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Editorial
Os últimos meses têm reiterado à sociedade que
a palavra que rege o setor avícola é a excelência. Independente do momento, cenário ou situação, entregar um
alimento de qualidade e em quantidade para abastecer a
todos que da nossa produção dependem é a nossa missão. Enfrentamos a pandemia do novo coronavírus nesse
primeiro semestre com a determinação de que nosso trabalho é essencial para a população que já está batalhando
para superar tantos desafios.
Nesta edição da Revista Sindiavipar, dedicamos
nossa matéria de capa para detalhar os esforços do setor
ao longo desse último trimestre para manter suas atividades e a saúde dos colaboradores de nossas indústrias. O
trabalho foi conjunto e de muita sintonia entre Governo,
entidades e empresas.
Na publicação, ainda abordamos temas importantes para a avicultura como otimização dos recursos
hídricos, sanidade, mercado, especialmente o de ovos,
sustentabilidade, tecnologia, entre outros.
Gostaria de aproveitar o espaço e, em nome do
Sindiavipar, agradecer a todos os colaboradores que estão
atuando nas indústrias agroalimentícias para garantir o
abastecimento das mesas dos brasileiros, em especial aos
que se dedicam a avicultura. Além disso, reforçar nossa
gratidão aos profissionais da saúde que estão na linha de
frente no combate ao novo coronavírus.
Um abraço e boa leitura!

Anuncie na Revista Sindiavipar
marketing@sindiavipar.com.br
(41) 3224-8737
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As matérias desta publicação podem ser
reproduzidas, desde que citadas as fontes.

Domingos Martins
Presidente do Sindiavipar

Observatório

Novos mercados

Em março, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento anunciou a abertura de exportações de produtos
animais para mais oito países, além de novas autorizações de
envios para a China, Egito e Indonésia. O Egito, por exemplo,
habilitou 27 estabelecimentos avícolas brasileiros para exportação, além de renovar contratos com outras 13 empresas. Com os
novos acordos, o Brasil ainda passará a exportar material genético
de aves para o Marrocos e Emirados Árabes Unidos. Segundo
a ministra da pasta, Tereza Cristina, destinos como a Malásia e
Singapura também já estão em contato com o governo para aumentar as importações de carne de frango e bovina.

Crescimento
na produção
Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), a produção estadual
de grãos poderá chegar a 41,2 milhões de toneladas,
volume 14% superior ao da safra 2018/19 (36,2 milhões de toneladas). O levantamento mostra, ainda,
evolução da colheita da soja, que já alcançou 85%
da área estimada. Se confirmadas as estimativas,
esta será a segunda maior safra de grãos da história
do Paraná, atrás apenas do registrado em 2016/17,
quando foram colhidas 41,7 milhões de toneladas.

Encontro Sindiavipar – Fábrica de rações

InovaAvi – Chocando ideias

Data
2º semestre de 2020

Data
6 a 9 de outubro de 2020

Local
Cascavel (PR)

Local
Concórdia (SC)

Realização
Sindiavipar e Vaccinar

Realização
Embrapa Suínos e Aves

Telefone
(41) 3224-8737

Telefone
(49) 3441-0400

Site
sindiavipar.com.br

Site
inovaavi.com.br

4

sindiavipar.com.br

Fiscalização contínua

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar)
vem mantendo seus trabalhos essenciais, mesmo
com a pandemia da Covid-19. Segundo a entidade,
mais de 11.800 fiscalizações foram realizadas em
março. Dentre elas, 20,9% corresponderam à ações
de trânsito animal e 36,3% ao transporte de produtos
animais. “Nossas atividades, assim como as do setor
agropecuário, são essenciais e não podem parar neste
momento, para que os alimentos cheguem à mesa dos
consumidores, em quantidade e qualidade”, afirmou o
diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, em
comunicado oficial da entidade.

Apoio às
agroindústrias
O governo do Paraná, através do Banco Regional
de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul (BRDE)
anunciou liberação de R$ 300 milhões em crédito para
financiamento de projetos estratégicos. Entre as áreas de
destinação dos recursos, destaque para as agroindústrias,
micro e pequenas cooperativas, inovação e energias renováveis. “As instituições financeiras atuarão para alavancar os investimentos e aportar recursos para o pequeno
agricultor, o comércio e o
turismo, setores da economia que são estratégicos para a geração
de emprego”, afirmou
o governador Carlos
Massa Ratinho Junior em
nota oficial.

Gerando negócios

Benefício
estendido

Validade da Tarifa Rural Noturna é prorrogada no Paraná e
Sindiavipar atua para sua manutenção

A

Tarifa Rural Noturna, projeto que prevê desconto
de 60% na tarifa de luz
para produtores rurais entre às
21h30 e às 6h, beneficia atualmente cerca de 12 mil propriedades,
de acordo com Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab).
Em março, especificamente no dia
25, a tarifa especial seria extinta.
Ao tomarem conhecimento sobre

o caso, o Sindicato das Indústrias
de Produtos Avícolas do Estado do
Paraná (Sindiavipar) e outras entidades do setor passaram a dialogar
junto ao governo e solicitar em regime de urgência a prorrogação do
benefício.
“Neste cenário, de combate à pandemia do Coronavírus/COVID-19, que vem exigindo esforços
de toda a sociedade brasileira, para

contenção do vírus, e trazendo
grandes desafios para a gestão das
indústrias, era imprescindível solicitar a prorrogação emergencial do
programa”, explica o presidente do
Sindiavipar, Domingos Martins.
Por isso, o Sindiavipar
elaborou ofício com o pedido em
nome do setor e encaminhou à
Seab, ao Governo do Estado e à
Assembleia Legislativa do Paraná

A Tarifa Rural Noturna é mantida
por meio do benefício fiscal
na Companhia Paranaense de
Energia (COPEL)

(Alep), para que as possíveis medidas fossem adotadas. No mesmo
dia, após atuação de várias frentes
e entidades do agronegócio, a tarifa foi mantida e os seus beneficiários comunicados da decisão, pelo
Governo.
Segundo Domingos Martins,
a avicultura estaria entre os setores
mais impactados pelo encerramento do programa. “Somos o maior
produtor e exportador de carne de
frango do país, com grande importância na manutenção do desenvolvimento das cidades em que está
estabelecida. Para a manutenção
da competitividade da atividade,
principalmente neste momento,
a prorrogação era fundamental”,
complementa.

Para a manutenção
da competitividade
da atividade,
principalmente
neste momento,
a prorrogação era
fundamental

Domingos Martins,
presidente do Sindiavipar

panhando junto ao Governo e aos
órgãos competentes o andamento
do projeto para que possa contribuir com sugestões válidas ao setor. “Destacamos a importância da
participação dos associados neste
sentido. O diálogo e retornos que
recebemos das indústrias é fundamental para buscarmos melhorias
para a avicultura e lutarmos pelas
necessidades do segmento”, afirma
Martins.

Próximos passos
Atualmente, a Tarifa Rural Noturna é mantida por meio
do benefício fiscal na Companhia
Paranaense de Energia (COPEL).
Entretanto, a tendência é que o
programa passe por reformulação,
por isso o Sindiavipar segue acom-

Fale conosco
Para esclarecimento de dúvidas, solicitações ou mais informações, o Sindiavipar está à disposição para atender por meio do e-mail
(sindiavipar@sindiavipar.com.br) e
pelo telefone (41) 3224-8737.

Radar

O Paraná é um grande produtor de alimentos, e
o setor todo trabalha para garantir a comida na
mesa da população.
Carlos Massa Ratinho Junior,
governador do estado do Paraná

O agro é fundamental para o
abastecimento de nossa população
com alimentos, para que a gente
tenha paz e ultrapasse este
momento difícil que vive o
nosso país.
Tereza Cristina, ministra
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Novos conhecimentos, tecnologias
e pesquisa são peças-chaves do
desenvolvimento, e esta nova
dinâmica do agronegócio já se
reflete positivamente no setor
produtivo.
Valdemar Bernardo Jorge,
secretário estadual do
Planejamento e Projetos
Estruturantes

A sanidade é requisito fundamental
para estar presente no mercado
mundial
Norberto Ortigara, secretário
estadual da Agricultura e do
Abastecimento

Mesmo com os impactos gerados
pelo Covid-19, o setor segue
desempenhando seu papel
estratégico de auxílio à segurança
alimentar da população brasileira
e de diversas nações em
todo o mundo
Francisco Turra,
presidente da ABPA

Estamos posicionando o Estado no papel de
propulsor do crescimento sustentável
Márcio Nunes, secretário
estadual do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo

Na mídia

Unidos e fortes

Retorno de mídia - Março
Revista

2%

Comprometimento em oferecer alimento em quantidade e
qualidade esteve em pauta no primeiro trimestre

Online

A

o longo dos primeiros
três meses do ano, a
avicultura paranaense
mostrou que o seu comprometimento em produzir alimento de
qualidade e em quantidade segue
independente de qualquer cenário. A união e o compromisso do
setor estiveram em pauta neste
período. Ao todo, o retorno de
mídia do Sindiavipar nos meses
de janeiro, fevereiro e março somou mais de R$ 1 milhão, com
mais de 75 matérias veiculadas
envolvendo a entidade.
Entre os principais destaques estão os canais TerraViva e
a Rede Internacional de Televisão,
as rádios CBN Londrina e Paraná
Cooperativo, os sites especializados no segmento como O Presente
Rural, AviNews, Avicultura Industrial e Agrolink, além da Revista
Avisite e do jornal Bem Paraná.

94%

as exportações, tiveram um acréscimo de 4,71% em relação a 2018,
segundo a Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC). Para Domingos
Martins, presidente do
Sindiavipar, os nú
meros most ram que
a avicultura teve a
capacidade de trabalhar
exatamente
de acordo com a sua
demanda, para então
projetar a oferta.
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Março

Fevereiro
No mês seguinte,
as exportações para a China tiveram destaque. Em meio
a crise da Peste Suína Africana

Retorno de mídia - Janeiro

Janeiro
No primeiro mês do ano, o
Sindiavipar divulgou o balanço da
avicultura paranaense em 2019. No
período, o setor superou as expectativas e atingiu crescimento acima de 6% na produção anual, de
acordo com dados da entidade. Já

(PSA), o país asiático importou
82% mais carne de frango do
Paraná, se comparado a janeiro
de 2019, mostraram os dados da
Secex. Números igualmente positivos foram registrados nas estatísticas de exportação geral. O
estado registrou crescimento de
14,59% nos embarques de carne
de frango para o exterior. O Sindiavipar defende que os resultados refletem o trabalho contínuo
de aperfeiçoamento do setor.

