender 

clientes da Regivet, 

tradicional empresa de  

Reginaldo dos Santos, 

que representa marcas 

conceituadas, como 

Biogenic, M. Cassab e 

Phibro.

para atender Bastos e região
REGIVET AMPLIA EQUIPE

REGIVET
Rua Adhemar de Barros, 445
Bastos (SP)
Fone (14) 3478-3776
E-mail: regivet@regivet.com.br

REGINALDO DOS SANTOS e MAGDA, com os zootecnistas 
contratados, Gislaine Trecenti e Thiago William de Almeida 
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São Bento do Una realiza 
a IV Feira de Avicultura 
do Nordeste, com seu 1o.

concurso de qualidade de ovos

AVIUNA

Aforça e importância da 
avicultura pernambu-
cana estarão mais uma 

vez alicerçando a Feira de Avi-
cultura do Nordeste, a Aviuna, 
que este ano chega a sua quar-
ta edição consolidada como 
evento importante da agenda 
avícola nordestina e brasileira. 

O evento realizado em São 
Bento do Una, no agreste per-
nambucano, acontecerá este 
ano entre os dias 31 de julho 
e 2 de agosto. Na edição de 
2018, com sucesso de públi-
co e de negócios, a feira qua-

Evento já está consolidado na agenda 
avícola do Nordeste e do Brasil.

druplicou seu tamanho em 
relação aos anos anteriores. 
Segundo dados do Sebrae na 
região, houve uma movimen-
tação de mais de 50 milhões 
de reais em negócios fechados 
durante os três dias do evento.

No dia 4 de julho, a organi-
zação da feira, capitaneada pela 
Prefeitura de São Bento do Una, 
reuniu avicultores, lideranças e 
representantes de empresas, 
para o lançamento oficial da 
Aviuna, na Capital do Ovo do 
Nordeste, como São Bento do 
Una é conhecido pela maior 

produção de ovos do Nordes-
te. O município é também o 
5o. maior produtor de ovos do 
país e Pernambuco, o quarto, 
no ranking nacional de estados. 
São mais de 6 milhões de ovos 
por dia e, mais de 200 tonela-
das de frangos por semana. 

Durante o evento, no dia 4 
de julho, a prefeita do municí-
pio, Débora Almeida, apresen-
tou a estrutura da 4a. edição da 

feira que contará com uma área 
de 2.628 m², com 103 estandes, 
auditório e ambiente para três 
restaurantes. Um amplo espaço 
para network, manutenção e ge-
ração de novos negócios, e ainda 
o concurso  de qualidade do ovo, 
novidade nesta edição.

Saiba mais sobre a IV Aviuna 
na página do evento no Face-
book: facebook.com/feiradaa-
viculturadonordeste.

AVIUNA: feira quadruplicou em 2018, consolidando-se 
como evento fundamental do segmento avícola nordestino
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Um trabalho conjunto entre os 
engenheiros das fábricas da 
Artabas, em Bastos (SP), e sua 

sócia italiana, a Facco, resultou no pri-
meiro produto unificado no portfólio 
das duas empresas que integram o 
mesmo grupo empresarial. É a bateria 
de cria e recria vertical, feita toda em 
metal, com divisórias aramadas e colu-
nas e suportes metálicos. 

“Esse primeiro produto unificado 
Artabas/Facco é resultado de vários 
meses de pesquisa e visitas dos enge-
nheiros italianos à fábrica de Bastos 
e também de estágios de nossos en-
genheiros na Itália, num intercâmbio 
muito produtivo que deverá resultar 

LANÇAMENTO ARTABAS

Novos produtos ganharam reforços em colunas metálicas em sua composição estrutural, 

incluindo suportes de comedouros em chapas galvanizadas; os sistemas verticais agora 

podem ser produzidos em novas configurações e dimensões de criadeiras.

em vários outros produtos”, anima-se 
Rodrigo Scabora, gerente comercial e 
de exportação. Ele atendeu a A Hora 
do Ovo na fábrica para mostrar, tam-
bém, outra novidade no portfólio: a 
bateria de boxes verticais de postura 
totalmente em metal. 

Agora o cliente pode optar por ter 
colunas em chapas de metal em vez 
de plástico, e também pode escolher 
entre ter box de alojamento de poe-
deiras com 60 cm de frente – como é 
o habitual – ou 1.20 m. Essa versatili-
dade visa atender a alguns mercados 
que preferem alojar mais aves por 
criadeira. Na medida maior podem 
ser alojadas até 25 aves por criadeira. 

Scabora explica que quando o cliente 
opta pelo box de alojamento maior, toda a 
estrutura é feita para oferecer uma área de 
comedouros maiores para mais acesso das 
aves à ração e maior fluxo de água nos be-
bedouros. "A demanda pelo produto é certa 
e já estamos em processo de montagem em 
clientes de Bastos e do Norte/Nordeste do 
Brasil”, informa. 

Os dois novos produtos do portfólio Ar-
tabas validados pela tradicional Facco são os 
escolhidos para exposição na Festa do Ovo de 
Bastos. Um produto ficará exposto na fábrica, 
e outro no estande da feira, onde os visitantes 
verão os detalhes dos projetos. 

