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Na Festa do Ovo, Yamasa comemora 
com Bastos os 90 anos do município

AVIÁRIO SANTO ANTÔNIO 
& YAMASA: uma parceria 
de 50 anos

GRANJA INAVIH, de 
Honduras, e GRANBIAGI, de 
Descalvado (SP), presentes 
no treinamento da Yamasa

No Avicultor 2018, 
empresa apoia e participa

Em junho, equipe Yamasa marca 
presença com estande na feira de 

negócios e patrocina evento  

Em São Bento do Una (PE), 
Yamasa visita a Aviuna 

Em agosto, é a vez da capital do ovo do 
Nordeste receber a equipe Yamasa na terceira 

edição da Feira de Avicultura do Nordeste.

Monumento à ave 
poedeira, na entrada 
de Bastos (SP)



palavra

FESTA DO OVO  2018
Tempo de comemorar

NelsoN Yamasaki
presideNte

Chegando ao meio 
deste intenso ano de 
2018, a equipe Yama-
sa está especialmen-
te feliz em apresentar 
nesta edição notí-
cias tão importantes 
como a comemora-

ção dos 90 anos de Bastos, município pau-
lista que tem a maior produção de ovos do 
Brasil, de fundamental importância para a 
nossa própria história. Muitos de nossos 
primeiros equipamentos foram testados e 
aprovados nas primeiras granjas basten-
ses que impulsionaram a profissionaliza-
ção da postura comercial nos anos 1960. 

Homenageamos também nesta edi-
ção os 50 anos do Aviário Santo Antônio, 
uma das maiores granjas mineiras e com 
enorme importância na avicultura bra-
sileira por suas constantes inovações e 
coragem empresarial. 

Que prazer e orgulho temos pelo tra-
balho que realizamos e que serve de im-
pulso a empresas internacionais, como a 
Avícola Inavih, de Honduras, que aposta 
na Yamasa para impulsionar seu cresci-
mento. Como é bom fazer parte de tan-
tas histórias de sucesso, no Brasil e no 
exterior! Como somos agradecidos por 
estarmos evoluindo junto com nossos 
clientes há 53 anos! E há tanto por fazer! 

Muito obrigado a todos que nos in-
centivam e apoiam! Contem conosco 
para muito mais, porque o que não falta 
em nossa empresa é entusiasmo para 
realizar.

A participação da empresa na Festa do Ovo este 
ano terá um sabor especial de comemoração. 
São os 90 anos da Capital do Ovo, fato que será 
comemorado em ritmo de confraternização para a 
Yamasa e os avicultores bastenses. 

Os 53 anos da Yamasa fo-

ram escritos na história 

da avicultura brasileira 

tendo como parceiros importantes 

os avicultores de Bastos. A empre-

sa, que tem sede na região da Ca-

pital do Ovo, mantém com o setor 

fortes laços de mercado e, por isso, 

comemora com entusiasmo os 90 

anos do município que hoje repre-

senta uma parte significativa da avi-

cultura de postura brasileira.

Em junho, no dia 18, Bastos 

comemora 90 anos de sua funda-

ção, mas é na Festa do Ovo realiza-

da em julho que os bastenses cos-

tumam levantar um brinde ainda 

mais expressivo ao município pois 

sua história e a economia regional 

se sustentam na força da avicultura 

de postura, nascida e desenvolvida 

na região pelas mãos dos imigrantes 

japoneses que fundaram Bastos, na 

década de 1920.

É durante a Festa do Ovo, o 

maior evento da postura brasilei-

ra, que a Yamasa reúne sua equi-

pe para se confraternizar com os 

avicultores de Bastos e de outras 

regiões do país, que visitam a ex-

posição agroavícola montada no 

Recinto Kisuke Watanabe. 

