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Associação Baiana de Avicultura
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Uma nova fase
por [Patricia Nascimento]

NESTA EDIÇÃO
Este é o boletim 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,
alem de assuntos importantes do
setor

Eventos
Esse trimestre foi repleto de
eventos e participações da
diretoria da ABA.
Carnaval da APAE
Apoio ao evento já constituído
em Conceição da Feira
Dia da Mulher no CRAS
Apoio ao evento no mês da
Mulher

ARTIGOS
Visita de Prof. Doutor da
UFBA para parceria
Proposta de Parceria com
faculdade.
Agenda do Governador Rui
Costa
Convite para agenda em Santo
Estevão.

Operação Carne Fraca
Polícia Federal deflagra operação em
frigoríficos de proteína animal.
Entenda os impactos para o setor de
aves.
Nº da Página 06

Palestra
Com tema ambiental
promovemos nossa primeira
palestra do ano.

Articulações
Agenda com o Secretário de
Agricultura também foi pauta
desse trimestre para a ABA.

Uma nova fase da associação
Após completar 40 anos de existência
a associação toma novos rumos. Veja
o que há de novo!
Nº da Página 07
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Eventos
CARNAVAL NA APAE
Com o intuito de promover
aproximação com a comunidade
e sensível à causa das crianças
especiais do município de
Conceição da Feira, participamos
do primeiro Carnaval da APAE
através de patrocínio e todos
puderam se divertir e ajudar de
alguma forma essa entidade séria
e comprometida com a causa.

DIA DA MULHER NO CRAS
Mais um momento de
aproximação com a comunidade,
o Centro de Referência em
Assistência Social do Município
pediu-nos apoio para o café da
manhã em homenagem ao dia
internacional da Mulher e nós
contribuímos com alguns
presentes, singelos, mas de
grande valia para quem os
recebeu. Foi um momento de
confraternização e de
envolvimento com parte da
população carente do município
de Conceição da Feira.

2

BOLETIM INFORMATIVO ABA - TRIMESTRAL

Eventos
VISITA DO DOUTOR DA UFBA
PARA PARCERIA
Nesse trimestre tivemos a visita
do Professor Doutor Gustavo
Bittencourt da UFBA para nos
trazer uma proposta de parceria,
o que nos deixa feliz em realizar
projetos junto com o meio
acadêmico, desenvolvendo não
só estudos, mas também
proporcionando novas
oportunidades aos nossos
associados. E que venha a
concretização desse convênio
com um plano de trabalho que irá
prever a elaboração de projetos,
oficinas, atividades de pesquisa,
extensão, encaminhamento de
estágios.

AGENDA DO GOVERNADOR
RUI COSTA
A convite da Secretaria de
Relações Institucionais, fomos a
Santo Estevão para acompanhar
a agenda do Governador Rui
Costa que no momento
entregava viaturas para a Polícia
Civil de alguns municípios
vizinhos e ampliava o sistema de
fornecimento de água para
aquela cidade. Registramos a
presença do Prefeito de
Conceição da Feira, Raimundo da
Cruz Bastos.
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Eventos
PALESTRA: REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL DAS GRANJAS
Para nossa primeira palestra do
ano, escolhemos um tema
ambiental, muito em voga e de
grande necessidade para nossos
associados e integrados. Nosso
auditório ficou repleto, contamos
com a presença de 35 pessoas.
Tivemos nossa divulgação no
Globo Rural e nas redes sociais.
Foi um momento de
congraçamento e reencontros.
Tivemos sorteios de brindes e um
fim de tarde agradável em nosso
auditório

4

BOLETIM INFORMATIVO ABA - TRIMESTRAL

5

Articulação Política
Em março tivemos pauta com o Secretário da Fazenda do Estado, o
senhor Manoel Vitório para tratar de incentivos à comercialização em
outros estados e da alteração da pauta fiscal.

Funcionários Felizes rendem mais
no trabalho, geram mais renda
para o empregador pois produzem
mais e melhor. Olhe para sua
equipe com parceiros de sucesso
do seu negócio!

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

Em ofício dirigido ao Secretário, foi encaminhado a solicitação de
reajuste da pauta fiscal da carne de frango para os preços sugeridos em
março de 2016 mais a correção da inflação do período. Vide tabela abaixo.

