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PORTARIA ABZ nº: 004, de 24 de maio de 2018. 

 

 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTAS (ABZ) no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias: 

CONSIDERANDO o que prevê artigo 42º, inciso IV, do estatuto da entidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer estratégias para posicionamento da marca 
da ABZ em razão da percepção de que: 

a) A identidade visual da ABZ não está patenteada, o que será necessário para efeito 

de garantia de uso da marca e questões de direitos autorais; 

b) As pessoas, Zootecnistas e estudantes, e comunidade em geral não sabem 

diferenciar SBZ de ABZ e as respectivas atribuições de atuação, bem como as categorias de 

profissionais que podem se tornar sócios; 

c) As instituições de forma geral não reconhecem o papel da ABZ com clareza; 

d) Muitos são os eventos organizados na área de Zootecnia que consistem 

oportunidade de capilaridade de Zootecnistas e Estudantes, bem como de apoio para a ABZ 

por meio de parcerias institucionais com benefícios de ambos os lados e inserção da marca 

da entidade nos eventos; 

e) Há possibilidade de parcerias com empresas para manutenção dos custos da ABZ; 

f) Consiste em oportunidade de aproximação da entidade e maior sensibilização das 

pessoas pelas causas coletivas.  

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Constituir grupo de trabalho analisar e propor projeto de posicionamento de marca 
da ABZ. 

Art. 2º. O projeto a ser elaborado tem como objetivos: 

Constitui Grupo de Trabalho para 
análise e proposição de projeto de 
posicionamento de marca da ABZ. 
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 I – Posicionar a marca da ABZ no coletivo da sociedade e da comunidade de Zootecnia 
no país; 

 II – Ampliar a inserção e o reconhecimento da entidade entre os profissionais e 
estudantes de Zootecnia; 

 III – Estabelecer estratégias de cooperação técnica para desenvolvimento de ações 
de interesse comuns. 

 

Art. 2º. Nomeia-se os membros do grupo de trabalho ora constituído com os/as Zootecnistas 
dispostas no quadro anexo. 

 

Art. 3º. O grupo de trabalho tem 30 dias corridos, contados a partir da data da publicação 
desta portaria, para apresentar à ABZ o resultado do trabalho. 

 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ABZ, Brasília, 24 de maio de 2018. 

 

 

Zootecnista Marinaldo Divino Ribeiro 
Presidente da ABZ 
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ANEXO 
Quadro de composição do Grupo de Trabalho 

 

Função  Nome CPF 

Presidente João Batista Gonçalves Costa Junior 099.32.6987-76 
Membro Flávio Coutinho Longui 118.207.117-14 
Membro Fernando Henrique Petroni 042.948.115-28 
Membro Gerson Guarez Garcia 430.977.310-91 
Membro Allessandro Augusto Soares 090.909.254-06 
Membro Rafael Gomes Campos 015.747.376-78 
Membro Suely Maria de Alburquerque Ugiette 173.602.264-49 
Membro Afrânio Gonçalves Gazolla 409.548.976-68 
Membro Dorgival Moraes de Lima Júnior 013.587.334-45 
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Contatos dos membros do grupo 

Nome  E-mail Fone 

João Batista Gonçalves Costa Junior jbzootec@gmail.com (34) 9.9120-7559 
Flávio Coutinho Longui flavio.longui@ufba.br (71) 9.9908-3080 
Fernando Henrique Petroni fhpetroni@hotmail.com (81) 9.9618-5428 
Gerson Guarez Garcia gersonggarcia@hotmail.com (55) 9.9994-6606 
Alessandro Augusto Soares allessandrozootecnista@hotmail.com (81) 9.8117-7829 
Rafael Gomes Campos rafaelcamposgv@gmail.com (33) 9.9956-0095 
Suely Maria de Alburquerque Ugiette profasueleyugiette@gmail.com (81) 9.93128064 
Afrânio Gonçalves Gazolla afranio@gazolla.com (98) 9.8835-0800 
Dorgival Moraes de Lima Júnior juniorzootec@yahoo.com.br (82) 9.9610-8048 
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