
GRUPO GONZALEZ COMEMORA
29 ANOS DE FUNDAÇÃO

Eleição da Diretoria da CADEC

CURTA AS NOSSAS REDES SOCIAISGONZALEZFRANGO

PIRANGI • ABRIL | MAIO | JUNHO 2020 • ANO 3 • NÚMERO 6

O dia 11 de abril é uma 
data de celebração para o 
Grupo Gonzalez. Neste 2020 
comemoramos 29 anos de 
fundação da empresa Abatedouro 
de Aves Califórnia Ltda. 

Os negócios do Grupo 
Gonzalez incluem a criação de 
aves no sistema de integração e a 
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.

O Grupo Gonzalez emprega 
atualmente mais de 600 pessoas 
de forma direta, sendo mais de 

No dia 14 de fevereiro de 
2020, aconteceu a reunião 
ordinária para a eleição 
dos membros da Diretoria 
da CADEC (Comissão 
para Acompanhamento, 
Desenvolvimento e Conciliação 
da Integração) prevista 
pela lei da Integração (Lei 
13.288/2016). A CADEC, 
composta por representantes 
dos integrados e da empresa 
integradora, tem como objetivo 
unir a força dos integrados 
para acompanhamento das 
atividades agrícolas e as 
negociações de compra e venda 

ACONTECE

de insumos. 
Nesta reunião foram eleitos 

os novos membros, sendo os 
representantes dos Integrados: 
Lúdio Vidotti, Paulo Cesar 
Novelini e Maria Luíza Rui e 
os membros representantes 
da empresa: Marcos Martins 
Gonzalez, Diretor Operacional, 
Adriano Aparecido Martins, 
técnico agropecuário e Douglas 
Gustavo Galbiati, veterinário. O 
Grupo Gonzalez, em parceria 
com a CADEC, apoia a atividade 
dos nossos integrados.

400 delas moradores de Pirangi. 
Os 21 representantes comerciais 
atuam em aproximadamente 170 
cidades de todo o estado de São 
Paulo, incluindo a capital, com 
4.300 clientes ativos.

Uma parte importante das 

aves abatidas pela empresa são 
criadas mediante o sistema de 
integração com 49 parceiros de 
Pirangi e cidades da região. 

Vamos todos comemorar 
juntos: parceiros, clientes, 
fornecedores e colaboradores, 

afinal, são tantos anos de muito 
trabalho, dedicação, amor, 
carinho e empenho de todos nós! 

Somos muito gratos a 
todos vocês e que possamos 
comemorar muitos e muitos anos 
juntos!



RH

Coronavírus: 
Por que estamos trabalhando?

investimentos
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O Grupo Gonzalez con-
tinua trabalhando dentro do 
seu compromisso de produzir 
alimento de qualidade para a 
população e buscando garan-
tir a segurança de seus funcio-
nários. 

Sabemos que a melhor 
atitude contra o coronavírus é 
o isolamento social: é ficar 
em casa.

Mas há alguns setores 
que não podem ficar em casa, 
como é o caso do pessoal da 
saúde, dos transportes e da 
alimentação, entre outros se-

Palavras da 
diretoria
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Nesses tempos tão 
sombrios e de muitas pre-
ocupações, gostaríamos de 
levar a todos uma palavra 
de alento, de confiança, de 
resistência e de fé em dias 
melhores.

Desde que a Covid-19 
surgiu em dezembro do ano 
passado na China e, desde 
então se espalhou por to-
dos os países, parece que 
o mundo todo se desorgani-
zou e tudo virou de cabeça 
para baixo. E é verdade. 

Mas, a esperança é que 
disso tudo renasça uma 
nova ordem, em que as 
coisas que realmente im-
portam sejam valorizadas, 
respeitadas e que haja uma 
união entre as pessoas e to-
dos os povos. 

Temos que seguir as 
recomendações das autori-
dades e especialistas para 
preservar a nossa saúde e de 
nossos familiares. Precisa-
mos nos manter fortes, uni-
dos e com esperança,  pois
TUDO ISSO VAI PASSAR.

tores. São atividades essen-
ciais e precisam continuar.

As atividades do Grupo 
Gonzalez são consideradas 
essenciais, nos termos do 
artigo 3º, § 1º, inciso XI do 
Decreto n. 10.282, de 20 de 
Março de 2020. Esse Decreto 
regulamentou a Lei 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020. E são 
essenciais porque a popula-
ção não pode ficar à mercê de 
eventual desabastecimento de 
alimentos.

O isolamento social con-
tribui para que as atividades 

essenciais possam continuar 
com o menor risco possível. 

A informação, o isolamen-
to social e atitudes preventivas 
são a única maneira de evi-
tarmos que a propagação do 
vírus aumente. 

Agradecemos a cada um 
de nossos funcionários. Pedi-
mos o apoio para cumprir to-
das as medidas que os órgãos 
de saúde recomendam e que 
podem fazer a diferença para 
vencer a pandemia da Co-
vid-19.

