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 NESTA EDIÇÃO  ARTIGOS 

Este é oboletim informativo da 
Associação Baiana de Avicultura – 
ABA com novo formato para 
agradar vários tipos de leitores. 
Traremos neles os 
acontecimentos da Associação 
bem como os eventos realizados, 
além de assuntos importantes do 
setor. 

Reuniões 
Esse trimestre foi repleto de 
eventos e participações da 
diretoria da ABA. 

Reunião ADAB - Salvador 

Reunião com os frigoríficos do 
Estado 

Treinamento ADAB em Feira 

Treinamento dos Fiscais 
Agropecuários 

 

Reunião de Frango Vivo 

Para tratar do TAC sobre abate de 
frango na Bahia 

Reunião com RT’s de 
frigoríficos 

Reunião com os responsáveis 
técnicos dos frigoríficos do 
Estado 

Reunião do COESA 

O comitê se reuniu para tratar de 
questões sanitárias. 

Eventos 
Destaque do trimestre foi o 
Evento da CEVA, nossa 
participação no Simpósio em 
Goiás e o Convênio com a UFRB. 

 

Referência Mundial 

Três meses após operação carne 
fraca, setor avícola responde e 
mostra o porquê de ser referência 
mundial.   

Nº da Página 06 

 

Novidades na nossa associação 
Parcerias, pesquisa e uma grande 
reforma. Venha conosco ver as 
novidades da nossa Associação. 

Nº da Página 07 

Superando a Crise 
por [Patricia Nascimento] 

 
Associação Baiana de Avicultura 
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Reunião ADAB - Salvador 

Em reunião convocada pela ADAB (Agência de 
Defesa Agropecuária da Bahia) no último dia 19 de 
abril, estiveram presentes quase todos os 
representantes de frigoríficos da Bahia juntamente 
com a ABA, através de seu Presidente Dario 
Mascarenhas e por mim, Patricia Nascimento, 
Diretora Executiva. 

A reunião foi para tratar sobre a intensificação das 
ações em uma operação conjunta com o Ministério 
Público, Imprensa, Procon, Divisa e Ibametro. Essa 
ação terá como objetivo buscar cumprir a legislação e 
não encontrar inconformidades. Com intuito 
educativo e informativo, os frigoríficos foram 
chamados para assegurar o sucesso da operação e 
confirmar aquilo que já se vem trabalhando a muitos 
anos de que nossa Carne é “forte” e que assim deve 
ser tratada. 

Foi também visto a conscientização de todos para a 
importância e fortalecimento da Associação Baiana 
de Avicultura, bem como do FAEBA (Fundo de 
Vigilância, Desenvolvimento, Defesa Sanitária e 

Amparo aos Avicultores do Estado da Bahia). 

Treinamento de Fiscais Estaduais Agropecuário 
sem Colheita de Amostra sem Aves – Feira de 
Santana 

Participamos da abertura do Treinamento de Fiscais 
Estaduais Agropecuário sem Colheita de Amostras 
Em Aves promovido pela ADAB em Feira de Santana 
no SENAR, com apoio do FAEBA (Fundo de 
Vigilância, Desenvolvimento, Defesa Sanitária e 
Amparo aos Avicultores do Estado da Bahia) para sua 
realização. 

Hoje a Bahia é o estado que mais promove 
treinamentos na área e tem como objetivo ter 100% 
do seu corpo técnico treinado afim de salvaguardar a 
saúde pública. Nesse treinamento foi destacado a 
importância do Fundo como fonte emergencial de 
recursos para o combate à Influeza Aviária, presente 
hoje nos 4 continentes; com muitos países afetados 
na Europa e na Ásia e alta mortalidade. Na América 
temos casos hoje registrados no EUA e durante uma 
ação de prevenção foi encontrada uma amostra no 
Chile. 

Os estudos hoje no Brasil sobre as aves migratórias e 
a galinha de quintal são pífios. 

 

  

Reuniões 
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Reunião do Frango Vivo (ABA) 

Convidamos os associados produtores de 
frango vivo para uma reunião para tratar sobre 
o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
que regulamenta abate de frangos na Bahia. 
Com a presença do Sr. Almir Eloy da Câmera 
Setorial de Aves foram trazidos assuntos 
pertinentes aos questionamentos do Ministério 
Público sobre os relatórios para cumprimento 
do TAC. 

 

 

Reuniões 

 

Reunião com Responsáveis Técnicos dos 
Frigoríficos da Bahia na ADAB - Salvador 

Dando continuidade ao processo educativo e 
informativo, a Agência de Defesa Agropecuária da 
Bahia convidou os responsáveis técnicos de todos os 
frigoríficos baianos para reforçar instruções e garantir 
a excelência do produto que chega até ao consumidor 
e que tem muito da determinação e da qualidade do 
serviço desses profissionais. 

 

Reunião do COESA (Conselho Estadual de 
Sanidade Avícola) – Feira de Santana 

O Conselho se reuniu para tratar de aspectos 
sobre a liberação de granjas por questões de 
sanidade cujo prazo é Fevereiro/18.Na 
ocasião a Dra. Lia juntamente com sua 
equipe enfatizou a necessidade de ajustes e 
que os custos devem ser priorizados para 
atender os ajustes. Alguns modelos de 
formulários foram vistos e ficou da ADAB 
providenciar. 
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Trabalhador Saudável, 
Empresa Produtiva! 

 

 

Juntos somos mais fortes! Assim a 
representatividade cresce e o 
fortalecimento é contínuo! 

