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Aconteceu no dia 13 de 
julho, a quinta edição da 
Caminhada da Saúde. Um 
evento realizado em parceria 
entre o Grupo Gonzalez e 
a AFAGO. A caminhada faz 
parte da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes 
(SIPAT), cujo objetivo é de 
reforçar a conscientização dos 
cuidados com a saúde.

Após um alongamento 
dirigido pelo Professor 
João Paulo e professores 
do Plano de Saúde Padre 
Albino de Catanduva, as 
pessoas caminharam até a 
sede da empresa onde foram 
recebidos com um delicioso 
café da manhã.
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 Em 28 de Agosto se co-
memora o Dia do Avicultor e da 
Avicultura. 

Na verdade, temos muito a 
comemorar, pois o setor é um 
dos que mais contribui com a 
economia do país. Sem o ár-
duo trabalho dos avicultores e 
profissionais especialistas na 
área, a avicultura nacional não 
teria avançado tanto. Desde o 
início na década de 30, o Brasil 
não para de produzir carne de 
frango e ovos de alto padrão de 
qualidade.

Em reconhecimento a to-
dos os avicultores do país e em 
especial aos nossos parceiros, 
o Grupo Gonzalez os parabe-
niza e homenageia com muito 
orgulho.

Para representar os avicul-
tores escolhemos o Sr. João 
Ruiz Gamito, integrado do Gru-
po Gonzalez desde 2006, que 
cria 55.000 aves em dois gal-

Nos dias 27,28 e 29 de 
Agosto acontece em São 
Paulo a SIAVS – Salão In-
ternacional de Avicultura e 
Suinocultura e, como todos 
os anos, o Grupo Gonzalez 
se fará representar por seus 

DIA DO AVICULTOR E DA AVICULTURA

Parceiros integrados participam
da Feira SIAVS em São Paulo
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pões, no Sítio Santa Luzia II cidade de Bebedouro. São em média 
850 toneladas de proteína de alta qualidade por ano que deman-
dam muito trabalho, dedicação e amor.

Obrigado Sr. João e obrigado a todos os nossos parceiros in-
tegrados.

integrados e técnicos 
É uma feira bienal, onde 

são apresentados diversos 
lançamentos da cadeia pro-
dutiva de aves e suínos. En-
tre os destaques de atrações 
está o Projeto Produtor que 

é voltado para produtores in-
tegrados e independentes. O 
projeto tem como objetivo di-
vulgar as diretrizes das boas 
práticas de produção, infor-
mações de mercado, sanida-
de, qualidade, sustentabilida-
de, entre outros temas. Além 
das palestras, os produtores 
poderão visitar a feira e con-
ferir os lançamentos trazidos 
pelas empresas de equipa-
mentos, rações, laboratórios, 
entre outros. É o único evento 
do Brasil com participação 
das agroindústrias produtoras 
e exportadoras associadas à 
Associação Brasileira de Pro-
teína Animal – ABPA.

Saiba mais. Acesse:
www.siavs.com.br

Sr. João Gamito e sua esposa D. Irene
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 O Brasil é o terceiro maior 
produtor mundial de carne de 
frango, com uma produção 
de  mais de 12 milhões de 
toneladas anuais de carne de 
frango.

Hoje, mais de 150 merca-
dos são importadores da car-
ne de frango do Brasil. Pelos 
portos do país, são quase 4 
milhões de toneladas embar-
cadas anualmente, quase um 
terço de tudo o que se produz.

Entre produtores, funcio-
nários de empresas e profis-
sionais vinculados direta e 
indiretamente ao setor, a avi-
cultura reúne mais de 3,5 mi-
lhões de trabalhadores. Cerca 
de 350 mil deles trabalham 
diretamente nas plantas frigo-
ríficas. No campo, são mais 
de 130 mil famílias proprie-
tárias de pequenos aviários, 
que produzem em um sistema 
totalmente integrado com as 
agroindústrias. 

Todos estes elos desta-
cam a grandeza da avicultura 
brasileira, marcada pela disci-
plina, tradição, qualidade, sa-
nidade e eficiência que permi-
tiram ao setor alçar voos que 
hoje garantem a presença do 
produto avícola do Brasil na 
mesa de consumidores pelos 
cinco continentes. 

Dedicação, trabalho e 
busca incessante pela exce-
lência, em décadas de pesqui-
sa, emprego de alta tecnologia 
e fortes investimentos em es-
truturas de produção, levaram 
a avicultura brasileira a atingir 
patamares de eficiência que a 
transformaram em referência 
mundial.
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Taiaçu foi fundado em 19 
de Março de 1886. Antigo São 
José do Paraíso, elevado à 
condição de Distrito de Paz em 
1903, com o nome de Tayassú. 
Em 30 de dezembro de 1953 
foi elevado a Município alte-
rando também a grafia de seu 
nome para Taiaçu.

