


Negócio
Representação setorial e previsão de soluções e 

informações.

Missão
Representar os suinocultores, defender os 

interesses comuns, prover soluções, difundir 
informações e fortalecer a união da classe.

Visão
Ser reconhecida como entidade proativa na 

defesa da 
suinocultura regional.

Princípios e Valores
Associativismo

Responsabilidade Social
Comprometimento
Respeitabilidade

Representatividade

Negócio
Aquisição de produtos e serviços 

para a Suinocultura.

Missão
Agrupar e aumentar a competitividade dos 

suinocultores. Satisfazer 
as necessidades na aquisição de 

produtos e serviços.

Visão
Ser uma referência do setor suinícola 
na aquisição de produtos e serviços.

Princípios e Valores
Cooperação

Responsabilidade Social
Competitividade 

Credibilidade



O Vale do Piranga é um dos principais polos de suinocultura 
do Brasil, com longa tradição na atividade. O fortalecimento da 
região se iniciou na década de 80, após a chegada de técnicas 
que possibilitaram a produção em larga escala. 

O desenvolvimento da suinocultura na região foi fomentado, 
no entanto, pela fundação de duas organizações, a Associação 
dos Suinocultores do Vale do Piranga (Assuvap) e a Cooperativa 
de Suinocultores de Ponte Nova e Região (Coosuiponte). 

Através dos anos, essas entidades se profissionalizaram e 
cresceram para alavancar a atividade, através da realização 
de eventos regionais e até mesmo nacionais, palestras de 
capacitação, intermediação com órgãos fiscalizadores e ações 
de marketing com a carne suína.

Neste relatório, listamos todas as realizações da Assuvap e 
Coosuiponte que beneficiaram a suinocultura no ano de 2018.
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Diretor de Mercado e Marketing – Armando Barreto Carneiro
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Quando assumimos a presidência da Assuvap, sabíamos 
da grande responsabilidade e dos trabalhos inerentes à 
uma associação em fase de expansão. Não contávamos, 
é verdade, com a grave crise que se abateu sobre todos 
nós em 2018. 

Mas o que contamos sempre é com o ensinamento 
milenar de que toda crise é oportunidade de crescimento. 
E não fugimos a esta oportunidade. Criamos a BSim, que 
nos permite tomar decisões cada vez mais embasadas 
na razão, em fatos e dados, norteadores de um 
crescimento sempre sustentável para a nossa atividade.

Ao mesmo tempo, realizamos diversas ações a favor da 
suinocultura, que nos possibilitaram caminhar com mais 
segurança, com mais luz a cada passo. A associação é 
o farol que nos ilumina para um futuro melhor, na busca 
permanente e estratégica de uma evolução constante.

2019 já chegou trazendo desafios para o setor, mas, 
principalmente, muitas conquistas, através de nosso 
trabalho. E, se colocarmos as nossas forças e empenhos 
em gestões cada vez mais calcadas em um ideal 
coletivo, alcançaremos o crescimento de todos.

Esta é a grande missão que nos cabe quando nos 
unimos aos anseios do outro. 

Em 2018, comprovamos que juntos realizamos muito 
pelos nossos empreendimentos. Portanto, quero 
agradecer pelo seu apoio e confiança e convidá-lo a 
continuar nessa caminhada, juntos, neste novo ano. 

Boa leitura!
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Associados e 
cooperados 
aprovam ações 
para 2018

Assembleia Geral Ordinária

Associados e cooperados 
da Assuvap e Coosuiponte 
se reuniram, em 1º/3, na 
sede das instituições 
para a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), realizada 
anualmente. Entre os 
tópicos da reunião, 
foram apresentadas – e 
aprovadas – as ações para 
o ano de 2018 e a prestação 
de contas. 
Os principais projetos 
trouxeram ganhos para 
a suinocultura regional, 
como a continuidade da 

Bolsa de Suínos do Interior 
de Minas (BSim) e dos 
eventos e serviços ligados 
ao meio ambiente, além 
da 10ª edição da Suinfest, 
realizada nos dias 24, 25 e 
26 de julho.
O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Suinocultura (FNDS) 
também foi tema de 
destaque. Associados e 
cooperados aprovaram 
a participação das 
instituições e a destinação 
de R$44.712,00 ao projeto, 

que visa diversas ações 
no âmbito da produção, 
indústria e comércio.
Também foi eleito e 
empossado o Conselho 
Fiscal da Coosuiponte, com 
mandato até a Assembléia 
Geral Ordinária (AGO) de 
2019. Efetivos: Welington 
Pereira Giardini, José 
Joaquim de Oliveira Lopes 
e José Noêmio Gomes da 
Cunha. Suplentes: Sebastião 
Moreira Machado, Letícia 
Souza Vicente Araújo Silva, 
Fernando César Soares.
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Suinocultura 
celebra um 
ano de BSim