Rádio

1,2%

Retorno de mídia - Fevereiro
Rádio

Jornal

1,2%

0,9%

Online

56,7%

Online

97,9%

TV

42,7%

Em março, com a pandemia do novo coronavírus atingindo
todas as regiões do país, o comprometimento da avicultura em
continuar oferecendo alimento em
quantidade e qualidade esteve em
pauta. Neste sentido, o Sindiavipar
reiterou o posicionamento nacional do setor, da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA),
esclarecendo que as empresas
do estado mantiveram suas atividades para o abastecimento das
mesas das famílias brasileiras, se
comprometendo com a garantia da
saúde de seus colaboradores
sindiavipar.com.br
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Entrevista

Novo ciclo

Rommel Barion
Presidente do Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR)

Reeleito para a presidência do InPAR, Rommel Barion destaca
importância da logística reversa para a indústria e futuro do setor

O senhor está à frente do
InPAR desde 2017. Quais os
principais avanços no setor
de logística reversa desde
então?
Com a existência do InPAR,
as empresas estão se conscientizan-

12
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do de suas obrigações com relação a
Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) e encontram aqui uma opção
segura e econômica para atender a
legislação de logística reversa. Também podemos destacar os investimentos que fizemos nas cooperativas de catadores de reciclados e o
avanço nas atividades educacionais e
pedagógicas, orientando o descarte
adequado das embalagens.

Com a reeleição, o senhor
permanecerá na presidência
do instituto até 2023. Quais
os principais desafios a serem enfrentados a partir de
agora?
O principal desafio é desenvolver serviços que sejam autossustentáveis, sempre visando o menor
custo para os nossos associados.
Também, precisamos estar sempre
bem informados com relação às possíveis mudanças na legislação. Para
isso, precisamos manter um canal
aberto de diálogo com as autoridades constituídas. É nossa obrigação
se antecipar na defesa dos interesses
das indústrias do nosso estado.

Qual o papel da avicultura
no processo de logística reversa?

Diretor da Barion Indústria e Comércio de Alimentos S.A.

A logística reversa das embalagens pós-consumo no setor avícola é um procedimento que viabiliza a reciclagem destes materiais para
as empresas, seja em seu próprio ciclo produtivo ou garantindo emprego em outros. Assim, as indústrias
podem, por exemplo, estudar embalagens para seus produtos que sejam
facilmente descartáveis em locais
adequados, inclusive com instruções
nos rótulos. Além disso, podem participar de atividades pedagógicas e
socioeducativas, promovidas ou não
pelo InPAR.

No longo prazo, em um contexto de esgotamento dos
recursos naturais, a logística
reversa permitirá que o custo
de insumos e matérias-primas
não se tornem impeditivos ao
setor industrial.

A logística reversa contribui
ao ser aplicada às embalagens no pós-consumo (após
o uso pelo consumidor final).

Avicultura
A reciclagem das embalagens
pós-consumo do setor avícola
é um procedimento que viabiliza o reúso destes materiais,
garantindo, também, empregos em outros ciclos produtivos.

Quais são suas expectativas
para o futuro do setor e do
InPAR?
Percebo que a logística reversa está cada dia mais na pauta das
empresas e da sociedade em geral.
Existe uma preocupação e um cuidado crescente com o meio ambiente
e com o consumidor final de nossos
produtos. A empresa deve se comunicar com o seu consumidor de forma que esse se sinta acolhido e que
reconheça que a empresa da qual
ele consome, faz a sua parte com
relação a preservação do meio ambiente. Por isso enxergo que o InPAR
será cada vez mais um porto seguro
para as empresas.

Mercado

Sanidade

Insumos

Foto: Gilson Abreu

C

om o crescimento da preocupação com o meio
ambiente nas empresas, o
setor se vê diante de novos desafios e possibilidades. Somente no
Brasil, 79 milhões de toneladas de
resíduos sólidos urbanos foram gerados entre 2018 e 2019, segundo o
Panorama dos Resíduos Sólidos, da
Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), divulgado no final
do ano passado.
Buscando diminuir a quantidade de resíduos sólidos produzidos foi criado, em 2017, o Instituto
Paranaense de Reciclagem (InPAR).
Nesta edição, a Revista Sindiavipar
conversou com o presidente da entidade, Rommel Barion, reeleito em
março para mais um mandato de três
anos. Entre outros aspectos, Barion
destacou a importância da responsabilidade ambiental para a indústria,
conquistas e perspectivas para o futuro da atividade de logística reversa.

Presidente do Sindicato das Indústrias de Cacau e Balas,
Massas Alimentícias e Biscoitos de Doces e Conservas
Alimentícias do Estado do Paraná (Sincabima)

Vai e volta

A logística reversa viabiliza a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, seja
em seu próprio ciclo ou em
outros ciclos produtivos.

sindiavipar.com.br
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Sanidade

Reforço na

prevenção

Posto de Fiscalização do Trânsito Agropecuário de Campina
Grande do Sul amplia segurança sanitária do Paraná

E

m fevereiro deste ano, o Governo do Estado inaugurou
o Posto de Fiscalização do
Trânsito Agropecuário de Campina
Grande do Sul, localizado na Região Metropolitana de Curitiba. A
estrutura irá permitir o aumento da
fiscalização no trânsito agropecuário e aproximar o Paraná da certificação internacional como Área Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação.
As obras para a construção
do posto se iniciaram em agosto
de 2019, tendo sido construído em
uma área de 51m². Ao todo, oito

Prevenção é
investimento. Arcar
com as despesas depois
do fato acontecido é
muito mais caro e com
prejuízos e consequências
irreversíveis
Rafael Gonçalves Dias, gerente
de Saúde Animal da Adapar
14
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profissionais técnicos da Agência
de Defesa Agropecuária do Paraná
(Adapar) irão trabalhar em regime
de revezamento no local, que será
de responsabilidade do Governo do
Paraná.
A finalização dessa unidade
era uma exigência do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para ceder o status
de Área Livre de Febre Aftosa sem
Vacinação ao estado. “Avançamos
bastante para a construção de um
ambiente sanitariamente adequado.
Quem vai trabalhar aqui nesse posto tem um papel muito relevante.
Tudo foi feito para evoluirmos e
mostrar ao mundo uma cara limpa”, avaliou o secretário estadual
da Agricultura, Norberto Ortigara.
“A conclusão desta etapa
é um avanço significativo para a
agropecuária paranaense. Essa Certificação deve refletir positivamente
na economia das três principais cadeias de proteína animal (bovinos,
aves e suínos). Outra etapa que está
em curso é a contratação de médicos veterinários e assistentes de

Tudo foi feito para
evoluirmos e mostrar
ao mundo uma
cara limpa

Norberto Ortigara, secretário
estadual da Agricultura

fiscalização”, avaliou o gerente de
Saúde Animal da Adapar, Rafael
Gonçalves Dias.
Ao todo são 33 postos nas
divisas do Estado. Qualquer caminhão que transporte animais, seus
produtos e subprodutos, de outros
estados deve passar pela fiscalização de uma dessas unidades.
“A fiscalização do trânsito
agropecuário, em especial ao transporte de aves de seus produtos e
subprodutos, permite uma imediata
ação no momento de crise, como a
entrada de alguma doença de alto
impacto. Estas doenças de alto impacto possuem poder de disseminação muito rápida. Ter o controle da
movimentação permite uma avaliação epidemiológica mais eficiente
e uma intervenção imediata”, pon-

33 postos
de autonomia
da Adapar
dentro do
Paraná

tuou Muriel Moreschi, Gerente do
Trânsito Agropecuário da Adapar.
Dessa forma, o Paraná
deve receber até maio de 2021 a
cerificação da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como
área livre de aftosa sem vacinação.

Esse status sanitário não irá beneficiar somente a pecuária paranaense, mas também toda a cadeia
de proteína animal no estado. Isso
porque reforça que os cuidados
para a não aparição de patógenos
nesses animais são cumpridos dentro do Paraná.
“A Defesa Sanitária carece de investimento contínuo. Temos exemplos em outros países e
no próprio Brasil, do quanto uma
doença de alto impacto pode causar na saúde pública e na economia. Prevenção é investimento.
Arcar com as despesas depois do
fato acontecido é muito mais caro
e com prejuízos e consequências
irreversíveis”, finalizou Gonçalves
Dias, Gerente de Saúde Animal da
Adapar.

Inauguração do Posto de
Fiscalização do Trânsito
Agropecuário de Campina Grande
do Sul, que aproxima o Paraná da
certificação como Área Livre de
Febre Aftosa Sem Vacinação

Sanidade

a diferença, inclusive, contra a contaminação cruzada. Além disso, é
preciso garantir que esse elemento
não seja um meio de contaminação
no processo de abate.
“A produção de carne segura envolve ações diretas como
medidas de biosseguridade, controle de reservatórios e boas práticas agropecuárias e de manipulação. Dentro disso, é importante
também se atentar à água que será
utilizada no processo”, detalha a
professora.

Liris Kindlein, durante o
VI Workshop Sindiavipar à
convite da BTA Aditivos

Tecnologia

Controle

Sanitário

O monitoramento de todas as etapas do processo
produtivo é fundamental para obter um alimento seguro

P

ara manter os bons resultados nos frigoríficos, as
indústrias avícolas prezam pelos requisitos de segurança alimentar, bem como, por um
produto de alta qualidade. Para
a médica veterinária e professora da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), Liris K
 indlein, o controle sanitário
deve acontecer em todas as eta16
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pas do processo de abate de aves.
Convidada pela BTA Aditivos, a profissional palestrou na
última edição do Workshop Sindiavipar sobre o assunto. “O sucesso do alimento é baseado no
monitoramento e garantia de qualidade de todas as operações do
processo produtivo. Sendo assim,
esse controle deve ser rígido o
bastante para garantir a qualidade

e comercialização de um alimento
seguro”, destaca a professora.

Qualidade da água
A água a ser utilizada na
fase operacional e pré-operacional
também pode influenciar a sanidade do processo. É importante que
os abatedouros tenham atenção redobrada com esse fator. De acordo
com Liris, a qualidade da água faz

Liris destaca também a
importância das tecnologias nesse
processo. É importante implantar,
nas etapas de processamento de
abate de aves, ferramentas atualizadas e novos produtos que possam auxiliar no controle sanitário,
tendo em vista o surgimento de
bactérias multirresistentes que estão ocorrendo.
“Para garantir a comercialização de qualidade, devemos realizar a busca por inovações tecnológicas que são fundamentais para
um controle sanitário eficiente nos
diferentes processos de abate de
aves”, relata a especialista.