Mas muito mais está por vir, adianta Sca-
bora. É o caso das baterias verticais de até 

Fo
to

s:
 E

le
ni

ta
 M

on
te

iro

para postura e recria
Artabas lança novas baterias verticais
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LANÇAMENTO ARTABAS

ARTABAS
www.artabas.com.br
Fone (14) 3478-9595
E-mail: vendas@artabas.com.br

8 andares. O gerente da Ar-
tabas explica que esse é um 
lançamento aguardado por  
mercados específicos no Bra-
sil que necessitam ampliar o 
alojamento mas têm dificulda-
des para expandir a granja por 
questões geográficas. “Assim, 
os clientes poderão alojar mui-
to mais aves em um só aviário 
quando não houver terreno 

para outra configuração, ins-
talando módulos de baterias 
mais altas com toda a seguran-
ça da engenharia especializada 
Artabas e Facco." 
PREPARANDO NOVIDADES

“Estamos projetando avi- 
ários com dois níveis, com 
passarelas entre os dois. Assim, 
o encarregado do galpão pode-
rá verificar o lote, recolher aves 
mortas, aplicar vacinas, entre 
outros tratos necessários nes-
se tipo de aviário de postura”, 
adianta o gerente da Artabas. 

Na Europa é comum esse 
tipo de megaestrutura, mas no 
Brasil ainda é recente a procu-
ra; mesmo assim, já há clientes 
da Artabas que pediram estu-
dos para um aviário com con-
junto de 6 x 6, ou seja, baterias 
com 6 níveis sobre 6 níveis, 
separadas por uma passarela 
para supervisão. “A Facco já 
produz esse tipo de instalações 
para os mercados da Europa, 
Estados Unidos e Continente 
Asiático". 

Ele adianta que são 
projetos mais complexos, 
mas altamente viáveis, 
desde que se planeje cor-
retamente a composição 
do sistema, bem como a 
correta climatização des-
se aviário, instalando silos 
independentes para ofer-
ta de ração aos dois ní-
veis do galpão, e também 
o planejamento da coleta de ovos 
bem dimensionada à necessidade 
do cliente. "Todo o projeto precisa 
ser pensado para que não surjam os 
gargalos e prejudique os resultados 
do cliente, pois priorizamos a exce-
lência de nossos produtos.” 

Scabora complementa: "Podere-
mos projetar aviários para alojamen-
tos acima de 150, 200 mil aves ou 
mais se necessário, já entregando ao 
cliente todo o projeto de ambiência 
muito bem estruturado com nossos 
parceiros."

Como na Artabas tudo fervilha 
em novidades, Rodrigo Scabora já 
adianta que a empresa está traba-
lhando na nacionalização dos seca-

dores de esterco que hoje são 
importados da Itália mas que, 
em algum tempo, serão total-
mente produzidos pela fábrica 
brasileira em Bastos, adequa-
dos 100 por cento ao mercado 
nacional. 

RODRIGO SCABORA aponta as 
novidades na bateria vertical para postura da 
Artabas: a coluna passa a ser totalmente em 
metal e os boxes para alojamento podem ser 
produzidos com 1,20 m de frente ou com 60 
cm de frente. A profundidade poderá ser de 
63,5 cm ou 78,2 cm, dependendo do modelo.

NOVA ESTRUTURA: feita toda 
em metal, com divisórias aramadas, 
colunas e suportes metálicos.

www.orffa.com  |  tel. (11) 4318-4827  
Al. Terracota 185, Cj 1.202 - São Caetano do Sul, SP - CEP 09531-190 

EXCENTIAL ALLIIN PLUS
Extrato de alho e canela para otimização da saúde intestinal

Processados de 
maneira única, 
os extratos de
alho e canela 

auxiliam na saúde 
e produtividade.

Engineering your feed solutions.

Representante exclusivo para Bastos e região: 
Sônia Bazan | tel. (11) 98292-1314  | soniabazan.orffa@uol.com.br 



CANADIAN SOLAR

de sua equipe de engenharia 

apresentou uma palestra aos 

empresários avícolas pre-

sentes -, a Canadian Solar dá 

mais um passo em favor da 

avicultura brasileira. Em julho 

participa da 60ª Festa do Ovo 

de Bastos, maior evento da 

produção de ovos do Brasil. A 

feira de exposições de Bastos 

terá também a presença do 

Road Show e uma equipe for-

mada por engenheiros espe-

cializados para calcular como 

o avicultor pode gerar energia 

limpa em sua propriedade. 

A escolha pela Festa do Ovo 

de Bastos se dá porque ao me-

nos três produtores locais estão 

estudando o investimento nos 

produtos da Canadian. E uma 

granja bastense já está com um 

investimento recém-concluído 

em painéis fotovoltaicos. 

Canadian Solar apresenta 
opção de energia solar para granjas

Presente no Agrishow, Conbrasul e na 60a. Festa do Ovo de Bastos, a multinacional 
canadense apresenta aos avicultores as vantagens ambientais e econômicas

do investimento na geração de energia fotovoltaica.

A geração de energia 

solar no agronegócio 

brasileiro é uma al-

ternativa real para a redução 

de custos de produção, mas 

há muito por fazer para auxi-

liar o empreendedor rural a 

escolher a melhor forma de 

investir nessa energia limpa e 

renovável. É o que a empresa 

Canadian Solar quer mostrar 

– e comprovar em números – 

marcando presença em even-

tos importantes do setor, onde 

estão reunidos produtores de 

diversos segmentos do agrone-

gócio do país.

No início do ano, a empresa 

esteve no AgriShow 2019, em 

Ribeirão Preto (SP), onde es-

treou o Road Show. A carreta 

está super equipada para se-

diar palestras sobre o tema. 

Depois de ter apoiado o 

evento Conbrasul 2019, em 

Gramado (RS), no mês de ju-

nho - quando um profissional 

A geração de energia solar como fonte limpa e renovável tem 
ganhado terreno no agronegócio graças a sua força para gerar 
benefícios ao produtor rural.