Bolsa de Suínos do Interior de Minas
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Na tarde de 13/9, dezenas de produtores e 
fornecedores participaram da comemoração de 
aniversário de um ano da Bolsa de Suínos do 
Interior de Minas – BSim, idealizada pela Assuvap 
e criada em setembro de 2017 com o compromisso 
de fortalecer e contribuir para o desenvolvimento 
da suinocultura da região. Ao longo deste um ano 
de trabalho, tornaram-se evidentes os avanços das 
atividades da Bolsa, trabalho que só foi possível 
graças as participações ativas dos suinocultores.
A Bolsa de Suínos do Interior de Minas tem o 
compromisso de entender o mercado e agir com 
precisão através de um sistema transparente, 
participativo e racional, que permite a formação de 
preços para a comercialização de suínos. A Bolsa 
se fundamenta em cinco pilares, que trazem frutos 
cada vez mais produtivos para a suinocultura:

As reuniões da BSim acontecem todas as quintas-
feiras, às 16h30, na sede da Assuvap. Mais 
informações:  www.bsim.com.br

1- Metodologia participativa e impessoal
2- Compartilhamento de dados e reciprocidade
3- Processamento de informação de modo técnico e objetivo
4- Geração de conteúdo relevante e transparente
5- Entender o mercado de modo racional e consciente
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A Bolsa de Suínos do Interior de Minas (BSim) 
foi convidada a participar do encontro “O 
Melhor do Ano” da Astap. O coordenador 
da Bolsa, Alvimar Jalles, apresentou para 
suinocultores da região de Patos de Minas 
os fundamentos e pilares que sustentam 
a BSim, sua importância como ferramenta 
transparente e segura para a formação de 
preço, além de exemplos práticos dos gráficos 
e todas as informações processadas.

BSim é apresentada 
para Astap e Ases

O encontro aconteceu em 29/11, no Gálatas 
Golden Hotel – Patos de Minas/MG.
Dias depois (4/12), a bolsa participou de evento 
na Associação de Suinocultores do Espírito 
Santo (Ases), em Venda Nova do Imigrante/ES. 
Jalles apresentou para suinocultores da região, 
à exemplo da primeira reunião, a metodologia 
que torna a BSim uma ferramenta importante 
para a formação dos preços do suíno.
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Ponte Nova recebeu a 13ª edição do 
principal festival gastronômico da região, 
o Bar, Boteco & Cia, realizado pela 
ACIP/CDL. A Assuvap e a Coosuiponte 
apoiaram este grande evento, 
fundamental para o fortalecimento 
da carne suína. Os nove bares e 
restaurantes participantes incluíram em 
seus cardápios a receita especial da 
casa, onde a proteína foi ingrediente 
principal, junto com batata doce e queijo.
O BBC prestigiou os estabelecimentos 
(Espaço Caffé, Hakuna Batata, Japa 
Nobre, Japa Sombrero, Ponte Nova 
Grill, Sabor de Roma, Tio Patinhas, Villa 
Monteiro e Zero Grau) durante mais de 
um mês. Nesse intervalo de tempo, foi 
realizado o “Prato do Dia” em cada um 
deles, com direito a música ao vivo, 
diversão e muita carne suína. O público 
teve a oportunidade de experimentar os 
pratos e votar na melhor receita.

Carne suína 
é destaque 
no BBC 2018

Bar, Boteco & Cia
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A Suinfest da 
informação e 
dos negócios
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24 de julho de 2018, o dia em que a suinocultura 
brasileira voltou seus olhos para o Vale do 
Piranga. Nesta data, e por mais outros dois 
dias subsequentes, o município de Ponte 
Nova/MG tornou-se uma espécie de capital 
nacional da suinocultura independente. E o 
motivo foi a realização da 10ª edição da Feira 
Mineira de Suinocultura – Suinfest. Grandes 
nomes e personalidades do setor se reuniram 
no Babilonia Centro de Eventos. Debateram o 
futuro da atividade, as transformações que vem 
sofrendo com a chegada da era da informação. 
Conectaram-se entre eles e com o mundo, com a 
suinocultura. Entenderam o mercado para agir e 
vencer obstáculos.