Mercado externo
É preciso se atentar também às exigências de quem importa esse produto. Para isso, o
setor tem investido ainda mais no
aperfeiçoamento dos sistemas de
controle de qualidade na cadeia
produtiva, em especial na indústria frigorífica. Nesse contexto,

O sucesso do alimento
é baseado no
monitoramento e garantia
de qualidade de todas as
operações do processo
produtivo
Liris Kindlein, médica
veterinária e professora
da UFRGS

o sistema de Análise de Perigos
e Pontos Críticos de Controle
(APPCC) visa avaliar de forma
contínua e sistemática a qualidade
do processo e do produto final por
meio do controle e monitoramento
de perigos.
Segundo Liris, para os perigos identificados são definidas
medidas preventivas para sua eliminação ou redução e são implementados sistemas de garantia da
segurança do alimento tais como
controle de pragas, boas práticas
de fabricação e de laboratório,
programa 5S de controle de higie-

ne e sanitização, especificações
técnicas de insumos e procedimentos padronizados para garantir
as ações sistemáticas de controle.
“Muitos monitoramentos
são realizados por meio de avaliação de análise de riscos e indicadores microbiológicos que
sugerem a presença de patógenos
ou deterioradores potenciais, indicando inadequadas condições
sanitárias na manipulação, processamento, produção ou armazenamento”, diz Liris Kindlein.
A especialista ainda alerta
para as demandas de alimento do
futuro, que devem crescer, juntamente com a população. Para isso,
é preciso considerar que a produção da proteína animal deve ser
em quantidade e qualidade. Nesse
caso, tentando diminuir ao máximo as perdas que ocorrem durante
todas as etapas do processo produtivo do frango de corte. Com
isso, a produção avícola só tende
a melhorar nos próximos anos.

De acordo com Liris, 7 aspectos devem ser
considerados primordialmente no abate de frango:
•
•
•
•

O controle de matéria-prima (ave viva);
Os pontos de controle sanitário e estratégias possíveis;
As combinações das diversas tecnologias disponíveis à indústria;
Os diferentes tipos de agentes antimicrobianos usados para desinfecção e sanitização;
• O monitoramento e controle de variáveis;
• Os programas de qualidade e de autocontrole aplicáveis na indústria frigorífica;
• Os fatores que interferem na qualidade da água utilizada no processo operacional e pré-operacional.
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Saúde

Prevenção
que salva

Adotar medidas simples recomendadas pelos órgãos de saúde
auxilia na contenção da Covid-19

R

egistrada pela primeira vez
ao final de 2019, a doença
Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, chegou ao
Brasil em fevereiro. A doença já está
presente em todos os continentes, exceto na Antártida, e já atingiu mais
de 3 milhões de pessoas, de acordo
com a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Entretanto, medidas simples
de prevenção são as grandes aliadas
da população para combater a disseminação do vírus.
Entre as principais recomendações do Ministério da Saúde para se
proteger estão: lavar com frequência
as mãos com água e sabão, ou então
higienizar com álcool em gel 70%; ao
tossir ou espirrar, cubrir nariz e boca
com lenço ou com o braço, e não com
as mãos; evitar tocar olhos, nariz e boca
com as mãos não lavadas; evitar abraços, beijos e apertos de mãos; não compartilhar objetos de uso pessoal, como
talheres, toalhas, pratos e copos; evitar
circulação desnecessária nas ruas e utilizar máscaras caseiras ou artesanais
feitas de tecido em situações de saída
de sua residência [Todas as recomenda18
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O Ministério indica
lavar com frequência
as mãos com água e
sabão, ou então
higienizar com álcool
em gel 70%

ções podem ser encontradas no site da
entidade: coronavirus.saude.gov.br].
Ainda caso alguém se sinta
doente, apresentando sintomas de gripe, a orientação do Ministério é que
evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes
crônicos e fique em casa por 14 dias.
Além disso, só procurar um hospital
de referência se estiver com falta de
ar. No site da pasta, criado especificamente para o coronavírus – coronavirus.saude.gov.br – também é possível
encontrar a lista de hospitais e postos
de saúde que prestam atendimento em
seu estado/município.

Por isso é importante
estar atento aos
sintomas. Confira quais
são os mais comuns:
• Tosse;
• Febre;
• Coriza;
• Dor de garganta;
• Dificuldade para respirar.
Vale destacar que o diagnóstico
da Covid-19 é realizado
primeiramente pelo
profissional de saúde.

Ações desenvolvidas

Desde 2009, a BRF realiza
consultas internas e externas,
que fundamentam as políticas
de sustentabilidade da
companhia

Desenvolvimento

sustentável

Implementando processos diversos de ecoeficiência, BRF otimiza
cadeia produtiva com foco na preservação do meio ambiente

E

m um mundo cada vez mais
preocupado com as questões
de sustentabilidade e uso
consciente de recursos, as agroindústrias podem desempenhar papel
decisivo. Para além de suas instalações, o que se vê é uma maior atenção aos impactos nas comunidades,
meio ambiente e 
b em-estar dos
20
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consumidores, unida à gestão estratégica. Estes conceitos vêm, desde
os anos 2000, norteando as ações
da BRF, companhia de alimentos
que conta com 35 unidades produtivas no Brasil, Ásia, África, Oriente
Médio e América Central. No Paraná, o conglomerado conta com
quatro unidades no Oeste, Centro e

Sudoeste do estado.
“A incorporação de critérios de sustentabilidade à gestão e
à estratégia é uma jornada permanente, que busca antecipar transformações de mercado e preparar a
companhia para capturar oportunidades. Temos profissionais específicos aos temas de meio ambiente,

bem-estar animal, responsabilidade social e instrumentos de mercado para o tratamento dedicado a
cada eixo de impacto. Além disso,
anualmente, renovamos e buscamos parcerias com instituições de
pesquisa, ONGs e universidades
para a melhoria contínua e inovação
dos nossos processos”, explica a
gerente executiva de sustentabilidade da BRF, Mariana Modesto.
Os projetos desenvolvidos
pela companhia incluem o setor de
bem-estar animal, com monitoramento do conforto térmico, manejo
de luz, qualidade da água e espaço extra no alojamento. E também
projetos de ecoeficiência, por meio
da gestão sustentável de recursos
naturais, eficiência energética, tratamento de efluentes e resíduos,
e redução de emissão de gases de
efeito estufa, entre outros.

Estas práticas estão presentes em todas as unidades da BRF,
com destaque para ações desenvolvidas nas plantas paranaenses. “Na
cidade de Francisco Beltrão, modernizamos o sistema de tratamento
de efluentes. A tecnologia empregada consiste no tratamento por
lodos ativados, que não produzem
odor e nem aerossóis, com ligação
direta à preservação ambiental das
comunidades vizinhas. Com a operação deste novo sistema, a unidade deixará de emitir mais de 2.200
toneladas de dióxido de carbono”,
ressalta a gerente executiva.
Além disso, em 2019 a companhia realizou testes com carros
elétricos, visando a possível implantação destes nas operações logísticas no país. “Os testes com carros
elétricos têm por objetivo viabilizar
o uso de fontes alternativas de energia dentro da nossa cadeia. Identificamos as possíveis alternativas
de mobilidade versus os impactos
ao meio ambiente. Começamos na
frota de carros comerciais utilizados pela companhia na cidade de
São Paulo e pretendemos continuar
os estudos ao longo de 2020, para
avaliar a possibilidade de incluir
este sistema na nossa frota”, conta
Modesto. Durante a fase de testes,
o carro fez um percurso de aproximadamente 2500 km e houve redução de 95% de emissões de gases
de efeito estufa (GEE) pelo uso do
veículo.
Para a executiva, a adoção
destas práticas pode caminhar alinhada aos planos de negócio, co-

locando as agroindústrias como
promotoras do desenvolvimento
sustentável. “O tema ecoeficiência
não se trata de um cenário futuro, e
sim um cenário presente. Na nossa
visão, a indústria mundial de proteína animal deve ter como prioridade ofertar alimentos seguros e de
qualidade à população que cresce
no mundo todo. E isso transcende
a atuação da empresa em ser uma
abatedora e/ou processadora, o que
significa atuar de maneira ética, eficiente e responsável desde a produção do grão que alimenta os nossos
animais até o produto final na mesa
dos consumidores”, finaliza.

BRF Global
Fundação

1934
Colaboradores

90 mil

Produção (ano)

4,9 mi de ton
Operações

América do Sul e
Central, Ásia, África,
e Oriente Médio
Unidades no Paraná

Toledo, Dois Vizinhos,
Francisco Beltrão, e
Carambeí
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Direito

Carteira de

trabalho 2.0
CTPS Digital permite que empresas atualizem informações
trabalhistas com menos burocracia e de forma virtual
Todas as informações trabalhistas
devem ser relatadas dentro da
plataforma do eSocial

T

odas as empresas que estejam
enquadradas na plataforma
do eSocial (ver box na página
seguinte) podem utilizar a Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Digital. O documento virtual permite
menos burocracia e atualizações mais
rápidas pelas empresas, dando maior
segurança também aos colaboradores,
22
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que podem ver de forma online as atualizações dos seus dados trabalhistas.
“A CTPS Digital foi criada,
não como uma alternativa à CTPS Física, mas um substituto necessário e
obrigatório do documento físico. Caso
a empresa se sujeite ao eSocial, as anotações em CTPS Física como admissão,
demissão e atualizações deixam de ser

obrigatórias, devendo ser realizadas exclusivamente na CTPS Digital, observados os prazos previstos no artigo 29 da
CLT, sendo, portanto, dispensáveis as
anotações no documento físico”, explica o advogado Tiago Duarte da Silva,
do escritório Araúz & Advogados.
Desde setembro de 2019, a
Carteira de Trabalho Digital utiliza os

dados enviados pelas empresas ao
eSocial, sendo dispensada dessa forma
um retrabalho dos setores de recursos
humanos para atualizar o documento.
Caso haja algum erro nas informações,
os trabalhadores devem comunicar aos
seus empregadores, que por meio da
própria plataforma devem fazer as alterações necessárias.
Além disso, todas as informações trabalhistas devem ser relatadas
dentro da plataforma do eSocial. Por
exemplo, caso um funcionário tenha
sido promovido e seu contrato de trabalho foi alterado, esse registro tem que
ser relatado no sistema, que automaticamente irá repassar para a Carteira de
Trabalho Digital.
Mas esses dados não ficam
disponibilizados em tempo real para os
colaboradores. Isso porque as atualizações podem ser enviadas da empresa
para o eSocial até o dia 15 do próximo
mês vigente, com exceção de rescisão
de contrato que deve ser comunicado em no máximo 10 dias corridos.
Dessa forma é importante que os departamentos de recursos humanos comuniquem os funcionários para evitar
qualquer tipo de mal-entendido dentro
da companhia.
“Todo cidadão brasileiro com
CPF já possui uma Carteira de Trabalho
Digital. Não é necessário pedir a emissão do documento. Para quem nunca
trabalhou com registro em carteira,
o documento digital aparece apenas
com dados pessoais de qualificação
civil. Essa nova versão é um substituto
completo e obrigatório da CTPS Física,
observando os mesmos critérios e normas a respeito das anotações”, finalizou
Duarte da Silva.

