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Dois anos de conquista
Em abril de 2014, foi realizada uma reunião
de apresentação do balanço das ações do projeto
e uma prestação de contas aos estabelecimentos
integrantes e apoiadores. No início do projeto, foi
instituído um comitê gestor que periodicamente recebe as informações gerenciais e detalhadas das
receitas, despesas e investimentos.
Na ocasião em que foi realizada a reunião,
também foi colocada em votação e apreciação
proposta de continuidade do Projeto Ovos RS que
foi aprovada por unanimidade. Assim, deu-se início aos trabalhos e planejamento para o segundo

ano do Projeto Ovos RS, novamente com a coordenação do diretor executivo da Asgav & Sipargs,
José Eduardo dos Santos.
“Para este segundo ano, vamos buscar inovações e incrementos para o Projeto Ovos RS, além
de termos sinalizado novas adesões de estabelecimentos produtores e fornecedores apoiadores, parceiros e patrocinadores. Com captação de recursos
junto aos estabelecimentos produtores, o Projeto
Ovos RS ainda conta com apoio de fornecedores
de equipamentos e serviços ligados ao Setor”, cita
Eduardo.

Projeto Ovos RS:
comemora sucesso absoluto
Promover e divulgar a importância nutricional e as diversas propriedades funcionais. Com
este intuito, nasceu em junho de 2013, o Projeto
Ovos RS, que veio para trazer uma nova dinâmica e destaque para o setor de produção de ovos.
Prova disso, uma das ações mais importantes, foi
o Selo Ovos RS identificado em produtos das indústrias que aderiram ao projeto e conquistaram a
qualidade na produção.
Através de visitas da equipe técnica do projeto composta por mestres e doutores em Zootecnia
e Veterinária, nas propriedades, foram avaliados e
orientados os responsáveis em relação à legislação
sanitária e de inspeção e qualidade na produção. A
equipe foi orientada pela empresa AgroQualità da
médica veterinária Dione Carine Francisco, contratada para assessoria ao módulo técnico do projeto.
Os cronogramas foram enviados para a Asgav e foram avaliados pela consultoria especializada e pela Superintendência Federal de Agricultura
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento S.F.A./MAPA/RS. Segundo o coordenador
do Projeto Ovos RS, Eduardo Santos, os estabelecimentos que atingiram uma pontuação mínima
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de 70% de atendimento ao checklist realizados nas
vistorias, foram autorizados a utilizar o Selo Ovos
RS nas embalagens de ovos.
O Super Ovo foi o mascote da campanha
publicitária do Projeto Ovos RS, que de forma divertida, divulgou a comunidade os benefícios em
consumir ovos, veiculada em spots de rádio, comercial de televisão, peças publicitárias em jornais
e revistas, além de outdoors na capital e interior do
Estado.
A Responsabilidade Social também fez do
Projeto Ovos RS um diferencial. Entidades assistenciais receberam doações de ovos. Além disso, o
projeto colaborou junto aos estabelecimentos produtores com ações de preservação ambiental.
No Dia Mundial do Ovo, foram realizadas
diversas ações, que incluíram desde palestras em
Universidades, pronunciamentos na Câmara Federal e Estadual dos Deputados, visitas em redações
e editorias de veículos de imprensa, programa de
televisão, visitas em academias e distribuição de
brindes kits Ovos RS e camisetas. O Projeto Ovos
RS também é membro oficial da Comissão Internacional do Ovo IEC, com sede em Londres/UK.

Seja um parceiro
Inserção Parcial da Logomarca da Empresa nas peças promocionais Impressas
do Projeto Ovos RS.
Um Full Banner no Site da Asgav - Associação Gaúcha de Avicultura - por 12
meses.
Cadastro por 12 meses no Classiviário - Central de Classificados e anúncio no
Site da Asgav - Associação Gaúcha de Avicultura
Concessão de 1/2 página para comercial na Revista Asgav por 3 edições + 1
matéria ou release sobre produtos ou serviços da empresa em 1(uma) edição.
Inserção do Logo e marca da empresa no INFO NEWS como apoiador oficial
do projeto ovos RS.
Cadastro na página oficial do Projeto Ovos RS como parceiro do setor de postura do RS - Indicação da comissão gestora do projeto para as granjas e estabelecimentos de postura comercial.
Possibilidade de apresentação de palestra da empresa apoiadora em encontros
ou reuniões do setor.
Banner Lateral - Site Associação Gaúcha de Avicultura.

O Projeto Ovos RS veio
para trazer uma nova
dinâmica e destaque para
o setor de produção de
ovos.
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Projeto Ovos RS
em números
O Projeto Ovos RS também marcou
presença na mídia, com anúncios em jornais e revistas e propagandas em emissoras de rádio e televisão que veicularam
a campanha e alcançaram um número
expressivo de público. A Revista Veja Porto Alegre alcançou 175 mil leitores; a
Revista Agas alcançou 301 mil leitores e
a Revista A Hora do Ovo teve 126 mil
leitores. Já nos jornais, Zero Hora foram
3,85 milhões de leitores; no Correio do