O Grupo Gonzalez dá con-
tinuidade a sua política de in-
vestimentos, visando melhorias 
em infraestrutura e equipamen-
tos das empresas. Algumas 
das obras mais importantes 
que estão sendo finalizadas 
são:

• instalação de um tride-
canter na unidade Graxaria; se 
trata de um equipamento com 
a função de separar os resídu-
os  do processo produtivo em 
líquidos, sólidos e óleos, permi-
tindo assim uma melhoria nos 
resíduos líquidos gerados que 
serão encaminhados para a la-
goa de tratamento (foto 1);

• instalação de uma nova 
caldeira na unidade Graxaria 
(foto 2 e 3);

• construção de três novas 
lagoas de tratamento de efluen-
tes no Abatedouro. Através das 
lagoas de tratamento as águas 
são tratadas para posterior-
mente serem direcionadas ao 
rio, reduzindo os impactos am-
bientais. Com a ampliação das 
lagoas haverá mais eficiência 
no processo de tratamento dos 
efluentes (foto 4).
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O setor de manutenção da 
empresa conta com sete funcio-
nários nas funções de eletricista 
e mecânico, que atendem a todos 
os setores, entre eles a indústria 
de abate, fábrica de ração, gra-
xaria e granja Santa Adélia. O 
trabalho desempenhado por es-
ses funcionários requer técnica, 
agilidade e dedicação. Além das 

O Sistema de Logística Re-
versa de Embalagens em Geral 
é uma solução conjunta da in-
dústria e do setor de reciclagem 
para adequação às regulamen-
tações legais com responsabili-
dade socioambiental, utilizando-
-se de tecnologia, transparência 
e escala para diminuir o custo 
sistêmico.

O objetivo principal da logís-
tica reversa é a gestão e a dis-
tribuição do material descartado 
tornando possível o retorno de 
bens ou materiais constituintes 
ao ciclo produtivo agregando 

FG EM FOCO

Setor de Manutenção

Você sabe o que é LOGÍSTICA REVERSA

manutenções do dia-a-dia, eles 
estão sempre prontos para aten-
der as urgências e imprevistos 
que ocorrem. 

A empresa agradece o em-
penho dos funcionários Maurício, 
Rodrigo, Thalison, Júlio, Ricardo, 
Valdemir e Marco Aurélio, que são 
responsáveis por zelar pelo bom 
funcionamento de todo o proces-

valor econômico, ecológico, le-
gal e de localização ao negócio.

Na prática, a logística rever-
sa é realizada por meio de sis-
temas que promovem a coleta, 
reuso, reciclagem, tratamento e/
ou disposição final dos resíduos 
gerados após o consumo de di-
versos produtos – seja o próprio 
produto já sem uso, sejam suas 
embalagens descartadas.

O Grupo Gonzalez tem os 
certificados de reciclagem de 
embalagens em geral (CRE), 
emitido pela empresa New 
Hope Ecotech, com valida-

de de 5 anos, compensando a 
massa referente de 22% das 
embalagens (papel e plástico) 

so produtivo e garantir que os demais setores realizem os trabalhos da 
melhor forma.

comercializadas no Estado de 
São Paulo, referente aos anos 
de 2018, 2019 e 2020.

compartilhando conhecimento
Ao longo do mês de março, 

os Aprendizes do Frango 
Gonzalez, em parceria com 
o Senai SP – Sertãozinho, 
visitaram o comércio local da 
nossa cidade de Pirangi.

O objetivo foi levar aos 
empresários conceitos práticos 
sobre técnicas de gestão como 
5 S, Kanban e organização de 
estoque.

Os aprendizes iniciaram o 
curso de Auxiliar de Produção 
em janeiro. São 24 jovens que 
recebem treinamento teórico e 
prático de forma constante. 

Além desse, o projeto, 
iniciado em 2019, conta 
com o curso de Almoxarife 
com 33 jovens contratados 
pelas empresas Nardini e Val 
Alimentos.

Um dos objetivos, segundo o 
professor Alex Paixão, é trabalhar 
as habilidades humanas como 
a comunicação, marketing 
pessoal e a importância de 
socialização, além de ajudar o 
desenvolvimento dos alunos 
com conhecimentos teóricos e 
técnicos.
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LINGUIÇA DE FRANGO GONZALEZ

NOSSAS CIDADES

você sabia?

Palmares Paulista (SP) é 
um município situado na região 
noroeste do estado. Vizinho de 
Ariranha, Catanduva, Paraíso, 
Pindorama e Pirangi, foi funda-
do como município em 1964.

Palmares Paulista é conhe-
cida por possuir uma empresa 
de água mineral que leva o 
nome da cidade. Sua economia 
gira em torno da agricultura, 
agropecuária e comércio. Seus 
principais eventos são a festa 
do peão (com mais de 50 edi-
ções) e o aniversário da cidade 
(8 de dezembro). 

Possui uma população de 
pouco mais de 13.000 habitan-
tes, segundo o Censo 2018 do 
IBGE. 

Conheça Palmares paulista

A linguiça de Frango Gon-
zalez, comparada com a de 
porco, tem mais proteínas, fer-
ro, fósforo e potássio e menos 
colesterol. 

Além disso, é um produto 
que não contém gordura trans, 
a mais associada a problemas 
cardiovasculares.

Para quem possui algum 
tipo de restrição com as lin-
guiças feitas com tripa suína, 
nossa linguiça fina de carne 

de frango é preparada com 
tripa de carneiro importada! 
Isso garante muito mais sabor 
e qualidade no seu prato.

As versões assadas e gre-
lhadas são sempre as mais 
indicadas na hora do preparo. 
Combinam muito bem com o 
seu final de semana!

Experimente nossa deli-
ciosa linguiça de Frango Gon-
zalez!