É o antigo Distrito do Mu-
nícipio de Jaboticabal. Foi fun-
dado por Antônio Zeferino Gon-
çalves, José Belizário Vieira, 
Ezequiel Alves Santana e José 
Gabriel da Fonseca, que aqui 
possuíram propriedades que 
mais tarde foram doadas para 
que a cidade fosse povoada.

São José do Paraíso, se 
iniciou como refúgio de mora-
dores vindos de Jaboticabal 
durante epidemia de febre 

Conheça taiAÇU (SP)

amarela, instalando-se no 
“Carrascal”, como era conheci-
do. Hoje, Bairro São Benedito.

Considerado Distrito de 

você sabia?

FÍGADO DE FRANGO 

O fígado de frango é 
rico em vários nutrientes, 
incluindo proteínas; sen-
do por isso uma escolha 
saudável na dieta de mui-
tas pessoas. Alguns dos 
benefícios específicos do 
fígado de galinha incluem: 
tratamento de anemia, pro-
moção de uma pele saudá-
vel e prevenção de alguns 
tipos de disfunções. Tam-
bém pode ajudar a diminuir 
os níveis de colesterol e 
dar maior apoio ao funcio-
namento das glândulas su-
pra-renais. Alguns estudos 
têm indicado que o fígado 
de galinha pode ajudar a 
aumentar a testosterona e 
aumentar a resistência dos 
atletas e fisiculturistas.

Paz pela lei 873, de 9 de Se-
tembro de 1903, com o nome 
Tayassu, e foi instalado em 09 
de dezembro do mesmo ano. 

Tayassu é uma palavra indíge-
na que significa “Queixada”, um 
tipo de porco-do-mato.



ESPAÇO RH/SEGURANÇA DO TRABALHO
Grupo Gonzalez Realiza Treinamento Para Seus funcionários

O Grupo Gonzalez está 
sempre buscando capacitar os 
seus funcionários e atualizar o co-
nhecimento nas diversas funções. 
Durante o ano de 2019 já foram re-
alizados vários treinamentos, entre 
eles, treinamento de Higienização 
de EPI´s e uso de Protetor Auri-
cular, Operador de Empilhadeira, 
Boas Práticas de Fabricação e Pro-
gramas de Autocontrole, E-Social, 
NR-10, Tendências de Rotulagem 

Slime é uma palavra em 
inglês que significa algo pega-
joso ou viscoso. Entretanto, no 
Brasil slime ganhou fama como 
amoeba moderna, geleca ou 
cocô do unicórnio. Apesar dos 
nomes estranhos, o slime é 
apenas uma massa de modelar 
caseira.

Diferente das demais mas-
sas de modelar, o slime apre-
senta cores, texturas e brilhos 
diferenciados. Isso acontece 
porque os principais ingredien-
tes da receita caseira são cre-
me de barbear, bórax, cola e 
água boricada.

para Produtos de Origem Animal, 
PPRA. Foram realizados recente-
mente os treinamentos de Opera-
dor de Caldeira com o objetivo de 
treinar os funcionários para atendi-
mento a NR-13, e também o trei-
namento de Equipe de Emergência 
Química – Amônia, capacitando 
13 funcionários para o controle de 
riscos e situações de emergência 
em conformidade com a NR-13 e 
NR-36.

www.frangogonzalez.com.brPÁG 04

FAÇA VOCÊ MESMO

 aprenda a fazer a sensação do 
momento: slime

O que você vai precisar? 
1 colher (sopa) de amaciante;
Corantes alimentícios;
1 colher (sopa) de água boricada;
1 xícara (chá) de cola branca;
Espuma de barbear (o triplo da 

quantidade de cola);
½ colher (sopa) de bicarbonato 

de sódio.

Como fazer
Pegue um refratário de vidro 

e coloque uma xícara de cola 
branca dentro;

Em seguida, acrescente o 
amaciante e uma boa quantidade 
do creme de barbear;

Depois adicione a água bo-
ricada, o corante e o bicarbonato 
de sódio;

Faça isso até alcançar a cor 
de sua preferência;

O corante pode ser trocado 
por violeta genciana;

Depois pegue uma colher e 
misture todos os ingredientes;

Continue misturando até for-
mar uma massa que solte do fun-
do do refratário;

Agora é só colocar a criança-
da para brincar.