Povo, 3,24 milhões de leitores; no Jornal do Comércio foram 1,56 milhões de
leitores e no Jornal A Hora, de Lajeado,
foram 210 mil leitores.
Na mídia eletrônica, a propaganda veiculada no telejornal Bom dia Rio
Grande da RBS TV, alcançou 1,60 milhões de expectadores e no Programa
Agroband da Rádio Bandeirantes, o número de ouvintes atingido foi de 119 mil
ouvintes por minuto.
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Rede de Lojas Zaffari

divulgam os beneficios do ovo
em parceria com Ovos RS
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Selo Ovos RS
faz a diferença no mercado
Produtores e consumidores contam com um
produto diferenciado

Que tal chegar
em um supermercado
e comprar uma caixa de
ovos com um selo que identifica mais cuidados na produção? É uma boa opção, não é mesmo?
Não só para o consumidor, como para o produtor que coloca no mercado um produto diferenciado, que com certeza fará a diferença, no
momento de decidir qual o produto que levará
para a sua casa.
Uma das propriedades que abriram as suas
portas para receber a equipe técnica do Projeto
Ovos RS e conquistou o selo de referência Ovos
RS em seus produtos foi a Granja Nienow, da
cidade de Feliz.
O proprietário Jairo Nienow informa que o
Selo Ovos RS está nas embalagens desde janeiro
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deste ano, e se tornou um diferencial no mercado, por ser um produto que recebeu procedência
de órgão vinculado ao Ministério da Agricultura.
“É um projeto que veio para ficar baseado em
critérios rígidos de controle que obedecem um
padrão de qualidade.”
A granja NaturOvos, de Salvador do Sul,
também é uma das granjas aptas a utilizar o Selo
Ovos RS em suas embalagens. Para o gerente
comercial da empresa, Anderson Müller Herbert,
“o Selo Ovos RS é uma iniciativa importante para
valorizar toda a cadeia de produção de ovos do
Estado. O selo representa a qualidade do processo produtivo que temos hoje, valorizando o
produto nacionalmente e as ações permitem levar conhecimento sobre os benefícios deste alimento aos consumidores”.

Ovos RS com a palavra:

Edgar Silveira

O CONSUMIDOR
A consumidora Maria Leris, de 52 anos, que
saiu do supermercado satisfeita depois de comprar uma caixa de ovos da Granja Nienow, declarou que “é muito importante saber que existe
uma entidade que passa a fazer uma avaliação
mais rigorosa nos produtos, passando ao consumidor segurança, preço e qualidade. Sempre
compro deste produtor, pois alia qualidade com
preço acessível.”
O empresário Daniel Bampi, proprietário
da Granja Bampi, ressalta que o consumidor tem
uma segurança em um produto que passou por
uma auditoria diferenciada. “Não existe nenhum
outro local no País que exista diferenciação no
produto, através de um selo de referência. Somos
pioneiros no Brasil.”
O aposentado Edgar Silveira, de 79 anos,
consumidor assíduo do alimento diz “que é louvável a preocupação do produtor com a segurança do seu consumidor. O ovo é um dos principais alimentos e mais completos à saúde”.
A aposentada Suzana Pivotto, de 74 anos,
compartilha da mesma opinião. “É a credibilidade de um produto que está comprovado que é
saudável e com critérios de produção, sem contar que deixa a comida bem mais saborosa.”
Para a dona de casa Maria Odete Mendes,
de 57 anos, comprar um produto com certificado
de qualidade traz muito mais segurança na hora
de consumir o alimento. “Eu adoro comer ovos,
deixo de comer carne para comer ovos.”

Maria Odete Mendes
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Conheça um pouco mais do Projeto
O Ovos RS conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA RS) e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio (SEAPA-RS) do Programa Estadual de Sanidade Avícola (PESA-RS).
O Projeto Ovos RS desenvolvido pela Asgav
garante mais um cuidado na produção através
de assistência técnica, orientação ao produtor,
reforço dos conceitos de sanidade, qualidade e
inspeção. A equipe técnica visita periodicamente os estabelecimentos que aderiram ao projeto,
aplicando um checklist de avaliações técnica.

Logo após, são desenvolvidos cronogramas de
adequações e correções quando são detectadas
inconformidades.
Dessa forma, o projeto tem sido uma extensão dos serviços oficiais, agregando o conceito
de mais cuidado na produção e orientação permanente ao produtor.

PROJETO OVOS RS:

APOIO E PARCERIAS:

COORDENAÇÃO:
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

Apoiadores/Parceiros

Diretor Executivo Asgav/Sipargs
Email: eduardo@asgav.com.br
Fone: (51) 3228.8844/9971.9777

SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL/CAPACITAÇÃO:
AQ AgroQualità Consultoria Empresarial:
Prof ª Dione Carina Francisco

Veterinários
Patrícia Diniz - UFRGS
Leonardo Moreira Lima - UFRGS
Jonas Fernandes Maciel - UFSM
Gustavo Perdoncini - UFRGS
Raquel Melchior - UFRGS

Instituições Parceiras

Comissão de acompanhamento
e gestão do Projeto Ovos RS:
Daniel Bampi - Granja Avícola Sedenir Bampi
Anderson Herbert - Naturovos
Jairo Nienow - Granja Nienow Ltda

Realização:

EXECUÇÃO:
Agência de Projetos, Comunicação e Publicidade:
Francke Comunicação Integrada
Suporte operacional e desenvolvimento:
Staff Asgav: Patrícia Khamis | Kamila Beheregaray
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