Energia solar no agronegócio

CARRETA ROAD SHOW da Canadian Solar estará na Festa 
do Ovo para esclarecer a energia solar para granjas
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CANADIAN SOLAR

ABRANGÊNCIA MUNDIAL

A Canadian Solar é uma multinacional 

que foi fundada em 2001, em Ontário, no 

Canadá, pelo empresário chinês Shawn Qu. 

Com uma visão arrojada, investiu firme no 

conceito de desenvolvimento sustentável 

através da geração de energia solar. Hoje 

a empresa tem abrangência mundial, mais 

de 13.000 funcionários, com seus produtos 

em operação em mais de 100 países. 

Para dar conta da demanda por geração 

de energia fotovoltaica – de residências a 

grandes indústrias – a Canadian tem fábri-

cas na China, Indonésia, Vietnã, Tailândia e 

Brasil, e depósitos estratégicos em 18 países, 

o que lhe permite atender clientes em qual-

quer lugar do globo. Quem acessa o mate-

rial institucional da empresa no site tem lá a 

informação: “A equipe de suporte ao cliente 

tem mais de 150 especialistas em sistemas 

solares  em 20 países, a qual nos coloca per-

to de nossos clientes em todo o mundo”. 

De acordo com os manuais da Canadian 

Solar, no caso dos produtores rurais – como 

a avicultura – que trabalham em ambientes 

em que se convive com amônia – substância 

que pode ser corrosiva -, os especialistas da 

Canadian já encontraram a solução. É que 

seus painéis solares passam por 480 horas 

(20 dias) de rigorosos testes de corrosão por 

amônia, em repetidos ciclos de repetição até 

estarem cem por cento seguros. 

Cuidados como esses é que renderam 

à empresa o título de melhor fornecedor 

mundial de módulos de energia solar 

em 2016, tendo ganho também a classifi-

cação em primeiro lugar no Prêmio Brasil 

2017 de Tecnologia e Inovação, realizado 

pela RBS - Journal of Photovoltaic Solar 

Energy, e o Prêmio 2017 de Excelência 

Brasileira como melhor fabricante de Mó-

dulos de PV.

www.canadiansolar.com
Fone (11) 3957-0336
E-mail: sales.br@canadian-solar.com

O empresário Lucas Tanaka Nasci-
mento, da Dilucs Solar, de Marília (SP), 
foi o primeiro a instalar uma usina de 
energia fotovoltaica em uma granja 
de Bastos (v. foto). A usina já está 
entregue e com seu sistema geran-
do energia através da radiação solar, 
que é intensa na região. A granja em 
questão ainda não gera toda a energia 
que necessita porque o avicultor que 
apostou no projeto optou por fazê-la 
em módulos, sendo que o primeiro in-
vestimento foi feito para gerar 1/3 da 
energia que a propriedade necessita. 
“A intenção do nosso cliente de Bastos 
é ir ampliando gradativamente o pro-
jeto na granja, de acordo com sua ne-
cessidade”, diz Lucas Tanaka, animado 
com as muitas possibilidades que a mi-
crorregião de Bastos oferece para sua 
empresa. “Já temos mais três empre-
sas avícolas em negociação para que 
gerenciemos todo o projeto e obra”.

“Temos uma equipe especialista 
em construção e gerenciamento de 

Dilucs Solar já instalou usina 
solar na região de Bastos

Empresa é de Marília e já tem usina solar fotovoltaica 
em granja bastense e mais três em estudo.

DILUCS
www.dilucsenergiasolar.com.br
Fones (14) 99737-5671 
(14) 99141-5671
E-mail: contato@dilucsenergiasolar.com.br

usinas solares, nos responsabilizan-
do desde o projeto de engenharia, a 
montagem das placas fotovoltaicas, 
assessoria na escolha dos equipa-
mentos, gerenciamento da obra e 
de toda a documentação envolvida 
no projeto, até a entrega da usina 
funcionando cem por cento”, explica 
Lucas Tanaka. 

“De acordo com o tamanho da 
obra que gerencia, mobilizamos até 
20 pessoas no projeto. Nosso com-
promisso é atender o avicultor na sua 
necessidade de economia da con-
ta de energia elétrica, que ao longo 
do tempo pode chegar em até 90%. 
Esses cálculos de economia com a 
energia fotovoltaica também faze-
mos, de maneira a deixar bem trans-
parente para o cliente o quanto a obra 
é viável do ponto de vista econômico. 
Trabalhamos com os melhores pro-
dutos fotovoltaicos que existem no 
mercado e firmamos um contrato em 
que nos responsabilizamos totalmen-
te pela obra. Ao entregar a ‘chave’ da 
usina na mão do cliente, ele já terá a 
energia sendo gerada e toda a docu-
mentação de funcionamento aprova-
da nos órgãos reguladores”, garante.
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A trajetória da avicultura de 
produção de ovos nos úl-
timos anos estimulou os 

produtores a aumentarem seus 
planteis. Alguns reavaliaram os 
sistemas tradicionais e, compa-
rando com os modernos equi-
pamentos automatizados, têm 
optado pela otimização dos inves-
timentos, adquirindo estruturas 
que permitem a maior concen-
tração de aves, controle total de 
ambiência, coleta automatizada 
dos ovos, melhor gerenciamento 
à distância, entre outros fatores. 
Esses avicultores convertem tudo 
isso em maior estabilidade da 
produção e redução dos custos 
por unidade produzida. 

Os bons ventos desse segmen-
to trouxeram novos investidores, 
que, acostumados com os desa-
fios de outras áreas da avicultura, 

também estão se aventurando na 
produção de ovos, trazendo con-
sigo suas experiências de gestão. 

E por fim, a alta volatilidade 
das commodities agrícolas tem 
exposto os produtores a incerte-
zas e tem consumido boa parte 
de seu tempo na busca de opor-
tunidades que lhe proporcione 
melhor ganho.