Neste espaço, propício a unificar teoria e prática, 
surgiram grandes ideias, apresentaram-se as 
novas tecnologias e os conceitos que guiam o 
setor ao futuro. Conhecimento e informação: a 
marca da Suinfest.
Com uma programação rica nos seminários, 
realizados nos dias 24 e 25 de julho, o evento 
levantou questões técnicas. Gestão, manejo, 
tendências de mercado e cenário econômico 
nacional e mundial foram apresentadas ao público 
por palestrantes renomados, que transmitiram 
a ideia da suinocultura como um todo, um só 
corpo composto por cada um dos profissionais 
envolvidos, capazes de tornar a atividade uma 
realidade. 
Nos dois dias, a Suinfest contou com uma 
feira que reuniu cerca de 60 expositores e,  
aproximadamente, 2000 visitantes. O clima 
dinâmico do local foi propício para se fazer 
contatos relevantes. Na noite de 26/7, terceiro 
e último dia da 10ª Suinfest, produtores e 
profissionais do setor se encontraram na 
Cerimônia de Encerramento para confraternizar e 
celebrar o êxito deste grande evento.
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sabor
com

ideias

Qualidade e saudabilidade: 
durante o primeiro jantar Sabor 
com Ideias, promovido pela 
Assuvap e pelo Frigorífico 
Saudali, a carne suína revelou, 
pelas mãos da chef Larissa 
Abduani, todo o seu potencial 
como a proteína mais consumida 
do mundo. O evento foi realizado 
no espaço Vila Nobre, em Ponte 
Nova/MG, em 30/8, reunindo mais 
de 30 profissionais de nutrição 
da região em comemoração ao 
Dia da Nutricionista, instituído 
em 31 de agosto.
O menu, composto por uma 
entrada e dois pratos principais, 

foi preparado com os cortes 
suínos do Saudali. Cristiane 
Fonseca, nutricionista e gestora 
do conjunto de nutrição da 
Univiçosa, se disse encantada 
com o trabalho realizado pela 
Assuvap. “Precisamos cada vez 
mais desmistificar a questão 
da carne suína. Eventos como 
esse são capazes de mostrar e 
fortalecer os benefícios que a 
proteína tem. E o nutricionista é 
a chave para fazer a ligação com 
a população, explicar para os 
pacientes a importância de uma 
alimentação a base da carne”, 
disse.

Assuvap e Saudali 
promovem evento 
para valorizar a 
carne suína
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A Assuvap, ABCS e o 
Frigorífico Saudali levaram 
informações relevantes sobre 
o consumo da carne suína 
para centenas de estudantes 
do Curso de Nutrição da 
Univiçosa, através de duas 
palestras, realizadas em 
13/11, na sede da faculdade 

(Viçosa/MG). O objetivo 
do encontro foi apresentar 
aspectos nutricionais 
relativos à proteína, seus 
benefícios para a saúde 
humana e sua variabilidade 
de cortes saudáveis. 
A palestra ficou a cargo da 
nutricionista Thaliane Dias, 

que explicou aos alunos, de 
forma didática e descontraída, 
a relevância da proteína na 
alimentação das pessoas, 
independentemente da 
idade. “A carne suína pode 
ser incluída nos diferentes 
ciclos da vida: na infância, na 
gestação ou na velhice”, diz.

Entidades 
desmistificam a carne 
suína com palestra para 
estudantes de nutrição

Palestra com estudantes de nutrição

17Relatório de Atividades  .  2018



Os associados da Assuvap contam com vários serviços de respaldo à atividade. Além da Bolsa de Suínos do 
Interior de Minas - BSim, que representa uma grande conquista para o setor, e a Feira Mineira de Suinocultura 
- Suinfest, ações já listadas neste relatório, a entidade ainda oferece apoio ambiental, jurídico e realiza diversas 
palestras de capacitação, tecnificação do setor e desmistificação da carne suína. Conheça os principais serviços:

Consultoria jurídica 
A Assuvap tem parceria com advogados, 
responsáveis por representar os interesses 
dos suinocultores em reuniões junto aos 
órgãos ambientais e fornecer informações 
sobre o assunto aos associados. Além 
disso, oferece assessoria jurídica em 
questões trabalhistas.

Apoio ambiental
Outro serviço oferecido pela Assuvap 
é de consultoria ambiental, em parceria 
com a empresa M&P Engenharia. O 
objetivo é fornecer informação e retirar 
dúvidas dos suinocultores em relação às 
questões ambientais. A empresa, também, 
representa a associação nas reuniões 
dentro da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
– Semad. 

Aproximação com órgãos de fiscalização
A Assuvap participa de reuniões com 
os diversos órgãos fiscalizadores da 
suinocultura, apresentando o trabalho 
da associação e propondo parceria e 
soluções, sempre visando os interesses da 
classe.

