
ACONTECE
Fábrica de Ração é inaugurada
NOVO EMPREENDIMENTO VEM ALAVANCAR O SETOR DA AVICULTURA NA REGIÃO.

Um pai tem a sabedoria de um 
mestre, a sinceridade de um amigo e 

o abraço de um super herói.
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feliz dia dos pais
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O Grupo Gonzalez 
inaugurou uma Fábrica de 
Ração, no último dia 30 de 
julho. O empreendimento 
marca uma nova etapa da 
empresa.

Estiveram presentes, 
autoridades, fornecedores, 
funcionários, sócios, convi-
dados e membros do CADEC 
- Comissão para Acompa-
nhamento, Desenvolvimento
e Conciliação da Integração,
que avaliam este momento
como muito importante no
ramo da produção de ração
e durante à noite do evento,
agradeceram a agradável 
confraternização e ressalta-
ram o quanto estavam felizes
por compartilhar deste dia
histórico.

De acordo com a 
diretoria do Gonzalez, a fá-
brica está instalada em uma 
área de 2.949,74m² e esti-

ma-se uma produção de 30 
toneladas de ração por hora. 
Produção essa que alimenta-
rá 3.000.000 de frangos atu-
almente criados e permitirá 
uma ampliação no número de 
aves alojadas, melhor geren-
ciamento dos insumos utiliza-
dos, além de contar com um 
sistema de recebimento e ex-
pedição de todos os produtos 

a granel através uma estrutu-
ra automatizada.

Este projeto foi con-
cebido para assegurar um 
alto padrão de qualidade, 
em todas as etapas da ope-
ração, desde o recebimento, 
armazenamento e logística 
de transporte, fazendo desta 
unidade uma das mais mo-
dernas, seguras e avança-

das do mercado. Além disso, 
a nova fábrica benefi cia a 
comunidade de Pirangi e os 
produtores de frangos de cor-
te, com novas oportunidades 
de negócios, movimentando 
a economia local, gerando 
empregos e colaborando para 
posicionar a região como im-
portante produtora de frango 
de corte.



A Quarta Caminhada da 
Saúde foi um sucesso
Testes de glicemia, conscientização de higiene bucal, caminhada e 
um delicioso café da manhã marcaram a manhã do dia 21.

Aconteceu no último 
dia 21 de julho, a quarta edição 
da Caminhada da Saúde, even-
to realizado em parceria entre o 
Grupo Gonzalez, AFAGO, Cen-
tro de Saúde, Unimed e Unio-
donto. A caminhada faz parte  
da Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes (SIPAT), cujo 
objetivo é de reforçar a cons-
cientização dos cuidados com 
a saúde.

Segundo a organiza-
ção da caminhada, a cada edi-
ção o número de participantes 
só aumenta, e desta vez, con-
tou com mais de 200 pessoas, 
entre eles: os funcionários do 
Grupo Gonzalez, as crianças 
do time de futebol do Afago e 
Por Pirangi, ciclistas, grupo da 
Terceira Idade, AVCC, Pastoral 
da Criança, frequentadores das 
academias e demais membros 
da comunidade. A caminhada 
contou com o apoio do Centro 
de Saúde (que realizou a afe-
rição da pressão, diabetes e 
IMC), Unimed e a Uniodonto 
que proporcionou a conscienti-
zação sobre higiene bucal, bem 
como, a distribuição de kits bu-
cais para crianças.

Antes da caminhada, 
os professores João Paulo e 
Larissa realizaram o alonga-
mento, e em seguida, os parti-
cipantes saíram do Jardim São 
Benedito e foram até a sede 
da empresa para um delicioso 
café da manhã. Um sucesso 
absoluto!

Palavras

É com muita 
satisfação que lançamos 
o boletim ACONTECE.
Este será um canal de
comunicação com os
funcionários e a nossa
comunidade.

Temos hoje 
funcionários de várias 
cidades e em várias 
unidades que, na maioria 
das vezes, não se conhecem 
e não sabem o que acontece 
nos outros setores.

O boletim pretende 
ser um elo, divulgando o 
trabalho de cada um e da 
empresa, nos seus diversos 
segmentos, e para tanto 
precisa da colaboração e 
participação de todos. 

Neste primeiro 
número, destacamos 
a inauguração da nova 
Fábrica de Ração, que é 
um feito muito importante 
para permitir que o Grupo 
Gonzalez possa aumentar 
sua produção, expandir 
sua atuação e gerar novos 
empregos.

Muito obrigado pelo 
trabalho de cada um que 
hoje está conosco e também 
pelo trabalho de todos que 
por aqui já passaram. Expediente:

Gonzalez Acontece
www.frangogonzalez.com.br

DA DIRETORIA

www.frangogonzalez.com.br
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FG EM FOCO

Professor João Pau-
lo, como é conhecido, tem 
36 anos, é formado em Edu-
cação Física e trabalha no 
Grupo Gonzalez há cinco 
anos.