Colaboradores podem acompanhar com
maior transparência as informações
repassadas pelo seu empregador para o
Governo Federal

O que é o eSocial?
É um novo sistema de registro, elaborado pelo Governo Federal,
para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores. As empresas podem executar
por meio da plataforma 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
Todas as informações coletadas pelas empresas vão compor um
banco de dados único, administrado
pelo Governo Federal, que abrangerá
mais de 40 milhões de trabalhadores
e contará com a participação de mais
de 8 milhões de empresas, além de
80 mil escritórios de contabilidade.
Para os trabalhadores, a
plataforma traz maior transparência
referente às informações de seus
contratos de trabalho. Além disso, o
sistema também irá registrar os pagamentos efetuados, assim como as
informações referentes à sua condição de trabalho, tais como as carac-

terísticas do local que desempenha
suas funções e os tipos de riscos aos
quais está exposto.

Como acessar a
Carteira de Trabalho
Digital?
• Cadastre-se no site acesso.
gov.br. Será solicitado dados
como nome, CPF e data de
nascimento;
• Responder ao questionário
sobre a trajetória de trabalho;
• Trocar a senha temporária
enviada automaticamente pela
plataforma;
• Entrar no site servicos.mte.
gov.br/ ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível nas plataformas Android e iOS);
• Com o login e a nova senha
entrar na plataforma.
Fonte: Ministério do Trabalho
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Solidariedade e
abastecimento
Setor avícola mantém suas atividades durante
pandemia prezando pela saúde dos colaboradores
e alimentando os brasileiros

A

pandemia da Covid-19, doença que chegou ao Brasil
ao final de fevereiro, tem
mudado a rotina das pessoas e empresas ao redor do mundo. Em meio
à quarentena para a contenção do
vírus, grande parte da população
permanece em suas casas e diversos comércios foram fechados para
diminuir a circulação de pessoas e
reduzir a possibilidade de contágio.
Entretanto, serviços considerados
essenciais mantém suas atividades,
para que as pessoas tenham acesso
a produtos que supram suas necessidades básicas: como remédios e
alimentos.
Neste cenário, a avicultura paranaense se mantém firme na
missão de alimentar os brasileiros e
tem como prioridade a saúde de seus
colaboradores. Sendo assim, adotou
diversas medidas para reduzir riscos de propagação antes mesmo da
quarentena. “As atividades no segmento sempre contaram com rígidos
padrões de higienização em todas as
áreas do processo produtivo, ações
que vêm sendo reforçadas neste
período”, destaca o presidente do
Sindicato das Indústrias de Produtos
Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar), Domingos Martins.
Visão compartilhada pelo
presidente da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra. Segundo ele, muitos dos
cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelo
Ministério da Saúde já eram aplicados pelas agroindústrias brasileiras,
mas foram cuidadosamente reforçados. A presença do médico do

No caso da
agropecuária, a união
é importante, para que
haja a conscientização
e um esforço
concentrado para não
parar a produção
Norberto Ortigara,
Secretário da Agricultura e
do Abastecimento

trabalho nas unidades frigoríficas,
a proibição de circulação de pessoas externas, uso de uniforme obrigatório cobrindo a maior parte do
corpo possível, entre outras regras
para manutenção da biosseguridade
estão entre as medidas que já eram
aplicadas no setor.

Novas medidas
De acordo com Turra, algumas das ações tomadas de imediato, especificamente para a prevenção ao novo coronavírus, foram o
afastamento de todos os colaboradores identificados como grupo de
risco, verificação constante de temperatura corporal e intensificação
das orientações e de vigilância ativa
nas unidades frigoríficas [Verificar
mais medidas no box da página 29].
"A saúde das equipes e a oferta de
alimentos são prioridades indiscutíveis", reforça Turra.
Além desta atuação para
ajudar na redução do contágio, o
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep),
Carlos Valter Martins Pedro, desta-
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ca ainda que houve, por parte dos
governos, medidas de apoio às indústrias de todos os setores, com
anúncios de iniciativas nas áreas
de crédito, tributária e trabalhista, entre outras, para minimizar os
impactos financeiros nas empresas.
“Estamos muito à mercê dos governos estadual e federal, que estão
fazendo o máximo nessa situação
de crise, que também é inusitada
para eles. Temos dois pontos fundamentais: a preservação da saúde e
da vida do nosso trabalhador da indústria, e a preservação do negócio e
do emprego do nosso trabalhador”,
complementa.
Para o Secretário da Agricultura e do Abastecimento, Noberto
Ortigara, o controle da doença exige
muito de cada pessoa no mundo inteiro, pois cada um é potencial disseminador para centenas de outras

Uma das entregas
do programa
Merenda Escolar
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R$ 20 mi
serão
destinados
ao programa
Compra Direta
Paraná

pessoas. “No caso da agropecuária,
a união é importante agora, para que
haja a conscientização, além de um
esforço concentrado para não parar
a produção, o que seria ruim para o
abastecimento da população e catastrófico para a manutenção da renda do produtor”, destaca Ortigara.

Conversa entre as partes
O diálogo entre o setor
produtivo, as autoridades e órgãos
governamentais tem sido frequente
para definição das melhores estratégias. Foi por meio destas conversas,
após pedido do Sindiavipar, que a
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab) criou o
Comitê Especial de Monitoramento
dos Impactos da Pandemia da Covid-19 na agropecuária do Estado do
Paraná.
Além disso, regionalmente
a avicultura também está representada no Comitê de Crise da Federação das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep). “Neste sentido, ressalto a necessidade da participação
dos associados. A conversa que
estabelecemos e os retornos que
recebemos das indústrias avícolas
são a base para buscarmos maneiras de vencer a pandemia”, afirma
Domingos Martins.
Nacionalmente, a ABPA está
inserida em diversos comitês estaduais e federais, além de organizações
com o Instituto Pensar Agro (IPA),
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e outros. Além disso, a entidade também constituiu diversos comitês internos, envolvendo equipes

Saúde das equipes e
a oferta de alimentos
são prioridades
indiscutíveis

Francisco Turra,
presidente da ABPA
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técnicas, de logística, comunicação,
relações institucionais, inteligência
de mercado e outras áreas, para que
juntamente aos seus associados, sejam definidos e constantemente atualizados protocolos com orientações
relativas ao trabalho no frigorífico,
transporte e manuseio de alimentos,
uso de máscaras e demais orientações setoriais para a preservação da
saúde dos colaboradores e de todos
os envolvidos no sistema produtivo.
As orientações estão disponíveis no
site da Associação (abpa-br.org/tecnico).

Sistema Fiep disponibilizou
técnicos para trabalhar
na manutenção de
respiradores mecânicos

Apoio à população
A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), em
parceria estreita com outras entidades agropecuárias, têm investido e
apoiado programas para auxiliar a
população durante a pandemia do
novo coronavírus. Desta forma, diversas famílias em situação de vulnerabilidade social serão atendidas
pelos programas: Compra Direta
Paraná, Cartão Comida Boa, Leite
das Crianças e o Merenda Escolar.
O Compra Direta Paraná irá
destinar R$ 20 milhões em compras diretas para redes socioassistenciais, restaurantes populares,
cozinhas comunitárias, bancos de
alimentos, hospitais filantrópicos e
outros. O Cartão Comida Boa destina o valor de R$ 50 para pessoas
mais vulneráveis comprarem alimentos em mercados credenciados
pela Seab. Já o Leite das Crianças
e Merenda Escolar deve beneficiar
cerca de 230 mil alunos inscritos no
Programa Bolsa Família.
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Assim que a crise provocada pela pandemia se aprofundou, o
Sistema Fiep também se mobilizou
para auxiliar a indústria e a sociedade paranaenses. “Cada uma de suas
instituições, dentro de suas expertises, passou a atuar na busca por soluções para minimizar os impactos
para as empresas, além de colaborar
no esforço de combate ao vírus”,
explica o presidente da Fiep, Carlos
Valter Martins Pedro. Entre as ações
destacadas, promovidas pelas unidades do Sistema e pelos Institutos
Senai de Tecnologia e Inovação, estão a produção de itens como álcool
gel e máscaras de proteção, distribuídas para profissionais de saúde e
para indústrias, e a disponibilização
de técnicos para trabalhar na manutenção de respiradores mecânicos,
para que pudessem ser devolvidos
a hospitais paranaenses.
“A instituição também tem
apoiado, com seu conhecimento e

com recursos financeiros, o desenvolvimento de soluções inovadoras
que ajudem no combate à pande-

230 mil

alunos inscritos
no Programa
Bolsa Família
devem ser
beneficiados
pelo Leite das
Crianças e
Merenda Escolar

mia. Já a Fiep mobilizou centenas
de indústrias para que adaptassem
suas linhas de produção e passassem a fabricar itens demandados
pela área de saúde, como máscaras
e aventais hospitalares. Para ajudar
nesse esforço, a entidade realizou
um investimento de R$ 650 mil para
a compra de 24 toneladas do chamado Tecido Não Tecido (TNT)”,
detalha Martins Pedro.

