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Suinfest repete sucesso e torna-se ponto 

de encontro da suinocultura mineira
Nas edições anteriores do Informativo, relem-

bramos os passos da Suinfest para a consolidação 
como principal Feira de Suinocultura de Minas Gerais. 
Realizada a cada dois anos pela Associação dos 
Suinocultores do Vale do Piranga (Assuvap), com apoio 
da Cooperativa dos suinocultores de Ponte Nova e 
Região (Coosuiponte), a Suinfest iniciou-se no ano de 
2000, e se tornou ponto de encontro para realização de 
bons negócios. Neste ano, a Feira alcança sua 9ª edição, 
durante os dias 6 e 7 de julho, em Ponte Nova – MG.

Mas até aqui, muito trabalho foi realizado e os 
resultados positivos de cada edição abriram oportuni-
dades para toda a cadeia suinícola. Em 2010, com o 
tema “Construindo Histórias E Superando Desafios”, a 
6ª edição da Suinfest contribuiu para a geração de 
negócios promissores – e a Feira se consolidou como 
um dos principais pontos de encontro da suinocultura 
mineira.

A escolha do tema foi para celebrar os 25 anos 
completados pela Assuvap, além de homenagear a 
todos que ajudaram a construir a história da entidade. 
Houve um encontro entre as lideranças, para juntas 
avaliarem o mercado interno e suas potencialidades, e 
o II Workshop com o tema “Desafios de um Mercado 
Competitivo”. Três palestras, “Suinocultura um 
cenário de recuperação e de desafios”; “Fusões e 
aquisições no mercado de carnes: Meu bem ou meu 
Mal?”; “Estratégia de sobrevivência organizacional”, 
capacitaram profissionais do setor.

Também foi selado o acordo inédito entre 
produtores, indústria e o Projeto Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura – PNDS. 

(Continua na próxima edição)

•  Assuvap fecha parceria
com empresa de 

consultoria ambiental- Pág 3

• 9ª Suinfest: inovação,
tecnologia e serviços

em um só lugar - Pág 2

sabor saúde qualidade praticidade

Acesse o site www.maiscarnesuina.com.br e conheça os benefícios da proteína mais consumida do mundo.
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9ª Suinfest: empresas consolidadas 

con�rmam presença na principal feira da 
suinocultura mineira

A 9ª Suinfest, que será realiza-
da em 6 e 7 de julho de 2016, já conta 
com a participação de consolidados 
fornecedores do setor. Até o momen-
to, 47 expositores garantiram pre-
sença no evento que se destaca como 
ponto de encontro da suinocultura de 
Minas Gerais. A forte presença dos 
expositores, produtores e profissio-
nais do setor resulta na geração de 
bons negócios e oportunidades para 
que a suinocultura, em especial no 
Vale do Piranga, caminhe na direção 
contrária à inconstância econômica.

Realizada pela Associação dos 
Suinocultores do Vale do Piranga 
(Assuvap) com apoio da Cooperativa 
dos Suinocultores de Ponte Nova e 
Região (Coosuiponte), a Feira chega à 
sua 9ª edição como local propício 
para reforçar a rede de contatos e 
buscar oportunidades futuras, supe-
rando expectativas na comercializa-
ção de produtos e serviços.

A Suinfest também tem em 
sua programação palestras de capa-
citação, ministradas por renomados 
profissionais do setor suinícola, e 
jantar de confraternização. O objeti-
vo é proporcionar um espaço de deba-
te e troca de informações para ampli-
ar o conhecimento do público e pro-
fissionalizar as atividades.
Por que participar

O evento é realizado a cada 
dois anos, sendo que a primeira edi-
ção foi em 2000. Com o tempo, a Suin-
fest virou tradição e passou a ser 
reconhecida como uma das mais 
influentes feiras de suinocultura. 
Para este ano, a Feira conta com a 
participação de aproximadamente 
duas mil pessoas, entre produtores 
rurais, técnicos, estudantes e repre-
sentantes de associações estaduais. 
O público tem acesso a toda inova-
ção, tecnologia e serviços, em um só 
lugar. 