Desde que entrou na 
empresa, ele participa da 
AFAGO - Associação dos 
Funcionários e Amigos do 
Frango Gonzalez. Nesta as-
sociação ele trabalha com 
30 crianças (da comunida-
de e filhos de funcionários) 
entre 6 e 17 anos. Segundo 
o professor, são aulas de
futebol que acontecem às
quintas-feiras e aos sába-
dos, que tem por objetivo a
inclusão social e o incentivo
ao esporte. “Além do traba-
lho com equipes de futebol,
também realizo treinamen-
tos diários com três atletas
de corridas pedestres de
média distância entre 5km

e 10km, que participam de 
provas regularmente nas 
cidades vizinhas atingindo 
grandes resultados pesso-
ais”, comenta.

Com os trabalhos vo-
luntários, o professor afirma 
que foi possível conhecer 
novas realidades, compre-
ender a palavra superação 
e entender que pode con-
tribuir positivamente para 
um grupo de pessoas, que 
necessitam mais qualidade 
de vida, melhorando o con-
vívio social e promovendo 
autoestima. “Na minha con-
cepção trabalho voluntário 
é doação, entregar o que eu 
acredito ter de melhor, para 
proporcionar ao próximo 
momentos de alegria, ofe-
recer oportunidades para a 
realização de objetivos na 
vida de outras pessoas”, 
finaliza.

A Associação dos Fun-
cionários e Amigos do Frango 
Gonzalez (AFAGO) foi fundada 
em 2006, com o objetivo de 
promover a interação entre o 
Grupo Gonzalez, funcionários, 
familiares e comunidade por 
meio de ações sociais e de 
cidadania, treinamentos, cons-
cientização sobre temas rele-

SAIBA MAIS SOBRE A AFAGO

ESPAÇO RH/SEGURANÇA DO TRABALHO

11º Brechó da AFAGO
A AFAGO promove o 

11º Brechó no mês de Agosto. 
Estamos arrecadando roupas, 
calçados (adulto e infantil), 
brinquedos e acessórios. 
Quem tiver alguma doação, 
entre em contato com o nosso 
RH.

Caixa dE cultura
Numa parceria com o 

SESI-SP, a empresa disponi-
biliza aos funcionários e seus 
familiares um conjunto de livros 
que podem ser retirados no se-
tor de RH. Os títulos são os mais 
variados e periodicamente reno-
vados. Venha conhecer!

Uso do uniforme e EPIs
A segurança no tra-

balho é uma preocupação 
constante da FRANGO GON-
ZALEZ. A empresa não pou-
pa esforços, procedimentos, 
treinamentos, sinalização e 
equipamentos para assegurar 
a integridade física do colabo-
rador. No entanto, o emprega-
do é o agente usuário e bene-

ficiário direto desses recursos 
e dele também depende a 
eficácia das medidas de segu-
rança. Cuide do seu uniforme, 
ele é uma extensão da sua 
aparência. Ele é um acessó-
rio importante de trabalho e, 
mais ainda, projetado para a 
sua segurança, identificação e 
conforto.

João Paulo 
Rossetti 
Maia
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vantes à sociedade e a cada in-
divíduo. Todas as ações sociais 
do Grupo são em conjunto com 
a AFAGO.



Entretenimento

Labirinto: Ajude O PINTINHO a 
chegar no ninho. É hora de colorir!

RECEITAs

A origem da coxinha 
de galinha é um mistério. Exis-
tem diferentes versões para 
explicar como surgiu o salgado 
que conquistou os brasileiros e 
se tornou popular no país.

Uma das histórias diz 
se tratar de uma derivação dos 
croquetes europeus. Outra 
traz sua criação em 1810, no 
Amazonas, quando um grupo 
de seringueiros foi atacado 

Fontes: Extra, Veja Bahia e Culinária e História

CURIOSIDADEs

Saiba mais sobre Coxinha de Frango
por índios e fugiu, deixando as 
galinhas para trás. Os índios 
cozinharam a carne, envolven-
do-a em uma massa à base de 
farinha.

Há a hipótese dos es-
cravos terem inventado a co-
xinha a partir de restos de co-
mida. Também existe a versão 
mostrando sua origem durante 
o processo de industrialização, 
sendo vendida perto das fábri-
cas como uma opção mais ba-
rata que as verdadeiras coxas
de galinha.

A história mais conhe-
cida e famosa garante que o 

salgado surgiu por conta do 
fi lho da Princesa Isabel e do 
Conde D’Eu, uma criança iso-
lada na fazenda por problemas 
mentais. O prato favorito do 
menino era coxa de galinha.

Um dia a cozinheira 
percebeu que não existia fran-
go sufi ciente e desfi ou a carne, 
servindo de recheio para uma 
massa de farinha modelada 
no formato da peça. O garoto 
gostou e quando a Imperatriz 
Tereza Cristina foi visitá-lo, 
também aprovou e assim a 
receita chegou às mãos do co-
zinheiro imperial.

Nas próximas edições, gostaríamos de contar com a 
sua participação. Vamos criar um espaço no informativo 
Acontece, com a sua receita, que contenha os produtos 

Gonzalez. Para participar, você precisa enviar a sua 
receita, juntamente com a foto do seu prato (não vale 

pegar da internet hein?!) para o e-mail: 
rh@frangogonzalez.com.br.

A cada edição, vamos divulgar uma deliciosa receita. 
Caprichem!
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