Impactos
Mesmo diante deste cenário
de adequação e medidas de apoio
às indústrias, é inegável que pandemia da Covid-19 trouxe e trará
impactos para diversos setores. “O
mundo todo não esperava uma pandemia dessa proporção. A indústria
em geral entrou em um estado de
recesso. Para o setor agroalimentar,
porém, os impactos foram menores,
visto que seu produto é um item essencial para as pessoas. Obviamen-

te alguns produtos tiveram redução
de consumo, mas principalmente
os alimentos básicos, como é o caso
das carnes de frango, seguiram com
a demanda elevada tanto no mercado interno como no mercado externo”, explica o presidente da Fiep.
Na avicultura, especificamente, Domingos Martins destaca
que o primeiro trimestre do setor
paranaense foi positivo com acréscimo nos volumes de produção e
exportação. “Isso porque tivemos a
capacidade de trabalhar exatamente de acordo com a nossa demanda,
para então projetar a oferta. Além
disso, as indústrias avícolas do estado e brasileiras já desenvolvem
um trabalho de excelência no que
se refere à qualidade e à sanidade”,
relata.
Sobre expectativas para
os próximos meses, o presidente
destaca que é necessário avaliar
diariamente, pois o cenário é de vo-

latilidade. Pelo frango ter um ciclo
produtivo mais rápido se comparado ao de outras proteínas, o mercado possui maior variação, apresentando diferenças ao longo das
semanas. “Dessa maneira, observamos, atualmente, um cenário de
equilíbrio no setor”, complementa.
Martins Pedro também reforça a importância da indústria
agroalimentícia como um todo, incluindo a avicultura, para a sociedade. “Neste momento, por mais
que boa parte da população esteja
em casa, as pessoas continuam se
alimentando, e quem supre essa necessidade é a indústria de alimentos. Além disso, esse setor é fundamental para a economia do Paraná,
em termos de geração de riquezas
e, principalmente, na geração de
empregos e renda. Por isso, ele terá
papel importante para amenizar os
efeitos dessa crise econômica em
nosso estado”, aponta.

Confira algumas das medidas adotadas pela
avicultura na prevenção à Covid-19:
• Afastamento dos colaboradores identificados como grupo de risco;
• Elaboração e distribuição de conteúdos explicativos sobre processos de higienização em diferentes formatos;
• Higienização de todos os ambientes dentro e fora do frigorífico,
como o transporte e outros;
• Adoção de medidas para impedir aglomerações em ambientes internos e externos da empresa;
• Atenção especial aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
• Medição diária da temperatura de todos os colaboradores e acompanhamento médico junto aos funcionários;
• Apoio aos caminhoneiros, responsáveis pela distribuição do alimento produzido.
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Logística

Parceria pela

qualidade

Licitação de seis novas áreas permite maiores investimentos em
diversos segmentos de cargas no Porto de Paranaguá

D

e 2012 a 2018, o Governo
Federal centralizou em Brasília a realização dos processos de licitação para investimentos
privados em instalações portuárias
dos portos brasileiros. Porém, há pouco menos de dois anos, voltou a permitir que essas competências fossem
novamente delegadas às respectivas
administrações portuárias, seguindo a
Portaria 574/2018.
Na vanguarda nacional, em
agosto de 2019, os Portos do Paraná
foram os primeiros do Brasil, e seguem sendo os únicos, a obterem tal
conquista. Desde então, a empresa pública paranaense está apta e avançando na realização dos procedimentos
licitatórios para novos arrendamentos,
gestão dos contratos e a fiscalização
da execução dos mesmos.
“Esse processo faz com que
essas informações possam ser ofertadas e demonstradas, ao mercado, a
qualidade e vantagens desses serviços
nos Portos do Paraná. Acho que o setor portuário conseguiu, ao longo dos
anos, essa retomada do reconhecimento para que grandes investidores olhas30
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sem com mais credibilidade ao país”,
explicou o diretor-presidente da Portos
do Paraná, Luiz Fernando Garcia.
A partir da orientação do
plano nacional de logística portuária,
que exige uma análise para 50 anos
para o setor, a empresa pública tem
um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) que divide a área
portuária em zonas de diferentes interesses (segmentos) e monta um estu-

R$ 1 bi

de investimentos
na infraestrutura
para o setor de
carnes foram
feitos nos
últimos anos

do de viabilidade econômica e as minutas de contrato e licitação. Quando
uma licitação de área é realizada, esta
é submetida a consulta e audiência
públicas para que a sociedade possa
opinar sobre o processo, pelo prazo
de 45 dias.
O documento final tem que
ser aprovado pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (ANTAQ)
e pelo Tribunal de Contas da União
(TCU). Antes do processo licitatório
ser publicado na Bovespa para lances
públicos, respeita-se o período de 100
dias (entre a publicação e a realização
da sessão pública, do leilão). Toda empresa interessada deverá seguir regras
para investimento e movimentações
de cargas definidas em estudo aprovado pelo TCU.
“Os interessados em investir na área portuária olham o todo momento atual e futuro –, sendo os
contratos de 25 a 35 anos, podendo
chegar a 70 anos, contada a prorrogação. Nós faremos licitações de seis
novas áreas, uma muito em breve para
uma área de veículos. Também teremos uma grande área de líquidos para

ser explorada, uma área de carga geral
e mais três áreas de granel (sólido vegetal) para exportação, além de uma
área de carga geral e açúcar ensacado”, pontuou Garcia.

Setor de carnes teve
licitação recente
Especificamente para o setor
de carnes, nesse plano atual ainda não
há previsão de investimentos em novas
áreas. Porém, atividades relacionadas a
esse núcleo passaram por dois processos licitatórios nos últimos 25 anos,
o primeiro em 1998 e o segundo em
2017. Neste último, a expansão do Terminal de Contêineres de Paranaguá,
principal saída das carnes paranaenses, foram investidos R$ 1 bilhão pelo
setor privado em novas estruturas. As
obras foram finalizadas no segundo
semestre de 2019.

As condições para
movimentar essas cargas
aqui pelo Porto de
Paranaguá são
as melhores do país
Luiz Fernando Garcia,
diretor-presidente da Appa

“A carne sai pelo contêiner,
já saindo processada e refrigerada. As
condições para movimentar essas cargas aqui pelo Porto de Paranaguá são
as melhores do país. Nenhum outro
porto do país tem a mesma estrutura e eficiência. Não nos restringimos
apenas à área portuária, mas também
observamos as melhores práticas e
condições, tanto no acesso rodoviário
quanto ferroviário para que as cargas

cheguem de uma forma organizada,
alinhada com o fluxo dos navios”, finaliza Garcia.
As ações dos Portos do Paraná foram elogiadas pelo ministro da
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que
apontou a tendência de crescimento
do setor para os próximos anos.
“Os leilões do ano passado tiveram outorga mínima de R$ 1
porque o nosso interesse é gerar investimentos, que ultrapassaram R$ 1
bilhão. Também assinamos 29 contratos de adesão de terminais privados,
o que gerará mais R$ 3,3 bilhões no
setor. O prejuízo dos portos brasileiros
reduziu em 17 vezes no ano passado
porque eles passaram a bater recordes
de movimentação como em Santos e
Paranaguá”, apontou o ministro durante evento no Porto de Paranaguá para
a Agência Estadual de Notícias.

Processo de
licitação é
realizado pela
Bovespa e permite
lances públicos por
100 dias

Sustentabilidade

Água para todos
Uso racional desse insumo auxilia na redução dos custos de
produção e a fomentar uma sociedade mais sustentável

A

atenção ao uso racional
dos recursos hídricos
cresce cada vez mais
dentro das indústrias avícolas do
Paraná. Como forma de auxiliar
as empresas a adotarem práticas
para reduzirem esse consumo, o
Sindiavipar criou o Comitê Técnico de Sustentabilidade de Recursos Hídricos do Paraná, com
objetivo de fomentar ideias e
criar um núcleo de debates para
o setor.
Essa reflexão é essencial
pois segundo estudo da Agência Nacional de Águas (ANA)
e do Fundo das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação
(FAO), a cada 100 litros de água
tratada produzida no Brasil, 72
vão para o agronegócio. O setor
avícola já se encontra na vanguarda dessa questão, tendo um
consumo médio de água 80%
menor, além de gerar 60% menos resíduos que outras proteínas animais.
Para o presidente do Sindiavipar, Domingos Martins, é
importante que haja uma maior
união entre empresas, governo e
sociedade para que seja possível
passar por essa questão. “Nós
32
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temos que apontar as necessidades e finalidades para buscarmos
os recursos. Com as peças bem
montadas, aí podemos buscar a
sensibilidade do governo. Já existem alguns projetos bem interessantes nessa área. Mas o primeiro
passo deve ser sempre analisar o

que estamos pensando e o que
queremos”, explicou Martins.
A preocupação é compartilhada pelo coordenador Estadual de Sustentabilidade do
Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná-Iapar-Emater
(IDR-Paraná), Benno Doetzer,

que avalia que a redução na disponibilidade de água também
pode gerar diversos impactos
ambientais e sociais.
“Com o processo intensivo de uso das águas como um
recurso hídrico, fundamental
para o apoio às atividades econômicas, e com uso intenso dos
solos agrícolas, ocorreu um rebaixamento do lençol freático
ocasionando problemas ambientais que exigem uma recuperação. Estes passivos ambientais
podem ser recuperados através
de ações técnicas em manejo e
conservação de solos”, explicou
Doetzer.