Por causa desses fatores, al-
gumas decisões que, no passado, 
eram tomadas aleatoriamente, 
serão revistas, detalhes que eram 
desprezados farão grande diferen-
ça e vão requerer muito aprendiza-
do. Nesse contexto, a Lohmann 
do Brasil, que comercializa as 
linhagens Lohmann LSL Lite 
e Lohmann Brown Lite, pode 
contribuir muito para maximizar 
seus lucros. Para desfazer mitos e 
entender como, faremos alguns 
comparativos de padrões entre as 
principais linhagens disponíveis 
e também apresentaremos com-
parativos de qualidade externa 
dos ovos em estudos de campo.

O gráfico no 1 compara os 
pesos corporais-padrão das aves 
com 80 semanas. Esse indicador 
tem forte influência sobre o tama-
nho dos ovos. Nele, observamos 

que o peso das galinhas Loh-
mann LSL Lite é muito próximo 
às demais. 

 No gráfico no 2, comparamos 
os padrões de tamanho dos ovos. 
Se as aves apresentam tamanho 
corporal muito próximo, logo, 
os ovos também terão tamanho 
similar. Representada pela cor 
marrom, a Lohmann LSL Lite tem 
o menor peso médio dos ovos.

Como as linhagens Lohmann 
são selecionadas para produzi-
rem não somente o maior nú-
mero de ovos, mas sim, o maior 
número de ovos vendáveis, apre-
sentaremos a seguir dados com-
parativos de qualidade externa 
dos ovos. O estudo foi realizado 
em aviários padronizados, com 
a mesma nutrição e manejo. A li-
nhagem Lohmann LSL Lite parti-
cipou com 275.000 galinhas; a li-

nhagem A, com 363.000 
galinhas; as linhagens 
B e E, com 90.000 gali-
nhas; e a linhagem C, 
com 189.000 galinhas.

Para determinar a 
qualidade externa pode-
mos utilizar vários méto-
dos científicos isolados 

A qualidade dos ovos da Lohmann do Brasil
A Lohmann LSL Lite mostra sua 

superioridade em diversos níveis 

da produção de ovos. Neste artigo, 

Marcos Borges, gerente técnico da 

Lohmann do Brasil, mostra porque 

a ave da Lohmann do Brasil é 

superior em qualidade de ovos.  

LOHMANN DO BRASIL

GRÁFICO 1 GRÁFICO 2

MARCOS DE OLIVEIRA BORGES 
Gerente técnico Lohman do Brasil
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LOHMANN DO BRASIL

ou associados. Para esse estudo, 
usamos a mensuração da espes-
sura da casca e a gravidade espe-
cífica, que consistiu em calibrar 3 
baldes de água com solução sali-
na em gravidades específicas de 
1.070, 1.080 e 1.090, cujos resulta-
dos serão demonstrados a seguir.

O gráfico no 3 espelha a es-
pessura de casca em várias idades. 
Nele observamos que os lotes 
LOHMANN LSL LITE, linhagem 
representada pela cor marrom, 
supera as demais. Chamando a 
atenção para o lote com 92 se-
manas que tem melhor espessura 

de casca do que lotes com até 40 
semanas mais novos.

A gravidade específica mais 
alta avaliada foi a de 1.100. Essa 
categoria de ovos eleva o padrão 
de qualidade da empresa e aceita-
ção pelo mercado. E a mais baixa 
avaliada foi de 1.070. Ovos en-
contrados nessa faixa apresentam 
maior fragilidade ao impacto e à 
pressão. 

Confirmando os valores en-
contrados na espessura de casca 
(como demonstra o gráfico no 

4), a Lohmann LSL Lite mostra 
sua superioridade também na 
gravidade específica, na qual foi 
encontrada a maior porcentagem 
de ovos na escala de 1.100. Ambos 
os lotes Lohmann apresentaram 
resultados superiores às demais li-
nhagens, tanto no início e, princi-
palmente, ao final de produção. O 
mais relevante é o fato de apresen-
tar 28,3% de ovos nesta categoria 
com 92 semanas de idade.

 No gráfico no 5, observamos 
a porcentagem de gravidade espe-

GRÁFICO 3 GRÁFICO 4

GRÁFICO 5

cífica 1.070 encontrados, a 
Lohmann LSL Lite não par-
ticipou desta categoria. Se 
considerarmos um lote de 
100.000 aves com 95% de 
produção perdendo 1,7% 
de ovos por qualidade de 
casca, chegamos à con-
clusão que esse produtor 
perde ao ano 1.637 caixas 
ao valor aproximado de 
R$80,00, o que significa 
R$130.994,00 de redução 
do seu faturamento. 

Esses estudos compro-
vam que os ovos produzi-
dos pelas linhagens Loh-
mann LSL Lite exclusivos 

da Lohmann do Brasil têm uma 
qualidade superior no mercado. 
Da mesma forma novos estudos 
com a Lohmann Brown Lite já 
comprovam a mesma tendência 
encontrada na Lohmann LSL Lite.

Para maiores informações nos-
sa equipe técnica e comercial está 
à disposição.