Nelson Yamasaki, presidente da 

Yamasa, traça uma linha do tempo 

paralela com a avicultura de Bastos, 

o que, para ele, tem um significa-

do enorme. “Para nós, da Yamasa, a 

Festa do Ovo tem um valor afetivo 

Yamasa comemora com Basto s os 90 anos do município

Equipe Yamasa na Festa do Ovo 2017
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Yamasa comemora com Basto s os 90 anos do município
muito grande, já que nossa empresa e 

o setor avícola cresceram de mãos da-

das, enfrentando tempos bons e ruins 

lado a lado, sem abandonar a ativida-

de. Por isso, comemorar os 90 anos de 

Bastos é, para nós, uma forma de agra-

decimento por essa história construída 

em conjunto. Mais uma vez estaremos 

presentes, felicitando avicultores, suas 

famílias e a cidade de Bastos, e agra-

decendo por tantos anos de parceria e 

conquistas”, agradece.

A equipe Yamasa estará a postos 

entre os dias 12 e 14 de julho, no es-

tande da empresa montado no recin-

to de exposições, onde recepcionará 

seus clientes com a cortesia de sem-

pre. “Estamos preparando um espaço 

agradável, com brindes especiais para 

comemorar os 90 anos de Bastos e 

aguardamos a todos na Festa do Ovo 

2018”, destaca Elisabeth Yamasaki, ge-

rente de marketing da empresa. 

Empresa também apoia o Concurso 
de Qualidade de Ovos de Bastos 2018

Outro tradicional e importante evento de 
Bastos, o Concurso de Qualidade de Ovos, 
também conta com o apoio da Yamasa. A 
empresa, este ano, é uma das patrocina-
doras do evento que tem mais de 50 anos 
e promove uma disputa saudável entre os 
avicultores da região.

O Concurso de Qualidade de Ovos de 
Bastos nasceu praticamente com a Festa 
do Ovo e evoluiu muito ao longo de mais de 
cinco décadas. De uma análise meramente 
visual no passado - quando os jurados es-
colhiam o ovo mais bonito -, o evento evo-
luiu para uma avaliação profunda e técnica 

sobre o ovo, da casca às qualidades 
internas. 

O concurso de Bastos acontece 
no dia 11 de julho, um dia antes da 
abertura da Festa do Ovo, ocasião 
em que 18 juízes especialistas em 
avicultura avaliarão as amostras de 
ovos inscritas na competição e, ao 
final do dia, anunciarão os campeões 
em ovos brancos, ovos vermelhos e 
ovos de codorna.

O concurso acontece no espaço 
de eventos Alto Astral, localizado na 
Rua Presidente Vargas, 680.

PORTAL DA FESTA 
DO OVO: símbolo 
do maior evento 
de postura do 
Brasil e da mais 
importante feira 
de negócios 
brasileira exclusiva
do setor.
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O mais tradicional 

evento da Avimig, em 

Minas Gerais, tem a 

parceria da Yamasa 

como expositora e 

como patrocinadora. 

Tradicional evento da avicultura 

mineira, realizado na capital 

Belo Horizonte, o Avicultor ga-

nhou este ano o patrocínio da Yamasa. 

A fábrica brasileira de equipamentos 

para a avicultura mantém a filosofia 

de estar ao lado de clientes em even-

tos que estimulam o conhecimento e 

propõem novidades e novos negócios.

Promovido há 17 anos pela Asso-

ciação dos Avicultores de Minas Gerais 

(Avimig), o Avicultor 2018 reúne gran-

des nomes do setor em Belo Horizonte 

no dia 21 de junho, numa programa-

ção intensa com palestras e debates so-

bre temas atuais. Paralelamente, como 

é tradição, acontece a feira de negócios 

do Avicultor, da qual a Yamasa este ano 

participa com estande e muitas novida-

des para seus clientes.

“Minas Gerais é um importante 

polo de desenvolvimento da avicul-

tura brasileira e a Yamasa tem a satis-

fação de atender muitos clientes na 

região. Por isso é tão importante estar 

ao lado de avicultores e empresas no 

tradicional Avicultor, promovido pela 

Avimig”, explica Nelson Yamasaki Jú-

nior, diretor comercial da Yamasa. 