Já existem alguns
projetos bem
interessantes
nessa área
Domingos Martins, presidente
do Sindiavipar

Ações governamentais
A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab)
foca em sua gestão ambiental
a importância do uso racional
e sustentável dos recursos hídricos, além da importância da
captação e armazenamento de

A captação e armazenamento
de água pluvial e instalações
para o reuso da água
são formas de diminuir a
utilização desse recurso

águas pluviais, o reuso da água
e também a atenção com os mananciais de captação e abastecimento de água.
Mas para que os produtores r urais e as indústrias do
agronegócio possam ser mais
assertivos nessas medidas, o
saneamento básico em todas as
propriedades do campo é fundamental. O acesso à água tratada permite que essas famílias
evitem o despejo de dejetos em
mananciais e lençóis freáticos,
além de garantir maior conforto,
segurança e qualidade de vida
para essas pessoas.
Dent ro dessa questão, a
Seab criou o Programa Microbacias que p er mitiu o acesso
à água com 185 p o ços artesianos em todo o Estado. Out ro
investimento tem sido feito em
conjunto com a Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo (Sedest), p or meio do Programa
Descomplica Rural, que p ermite p or meio de ações relacionadas ao licenciamento ambiental, aux iliar os produtores
a conseguirem maior sustentabilidade nos processos produtivos, ent re eles o uso racional de
recursos hídricos.
“A água é um recurso
que tende a se extinguir ou diminuir muito. Nós queremos nos
antecipar ao uso desmedido e
verificarmos junto das instituições que regem as nossas atividades para que otimizem essa
utilização”, finalizou Martins.
sindiavipar.com.br
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Tecnologia

Praticando

InovaAvi
Chocando Ideias

inovação

Inscrições

Até 16 de julho, no site
do evento

Realizado pela Embrapa, InovaAvi estimula a criação de
soluções para a cadeia de produção avícola

U

m desafio tecnológico
para estimular o desenvolvimento de soluções que
melhorem a produção avícola. Esta
é a proposta do InovaAvi, iniciativa
da Embrapa Suínos e Aves que reunirá universitários, startups e pesquisadores na sede da entidade, em
Concórdia (SC), no mês de outubro.
Divididos em equipes, os participantes poderão apresentar projetos
nas áreas de genética, bem-estar

A nossa avicultura
exige a geração
constante de
novidades. É a
inovação que garante
a sustentabilidade
da atividade

Cassio Wilbert,
coordenador-geral do
InovaAvi
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animal, sustentabilidade, sanidade e agroindústria. Entre os temas
abordados, estarão “melhoria de
carne para produção industrial e
in natura”, “aviários biosseguros e
autossustentáveis” e “Detecção de
problemas na produção de aves
sem uso de antibióticos e resistência antimicrobiana”, por exemplo.
Segundo o analista da Embrapa e coordenador-geral do InovaAvi, Cassio Wilbert, o evento
busca promover a troca de saberes
e competências, além de conectar
os desenvolvedores dos projetos às
empresas, contribuindo para que as
ideias sejam aplicadas no mercado.
“A nossa avicultura exige a geração
constante de novidades que resolvam os seus problemas com vantagens sobre as tecnologias atualmente estabelecidas. É a inovação que
garante a sustentabilidade da atividade. Acreditamos que o principal
impacto estará ligado, também, à
atração de novos talentos para o setor. Queremos que passem a pensar
nos nossos problemas e como os

seus saberes podem ajudar”.
O especialista ainda explica
que eventos como o InovaAvi, parceria entre órgãos de pesquisa, universidades e iniciativa privada, são

Etapa presencial

De 6 a 9 de outubro
Embrapa Suínos e Aves
Concórdia (SC)

essenciais para o desenvolvimento
de tecnologias nacionais, voltadas
para otimizar a avicultura no país.
“A nossa finalidade é viabilizar soluções, contribuir na resolução de
problemas. Atualmente, o Brasil
ainda é, em grande parcela, um
importador de inovações tecnológicas, mas foram as grandes ideias
e adaptações para a nossa realidade que nos transformaram em uma
potência agrícola, seja através da
agricultura no cerrado, ou de nossa
pioneira organização para a produção avícola. Todos os setores necessitam de adaptações e melhorias o
tempo todo. E assim será para sempre”, ressalta.
Como afirma Wilbert, as

parcerias entre empresas avícolas
e pesquisadores estão em crescimento, contribuindo para o desenvolvimento da atividade. “A prospecção de parcerias e tecnologias
tem sido uma prática constante na
maioria das empresas, e tem sido
vista, também, como um grande
acelerador de soluções ainda não
acabadas. Os parceiros desse evento têm uma excelente oportunidade
de prospectar soluções, fornecedores, parceiros e talentos. O slogan
do evento, ‘Chocando Ideias’, não
foi escolhido por acaso. Queremos
ajudar a incubar estas ideias selecionadas para que deixem de ser
simplesmente ideias e passem a ser
inovações”, salienta.

Inscrições
O InovaAvi reunirá inovações
nas áreas de genética,
bem-estar e sanidade para
avicultura de corte e postura.

As inscrições para o
InovaAvi vão até o dia 16 de julho.
Poderão participar equipes com 2
a 5 membros, integrantes de startups, empresas ou grupos de pesquisa. O processo seletivo acontece
de forma online, no site do evento,
e a apresentação final dos projetos
será realizada em outubro, na sede
da Embrapa Suínos e Aves. Os vencedores estarão classificados para
o programa Pontes para Inovação,
da Embrapa, onde poderão ter seus
projetos apresentados a investidores. Além disso, as dez equipes
mais bem colocadas no concurso
terão acesso a cursos online da
entidade, por meio da plataforma
Academia da Avicultura, e mentoria com especialistas em agronegócio e tecnologia.
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Eventos

Negócios

internacionais
ABPA e Apex-Brasil levaram empresas
avícolas brasileiras para apresentarem
seus produtos durante a Gulfood 2020

A

presentar seus produtos
ao mercado é fundamental dentro do agronegócio. Por isso, a Associação
Brasileira de Proteína Animal
(ABPA) e a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) levaram
14 frigoríficos avícolas nacionais
para a Gulfood 2020, realizada
entre os dias 16 e 20 de fevereiro
deste ano, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A Gulfood é uma das
maiores feiras do agronegócio
mundial e reúne empresários e
embaixadores dos governos dos
principais mercados do frango
brasileiro em todo mundo, como
os países do Oriente Médio e a
China. Embora a edição deste
ano tenha sofrido com os efeitos do coronavírus, tendo contado com uma presença menor de
representantes chineses devido à
pandemia da Covid-19, a avaliação dos organizadores é que os
participantes conseguiram esta36
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belecer networking e fecharam
parcerias comerciais durante os
cinco dias de evento.
“Dubai é um ponto de encontro para importadores da África e Ásia, e é o principal evento
para as exportações halal. A forte
presença de decisores de compras
reforçou a importância da Gulfood no calendário de ações internacionais, especialmente para
o Brasil, que é o maior exportador
de carne de frango halal do mundo”, analisou o diretor-executivo
da ABPA, Ricardo Santin.
O Brasil é um dos principais exportadores de frango halal
de todo mundo, tendo embarcado
somente no mês de março 163,7
mil toneladas dessa proteína, segundo dados da ABPA. Os muçulmanos exigem normas específicas na criação e no abate para o
consumo desse alimento, seguindo dessa forma os preceitos de
sua religião.
As empresas brasileiras
do setor avícola que participaram

14 frigoríficos brasileiros
participaram do evento e
fecharam contratos que
garantem receitas pelos
próximos 12 meses

21 a 25

de fevereiro
de 2021 será
a data da
próxima edição
da Gulfood
das ações da ABPA e da Apex-Brasil durante a Gulfood 2020
foram a Agroaraçá, Aurora Alimentos, Avenorte, Bello Alimentos, BRF, Coasul, Copacol, Granja
Faria, GTFoods, Integra, Naturovos, Netto Alimentos, Pamplona

Alimentos e o Grupo Vibra. Todas elas fazem parte dos projetos setoriais Brazilian Chicken,
Brazilian Egg e Brazilian Breeder,
que são marcas internacionais da
avicultura brasileira.
“Foi menor quantidade,
mas melhor qualidade das reuniões. Os curiosos não vieram,
o público que compareceu veio
mais focado em negócios, veio o
empresário para quem esse é um
evento estratégico, e ele não poderia abrir mão. As feiras de negócios em Dubai estão se tornando estratégicas para vários setores
além dos alimentos, como o setor
médico, por exemplo”, explicou a
chefe do escritório da Apex-Brasil
em Dubai, Karen Jones.
A ABPA estima que du-

rante os cinco dias de evento foram gerados US$ 19 milhões em
negociações, sendo que as empresas participantes devam conseguir receitas durante os próximos 12 meses com os acordos
finalizados na Gulfood. Em todos

Dubai é um ponto
de encontro para
importadores da
África e Ásia, e é o
principal evento para as
exportações halal
Ricardo Santin,
diretor-executivo da ABPA

os encontros de negócios, foram
servidos no espaço mais de mil
omeletes e 5 mil shawarmas feitos com ovos e frangos produzidos no Brasil.
“Mais do que os números,
a participação brasileira foi importante para nos aproximarmos
ainda mais de um mercado importante e que tem potencial de
crescimento”, apontou a diretora
executiva da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carnes (Abiec), Liège Vergili Nogueira. A Gulfood já confirmou
que irá realizar a próxima edição
do evento entre os dias 21 e 25
de fevereiro de 2021, mais uma
vez no Dubai World Trade Center, na capital dos Emirados Árabes Unidos.
sindiavipar.com.br
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Mercado de ovos

Ovo é pop

Crescimento no consumo e aumento no conhecimento dos
benefícios trazem expectativas positivas para o setor

A

produção de ovos no Brasil se encontra em um
campo otimista. O consumo interno está em crescimento,
com o brasileiro tendo consumido
230 ovos em 2019 frente a 212 em
2018, uma alta de 10%, segundo
a Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). A elevação do pre-

Isolamento social pelo
coronavírus tem aumentado
o consumo interno de ovos
no Brasil
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ço de outras proteínas animais com
o aumento das exportações para a
China, o bom consumo durante o
período da Quaresma e a pandemia
do coronavírus, que tem feito com
que as famílias fiquem em casa e
diminuam sua alimentação na rua
são fatores que devem fazer esse
índice subir ainda mais em 2020.

O Paraná tem grande
capacidade estrutural
e alta disponibilidade
de grãos para a
alimentação das aves
Roberto Pecoits, diretor-geral
da Gralha Azul Avícola

Mercado de ovos

De acordo com a Centro
de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/
USP, o preço de uma caixa com
30 ovos brancos cresceu 14% nas
primeiras semanas de abril comparado com o mesmo período de
março.

O produtor tem uma
visão mais voltada
para a técnica,
olhando da porteira
para dentro
Roberto Pecoits, diretor-geral
da Gralha Azul Avícola

No Paraná
Atualmente, o estado tem
5,4% dos plantéis nacionais de
galinhas poedeiras, dividindo em
61% a produção em ovos brancos e 39% em ovos vermelhos,
conta o diretor-geral da Gralha
Azul Avícola, Roberto Pecoits. O
Paraná se encontra em uma situação confortável no equilíbrio
entre demanda da população e
oferta desse produto, sugerindo
margem de crescimento para o
setor.
“O Paraná tem grande
capacidade estrutural e alta disponibilidade de grãos para a alimentação das aves. Isso mostra
o potencial para o nosso crescimento”, explica Pecoits.
O diretor ainda aponta
que o mercado de ovos no país
sofre com a falta de estabilidade nos preços. “O produtor tem
uma visão mais voltada para a
técnica, olhando da porteira
para dentro e com isso estabelece os custos cedendo muito
a pressão dos compradores. É
preciso trabalhar melhor essa
questão, para que o setor consiga bons rendimentos não apenas
em épocas de maiores deman-
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das e com ofertas reduzidas”,
finalizou Pecoits.