LOHMANN DO BRASIL
www.ltz.com.br
email: moborges@ltz.com.br
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A Conferência Brasil Sul da Indústria e Produção de Ovos cumpre, mais 
uma vez, sua missão de unir e reunir a cadeia avícola para discutir os 

desafios do setor num formato de evento diferenciado. 

na Conbrasul Ovos 2019
Conferência cumpre seu papel de informar e debater com o setor

A avicultura brasileira se encontra

CONBRASUL 2019

Mais que as dezenas de palestras, dis-
cussões e eventos sociais que anima-
ram os conferencistas na 2ª Conferên-
cia Brasil Sul da Indústria e Produção 
de Ovos (veja matéria completa na A 

Hora do Ovo 94 - edição web), o que 
fez a diferença no evento promovido 
pela Associação Gaúcha de Avicultura, 
em junho, foi a relevância dos encon-
tros realizados no Centro de Conven-

ções Whish Resort, em Gramado (RS).Continuadamente se discutiram 
os rumos da produção de ovos, seus erros, acertos e oportunidades, 
fossem no plenário, nos espaços de convivência, nos jantares ou nos 

coffes-breaks. Nos debates, lideranças, 
avicultores de várias regiões do país e de 
outros países, como Peru e Uruguai. O 
número de participantes dobrou em re-
lação à 1ª Conbrasul, chegando a quase 
400 inscritos. 

Entre os produtores, a diversidade 
marcou presença: do tradicional pro-
dutor de Bastos (SP), Nelson Higashi, 

ao estreante na produção de ovos Ricardo Faria (SC), que entrou agora 
no mercado e já surge como um mega e antenado produtor de ovos, 
além de lideranças habituais e fundamentais da avicultura brasileira. 
Para quem vive a produção de ovos foi da maior relevância ter acredi-

tado, mais uma vez na Conbrasul. Ao 
final, foi extensa a coleção de elogios 
aos promotores do evento, a Associa-
ção Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o 
Programa Ovos RS. No final, seu coor-
denador e idealizador, José Eduardo 
dos Santos, diretor executivo da Asgav 
e do Programa Ovos RS, agradeceu ao 
presidente Nestor Freiberger pela co-
ragem de acreditar na Conbrasul Ovos, 

quando lançou a ideia em 2016; e elogiou a excelência de toda a equipe 
e diretoria da Asgav, que o apoiou na ousadia de fazer um evento nos 

moldes das grandes conferências 
internacionais. A Conbrasul Ovos 
2021 será em maio, mais uma vez 
em Gramado. A Hora do Ovo já 
confirmou presença, é claro.

Veja a cobertura das palestras 
e acontecimentos sociais da Con-
brasul na revista A Hora do Ovo 

Edição 94 na web e em nosso 
site: www.ahoradoovo.com.br.
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APOIOS E PATROCÍNIOS

+ Novo sistema com suportes de comedouro 

    e colunas metálicas reforçadas.

+ Novo formato de comedouro metálico.

+ Boxes com novas dimensões.

NOVO SISTEMA VERTICAL PARA 
CRIA E RECRIA DE 1 A 120 DIAS

Visite-nos e venha conhecer 
esse lançamento!

CONBRASUL 2019

A CONBRASUL OVOS 2019 teve o apoio da Associação Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA), Instituto Ovos Brasil (IOB), International Egg Commission (IEC), Organização 
Mundial da Indústria e Produção de Ovos e Egg Farmers Canadá. Os patrocinadores que 
tornaram possível o evento foram Grupo Fasa, Auster, Bionutri, Grasp, Orffa, Canadian 
Solar, Cargill Alimentos/Nutron, DSM, Mercoaves e Vencomatic, com apoio ainda das 
empresas Agroceres Multimix, Artabas, Anpario, Alltech do Brasil, Big Dutchman, Bo-
ehringer Ingelheim, BRDE, Hy-Line do Brasil, Kilbra, Lohmann do Brasil, MSD Saúde Ani-
mal, Núttria, Plasson, Rio Bonito, Tecnobach, TNS Solution, Trouw Nutrition e Vaccinar. 
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Granja Lenke e Granja BL conquistaram o vice-campeonato de qualidade de ovos no 3º 
Concurso de Ovos Capixaba com aves Hisex White e Hisex Brown; equipe Hisex tem forte 

agenda de apoio à postura comercial no segundo semestre.   

GENÉTICA HISEX

e marca presença nos eventos nacionais da postura
Hisex comemora resultados no ES

A tradicional linhagem de po-
edeiras Hisex – do grupo 
holandês Hendrix Genetics – 

destaca-se cada vez mais na avicultu-
ra de postura capixaba e a equipe da 
empresa está exultante com os bons 
resultados conquistados no Concur-
so de Qualidade de Ovos Capixaba, 
realizado em junho.  

Vice-campeã em ovos brancos, a 
Granja Lenke participou do concurso 
com aves da linhagem Hisex White já 
com 52 semanas de idade, criadas em 
sistema de baterias verticais, com ex-
celentes manejos e nutrição. A Granja 
BL, vice-campeã com ovos vermelhos, 
participou do concurso com aves da 
linhagem Hisex Brown, criadas em 
sistema vertical, apenas selecionan-
do ovos da sua produção diária, de-
monstrando excelência nos manejos 
e nutrição aplicados no dia a dia.

A equipe Hisex pôde comemorar 
em seu estande na 5ª FAVESU em Ven-
da Nova do Imigrante (ES), ao lado 
dos avicultores capixabas, os ótimos 
resultados da linhagem. Gustavo Re-
zende, gerente da Hisex, expressa seu 
respeito aos avicultores do Espírito 
Santo que, com dedicação e traba-
lho, têm a cada ano obtido resultados 
significativos com a Hisex. “Foram 
muito importantes os resultados de 
nossos clientes capixabas, a quem 
agradecemos a confiança em nossa 
marca, mas não podemos ignorar 
que - além da força de nossa genética 
- os resultados do concurso de ovos 

refletem o excelente trabalho de cam-
po realizado nas granjas Lenke e BL. 
E isso é mérito de nossos clientes e 
suas equipes, que atuam no dia a dia 
da granja para aproveitar ao máximo 
a excelência genética da Hisex”, elo-
gia Gustavo Rezende.  

