ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMREC NR 05 DE 18 DE
ABRIL DE 2017 - FAX: Nº 017/2017 – HORÁRIO: 16 HORAS –
PLENARINHO DA AMREC.
Aos dezoito dias do mês de abril de 2017, a comissão formada por
representes da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC),
da Associação de Municípios da Região de Laguna (AMUREL) e da
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), se
reuniram no Plenarinho da AMREC juntos aos representantes da Empresa
JBS, para tratar da situação dos avicultores desligados. A reunião contou
com a presença do presidente da AMREC e prefeito do município de Cocal
do Sul, Ademir Magagnin; do presidente da AMESC e prefeito de Morro
Grande, Valdionir Rocha; do Coordenador do Movimento Econômico da
AMREC, Ailson Piva; do diretor executivo da AMUREL, Celso Heidemann; e
do diretor executivo da AMREC, José Roberto Madeira. Representando a
empresa JBS, o gerente da unidade de Forquilhinha, Ricado Ximenes; e do
Gerente Corporativo, Marcio José Polazzo. A reunião foi viabilizada após
pedido da Associação de Avicultores do Sul Catarinense (Avisul) na última
reunião Assembleia Geral Ordinária da AMREC, que solicitou intermediação
do caso. O presidente da AMREC iniciou dando boas-vindas aos presentes,
explicou que a AMREC foi procurada pela AVISUL e por isso convidou os
presentes para encontro. Explicou que recebeu uma lista de desligados da
AVISUL, citou nominalmente os desligados e pediu para ouvir os motivos
que levaram a JBS a desligar os avicultores. Os representas da empresa
alegaram dificuldades no mercado. Segundo eles para desligar os
avicultores foram usados os critérios técnicos: dívida dos avicultores,
estrutura dos aviários, ineficiência nos resultados, biosegurança e também
a distância do aviário até a unidade. Eles ainda explicaram que houve uma
redução de 50% nos abates da unidade do município de Morro Grande.
Segundo eles o impacto para região só não foi maior porque foi diluído entre
as unidades de Forquilhinha e Nova Veneza. Conforme lista apresentada
pela AVISUL, na última reunião de prefeitos da AMREC, 24 avicultores foram
desligados. O presidente da AMREC solicitou aos representantes da JBS que
os casos sejam revistos caso a caso, e principalmente, que caso o mercado
retome o crescimento, que priorize a reintegração dos produtores
desligados, frente a integração de novos avicultores. Nada mais foi tratado,
encerrando-se a presente reunião, cuja ata será lida, aprovada e assinada
na forma regimental.
Criciúma, 18 de abril de 2017.
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