Para conhecer mais sobre a 
Suinfest ou se manter informado 

sobre as principais notícias, aces-
se ao site www.suinfest.com.br.
Expositores

Expositores confirmados 
até o fechamento desta edição: 
Agroceres Pic, Agroceres Multimix, 
Alimenta, Alltech, Bayer, Biomin, 
Brasminer, Bretanha, Basso Pan-
cotte, Cooperativa Integrada, Choi-
ce Genetics, DB Danbred, De Heus, 

Feira é oportunidade para geração de negócios em ano de instabilidade econômica
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A QUEM SE DESTINA:
Técnicos

Veterinários

Zootecnistas

Produtores

Estudantes

Demais profissionais 
do setor 

Desvet, Enzilimp, ER-BR, Fatec, Glo-
bal Vet, Grasp, Hertape, Hipra, Imeve, 
Indukern, JRS, Majop, MCassab, 
Mosaic, MSD, Nutreminas, Ourofino, 
Patense, Phytobiotics, PolySell, Poli-
nutri, Safeeds, Sanphar, Sauvet, Sico-
ob, Suiaves, Suin, Uniquímica, Vacci-
nar, Vansil, Vet Science, Virbac, Vita-
mix e Zoetis.
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Assuvap fecha parceria com 
empresa de Consultoria Ambiental

Ação visa oferecer apoio ao suinocultor associado

A Assuvap firmou parceria para 
consultoria ambiental com a empre-
sa M&P Engenharia. O objetivo é ofe-
recer um serviço de informação e 
retirada de dúvidas em relação às 
questões ambientais. A empresa tam-
bém representará a Assuvap nas reu-
niões ambientais dentro da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – 
Semad. A associação será a ponte 
entre o produtor e a M&P Engenharia.

Entre as atividades foi realiza-
do um levantamento dos laboratórios 
que fazem análises de efluentes que 
melhor atenderiam às necessidades 
dos proprietários. O estudo visa 
menor custo sem perder a qualidade 

das análises a serem executadas. 
Foram efetivados orçamentos nas 
cidades de Belo Horizonte, Conse-
lheiro Lafaiete (MG) e Viçosa (MG). 

 Para outros serviços entre 
associado e contratados, deverá ser 
estabelecido contrato diretamente 
entre a empresa é associado. 

Reforçamos que a M&P Enge-
nharia é uma das várias opções de 
consultorias ambientais no mer-
cado. A Assuvap a elegeu para nos 
assessorar durante o ano de 2016.

Qualquer dúvida ou infor-
mação deverá ser repassada à 
Paula Gomides pelo e-mail assu-
vap@assuvap.com.br ou pelo tele-

fone 31-8791-6748. Ela será a responsá-
vel por direcionar e dar o retorno das 
demandas enviadas pelos associa-
dos.
Sobre a empresa

A M&P Engenharia é uma 
empresa situada em Viçosa que atua 
desde 2009 como integradora de solu-
ções na área Ambiental. A equipe é 
formada por profissionais para 
desenvolver e projetar soluções em 
Segurança do Trabalho, Meio Ambi-
ente e Arquitetura, com o propósito de 
otimizar resultados, com redução de 
custos.

Para  conhecer  melhor  a 
empresa, acesse o site: www.mpen-
genharia.eng.br.

Serviços
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Workshop de Sanidade Suína reúne pro�ssionais
de suinocultura do Vale do Piranga

Duas palestras abriram espaço para debate e troca de informações;
evento foi realizado pela Farmabase e recebeu apoio da Assuvap

INFORMATIVO

Grandes eventos marcam a 
suinocultura do Vale do Piranga. Inau-
gurando as atividades, a Farmabase 
elaborou o Workshop de Sanidade 
Suína, na noite de quarta-feira (02/3), 
para apresentar resultados do produ-
to Hi-Bac. O evento contou com o 
apoio da Associação dos Suinoculto-
res do Vale do Piranga (Assuvap) e 
reuniu produtores e profissionais do 
setor no Espaço Interagir, sede da 
associação, em Ponte Nova (MG). 

O workshop foi dividido em 
duas palestras de capacitação, com 
espaço para debate e troca de infor-
mações. A primeira, ministrada pelo 
consultor Eduardo Coulaud, foi uma 
abordagem prática sobre a antibióti-
coterapia. Em seguida, o médico vete-
rinário Gladison Caroni apresentou 
um estudo de redução de condena-

ções no abate de animais, 
após o uso do produto.

