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ACONTECE
Frango gonzalez - 28 anos

No dia 11 de abril,
comemoramos
28
anos
de fundação da empresa
Abatedouro de Aves Califórnia
Ltda que está no mercado
desde o ano de 1991,
preocupando-se sempre em
oferecer produtos de excelente
qualidade, pautando-se pelo
respeito aos seus clientes,
funcionários,
fornecedores
e comunidade. Localizado
em Pirangi, interior de São
Paulo, a 382 km da capital,

atua em todo o estado de São
Paulo, com forte presença nas
regiões norte e nordeste.
Os negócios do Grupo
Gonzalez incluem a criação de
aves no sistema de integração
e criação própria, com
produção da ração utilizada,
abate e corte de aves,
comercialização de aves,
suínos e embutidos. Também
produz e comercializa farinha
de vísceras, de sangue e
penas, óleo de vísceras de

aves, produtos oriundos
do subproduto do abate e
utilizados na fabricação de
ração animal. A distribuição
de produtos e insumos para a
criação é feita por frota própria
sempre com a preocupação
de atender às necessidades
do cliente.
A empresa processa
diariamente
quase
150
toneladas de produtos e abate
em torno de 70.000 aves por
dia. Possui em seu portfólio
mais de 30 produtos de
fabricação própria, atuando
também como revendedor de
cortes e embutidos de suínos
do Frigorífico Suiba Ltda.,
localizado em Paraíso-SP.
O
grupo
atualmente
é responsável por gerar
aproximadamente
600
empregos diretos na área
da
indústria,
transporte,
administração, serviços gerais
e rurais.

jovens aprendizes
Desde janeiro de 2019, o
SENAI de Sertãozinho coordena
e ministra o Curso de Aprendizagem de Almoxarife para jovens
da cidade de Pirangi.As aulas
do curso acontecem na escola
Francisco Cimino.
O Grupo Gonzalez é uma
das empresas da região que
recebe jovens aprendizes matriculados no curso. Houve um
envolvimento muito grande do

Grupo Gonzalez, das empresas Nardini AgroIndustrial e Val
Alimentos, da Prefeitura Municipal de Pirangi e da Associação
Amigos Por Pirangi para poder
viabilizar a instalação dessa unidade do SENAI em Pirangi.
Atualmente, estão matriculados 27 jovens e há a possibilidade de aumentar esse número
ainda em 2019.
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Neste número, queremos
falar de uma grande perda
para a família Gonzalez.
Ignez Marlene Gonzalez
Delgado, a nossa Nezinha,
nos deixou no dia 17 de fevereiro de 2019, aos 82 anos de
idade.
Nezinha era a segunda
dos sete filhos da Dona Maria
e do senhor Manolo, e uma
das sócias do grupo Gonzalez.
Foi a percursora do vínculo da
família com a avicultura. Na
década de 1940, Manolo Gonzalez, batizou sua pequena
granja com o nome dela: Granja Inesinha.
Todos recordam sua simplicidade, sabedoria e história
de dedicação e amor aos seus.
Deixa muitas saudades para
todos que a conheceram e,
principalmente, para os seus
cinco filhos e duas filhas.
Obrigado, Nezinha, por
todo o carinho e confiança.

Expediente:
Gonzalez Acontece

www.frangogonzalez.com.br
Facebook.com/GonzalezFrango
Instagram: @gonzalezfrango
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Responsável por coordenar
as vendas e o relacionamento
com os representantes e clientes, o Departamento Comercial
é a engrenagem que faz tudo
funcionar dentro da empresa e
leva os outros departamentos a
produzirem.
Juntamente com o Setor de
Logística é quem está na linha
de frente. Precisa estar sempre preocupado em conhecer
os clientes, satisfazer as suas
necessidades para fidelizá-lo.
É o responsável pela imagem
da empresa no mercado e junto
aos consumidores. Na empresa
desde 2002, Lourenço Hernan-

des Borba, é hoje o responsável pelo departamento, que
conta com outros 8 funcionários e 18 representantes comer-

ciais. Cerca de três mil clientes
adquirem diariamente mais de
30 produtos diferentes.

NOSSAS CIDADES

Conheça
taiÚva (SP)
Localizada a 364 km de São
Paulo, a cidade de Taiúva completou em 29 de Dezembro do último ano, 116 anos de fundação.
A população estimada é de 5.568
habitantes e denominam-se taiuvenses.
Com a chegada da ferrovia
da antiga Companhia Paulista de
Estradas de Ferro que uniu Jaboticabal a Bebedouro e a construção de uma estação, começaram

a chegar novos colonos, atraídos
também pela fertilidade da terra.
O nome da estação (inaugurada em dezembro de 1902), que
mais tarde se estendeu à vila é
de origem Tupi, que significa
“amoreira branca”.
Em 1902 foi rezada a primeira missa na localidade, por
um padre da paróquia de Jaboticabal, e em novembro de 1908
já era criado o Distrito de Paz.
Taiúva produz principalmente cana-de-açúcar e cítricos. Também
possui produção de algodão,
arroz, milho, amendoim, tomate,
entre outros.

você sabia?
Pés de galinha. Tem quem
goste mas a maioria das pessoas não comem essa parte do
frango por não ter muita carne.
É importante saber o quanto
eles podem contribuir para sua
saúde.
Conheça 11 benefícios ao
consumir regularmente:
Mantém os níveis de pressão arterial, diminui o estresse, regula os hormônios, fortalece o sistema imunológico,
rejuvenesce a pele graças ao
colágeno que eles contêm, fa-

vorecem a cura rápida, fortalece ossos e unhas, melhorar o processo digestivo, aumento de plaquetas, melhora a a circulação e
aumente nosso metabolismo.
E aí, vocês já colocaram esse prato no seu dia a dia?

www.frangogonzalez.com.br

