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Desde meados do mês de junho, a Fort Dodge vem utilizando os serviços 
da AGV (Armazéns Gerais Vinhedo) para a armazenagem de toda a linha 
de produtos refrigerados da empresa, tanto os produzidos em Campinas 
quanto os importados. A iniciativa foi resultado da necessidade da área de 
manufatura por maior espaço de câmara fria da fábrica, gerada pelo 
aumento da demanda por vacinas. O Diretor de Logística, Paulo Teixeira, 
explica que “a área de Logística, buscando alternativas para suprir a 
necessidade da empresa, optou por utilizar a AGV que, além de ter 
experiência na armazenagem e manipulação de produtos refrigerados, está 
localizada bem próxima (cidade de Vinhedo), o que facilita o trânsito dos 
produtos”. Todo o estoque de produtos acabados foi transferido para a AGV 
durante o mês de junho, quando também liberou-se as câmaras frias da 
fábrica para uso exclusivo da produção.

 A campanha do agasalho, coordenada pela Comisão da Festa Junina, 
arrecadou 160 peças doadas pelos funcionários, que foram destinadas às 

entidades carentes 
coordenadas pela FEAC 
(Federação das Entidades 
Assistenciais de 
Campinas). No dia 16 de 
julho, foi realizado o sorteio 
de um edredon entre todos 
os colaboradores. A 
ganhadora foi Sandra Mara 
Feitas de Moraes, do 
Ambulatório Médico. Há 
quatro anos os 

funcionários adotaram a prática da solidariedade, incluindo ações 
beneficentes nos eventos internos da empresa. 

O médico do trabalho, Dr. Alcindor Martinuzzo, está 
incentivando os funcionários a participarem da campanha 
de doação de sangue coordenada em Campinas pelo 
HemoCamp. “Doando sangue com regularidade, 
garantimos  estoques seguros nos hospitais públicos da 
região, proporcionando segurança e tranquilidade à 
população em casos de emergência”, explica. Para doar 
sangue é preciso ter entre 18 e 60 anos, pesar no mínimo 
50 quilos e não ser portador de doenças. A recomendação 
é que o doador esteja descansado, alimentado (deve 
apenas evitar alimentos gordurosos e aguardar cerca de 4 
horas após o almoço), evitar fumar duas horas antes e duas depois da doação 
e não ingerir álcool pelo menos 8 horas antes. A doação não acarreta nenhum 
risco para o doador e ele passa por uma triagem no Hemocamp, com a 
realização de vários exames. Informações gerais e locais de doação podem 
ser conseguidos pelo fone . 3788-8705

A Área de Avicultura da Fort Dodge 
participou, pela primeira vez com um 
estande, da tradicional Festa do Ovo 

realizada em Bastos/SP. . E valeu a pena, 
pois foi eleito o melhor estande do 

evento. Além de expor os produtos e 
serviços dirigidos aos produtores de aves 

de corte e postura, a equipe técnica de 
Avicultura esteve presente para orientar 
os interessados em informações sobre o 
setor. A Festa do Ovo é realizada há 42 

anos e reúne um público bastante 
diversificado, pois são realizados 
paralelamente eventos técnicos, 

culturais e de lazer. Estima-se que este 
ano, no período de 13 a 15 de julho, 
visitaram o local cerca de 100 mil 

pessoas. A região de Bastos é a principal 
produtora de ovos do país. O gerente de 

Avicultura, 
Renato Verdi, recebeu o certificado 

de reconhecimento pelo melhor
 estande da festa. 

Solidariedade aquece o frio dos carentes 

Doe sangue

O Diretor de Negócios Nilder Laganá, entrega
o prêmio a Sandra de Moraes.

DICA DO MÉDICO

O melhor da festa

Aumento na demanda 
de vacinas exige 
soluções de Logística 

Instalações dos
Armazéns GeraisVinhedo Ltda, 

onde estão sendo guardados 
os produtos refrigerados