Yamasaki destaca a força que une a 

empresa e os avicultores mineiros, 

parceria que tem mais de 50 anos de 

história. “Com 53 anos de vida, a Ya-

masa tem orgulho de manter sua tra-

Yamasa participa do Avicultor 2018
e também é uma das patrocinadoras do evento

Avicultor: parcerias e negócios
“O Avicultor é um evento de caráter téc-

nico-científico e expositivo, que reúne em-

presas, consumidores e pesquisadores do 

setor avícola de todo o país, oportunizando 

a troca de conhecimentos, a concretização 

de novas parcerias e negócios”, confirma a 

Avimig, destacando a importância de contar 

com empresas, como a Yamasa, que apoiam 

o setor e trocam experiências com a 

avicultura mineira. 

Com grande destaque no setor de 

frango de corte, Minas Gerais é o maior 

exportador de ovos do país e o segundo 

maior produtor de ovos do Brasil. Esse 

destaque amplia a importância de even-

tos como o Avicultor, uma oportunidade 

da Yamasa encontrar com clientes dos dois seg-

mentos e para os quais a empresa oferece equi-

pamentos específicos e com alta tecnologia. 

O Avicultor acontece no dia 21 de junho 

de 2018, das 9:00h às 22:00 horas, no Espa-

ço Cento e Quatro - Praça Rui Barbosa, 104 

- próximo à Praça da Estação - Centro - Belo 

Horizonte (MG).

AVICULTOR 2018: a nova sede do evento, no centro 
da capital mineira, é ponto de encontro entre os 

profissionais da cadeia avícola mineira e nacional

jetória alinhada ao mercado mineiro 

de aves e ovos durante praticamente 

toda a sua história”, comemora. 
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Este ano, o tradicional Aviário Santo An-

tônio (ASA), de Minas Gerais, comemora 50 

anos e tem motivos, também, para levantar 

um brinde à parceria que mantém com a Ya-

masa desde o início da empresa. Desde os 

anos 1970, os ovos do ASA são classificados 

em máquinas Yamasa. 

Nelson Yamasaki, presidente da Yamasa, 

fala do orgulho em atender esse importante 

cliente mineiro desde o início. Ele se lembra 

de acompanhar a entrega de uma classificado-

ra Yamasa nos tempos pioneiros, quando tudo 

estava por fazer e a sala de processamento de 

ovos do Aviário Santo Antônio ainda era pou-

co mais que uma garagem. “Sempre tivemos 

uma relação comercial muito boa com os só-

cios do ASA, sempre prontos a melhorar a pro-

dução, investir em bons equipamentos, 

ampliar seus horizontes. É uma honra 

sermos testemunhas do sucesso dessa 

grande empresa brasileira, e ter crescido 

junto com ela”, ressalta Yamasaki. 

Das cinco famílias sócias do Grupo 

ASA – que inclui também fazendas de 

produção agrícola -, duas são represen-

tadas na atual administração por André 

Paixão (diretor comercial) e Aulus As-

sunção (diretor financeiro). Junto com 

Benedito Lemos, diretor de produção, 

os dois formam uma tríade importante 

para o sucesso da empresa. 

André Paixão diz que a parceria com 

a Yamasa é sólida porque o relaciona-

mento com Nelson Yamasaki e seu filho 

Nelson Júnior é muito saudável, com 

negociações produtivas e sérias. Some-se 

a isso, a qualidade dos equipamentos da 

marca, “todas com tecnologia muito ade-

quadas às nossas necessidades e maneira 

de trabalhar”, salienta André. “E como 

somos uma empresa conservadora, faze-

mos questão de apoiar a indústria nacio-

nal. Só temos a agradecer essa parceria 

de sucesso com a Família Yamasaki”.

Desde os 16 anos atuando no ASA, 

Aulus Assunção acompanhou a evolução 

das máquinas Yamasa e elogia a capaci-

dade da fábrica brasileira em fazer frente 

às marcas internacionais que surgiram 

com o passar dos anos. Ele considera ad-

mirável que a Família Yamasaki tenha se 

fortalecido com a disputa de mercado. 