Comunicação
A associação, também, oferece serviço 
de comunicação aos seus associados, 
informando as principais notícias do setor 
através de revista, boletim online, mala-
direta e mídias digitais.
******
Além do apoio político, a associação 
também fornece apoio técnico. Nas 
próximas páginas, confira as palestras de 
capacitação, como os Cursos de gerentes 
e Bate-papos com associados.

Conheça a gama 
de serviços 
oferecidos pela 
Assuvap

Serviços Assuvap
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CAPACITAÇÃO



Dezenas de associados da Assuvap 
se reuniram na sede da associação, 
em 1º/2, para um bate-papo 
sobre o Funrural, tema que vem 
movimentando a suinocultura pela 
possível consequência financeira 
para os produtores rurais de todo 
país. Gustavo Carneiro, coordenador 
técnico da Frente Parlamentar 
Agropecuária – FPA, foi o convidado 
para ministrar a palestra e esclarecer 
as dúvidas mais recorrentes do 
público.
Ele listou as principais informações e 
algumas recomendações sobre a lei 
nº 13.606, sancionada pelo presidente 
Michel Temer, no dia 9 de janeiro de 
2018, que permite parcelamento de 
dívida de produtores rurais. 
O Funrural é a parte patronal do 
pagamento da previdência social, 
uma contribuição assistencial, além da 
previdência, destinado para custear 
programas sociais do governo.

Em palestra da Assuvap, 
especialista tira dúvidas 
sobre o Funrural

Bate-papo com associado: Funrural
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A noite de 20/9 foi marcada pelo desenvolvimento e 
capacitação da suinocultura. Cerca de 20 suinocultores, 
gerentes de granjas e profissionais do setor se 
reuniram na sede da Assuvap para um bate-papo com 
o médico veterinário e consultor na área de suínos, Iuri 
Pinheiro Machado. Foram debatidos temas importantes 
na gestão de uma granja: a profissionalização da 
suinocultura como o caminho da sobrevivência e 
perpetuação do negócio.

O evento surgiu da parceria entre a Assuvap, 

Coosuiponte, ABCS e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS) e fez parte 

de um grande projeto de difusão de conhecimento na 

região do Vale do Piranga. Segundo Machado, a gestão 

profissional na suinocultura é cada vez mais importante 

para tornar a atividade ainda mais competitiva e 

contornar os períodos de crise.

Bate-papo com associado: Gestão

Bate-papo: CREA

Assuvap e 
parceiros realizam 
palestra sobre 
profissionalização 
do setor

Produtores 
retiram dúvidas 
sobre fiscalização 
do CREA

A Assuvap promoveu, em maio, um 
bate-papo com cerca de 15 associados 
para esclarecimento das dúvidas mais 
frequentes sobre a fiscalização que foi 
realizada na suinocultura, em novembro, 
pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG). 
Luís Alberto, da M&P Engenharia, foi o 
convidado para intermediar a conversa. 

O objetivo do encontro foi explicar 
os objetos do CREA: verificar 
as responsabilidades técnicas 
relacionadas às atividades nas granjas, 
como os licenciamentos ambientais e 
construções/reformas, por exemplo, e 
orientar os produtores, caso necessário, 
a contratarem profissionais legalmente 
habilitados.
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Associados 
participam 
de palestra 
sobre a IN-14

Bate-papo com associado: IN-14

A Assuvap acompanha de perto os 
desdobramentos da implantação 
da Instrução Normativa número 14 
(IN-14) na suinocultura e realizou um 
bate-papo sobre o tema com os seus 
associados, no dia 24/5. O objetivo 
foi esclarecer as dúvidas mais 
recorrentes, diante da proximidade 
da vigência dessa legislação. 
Alexandre Oliveira, auditor fiscal 
agropecuário, e o professor do 
departamento de zootecnia da UFV, 
Gabriel Rocha, foram os responsáveis 
pelo direcionamento da palestra.
De acordo com Oliveira, a iniciativa 
foi passar para o produtor rural 
as implicações práticas do que 
a implicação legal apresenta. 
“Basicamente, são as mudanças que 
ele [suinocultor] vai ter que fazer 
no seu processo produtivo, para 
que consiga atender minimamente 
os critérios que estão definidos 
em relação aos procedimentos 
de limpeza e homogeneização da 
mistura”, explica o auditor fiscal.
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Módulo I
Com a revogação da Deliberação 
Normativa (DN) 74/2004, substituída 
pela DN 217/2017, a Assuvap se 
mobilizou para capacitar seus 
associados, gerentes de granjas 
e profissionais do setor quanto as 
novas normas de licenciamento 
ambiental. O curso foi ministrado 
por representantes da empresa 
M&P Engenharia, com objetivo 
de capacitar os colaboradores da 
suinocultura do Vale do Piranga 
sobre a importância de se adotar 
boas práticas ambientais dentro e 
fora das granjas. O primeiro módulo, 
que ocorreu no dia 18/4, no Espaço 
Interagir, sede da associação, foi 
sobre qualidade do ar, qualidade do 
solo e qualidade da água.