 

FATOS RÁPIDOS 
 

  

0,77% 
Aumento da Carne Inspecionada em 2016 

  

0,3% 
Leve queda do preço do frango no trimestre 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

www.avisite.com.br 
 

 

 

  
 

Eventos 

ABRIL – Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a 
Universidade Federal do Recôncavo – UFRB, a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA e o Fundo de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão e de Planejamento Estratégico – 
FAEPE 

MAIO – Evento sobre Bronquite promovido pela CEVA 

Em Maio foi realizado o Lançamento da Nova Vacina contra Bronquite 
Infecciosa em um evento técnico que reuniu um público selecionado 
de interessados no novo produto! Foi o início de uma parceria porte 
com uma empresa Multinacional, tão importante para o setor avícola! 
Aproveitamos também para mostrar aos nossos associados a nova 
estrutura do auditório para quarenta lugares. 

Em cerimônia realizada na 
Reitoria da UFRB, campus de 
Cruz das Almas, foi assinado 
o convênio que trará uma 
importante parceria entre 
setor público e privado com 
vistas ao desenvolvimento de 
ações em conjunto para o 
fortalecimento da Avicultura 
e da Suinocultura que 
integrarão o Projeto de 
Desenvolvimento da 
Avicultura e da Suinocultura 
no Estado da Bahia.   

Em plano de ação ainda a ser apresentado, espera-se muito 
trabalho daqui em diante e que a cooperação seja frutífera para dos 
os nossos associados. 
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Eventos 

JUNHO – Simpósio Goiano de Avicultura 

Para coroar o nosso trimestre participamos do Simpósio de Avicultura em Goiânia, organizado pela nossa 
partner de lá e com um grande público que lotou o auditório do Hotel Castro’s em 2 dias de Evento. 
Aproveitamos o ensejo para contactar com possíveis palestrantes e ver de perto a estrutura e organização 
do evento. Um sucesso já em sua 13ª Edição, o Simpósio reúne um público de profissionais, estudantes, 
produtores e pensadores do setor. A Associação Goiana de Avicultura conta ainda com o apoio da 
Universidade Federal de Goiás através dos estudantes de Zootecnia e Medicina Veterinária, além do Grupo 
de Estudos em avicultura (GEA) para organizar e divulgar o evento. Em data anterior ao simpósio, visitamos 
a UFG para conhecer o GEA e ver como os professores articulam o pensamento crítico e estimulam os 
estudantes para o setor avícola. Foram 3 dias intensos e muito proveito para a nossa associação. Trouxemos 
além de conhecimento, muitos contatos importantes e ideias que poderemos replicar aqui na Bahia. Uma 
dela já vamos vislumbrar em Outubro com a Semana do Ovo! Aguardem novidades!!! 
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Decorridos aproximadamente três meses da Operação Carne Fraca, o setor avícola 
consolidou sua retomada. Impactos imediatos como as barreiras impostas por alguns 
importadores aos produtos cárneos brasileiros foram derrubadas logo em seguida. O 
consumidor interno teve o entendimento de que as falhas que eventualmente venham a ser 
comprovadas são exceções neste modelo produtivo que é referência. 

As decisões comprovam a confiança conquistada pela agroindústria do Brasil reconhecida 
internacionalmente pela qualidade e sanidade dos seus produtos, que são fiscalizados não 
apenas pelos órgãos brasileiros como também por técnicos sanitários dos mais de 160 países 
para os quais exporta. 

Martins, Presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas, ainda ressalta que as 
vendas domésticas também demonstraram que o consumidor interno percebeu que as falhas 
eventualmente venham a ser comprovadas são exceções a neste modelo produtivo. “Esse 
entendimento tem sido para evitar que ocorrências pontuais sejam vistas como uma 
generalização, prejudicando toda uma cadeia produtiva do agro negócio, um dos grandes 
impulsionadores da economia brasileira e fornecedor de alimentos par ao mundo”, 
complementa. 

De acordo com a pesquisadora da CEPEA, Camila Hortelã, os impactos poderiam ter sido 
muito maiores, e só foram inferiores ao esperado, porque a agroindústria brasileira já se 
consolidou no mundo. “O que analisamos é o Brasil se tornou um grande fornecedor mundial 
de carne de frango para os principais compradores. 

Trecho da Matéria de Capa da Revista Sindiavipar 

 
   

Referência Mundial 
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Esse trimestre foi bastante movimentado em nossa associação!  

Concluímos a reforma completa, garantindo um ambiente agradável e seguro para nosso 
associado, além de auditório moderno com 40 lugares, climatizado, som de última geração. 
Tudo para proporcionar recursos adequados e inovadores para trazer o que há de melhor em 
cursos e palestras para nossos associados. 

Estamos em processo de negociação para parcerias e trazer 
benefícios palpáveis para o nosso bem maior que é o nosso 
associado. Convênios com Faculdades, Seguradoras, Academias, 
Cursos dentre outros, fazem parte do leque de opções que 
estamos buscando. No entanto deixamos o nosso canal aberto 
para sugestões de benefícios adequados. Lembramos que a 
intenção é estender para associados e colaboradores 

Fechamos um calendário de Eventos para o segundo semestre 
onde teremos muito a movimentar no setor. O primeiro será o Dia 
do Avicultor em agosto onde todos serão convidados para 
celebrar esse dia mais que importante. Tudo está sendo 
preparado com muito carinho e em breve distribuiremos os 
convites. Vai ser uma linda festa. 

As parcerias continuam também com as Universidades. Bons frutos estão vindo da UFBA, 
através de um convênio para conhecer os dados estatísticos da avicultura no Estado. 

Enfim, tudo que venha a promover o crescimento e o fortalecimento da Associação e do 
Setor Avícola no estado!  

 

Novidades na nossa Associação 
Por Patricia Nascimento 

 

 