Com uma atuação intensa nos 
principais eventos da avicultura de 
postura brasileira, logo depois da 
FAVESU Gustavo Rezende prestigiou 
a Conbrasul Ovos 2019, promovida 
pela Asgav e Ovos RS, em Gramado 
(RS). Em julho, a Hisex marca pre-
sença em Bastos, apoiando o Con-
curso de Qualidade de Ovos, evento 
que faz parte da tradicional Festa do 
Ovo. A equipe Hisex está preparan-
do um estande na Festa para receber 
os clientes, parceiros e amigos. Logo 
após esse grande evento na Capital 
Nacional do Ovo, São Bento do Una 
(PE) será a próxima parada da equi-
pe. Na AVIUNA, a Hisex já está or-
ganizando um espaço especial para 
receber os visitantes.

Em agosto, a Equipe Hisex esta-
rá no estande da Hendrix Genetics 
no SIAVS, o Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura, na capital 
paulista. 

MUDANÇA POSITIVA
A avicultura de postura tem 

passado por um momento impor-
tante em sua história, no qual o 
avicultor está entendendo, de for-
ma cada vez mais clara, seu papel 
como empresário, implantando 

em sua empresa um forte sistema 
de gestão. "É dada atenção a cada 
centavo investido para a produção 
de ovos, desde a escolha de equi-
pamentos, passando pela sala de 
ovos, genética, nutrição, programa 
de vacinas, redução e qualificação 
da mão de obra, sistema de comer-
cialização de ovos, compra de ma-
térias primas e embalagens", diz 
Rezende. "Temos visto no campo 
a imensa velocidade com que o 
setor vem se adaptando e se mo-
dernizando, para fazer mais com 
menos, atendendo a um consu-
midor cada vez mais exigente com 
a qualidade do ovo que, além de 
saboroso e nutritivo, faz bem à fa-
mília", conclui o gerente da Hisex. 

Os eventos da avicultura de 
postura, têm promovido entre os 

empresários do ramo um rico diálo-
go em torno da evolução do setor. 
Cientes de que as margens de lucro 
serão cada vez menores, o fator 
gestão será fundamental para a ren-
tabilidade da empresa e isso será 
um fator de destaque em um mer-
cado cada vez mais competitivo. A 
equipe Hisex tem participado da 
maioria desses eventos, se manten-
do sempre atualizada e capacitada, 
para auxiliar com profissionalismo 
e dedicação a demanda dessa avi-
cultura cada vez mais moderna.

HISEX
Festa do Ovo 2019 #stand 09.10 e 11 
(Anexo)
E-mail: hisex.brazil@hendrix-genetics.com
Site: www.hisex.com

EQUIPE HISEX com equipe da Granja BL: comemoraçãoEQUIPE DA GRANJA LENKE feliz com a conquista
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LIDERANÇAS E CONVIDADOS NA CONBRASUL: Altino Loyola (GO), 
Airton Carneiro Junior (CE), Ricardo Santin (ABPA/IOB), Raphael Quirino - agência de 
marketing Avesso (PE), Gustavo Rezende (Hisex), Edival Veras (PE), Marinho Florêncio 
(PE), José Mário - agência Avesso (PE), Eduardo Valença (PE) e João Jorge (CE).
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Granja conquistou dois 
prêmios no importante 
Concurso de Qualidade 
de Ovos Capixaba.

WISIUM & QUALIDADE DOS OVOS

Produtor revela os segredos para uma produção 
de ovos premiada e de excelente qualidade
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A WISIUM 
A Wisium é uma das 4 maio-

res marcas de premix do mundo, 
com presença em mais de 50 
países e 11 centros de nutrição 
e desenvolvimento tecnológico 
próprios. 

A marca adota o “Espírito Wi-
sium”, que propõe a construção 
de soluções em produtos e servi-
ços de forma colaborativa, suge-
rindo, ouvindo e acompanhando 
os clientes. 

A NEOVIA
Uma das empresas líderes 

globais de nutrição animal, a 
Neovia tem faturamento anual 
global da ordem de 1,7 bilhão 
de euros. No mundo, a empresa 
conta com 8.300 colaborado-
res, 75 sites de produção e 11 
centros de nutrição. No Brasil, 
a empresa tem faturamento de 
R$1,7 bilhão por ano, 13 sites de 
produção, 2.600 funcionários e 3 
centros de nutrição.

Para oferecer aos clientes uma melhor performance, 
como a obtida pela Granja Capixaba, a Wisium im-
plementa o Egg Quality Concept. Raquel Andrade, 
gerente do Segmento Aves da Wisium, explica que 
se trata de um conceito global Wisium adaptado ao 
mercado brasileiro e formado por produtos e servi-
ços baseados em uma visão panorâmica do manejo 
de aves e ovos a partir do acompanhamento de cada 
fase de produção. “Com isso, é possível reduzir o 
descarte de ovos, otimizar o tamanho de acordo com 

as expectativas do mercado e produzir com a cor da gema ideal, assim como 
melhor altura de albúmen”, pontua Raquel. 

A Granja Capixaba, que 

tem 450.000 aves e está 

localizada no município 

de Santa Maria de Jetibá (ES), foi 

um dos destaques do Concurso 

de Qualidade de Ovos Capixaba, 

realizado pela Associação dos Avi-

cultores do Estado do Espírito 

Santo (AVES), durante a 5ª Feira 

de Avicultura e Suinocultura Ca-

pixaba (FAVESU), em junho. 