Módulo II
O segundo módulo, realizado 
em 16/5, tratou das boas práticas 
ambientais dentro das granjas e 
formas de utilização dos rejeitos 
provenientes da suinocultura. Um 
dos palestrantes foi o consultor 
ambiental Luís Alberto. Para ele, as 
palestras têm a importante função 
de despertar nos produtores e 
colaboradores a atenção necessária 
quanto ao manejo da granja e em 
relação ao órgão ambiental. “O 
curso é uma segurança. É para 
minimizar qualquer risco de estar 
fazendo alguma coisa errada por 
falta de orientação, para evitar 
autuação”, explicou.

Assuvap realiza série de 
palestras sobre normas de 
licenciamento ambiental

Curso de Gerentes
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Módulo IV
A Instrução Normativa nº 14 (IN14) 
foi tema do módulo IV. A palestra 
foi realizada pela Assuvap, em 
sua sede, na noite de 17/10. Cerca 
de 50 suinocultores, gerentes de 
granjas, profissionais e estudantes 
do setor participaram do evento 
ministrado pelo consultor Stefan 
Rohr. A associação foi a primeira 
entidade do país a promover uma 
palestra sobre o tema trazendo 
ao setor informações cedidas 
pelo Ministério da Agricultura, 
apresentadas de forma bastante 
prática pelo palestrante.

Módulo III
O terceiro módulo do Curso de 
Gerentes aconteceu na tarde de 
uma quarta-feira (15/8), na sede da 
Assuvap. O consultor ambiental 
da M&P Engenharia, Luís Alberto, 
levou aos produtores e gerentes 
de granjas um estudo de caso 
com informações técnicas a serem 
aplicadas na suinocultura.
Durante todo o curso, foram 
levantados temas importantes 
aos proprietários e colaboradores 
de granjas, como, por exemplo, 
os cuidados com a água e o solo, 
reforçando o conhecimento da 
legislação e a atenção com o 
meio ambiente. De acordo com o 
consultor, a integração de todos 
esses temas teve um só objetivo: 
“Preservar, respeitar e se resguardar 
mediante as legislações ambientais, 
que estão em constante mudança”.

Curso de Gerentes: Assuvap realiza série de palestras sobre normas de 
licenciamento ambiental
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Assuvap e Coosuiponte 
realizaram, dia 1º/12, sua 
primeira Convenção de 
Colaboradores: “Transformar 
desafios em oportunidades 
e crescimento”. Os 
colaboradores receberam 
capacitação em um Stand Up 
Coorporativo, realizado pelo 
profissional Jairo Martiliano, 
e palestra do consultor, 
Júlio Máximo, sobre a 

importância da equipe e dos 
processos para se alcançar 
bons resultados. O gerente 
geral da Coosuiponte, Lico 
Natali, e a gestora executiva 
da Assuvap, Paula Gomides, 
também apresentaram 
os princípios e valores 
das instituições. Ao final, 
a equipe confraternizou, 
fortaleceu laços e celebrou 
os resultados alcançados.

Pensando em melhorar cada vez 
mais o atendimento aos associados 
e cooperados, as entidades 
realizam diversas reuniões internas 
entre os colaboradores, palestras 
motivacionais e de capacitação da 
equipe.
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MOMENTO 
PARCEIROS



A Agroceres Pic apresentou aos associados 
da Assuvap e aos cooperados da Coosuiponte 
um panorama completo das novas tendências 
de tecnologia, produção e gestão, no dia 9/5, 
na sede da associação, em Ponte Nova/MG. O 
evento “Rali Tecnologia e Gestão” da empresa 
reuniu cerca de 40 pessoas para expor 

conceitos que refletem eficiência zootécnica e 
econômica das granjas.
Sandro Cardoso, gerente de desenvolvimento 
de negócios da Agroceres Pic, explica que o 
objetivo do Rali foi trazer para a suinocultura da 
região, informações relevantes para o aumento 
de produtividade e rentabilidade.