Ovo = saúde
De forma errônea, o ovo
por muito tempo foi colocado
como um alimento prejudicial à
saúde. Mas essa proteína é rica
em antioxidantes, vitamina A e
D, além de minerais fundamentais como o cálcio, fósforo, fer-

230

unidades foi o
consumo per
capita de ovos
no Brasil em
2019

ro, magnésio, manganês, zinco,
cobre e o selênio. Dessa forma,
o consumo beneficia o sistema
imunológico, principalmente na
fabricação de serotonina, neurotransmissor fundamental para
a regulação do sono, humor e
bem-estar.
O ovo também tem sido
um aliado em dietas para ganho
de massa muscular. Isso porque
duas porções desse alimento provem ao corpo 12g de proteína,
suprindo a necessidade diária
desse nutriente por um ser humano. Além disso, o ovo assim
como o peito de frango contém
menos calorias que um bife de
carne vermelha ou de porco,
auxiliando também em regimes
para perda de peso.
Por fim, o ovo também
traz benefícios para o sistema
celular, contando com alta concentração de colina, substância
fundamental para a produção de
novas células no corpo, assim
como a recuperação das membranas celulares.
Dessa forma o consumo
de ovos além de permitir a regeneração celular e prevenir o envelhecimento das mesmas, ainda
aumenta a formação das células
brancas do organismo, fundamentais para a defesa do corpo
contra vírus e bactérias. Outros
males como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e
hipertensão arterial também são
combatidos pela presença da Vitamina D nessa proteína.

Nutrição

Responsabilidade

compartilhada
Mapa foca na digitalização de documentos e na
divisão da fiscalização com as empresas

C

om o objetivo de criar um
ambiente proativo, consciente e mais ágil, o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) tem modificado o modelo de fiscalização
junto das empresas e indústrias do
setor de alimentos, sem diminuir a

qualidade nos produtos oferecidos
ao mercado consumidor. Para centralizar as ações do setor, o Mapa
extinguiu o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários
(DFIP) e transferiu todo o setor de
fiscalização sobre produtos de origem animal para o Departamento

de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (Dipoa).
“É um departamento mais
estruturado, com uma velocidade
regulatória muito mais rápida, o
que faz com que as empresas tenham que se adaptar a esse novo
ritmo para não terem problemas”,

Como as indústrias
de alimentos e as
exportações seguem em
crescimento, eles têm
visto a necessidade de
informatização do setor
Bruno Caputi, coordenador
de Assuntos Regulatórios e
Qualidade do Sindirações

explicou o coordenador de Assuntos Regulatórios e Qualidade do
Sindicato Nacional da Indústria de
Alimentação Animal (Sindirações),
Bruno Caputi.
Uma das principais mudanças realizadas pelo Mapa recentemente é o novo sistema de registro
de produtos e estabelecimentos.
Essa plataforma foi instalada no

Mapa pretende criar
Instrução Normativa para
padronizar os ingredientes
e insumos das rações
animais no Brasil

mês de abril e possibilitou um ambiente mais modernizado, com uma
interface online que permite o envio
de documentos mais rápido das empresas para os fiscais agropecuários
do Mapa.
“Anteriormente muitos desses documentos eram encaminhados de forma física e demoravam
mais tempo para serem analisados
pelos fiscais do Mapa. Como as indústrias de alimentos e as exportações seguem em crescimento, eles
têm visto a necessidade de informatização do setor e do sistema de fiscalização”, comentou Caputi.
Mas uma das principais mudanças para as empresas e indústrias deve ser a revisão, pelo Ministério, do Ato Regulatório do setor,
instituído pelo Decreto 6296/2017.
Essas alterações devem prezar pelas boas práticas na fabricação de
alimentos, com um caráter de maior
fiscalização interna para diminuir a
burocracia nos processos, sem diminuir a qualidade nos produtos oferecidos ao consumidor.

Avicultura puxa setor
de rações no Brasil
Mesmo que as mudanças na
legislação impactem toda a indústria
de alimentos no Brasil, o setor de
rações tem a maioria de sua produção voltada para a avicultura, tanto
de corte como de postura. Segundo
dados do Sindirações, 57% de toda
a ração nacional é direcionada para
a criação de aves, com esse mercado
tendo participação direta nas atividades no setor de rações.
Diretamente ligado com o

setor avícola, o Mapa também está
trabalhando para criar uma Instrução Normativa sobre a presença de
contaminantes inorgânicos como
metais pesados e micotoxinas.
Até por essa questão, o Ministério também analisa criar uma
regra geral para padronizar os insumos e demais ingredientes utilizados na fabricação das rações. Dessa
forma as empresas teriam a responsabilidade de seguir essas normas e o Ministério teria apenas que
fiscalizar a execução dessa legislação, elevando assim a segurança
alimentar para o consumidor, sem
criar barreiras burocráticas para as
indústrias.
Com o tema “Cenário Regulatório do Setor de Alimentação
Animal no Brasil”, Bruno Caputi
será um dos palestrantes do Encontro Sindiavipar – Fábrica de rações
e Farinhas, que acontecerá em Cascavel (PR). A data ainda está em
confirmação.

57 %

da produção
nacional
de rações é
destinada para
a avicultura
sindiavipar.com.br
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Artigo técnico

Dedos Depenadores com
proteção bactericida
antimicrobiana

S

ão dedos construídos unicamente com matérias-primas
aprovadas por ANVISA, FDA
(USA) e BRC Foods (UE) contendo
em sua formulação potentes aditivos antimicrobianos à base de íons
de Prata. Além de combater Salmonelas, estudos iniciais também
estão a indicar que ajudam blindar
os abatedouros contra proliferação
da Covid-19.
Perguntas e Respostas:

Luiz Antônio Rasseli

Advogado, Membro das
Academias Porto-Alegrense
de Letras e Alceu Wamosy,
Autor de Obras como
MAR TERRITORIAL DE 200
MILHAS e TECNOLOGIA DE
COMBATE ÀS BACTÉRIAS
NOS TÚNEIS DE DEPENAÇÃO,
Especialista em Controle
de Qualidade de Dedos
Depenadores, Processos de
Abate, Segurança Alimentar,
Depenação de Aves e
Combate à Bactérias
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Dedos depenadores com
PROTEÇÃO BACTERICIDA
ANTIMICROBIANA podem
ser eficazes contra Covid-19?
Estudos preliminares indicam que sim. Já está comprovado
que peças produzidas à base de
íons de Prata atuam como poderoso antimicrobiano contra microrganismos patógenos. É fato real que
vários Estudos Científicos apontam
na direção da Prata como potente
virucida em terapias antivirais. Tudo
indica que podemos estar diante de
poderosa ferramenta de prevenção
contra o Corona. Isto significa ganho extraordinário de SEGURANÇA para os abatedouros. É preciso
registrar, contudo, que ainda não há

nenhuma conclusão definitiva, mas
apenas inúmeras respostas teóricas
positivas mostrando que estamos
no caminho certo.

Quais os componentes químicos de que são compostos
estes dedos?
São peças protegidas na
sua totalidade por aditivo antimicrobiano a base de íons de prata,
livres para uso nos diferentes tipos
de polímeros que constam da Lista
Positiva RDC nº 17/2008 destinados
ao contato direto com alimentos e
dentro de limites máximos permitidos pela ANVISA. Testes complementares de Migração Específica
Total {LME (T)} quanto à avaliação
da migração específica da Prata nos

A Tecnologia destes
dedos é inteiramente
nacional e acha-se
protegida por depósitos
de Patentes em nível
global

compostos elastoméricos realizados
pelo SENAI comprovam que estão
dentro dos limites máximos permitidos aqui e fora do País.

Como funciona a liberação
destes componentes nos
dedos para que de fato
reduzam as bactérias?
O agente antimicrobiano à
base de Prata acha-se disperso na
totalidade do composto, agindo
no controle microbiológico através
de sua ativação quando em operação nas depenadeiras. Atuam nos
microrganismos através das membranas celulares prevenindo com a
eficácia esperada na replicação dos
mesmos. Assim, quando os dedos
interagem com as penas das aves,
os transferíveis (partículas microscópicas dos dedos) por estarem
devidamente protegidos impedem
a proliferação de bactérias, mesmo
que oriundas de aves ainda infectadas. O que faz com que a proteção
antimicrobiana continue atuante até
o fim da vida útil das peças, impedindo que bactérias ainda vivas possam se alojar nos dedos e, por consequência, sejam repassadas às aves
seguintes. O que reduz de forma
eficaz a incidência de indesejável
contaminação cruzada nos túneis
de depenação. Laudos com Registro
em Cartório tanto do CONTROLBIO como do SENAI comprovam
estas afirmações.

Qual a vida útil de dedos
depenadores com proteção
antimicrobiana?

A vida útil final destes
dedos depende de
diferentes fatores
que influenciam na
dinâmica de uso
destas peças

A vida útil final destes dedos depende de diferentes fatores
que influenciam na dinâmica de
uso destas peças, variando de abatedouro. Como, p.ex., regulagem
nas aberturas das depenadeiras,
peso e tamanho das aves, tempo
e forma de escaldagem, temperatura da água ambiente, índices de
umidade nos túneis, velocidade
de rotação dos discos, posição e
localização dos dedos dentro das
máquinas, estado mecânico das depenadeiras e até mesmo nos variados tipos de produtos de limpeza
usados na higienização dos equipamentos. Então, como se vê, o
consumo destes dedos irá depender
duma série de fatores e variáveis
que independem da sua qualidade.
Mas, não importam as condições
em que atuem, dedos com proteção bactericida sempre apresentarão melhores resultados que dedos
comuns. Há usuários que declaram
obter até 30% de diminuição no
consumo, que, aliado à melhoria de
qualidade na depenação, acaba se
refletindo no fim da incidência de
contaminação cruzada nos túneis
de depenação.