PAUTA FISCAL – BAHIA CARNE DE FRANGO
Set/16
R$ PAUTA

SUGESTÃO*

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

R$ PAUTA

1901

COXA / SOBRECOXA

5,74

6,95

1902

CORAÇÃO

16,55

21,40

1904

FRANGO INTEIRO

4,77

5,90

1905

MIÚDOS

4,63

6,40

1907

OUTROS CORTES DE AVES

5,81

7,50

1908

FILÉ DE PEITO

9,09

12,30

1909

PEITO DE FRANGO COM OSSO

6,50

7,50

1910

DORSO

1,70

2,15

1911

ASA / COXINHA DA ASA

10,07

12,60

FATOS RÁPIDOS

4%
Queda nas Exportações da carne de frango

0,5%
Leve alta do preço do frango no trimestre
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
www.avisite.com.br

A outra sugestão diz respeito à retomada da dispensa do
lançamento e do pagamento do ICMS referente às vendas
interestaduais de carne de frango efetuadas por estabelecimento
abatedor que atenda a legislação sanitária estadual ou federal
Dessa forma articulamos junto ao governo formas de atender aos
anseios de nossos associados visando dirimir os efeitos da
operação “Carne Fraca” deflagrada pela Polícia Federal e que
infelizmente teve sua qualidade posta em cheque pela forma
como foi deflagrada a operação.
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Operação Carne Fraca e os efeitos para o
mercado do Frango
Operação Carne Fraca foi uma operação deflagrada
pela Polícia Federal do Brasil, e teve início no dia 17
de março de 2017. Ela foi o estopim para o escândalo,
onde apontou que as maiores empresas do que foram
acusadas de adulterar a carne que vendiam no
mercado interno e externo. No total o escândalo da
carne adulterada no Brasil envolve mais de 21
empresas alimentícias do país, das quais 3 foram
interditadas, acusadas de comercializar carne
estragada, mudar a data de vencimento, maquiar o
aspecto e usar produtos químicos supostamente
cancerígenos para buscar revenda de carne
estragada, além de apontar agentes do governo
acusados de liberar estas carnes.
O Brasil é o líder mundial em exportação de carne
bovina e de frango, e o quarto exportador de carne
suína. No ano de 2016 as vendas do setor
representaram 7,2% do comércio global. Como
impacto imediato o preço das ações das duas
maiores empresas lideraram as perdas na Ibovespa
no dia da operação, chegando a 10,59%; avaliou-se
que terão enormes dificuldades para conseguir
reverter a quebra de confiança.
Diversos containeres foram barrados na china que
compra cerca de 43% da produção da carne de frango

do Brasil, o que gerou muitos problemas no mercado
interno, como corte de pessoal, diminuição no abate
e principalmente na compra de matéria prima. Assim
a operação tabém atingiu o pequeno produtor que
não teve seu produto entregue durante vários dias.
No entanto até a produção desse boletim a situação
ainda era de que a maioria dos países e os principais
como EUA, China, Reino Unido e Canadá ainda se
encontra com medidas de suspensão parcial ou
inspeção forçada.
Por outro lado quem compra também fica
prejudicado, tendo que buscar alternativas. As
vendas brasileiras correspondem a cerca de 40% do
comércio mundial de frangos. Acrescenta-se a isso o
fato da gripe aviária ter chegado aos Estados Unidos,
segundo maior exportador de frango de corte. Assim,
os grandes importadores podem não conseguir suprir
o volume disponibilizado pelo Brasil, se os embargos
permanecerem por longo tempo.
Na primeira semana das operações as vendas
chegaram a cair de 63 milhões de dólares para 74 mil,
segundo dados do Ministério do Desenvolvimento.
Estamos acompanhando e tomando medidas para
proteger nossos associados.
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Uma nova fase da Associação
por Patricia Nascimento

Em um mundo em constante modificação é importante se adequar às mudanças e
promovê-las paulatinamente. Nesse sentido a ABA buscou alguém da área
administrativa com experiência em gestão para inaugurar uma nova fase.
Quarenta anos de associação e um novo rumo a seguir, de atender
principalmente a necessidade dos seus associados, entendê-los e buscar sempre
novidades e a defesa de seus interesses.
Nesse cenário eu me apresento, sou Patricia Nascimento, a nova Diretora
Executiva da Associação; sou administradora com 12 anos de atuação na área de
gestão. Conto com o apoio dos associados para movimentarmos o mercado
avícola, colocar em destaque o frango local, promover palestras e treinamentos
de interesse do nosso principal ativo, o associado.
Além disso também traremos novidades de eventos e divulgações, através de
mídia social e nosso site que está sendo todo
reformulado. O Associado poderá colocar seu
anúncio e colocar novidades no site; bem como
uma área restrita para ter acesso a informações
de mensalidades e relatórios gerenciais.
Tudo isso para trazer um novo frescor a nossa boa
e velha Associação.
Um abraço fraternal!
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