Agroceres Pic

Max Agro

Rall Tecnologia e 
Gestão da Agroceres 
Pic passam por 
Ponte Nova

Associação apoia 
evento da Max Agro 
e Vetanco

Interpretando o célebre físico alemão Albert 
Einstein, o gerente técnico comercial da 
Vetanco, Lucas Piroca, passou um recado, 
pouco antes de iniciar sua palestra para 
dezenas de suinocultores do Vale do 
Piranga: “A mente que se abre a uma nova 
ideia, jamais voltará ao seu tamanho original”, 
disse. A frase em questão foi de encontro 
ao tema debatido no evento - “Fatores de 
risco e soluções práticas na produção de 
suínos” - realizado pela empresa e pela Max 

Agronegócios no dia 22/3, em parceria com 
a Assuvap, no Espaço Interagir.
A palestra tratou dos fatores de risco em vários 
pontos da produção: matérias-primas que 
são usadas, a resposta do mercado à oferta 
e demanda, saúde intestinal dos animais e os 
riscos para o sistema respiratório. O objetivo, 
segundo Piroca, foi levar conhecimento de 
uma maneira bem prática ao suinocultor, para 
que eles possam alcançar o melhor resultado 
na produção de suínos.
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Dados do país inteiro sobre o circovírus suíno 
foram apresentados aos associados da Assuvap, 
na tarde de 21/6, em palestra ministrada na sede 
da associação pelo investigador do Laboratório de 
Virologia Animal (LVA) da UFV, Abelardo Silva. O 
evento foi realizado pela empresa Auster e contou 
com apoio da Assuvap, recebendo um público de 
mais de 60 pessoas.
Segundo Silva, o objetivo desta ação foi aproximar 
a teoria da prática, possibilitando que as pesquisas 
nas universidades auxiliem o dia a dia nas granjas. 
Durante a palestra, Silva apresentou gráficos e 
levantou questões técnicas do tema, através de 
estudos que podem, de alguma maneira, contribuir 
para o manejo na região.

Circovírus suíno é 
tema de palestra 
da Auster, em 
Ponte Nova

Ponte Nova recebe evento 
de lançamento da vacina 
injetável contra Ileíte

No dia 25/10, a MSD promoveu, 
em Ponte Nova/MG, evento de 
lançamento da PORCILIS® ILEITIS, 
vacina que protege contra a 
Lawsonia intracellularis, causadora 
da Enteropatia Proliferativa Suína. 
O evento aconteceu no Espaço Vila 
Nobre, em parceria com a Assuvap, e 
recebeu suinocultores e profissionais 
do setor para conhecerem a primeira 
vacina injetável do mundo para o 
combate desta enfermidade. Cesar 
Feronato, gerente técnico da MSD, 
ressaltou a importância de realizar 
essa ação devido à grande expressão 
da suinocultura do Vale do Piranga.

Auster

MSD
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Poly Sell

Palestra da Poly Sell traz 
novidades para suinocultores 
e gerentes de granjas
A Assuvap segue atuando para defender 
os interesses dos suinocultores, prover 
soluções e difundir informações. Em 15/3, 
a entidade apoiou a primeira palestra de 
2018 na região, realizada pela empresa Poly 
Sell, onde foram apresentadas alternativas 
para dezenas de suinocultores e gerentes 
de granjas quanto às restrições do uso 
de antibióticos na produção de suínos. O 

evento aconteceu na sede da associação, 
no Espaço Interagir, em Ponte Nova/MG.
Para ministrar a palestra, foram convidados 
os Drs. Roberto Guedes e Carlos Junqueira, 
que falaram da importância da qualidade 
intestinal e explicaram alguns mitos e 
verdades sobre o uso de probióticos, 
comparando o produto com os simbióticos 
enzimáticos.
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AÇÕES
COOSUIPONTE



Quem chega na Coosuiponte hoje, encontra 
um espaço amplo, moderno, com um vasto 
leque de produtos, serviços especializados 
e 23 profissionais capacitados. A instituição é 
um porto seguro para suinocultores da região 
do Vale do Piranga e uma referência do setor, 
garantia de competitividade e produção eficiente 

para as granjas. No dia 22 de abril, a instituição 
comemorou seu vigésimo aniversário.
Para chegar até aqui, foram muitos desafios, 
enfrentados com dedicação e trabalho duro 
por parte dos colaboradores e cooperados, 
resultando em um leque variado de serviços. 
Confira nas páginas seguintes.