“Em vez de temer a concorrência das má-

quinas importadas, Nelson Yamasaki to-

mou isso como um desafio para evoluir 

mais e crescer, inclusive passando a expor-

tar”, destaca. 

“Hoje temos quatro máquinas Yamasa 

e já estamos esperando uma nova classifi-

cadora, um modelo maior e mais moderno 

da marca, com todos os acessórios. Temos 

tranquilidade em continuar a prestigiar a 

Yamasa porque seus equipamentos evo-

luem constantemente, as negociações 

fluem bem e temos uma assistência técnica 

sempre eficiente e pronta a nos atender”, 

testemunha Aulus, com a certeza de que a 

parceria prosseguirá evoluindo como tem 

sido nas cinco décadas do potente Aviário 

Santo Antônio.

Ao festejar 50 
anos, o Aviário 
Santo Antônio 
mantém firme a 
parceria de cinco 
décadas com a 
Yamasa, fazendo 
história e muitos 
negócios basea-
dos na confiança.

Fundada em 1968, em Nepomuceno (MG), 

o Aviário Santo Antônio é considerado um dos 

maiores produtores de ovos do país, com des-

taque também na América Latina. Além dos 

ovos in natura, fabrica ovoprodutos, tudo sem-

pre dentro dos mais rigorosos padrões sanitá-

rios. As unidades de produção de ovos estão 

concentradas nas cidades de Nepomuceno – 

onde tudo começou em 1968 – e em Lavras, 

ambas na Região Sul de Minas Gerais. 

TUDO COMEÇOU 
EM 1968

Uma parceria de 50 anos

Benedito Lemos, Aulus Assunção e André Paixão:
comemorando 50 anos de sucesso
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Em Honduras, na América Cen-

tral, a marca Yamasa está presen-

te – e com grande sucesso – na 

Avícola Inavih, a Inversiones Avícolas de 

Honduras S.A. Desde 2013 as máquinas 

classificadoras produzidas no Brasil pela 

Yamasa começaram a revolucionar o 

processamento de ovos na avícola, que 

antes era todo feito manualmente. 

Hoje, a granja já conta com quatro 

classificadoras, sendo três com capaci-

dade para classificar 30.600 ovos/hora, 

e uma com capacidade para 18.000 

ovos/hora. Agora, a empresa hondu-

renha aguarda a chegada da quinta 

máquina, uma CHS 30.600, necessária 

para o projeto de ampliação da produ-

ção da avícola.

Os profissionais João Carlos Ribeiro e Clélio Silvério 

dos Santos estiveram pela primeira vez no programa 

de treinamento da Yamasa. Anteriormente, um outro 

profissional da Santa Mônica já havia estado em Rinó-

polis para passar pelo treinamento.

Ambos consideraram fundamental participar do 

treinamento na fábrica. “O treinamento foi muito im-

portante, os profissionais que nos atenderam foram 

muito atenciosos. Fizeram um excelente atendimento.  

Pudemos aprender a fazer a manutenção das máqui-

nas e tiramos todas as dúvidas que tínhamos”, disse 

João Carlos. 

Tecnologia Yamasa apoia o crescimento
da Avícola Inavih, de Honduras

Atualmente a Inavih produz 720 

mil ovos por dia, volume que abastece 

em parte o mercado interno. Desde 

2015 pelo menos 15% da produção é 

exportada para os Estados Unidos, El 

Eficiência nas máquinas e  no treinamento
A temporada de treinamentos 

na fábrica da Yamasa tem 

sido bastante movimentada. 

No comecinho do mês de 

junho, estiveram em Rinópolis, 

participando de treinamento os 

técnicos da granja Ovos Santa 

Mônica, de Itanhandu, no Sul de 

Minas Gerais.

A empresa hondurenha 
melhorou a lucratividade 
com a classificação de 
ovos feita em máquinas 
da fábrica brasileira. 