O produtor Carlos Magnus 

Caliman Berger, diretor presiden-

te da Granja Capixaba, recebeu 

dois prêmios: 1º lugar na catego-

ria Ovos Vermelhos e 3º lugar na 

categoria Ovos Brancos. “Essas 

conquistas são muito relevan-

tes, já que avaliam pontos como 

qualidade da casca do ovo e albú-

men, reconhecendo todo o nosso 

trabalho, estratégia e dedicação e 

também valorizando a nossa mar-

ca”, comemora Berger, que tem 

uma produção de cerca de 900 

caixas por dia. 

O diretor presidente da Gran-

ja Capixaba, produtor há 19 

anos, conta que diversos fatores 

contribuem para que a granja te-

nha uma produção premiada e 

de excelente qualidade. “Um dos 

principais é contar com o suporte 

da Wisium, uma empresa parcei-

ra que tem produtos de extrema 

qualidade e que oferece toda a 

assistência necessária.” 

Berger revela que utiliza o pre-

mix da Wisium em 100% da gran-

ja e que também aplica o B-Safe, 

aditivo que atua na microflora 

intestinal, controlando bactérias 

patogênicas, preservando as bac-

térias benéficas e favorecendo a 

saúde intestinal das aves. Com 

tecnologia exclusiva Wisium, o 

B-Safe ajuda, por exemplo, no 

controle da salmonela. 

“Com os produtos da Wisium, 

conseguimos um baixo custo de 

formulação e uma maior produ-

tividade. De janeiro a maio deste 

ano, tivemos, por exemplo, uma 

produção de aproximadamen-

te 140.000 caixas, superando as 

82.000 caixas registradas no mes-

mo período do ano passado”. 

WISIUM
www.wisium.com.br

CARLOS BERGER: conquistas pautadas na qualidade
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Produtor revela os segredos para uma produção 
de ovos premiada e de excelente qualidade
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O Road Show Aves 2019 da Bo-
ehringer Ingelheim passou pela região 
de Bastos (SP), no Oeste Paulista, no 
dia 28 de maio. O evento foi realizado 
em Tupã e contou com a presença 
de avicultores e técnicos das gran-
jas da região. O Road Show Aves da 
Boehringer é um conjunto de encon-
tros pelo país com especialistas em 
avicultura para discutir temas de im-
portância para cada região brasileira 
produtora de ovos.

Road Show Aves 2019 da Boehringer 
passa pela região de Bastos

Anpario divulga o adsorvente Neutox 
e o antimicrobiano Orego Stim

Em Tupã, foram realizadas duas 
apresentações técnicas. Josiane Ta-
vares de Abreu (MG), diretora e RT do 
Laboratório CDMA (MG), falou sobre 
Laringotraqueíte: Doença e tecnolo-
gias imunoprofiláticas disponíveis. O 
biólogo Victorio Augusto Chioramonte 
apresentou palestra falando sobre a 
importância da preservação do siste-
ma imune das aves para a proteção 
contra salmoneloses e enfermidades 
respiratórias. 

Josiane Tavares Abreu, Filipe Fernando, Rafael Milan, 
Victorio Chiaramonte, Emerson Godinho e Thaynara Vaz

Em abril, a Anpario reuniu produ-
tores e técnicos avícolas de Bastos 
(SP) para confraternização e pales-
tra. O objetivo foi apresentar sua 
linha de produtos eubióticos para a 
produção avícola. Cláudio Novack, 
especialista no assunto e gerente 
técnico da empresa no  Sul do país, 
falou na ocasião. 

Reginaldo Teixeira, gerente co-
mercial da empresa explicou que “o 
portfólio da Anpario tem produtos 

Poli Nutri lança nova logomarca 
e imagem empresarial

Novogen tem nova marca com 
slogan "cuidando da vida"

inovadores que contêm ácidos orgâ-
nicos, fitogênicos e aditivos à base 
de minerais que contribuem decisi-
vamente para a saúde intestinal das 
aves de produção. Com isso, o de-
sempenho produtivo das poedeiras 
sobe consideravelmente”, explicou 
Do portfólio da empresa, os mais 
conhecidos para a postura comercial 
no Brasil são o adsorvente de mico-
toxinas Neutox e o óleo essencial 
antimicrobiano Orego Stim.

Reginaldo Teixeira, gerente comercial da Anpario, explicou que o portfólio da empresa 
tem produtos inovadores que contribuem para a saúde intestinal das aves

Juntos vamos mais longe é o 
novo slogan da Polinutri, empresa 
que atua há 30 anos no mercado de 
nutrição animal, e que reformulou 
sua marca amparada na moderni-
dade e crescimento sustentável de 
uma nova fase. 

“A nova logomarca sintetiza nos-
so posicionamento de ser o melhor 
parceiro na nutrição animal. A letra 
P pode remeter a POLINUTRI®, 
mas traz consigo duas formas que, 
quando juntas, concretizam nossa 
ideia, com objetivo único: a cons-
trução de parcerias sólidas e dura-
doras”, explica Luís Gustavo Lemos, 
gerente de marketing da PoliNutri, 
profissional que há dois anos deu 

início ao projeto de posicionamento 
POLINUTRI®. 

Segundo ele, a identidade visual 
é apenas a peça final de um trabalho 
de planejamento de posicionamento 
realizado na companhia. De acordo 
com Lemos, entender o cliente é uma 
tarefa diária que direcionou todo o 
trabalho pela equipe. 

O gerente de marketing destaca 
que a conclusão deste ciclo de traba-
lho é representada pela nova marca 
que traz como slogan Juntos vamos 
mais longe. "Agora maximizaremos 
esse nosso posicionamento em uma 
escala ainda maior e de forma plural, 
não somente visando resultados zoo-
técnicos e econômicos.”