20 anos Coosuiponte

Mérito Empresarial

Porto seguro 
da suinocultura

Coosuiponte recebe 
homenagem pelos 
seus 20 anos

A Coosuiponte foi 
homenageada no Mérito 
Empresarial 2018 pelos seus 
20 anos de trabalho em prol 
da suinocultura e zelo pela 
nossa sociedade. O evento 
aconteceu na noite de 29 
de setembro, realizado pela 
ACIP/CDL com objetivo 
de homenagear empresas 
e personalidades de 
destaque no ano.

O presidente da 
cooperativa, José Miguel, 
foi quem recebeu a placa 
de homenagem. Também 
foram congratulados os 
proprietários das granjas 
Água Limpa (João Leite), 
pelos 30 anos de existência 
da granja, e Fazenda Paraíso 
(José Ricardo Brandão), 
que completou 35 anos 
exercendo a atividade.
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Em 2018, a Coosuiponte realizou 
diversas campanhas promocionais para 
os cooperados. Nelas, a equipe da 
Coosuiponte ofereceu uma variedade 
de produtos, de diferentes fornecedores, 
com descontos diferenciados.
As campanhas vêm trazendo vantagens 
para produtores, fornecedores e para a 
cooperativa. Júlio Márcio Natali, gerente 
geral da Coosuiponte, atribui esse 
resultado ao trabalho de toda equipe 
e aos fornecedores que acreditam na 
ação. “A importância dessa campanha 
é levar para os cooperados melhores 
preços para ajudá-los no seu custo de 
produção”, explica Natali.
As campanhas são realizadas 
periodicamente e têm sempre o 
objetivo de desenvolver a suinocultura 
e beneficiar o produtor. A expectativa é 
que os resultados em 2019 sejam ainda 
mais atraentes.

Pig Week é 
oportunidade 
para cooperados
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Outros serviços
A cooperativa também possui uma 
área de relacionamento no site que 
possibilita agendar atendimento, 
fazer pedido de compras e conferir a 
lista de preços de produtos. Também 
possui um laboratório de análise de 
micotoxinas a serviço do cooperado, 
dentre outras facilidades.

Premix próprio
A Coosuiponte possui uma equipe 
técnica de formulação de premixes 
nas mais variadas fases da produção, 
contando com matérias-primas 
de alta qualidade e oferecendo 
assistência ao cooperado.

Compra Direta
Implantada como o novo método 
para aquisição de mercadorias. 
Através dele, o cooperado 
adquire maiores volumes a preços 
competitivos diretamente dos 
fornecedores. A iniciativa atende 
aos interesses coletivos e vem 
colhendo frutos, com aprovação 
de quem já o utiliza. Para usufruir, 
entre em contato através do e-mail 
gerencia@coosuiponte.com.br ou 
ligue 31 3819-3902.

Serviços em 
destaque
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SOCIAL



Câmara em Movimento

Missão Social: 
Assuvap apoia 
o Câmara em 
Movimento

Instituições 
participam de ações 
sociais em escolas

Escolas pontenovenses receberam o 
projeto Câmara em Movimento, uma 
iniciativa da Câmara de Ponte Nova, 
com apoio da Assuvap, que consiste em 
levar aos estudantes, educação política 
e informações sobre as atribuições e o 
trabalho dos vereadores. Ao todo, dez 
colégios do município receberam o evento, 
entre os dias 19 e 23/11.
A Assuvap, patrocinadora pela segunda 

edição consecutiva, teve sua marca 
vinculada aos materiais de divulgação 
do projeto e exerce sua missão social, 
colaborando na difusão de informações de 
caráter educacional entre os estudantes.
Lançado em 2017, o Câmara em Movimento é 
um programa de relacionamento da Câmara 
de Ponte Nova com a comunidade, voltado 
para estudantes do ensino fundamental (7 a 
14 anos), pais e professores.

Fazendo valer o ideário 
cooperativista que rege 
os estatutos da Assuvap e 
Coosuiponte, as entidades 
participaram de ações em 
escolas exercendo seu 
importante papel social no 
município. Centenas de 
crianças e adolescentes do 
colégio Polivalente e do Centro 

de Atendimento Educacional 
Especializado de Ponte Nova 
(Caedes) receberam com 
surpresa a visita da Lilipig, 
mascote da associação, 
nos dias 9/10 e 11/10, 
respectivamente. O Caedes 
ainda recebeu outros atrativos 
das instituições, como pipoca, 
algodão-doce e pula-pula.