EQUIPE DA AVÍCOLA INAVIH, Marco Túlio Nunes, Juan Carlos Molina e José Flores, 
com o técnico Vivaldo, da Yamasa: eficiência e resultados positivos
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A ideia de criar um painel-ce-

nário para as fotos dos visitantes 

da Yamasa também se tornou um 

destaque para a história da empre-

sa. O painel, instalado no início do 

ano, por iniciativa da gerente de 

marketing da Yamasa, Elisabeth 

Yamasaki, está no primeiro pavi-

lhão da fábrica, em Rinópolis (SP), 

e homenageia o fundador da em-

presa, Yorio Yamazaki. 

O painel tambem traça uma li-

nha do tempo da Yamasa, com fo-

tos históricas que mostram a evo-

Eficiência nas máquinas e  no treinamento
Clélio disse que tudo o que viu no 

treinamento foi importante. ”Depois 

desse treinamento, vamos mexer na 

máquina com mais confiança.”

Eles aprenderam a calibrar a má-

quina, a fazer a regulagem da emba-

ladora e dos sensores, e fazer a troca 

de peças, tudo muito importante para 

o dia a dia na granja. João Carlos e 

Clélio fizeram questão de agradecer 

a “recepção excelente” da empresa 

e destacaram a atenção especial que 

receberam de Cida Yamasaki, repre-

Salvador e Costa Rica. 

Como os planos são sempre de 

crescimento, a empresa enviou três 

de seus funcionários estratégicos para 

participar de um treinamento intensi-

vo sobre as classificadoras Yamasa. O 

experiente gerente de produção Mar-

co Túlio Nunes, com 38 anos de tra-

balho na indústria avícola – sendo 14 

deles à frente da equipe Inavih -, via-

jou ao Brasil com o técnico eletricista 

Juan Carlos Molina e o técnico mecâ-

nico Erick José Flores. Por cerca de 

uma semana acompanharam a monta-

gem e testes na própria máquina que 

a empresa adquiriu na Yamasa e que 

ajudará a ampliar a produtividade na 

granja em Honduras. Também pude-

ram aprender mais sobre o funciona-

mento do eficiente sistema de classifi-

cação de ovos da marca Yamasa, que 

tanto tem ajudado a avícola a crescer.

O gerente conta que antes da che-

gada da primeira máquina Yamasa a 

lucratividade da empresa era menor, 

porque como não era feita a classifica-

ção por peso, não havia como cobrar 

pelos ovos maiores, pois todos eram 

embalados juntos, sem diferenciação. 

“Hoje, vendemos muito bem os ovos 

jumbo, com preço diferenciado”, diz 

Marco Túlio, destacando que os bene-

fícios também permitem atender me-

lhor ao mercado. “Agora entregamos 

os ovos de acordo com o que o cliente 

pede, de maneira uniforme”, destaca. 

“Estamos muito satisfeitos com a 

Yamasa, não só por sua tecnologia, 

como também pelo atendimento téc-

nico e o relacionamento com a equipe 

que nos atende, incluindo a Família Ya-

masaki”, elogia o gerente de produção 

hondurenho. 

O eletricista Juan Carlos Molina e 

o técnico mecânico Erick José Flores 

concordam que foi muito importante 

participar do treinamento na fábrica 

da Yamasa. Com o treinamento inten-

sivo em Rinópolis, ambos voltaram 

ao trabalho na Inavih prontos a tirar 

o melhor proveito de cada uma das 

classificadoras. Ambos consideram que  

os equipamentos da Yamasa são muito 

práticos, eficientes e com funciona-

mento simples, resultados positivos ga-

rantidos pela qualidade da tecnologia 

desenvolvida pela fábrica no Brasil. 

Foi em um evento internacional 

que os donos da Inversiones Avíco-

las de Honduras S.A. conheceram a 

tecnologia de classificação de ovos 

desenvolvida pela Yamasa. Hoje, a em-

presa avalia como uma decisão acerta-

da, pois a granja está muito bem adap-

tada à tecnologia da marca brasileira, 

que os apoia e faz valer cada vez mais 

o slogan da granja: “Na Inavih, cada 

ovo conta”. 