Ao lançar a sua nova identidade e slogan Cuidando da vida, a Novo-
gen confirma seu posicionamento de se manter parceira do avicultor de 
postura, mantendo seu compromisso de atender o setor com o mesmo 
sucesso que o fez nos últimos 10 anos.

Nesse período, a marca se tornou referência em genética de postura 
no Brasil, e busca ampliar seu trabalho junto ao setor, atendendo a pilares 
como cuidar de seus clientes & parceiros, suas equipes, os animais e o 
planeta. 

Mickaël Le Helloco, CEO da NOVOGEN, diz que a nova assinatura e 
seus pilares são, na verdade, apenas a expressão mais assertiva do que 
sempre nos anima. "Estando mais próximos de nossos clientes, fomos 
capazes de entender rapidamente quais seriam os critérios futuros que 
ditariam o mercado: o aumento das expectativas da sociedade, o desejo 
de ter um melhor conforto de criação ou o desempenho econômico com 
um baixo índice de consumo para um menor impacto ambiental.“
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SIAVS 2019

Encontro da postura no evento da ABPA contará com a 
presença de especialistas e de lideranças debatendo o tema.

O SIAVS 2019 está com a expec-
tativa bastante alta, já que traz 
na bagagem o sucesso das três 

edições anteriores realizadas no Anhembi 
Parque. A cada ano, o evento conta com 
mais apoio e presença de lideranças do 
setor avícola de postura e também de es-
pecialistas que abordam temas muito im-
portantes para o setor. 

Este ano, o SIAVS, que acontece entre 
27 e 29 de agosto, em São Paulo, traz em 
sua quarta edição o Simpósio Ovosite de-
batendo a exportação de ovos, sempre 
um tema polêmico que suscita debates. 
O evento acontece no dia 27 de agosto, 
às 14 horas, no auditório 9 do Salão de 
Convenções do Anhembi Parque, em São 
Paulo (SP). 

O simpósio terá como tema central Es-
tratégias para aumentar as exportações 
brasileiras de ovos. Abrindo os trabalhos, 
a palestra Avicultura de postura no Bra-
sil: cenário atual e onde podemos che-
gar será ministrada pelo especialista em 
comércio internacional, Osler Desouzart. 
A apresentação será comentada por Nélio 
Hand, secretário-executivo das Associa-
ções de Avicultores e de Suinocultores do 
Espírito Santo (AVES e ASES). 

Haverá ainda um debate com empresá-
rios de algumas das maiores empresas pro-
dutoras e exportadoras de ovos do Brasil, 
como Leandro Pinto, da Granja Mantiquei-
ra; Gustavo Crossara, da Somai Alimentos; 
e Ricardo Faria, da Avícola Catarinense, 
com a participação de Leonardo Guerini, 
da trader Four Import Export, e de Redil-
ton Bretas, da Bretas Broker. Mantendo a 
tradição, o jornalista Otávio Ceschi Júnior, 
apresentador do programa Dia a Dia Rural, 
do Canal Terra Viva, será o mediador do 
painel. 

Ricardo Santin, diretor executivo da 
ABPA e presidente do Instituto Ovos Bra-
sil, comenta que o tema é sempre de muita 
atualidade. “Com a forte elevação do con-
sumo interno, o setor produtor de ovos do 
Brasil volta seus olhos para as oportunida-
des no mercado internacional.  A pressão 
que os problemas sanitários chineses exer-
cerão no comércio internacional de pro-
teínas não deverá se restringir a cárneos.  
Também serão demandados mais ovos.  E 
o Brasil precisa estar preparado para apro-
veitar essa oportunidade.”.

O 4° Simpósio Ovosite é uma iniciativa 
da Associação Brasileira de Proteína Ani-
mal e da Mundo Agro Editora. 

Exportação de ovos é o tema do 
Simpósio Ovosite durante o SIAVS 2019

Ceva promove série 
de eventos sobre 
laringotraqueite

A Ceva Saúde Animal promoveu 
eventos regionais para debater Estra-
tégias e tecnologias para o controle 

efetivo da Laringotraqueíte Infeccio-
sa (LTI). No dia 7 de maio o encontro 

aconteceu em Bastos, no interior de São 
Paulo; no dia 9, em Itanhandu, no Sul de 

Minas Gerais; e no dia 23 de maio, em 
Santa Maria de Jetibá, na Serra Capixa-

ba. “Nosso objetivo com os eventos é 
atuarmos como fomentadores do debate 

sobre as mudanças na legislação e, 
principalmente, sobre as ferramentas e 

inovações disponíveis para prevenção 
dos prejuízos causados pela LTI nas 

granjas”, informa Felipe Pelicioni, gerente 
de produtos da unidade de aves da Ceva 
(foto acima). Segundo ele, essa doença 

pode causar significativo impacto na 
sanidade das aves e, consequentemente, 

perdas produtivas. “Por essas razões, é 
fundamental fomentar nossos parceiros 
com informações técnicas e científicas 
sobre a epidemiologia da doença, e as 
ferramentas disponíveis para a preven-
ção e controle”, destaca. Cada evento 

contou com um time de especialistas que 
apresentou aos convidados um panorama 

geral sobre a doença no Brasil, além de 
abordar melhores práticas e estratégias 

de controle. Além disso, os presentes 
conheceram os diferenciais das vacinas 

desenvolvidas com exclusividade pela 
Ceva para o controle e prevenção da La-
ringotraqueíte Infecciosa: a Vectormune 

FP LT e a Vectormune HTV LT.
Esses produtos foram criados para 

atuar com eficácia e segurança, durante 
todo o ciclo produtivo, visando àproteção 

das aves.
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