Semana da Criança
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Dia de Cooperar

Coosuiponte realiza 
Dia de Cooperar, 
em Ponte Nova/ MG

O Dia C – Dia de Cooperar – aconteceu em 
30/6, em todo o país, para demonstrar o 
compromisso das cooperativas brasileiras 
na busca por um mundo mais justo e 
igual. Em Minas, o Dia C é uma iniciativa 
do Sistema Ocemg e, especificamente em 
Ponte Nova, a data foi comemorada em 
evento realizado na Praça de Palmeiras 
pela Coosuiponte e pelo Sicoob.
Durante o evento, houve distribuição de 

pipoca e algodão-doce, apresentação 
do Grupo Senzala de Capoeira, além de 
brinquedos para crianças, estande para 
aferição de glicose e pressão da população 
e serviços de tratamento de cabelo 
dos visitantes. As instituições também 
realizaram uma campanha de arrecadação 
de fraldas para beneficiar a população 
necessitada. Os donativos foram entregues 
para a Paróquia São Pedro.

Dia da Cidadania

Entidades participam 
do Dia da Cidadania

Ponte Nova recebeu, em 
12/4, a 10ª Edição do Dia 
da Cidadania, na Praça Cid 
Martins Soares (Praça de 
Palmeiras). Com realização 
do Rotary Club de Ponte 
Nova e Faculdade Dinâmica 
e com apoio da Assuvap 
e Coosuiponte, o Dia da 

Cidadania trouxe diversos 
serviços gratuitos para toda 
a população de Ponte Nova, 
atividades e ações sociais de 
órgãos e empresas parceiras 
do evento. Na oportunidade, 
a associação estampou 
sua marca e propagou a 
qualidade da carne suína.
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JANTAR
FRATERNO

pela vida do hospital

Cerimônia da Assuvap 
arrecada R$35 mil 
para hospital da região

Fundadas com a missão de 
fortalecer a suinocultura e a 
sociedade em que está inserida, 
a Assuvap e a Coosuiponte 
transformaram sua Cerimônia 
de Encerramento das Atividades 
em um Jantar Fraterno em prol 
da Irmandade do Hospital Nossa 
Senhora das Dores (IHNSD), 
de Ponte Nova/MG. O evento, 
realizado no início de dezembro 
(6/12), no Babilonia Centro de 
Eventos, reuniu centenas de 
suinocultores associados e 
representantes das empresas 
parceiras para celebrar a 
atividade suinícola de 2018 e, em 
especial, arrecadar recursos para 
este importante centro de saúde 
do Vale do Piranga. 

A Assuvap, Coosuiponte e 
empresas parceiras doaram o 
valor de R$ 15 mil. O Frigorífico 
Saudali, por sua vez, fez uma 
doação de outros R$ 15 mil. Os 
associados e cooperados também 
contribuíram na aquisição de 
convites pelo valor de R$ 50,00 
cada (resultando em mais de R$ 5 
mil). Na soma, a quantia de R$ 35 
mil foi repassada ao hospital. 
O presidente da Assuvap, 
Fernando Araújo, agradeceu 
as empresas que patrocinaram 
o Jantar Fraterno e apoiaram a 
causa do IHNSD, ressaltando, 
também, que o evento foi 
para celebrar as conquistas 
da suinocultura em um ano de 
muitos desafios. 

Foram patrocinadoras as 

empresas: Auster, Atac, 

Agroceres Multimix, Agromarket, 

Agrozootec, Amaral, Bayer/

Dianagro, Ceva, Basso Pancotte, 

DB Genética Suína, De Heus, 

DSM, DS Transporte, Eliagro, 

ERBR, Evance, Farmabase, 

Frigorífico Saudali, Funerária 

Santa Casa, Garavini, Grasp, 

Hipra, Igor Brasileiro (O Foco), 

Indukern, Instituto Montessori, 

MCassab, MSD, Max Agro, 

Neogen, Nutreminas, Nutritec, 

Nuscience, Okamoto, Ourofino, 

Patense, Polysel, Sauvet, Sicoob, 

Silvia Dias, Supermix, Trouw 

Nutrition, Topigs, Uniquimica, 

Vansil, Vaccinar, Vetoquinol.
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RELATÓRIO 
GERAL



das atividades da 
Assuvap no ano

representou

35%27% 19% 19%

Atuação e defesa 
do setor:

Eventos e cursos 
de capacitação:

Palestras de 
empresas parceiras Ações sociais:

Números de profissionais capacitados:

Mapa de Ações

Bate-papo com associados:

cerca de 100 capacitados

Cursos de Gerentes:

cerca de 150 capacitados

Seminários Suinfest:

640

Palestras de empresas 
parceiras:

cerca de 200 capacitados
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/Assuvap Coosuiponte

www.assuvap.com.br
Rua Euclides da Cunha, nº71

Ponte Nova/ MG
(31) 3819-3900

@assuvapcoosuiponte

@Assuvap