MARCO TÚLIO NUNES: “Estamos muito 
satisfeitos com a Yamasa”

JOÃO CARLOS RIBEIRO e CLÉLIO SILVÉRIO DOS SANTOS: 
satisfação com o aprendizado durante o treinamento

sentando a Família Yamasaki. 

A granja Ovos Santa Mônica 

sempre atuou com máquinas Ya-

masa em sua sala de ovos. Há 

cerca de três anos trocou um mo-

delo Yamasa com capacidade para 

processar 18.000 ovos/hora por 

uma CHS 30.600, com capacidade 

para 30.600 ovos/hora. “A máqui-

na Yamasa é eficiente e o pessoal 

da granja trabalha sossegado nela, 

sem correria”, disseram os técnicos 

da granja, elogiando a tecnologia da 

tradicional empresa paulista.
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Funcionários da Granbiagi 
participam de treinamento na 

fábrica em Rinópolis

A granja de Descalvado (SP) enviou 
dois de seus colaboradores para 

passar por aprimoramento técnico 
junto à equipe da Yamasa

A terceira semana de maio foi de 
muito estudo prático para dois 
funcionários da Granbiagi, aviário 

de produção de ovos instalado em Des-
calvado (SP). Cristian Denis Machado Fa-
voretto e Tiago Pozzi Gentil, que prestam 
serviços gerais na sala de processamento 
de ovos da granja, passaram quatro dias 
em Rinópolis com a missão de se aperfei-
çoarem no manejo da máquina Yamasa 
LCHS 30.600.

Cristian tem conhecimentos em mecâ-
nica e está na granja de Descalvado desde 
sua inauguração, em 2015. Ele considera 
que a classificadora atende bem às neces-
sidades da empresa e é bastante eficiente. 
“Nunca nos falta nada em termos de assis-
tência da equipe Yamasa, que nos atende 
sempre que temos alguma emergência”, 
garante. Mas ele considera importante es-
tar melhor preparado para fazer os peque-
nos ajustes no equipamento quando ne-
cessário. Satisfeito com a experiência de 
sua estada na fábrica, Cristian elogiou o 
funcionário que atendeu a ele e seu cole-

ga. “Ele explica muito bem, facilitando 
o nosso aprendizado; gostei muito do 
treinamento.”

Com experiência como eletricista, 
antes de entrar na Granbiagi há sete 
meses, o jovem Tiago Gentil nunca ha-
via atuado em granja e tudo para ele 
era novidade. Mas ele diz que desde o 
começo gostou de ver a classificadora 
LCHS 30.600 funcionando e não de-

morou a entender seu funcionamento. 
“As máquinas Yamasa são simples. Con-
sidero que consegui aprender bem; 
participar do treinamento na fábrica vai 
me ajudar a entender melhor a regula-
gem das máquinas e as medidas para 
deixar o equipamento bem ajustado.” 
O PROGRAMA DE TREINAMENTO. Para 
manter a qualidade de seus produtos e 
atender com confiança seus clientes, 
a Yamasa criou o programa de trei-
namento de funcionários de granjas. 
Esses profissionais passam por treina-
mento na fábrica em Rinópolis, onde 
aprendem o funcionamento dos mo-
delos com os quais lidam no dia a dia, 
esclarecendo dúvidas sobre a manuten-
ção, aprendendo a trocar peças simples 
e a operar os painéis eletrônicos. Ao 
voltarem às suas granjas, estarão aptos 
a solucionar eventuais problemas co-
tidianos ou detectar soluções junto à 
assistência técnica.

TIAGO POZZI GENTIL e CRISTIAN DENIS MACHADO FAVORETTO: a experiência no 
treinamento da Yamasa foi enriquecedora e vai auxiliar no dia a dia da granja

Sala de ovos da Granbiagi, na inauguração em 2015
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