Onde podem ser encontradas as análises microbiológicas que confirmam a eficácia destes dedos?
As análises foram realizadas por SENAI e confirmadas por
CONTROLBIO. Toda documentação acha-se registrada no Cartório do 2º RTD de BH/MG, onde
qualquer interessado pode solicitar
cópia. Aos que quiserem se aprofundar mais no assunto vale destacar os Estudos da Prof.ª Judy
W Arnold e Prof. IE Yates publicados na Revista Poultry Science,
(https://academic.oup.com/ps/article/88/6/1292/1589092). De sua
leitura, com gráficos e imagens,
fica evidente que dedos sem proteção e se feitos então ainda de materiais reciclados ou duvidosos são
incubadores perfeitos de bactérias.

Onde podem ser encontrados estes dedos, inclusive
os que atendem as Normas
BRC Foods (UE)?
A Tecnologia destes dedos
é inteiramente nacional e acha-se protegida por depósitos de
Patentes em nível global. Apesar
de reconhecida supremacia mundial não há necessidade de serem
importados. Aqui mesmo no Brasil já há uma Indústria habilitada
para sua fabricação. Na contracapa desta Revista estão os dados
desta empresa onde podem ser
encontrados dedos com proteção
bactericida antimicrobiana, eficazes até no combate à proliferação
do Covid-19.
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Notas e Registros

Evonik amplia sua atuação além de
nutrição e saúde animal
Evonik lançou sua abordagem holística para Precision
Livestock Farming (PLF), em
português Produção Animal de
Precisão, para auxiliar os produtores brasileiros de aves a
aumentarem a lucratividade de
seus negócios, melhorando a
produtividade de forma inteligente e sustentável por meio da
otimização de seus processos
produtivos associada à redução
de custos e ineficiências.
A Produção Animal de

Precisão adota modernas ferramentas de gestão da informação
em conjunto com as tecnologias
digitais apropriadas. A Evonik
acredita que essas ferramentas
tecnológicas de informação e
comunicação, combinadas com
a zootecnia, a bioestatística –
que tem o animal como centro da análise – e a inteligência artificial, permitirão que o
setor tenha um maior domínio
da produção animal e adquira
conhecimentos detalhados sem

precedentes sobre o que de fato
acontece nas granjas.
“A produção avícola
avançou muito na área de nutrição, saúde e genética e as
empresas desse setor precisam
buscar maneiras de se tornarem mais competitivas através
de tecnologias avançadas para
otimizar todas as fases da produção animal”, destaca Rodrigo
Galli, Gerente de Produto para
Sustainable Health Nutrition na
Evonik. Acesse: evonik.com

Unidade brasileira da Vetanco realiza
Convenção de Vendas 2020
Cumprindo com o objetivo de investir continuamente no
desenvolvimento de seus colaboradores, a Vetanco Brasil realizou
mais uma edição de sua convenção

anual de vendas. O evento, que envolveu toda a equipe comercial e
técnica, aconteceu entre os dias 10
e 14 de fevereiro na capital do estado catarinense.

Yes anuncia novo diretor comercial
Com o desafio de ampliar
o atendimento no mercado global,
a Yes, empresa que desenvolve soluções biotecnológicas para uma
nutrição animal eficaz, segura e
sustentável expande o time com a
contratação de Alessandro Morais
Rocha para o cargo de Regional
Commercial Director – North America / EMEA / Ásia.
Com mais de 23 anos de experiência no mercado de aves, suínos
e bovinos, Rocha passa a integrar a
equipe comercial da Yes com a missão de desenvolver um trabalho dedicado às grandes contas, ao lado do
diretor Comercial América Latina,
Marcelo Faria. “Trago todo o meu
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network para solidificar o crescimento da empresa. Tenho acompanhado
a Yes desde sua fundação e, para
mim, é um grande prazer fazer parte desse projeto, com o qual posso
contribuir com minha experiência de
mercado e dedicação profissional”.
Para o executivo, a Yes vem
crescendo a taxas exponenciais, fazendo com que esteja pronta para
atuar em novos mercados e com
grandes grupos. No cenário internacional, as empresas procuram por
fornecedores e parceiros que contribuam com uma produção de qualidade, com custo interessante e alto
padrão de produção e serviço. Acesse: www.yes.ind.br

Nesta edição, o tema foi:
fortalecendo nossa identidade.
Esse tema foi planejado visando
o fortalecimento da característica
como um importante diferencial
da Vetanco: o foco nas pessoas,
o olhar atento para as individualidades, para os valores de cada
colaborador que compõe a Organização Vetanco. O evento foi
construído para atender aos seguintes objetivos: Desenvolvimento para equipe técnica e comercial;
Apresentação do plano comercial
e metas para 2020; e Alinhamento do posicionamento estratégico,
comenta Daiane Müssnich, Gerente de Planejamento e Administração, coordenadora geral do evento. Acesse: vetanco.com

Zoetis lança plataforma totalmente
dedicada à avicultura
Chegar ao posto de
maior exportador mundial de
frango se deu por conta de um
longo processo de desenvolvimento que envolveu transformações tecnológicas, técnicas de
produção intensiva, biosseguridade, sanidade, genética etc.,
além de um novo sistema de
produção que tornou a atividade

mais organizada, estabelecendo
padrões de manejo e de boas
práticas no País.
Atrelado a isso, a tendência de demanda por essa proteína
animal é crescente, e o Brasil tem
um papel central nessa cadeia.
Pensando ainda no enorme potencial de crescimento que este
setor tem, a Zoetis lança o Painel

da Avicultura, plataforma digital
com conteúdo de qualidade sobre
o universo avícola. “Queremos,
com esse trabalho, ser referência em conteúdo de credibilidade
para os profissionais e para os interessados no assunto”, diz Renato Verdi, Diretor de Aves, Suínos
e Aquacultura da Zoetis. Acesse:
zoetis.com.br/paineldaavicultura.
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Estatísticas

FRANGO
ABATE

PARANÁ
EXPORTAÇÃO

(cabeças)

Mês

2019

2020

2020

kg

US$

Janeiro

161.014.126

171.636.580

Janeiro

125.856.776

202.377.764

Fevereiro

149.653.981

156.929.254

Fevereiro

137.700.415

214.549.525

Março

150.001.485

179.248.352

Março

134.195.582

204.372.502

Acumulado

460.669.592

507.814.186

Acumulado

397.752.773

621.299.791

Participação do Paraná
nas exportações do Brasil Acumulado / Kg

Principais destinos da carne
de frango do Paraná Acumulado / Ton

China

Paraná 397.752.773

84,4 mil

Arábia
Saudita

33 mil

África
do Sul

30,6 mil

Emirados
Árabes

27,4 mil

Japão

25,9 mil

39,16%

Brasil 1.015.641.318

Fonte das tabelas: Sindiavipar / Secex
Para mais informações, acesse: sindiavipar.com.br
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PARANÁ

Referência em produção, exportação e sanidade avícola
Noroeste
GTFoods
Paraíso do Norte - gtfoods.com.br
SIF 1860

Jaguafrangos

Unitá - Cooperativa Central

Jaguapitã - jaguafrangos.com.br
SIF 2913

Ubiratã - unitacentral.com.br
SIF 603

GTFoods

Aurora Alimentos

Paranavaí - gtfoods.com.br
SIF 1880

Avenorte Avícola Cianorte

Centro Oriental

Mandaguari - auroraalimentos.com.br
SIF 664

BRF
Carambeí - brf-br.com
SIF 424

Norte Pioneiro

Cianorte - guibon.com.br
SIF 4232

Somave Agro Industrial
Cidade Gaúcha - somave.com.br
SIF 993

Granja Econômica Avícola

Frangos Pioneiro

Carambeí - granjaeconomica.com.br

Joaquim Távora - frangospioneiro.com.br
SIF 1372

Guarapuava

JBS Foods

Sudoeste

Jacarezinho - jbs.com.br
SIF 2227

Norte Central

Vibra Agroindustrial

Oeste

JBS Foods
Rolândia - jbs.com.br
SIF 1215

Itapejara do Oeste - vibra.com.br
SIF 3170

Copacol Coop. Agroind. Consolata

Frango DM

Cafelândia - copacol.com.br
SIF 516

Arapongas - frangoagosto.com.br
SIF 270

BRF

JBS Foods
Jaguapitã - jbs.com.br
SIF 2677

Agrogen

Vibra Agroindustrial
Pato Branco - vibra.com.br
SIF 2212

Avícola Carminatti

Santo Antônio do Sudoeste
avicolacarminatti.com.br

Toledo - brf-br.com
SIF 716

Avícola Pato Branco

Coop. Agroindustrial Lar

Pato Branco - avicolapb.com.br

Marco Avicultura

Cascavel - lar.ind.br
SIF 1672

Tamarana

C. Vale Coop. Agroindustrial

GTFoods

Palotina - cvale.com.br
SIF 3300

Dois Vizinhos - brf-br.com
SIF 1985

Maringá - gtfoods.com.br
SIF 4166

BRF

BRF

Coopavel Coop. Agroind.

Abatedouro Coroaves
Maringá - coroaves.com.br
SIF 2137

Cascavel - coopavel.com.br
SIF 3887
Medianeira - lar.ind.br
SIF 4444

Rolândia - frangogranjeiro.com.br
SIF 4087

Coop. Agroindustrial Copagril

Ivaiporã - frangocaipiraivaipora.com.br
SIP 0003-A | SISBI

Integra

DIP Frangos

Coop. Agroindustrial Lar

Granjeiro Alimentos
Frango Sabor Caipira

Francisco Beltrão - brf-br.com
SIF 2518
Capanema - dipfrangos.com
SIF 2539

Gralha Azul Avícola
Francisco Beltrão - gaa.com.br

Mal. Cândido Rondon - copagril.com.br
SIF 797

Granja Real

Pato Branco - granjareal.com.br

Globoaves Agroavícola

Pluma Agroavícola

Cascavel - globoaves.com.br

Dois Vizinhos - plumaagroavicola.com.br

Centro Ocidental

Maringá - integra.agr.br

Coasul Cooperativa
São João - coasul.com.br
SIF 802

GTFoods

JBS Foods
Santo Inácio – jbs.com.br
SIF 7777

Terra Boa - gtfoods.com.br
SIF 3773

Agroindustrial São José

JBS Foods

JBS Foods

Santa Fé
SIF 1876

C. Mourão - jbs.com.br
SIF 2694

Lapa – jbs.com.br
SIF 530

Abate Halal

exportação para
China

Lista
Brasil

Sindiavipar
Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná

exportação
para UE

Metropolitana de Curitiba

Fábrica
de ração

Abatedouros

Incubatórios
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