Através da iniciativa, 
a Farmabase expôs ao públi-
co os resultados do HI-BAC, 
que é um antibacteriano a 
base de tilmicosina 50%, 
usado para o controle de 
doenças respiratórias de 
suínos. “A farmabase vem 
divulgando o trabalho e 
Ponte Nova é uma região 
muito estratégica. A força da 
suinocultura na região é muito 
grande, não só em relação à Minas 
Gerais, mas ao Brasil inteiro. 
Então sempre que a Farmabase 
tem alguma novidade, alguma 
informação técnica, traz como 
uma das primeiras regiões do Bra-
sil”, disse Caroni.

O médico veterinário ainda 
destacou a importância do Workshop 
para os suinocultores. “É para a utili-
zação correta da antibióticoterapia. 
Ao traçar um protocolo medicamen-
toso, não só pensar nos desafios na 
granja, mas também pensar nas 
perdas por condenação de abate”, 
lembrou.

Ponte Nova recebe palestra sobre 
progresso genético via sêmen

Evento contou com apoio da Assuvap e foi realizado pela Topigs Norsvin, dia 09/3 

Contando com a parceria da Asso-
ciação dos Suinocultores do Vale do 
Piranga (Assuvap), a Topigs Norsvin 
realizou, na noite de 09/3, palestra 
importante para suinocultores e profis-
sionais do Vale do Piranga. Com o tema 
“Maximizando o progresso genético via 
sêmen”, a apresentação reuniu o setor 
no salão nobre do Pontenovense, em 
Ponte Nova (MG), para mostrar a nova 
filosofia de trabalho da empresa.

“O objetivo da palestra foi apre-
sentar um pouco dessa nova empresa 
(depois da fusão entre Topigs e Norsvin), 
e mostrar para a região de Ponte Nova 
como vamos trabalhar com os suinocul-
tores, dentro do conceito que estamos 
introduzindo em difusão da genética da 
linha macho através de sêmen”, pontu-
ou André Costa, Diretor Geral da empre-
sa e responsável por conduzir a palestra.

Outra finalidade do evento foi 
apresentar a parceria entre a Topigs 
Norsvin e a Cooperativa Central dos 

Suinocultores de Minas Gerais 
(Coopercentral),  de Pará de 
Minas. De acordo com Costa, a 
parceria será uma forma de 
abastecer o mercado da região, 
alojando os suínos reprodutores 
“de mais alto valor genético, na 
central de produção de sêmen 
da Coopercentral”.

A Assuvap confere total 
apoio à realização das palestras 
que, de alguma forma, acres-
centam no desenvolvimento da 
suinocultura. A associação 
entende que estes eventos pro-
movem a troca de informações e 
capacitação do setor, contribuindo 
para que o Vale do Piranga figure 
como um dos principais polos do país.

De acordo com Costa, a suino-
cultura em Ponte Nova possibilita um 
“local perfeito” para divulgação dos 
produtos. “Ponte Nova é uma região 
extremamente tradicional na produ-

ção de suíno, tem um plantel importan-
te dentro da suinocultura, não só de 
Minas Gerais, mas na suinocultura do 
Brasil. São produtores abertos para o uso 
de novas tecnologias e a Topigs tendo 
essa posição de ser uma empresa que 
trabalha com inovação. Ponte Nova 
então é um local perfeito para a gente 
fazer o lançamento desse tipo de produ-
to”, afirmou.
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Em decisão na Assembleia Geral Ordinária, 
Coosuiponte repassa R$ 306 mil aos cooperados

Na Assembleia das duas entidades, em 03/3, foram aprovadas 
as prestações de contas da Assuvap e Coosuiponte

A Associação dos Suinoculto-
res do Vale do Piranga (Assuvap) e a 
Cooperativa dos Suinocultores de 
Ponte Nova e Região (Coosuiponte) 
receberam em sua sede, no muni-
cípio de Ponte Nova (MG), associa-
dos e cooperados para suas Assem-
bleias. As reuniões, realizadas anu-
almente, ocorreram na tarde de 
03/3.

A primeira Assembleia foi da 
Assuvap, onde houve a aprovação 
das contas. Entre os tópicos da reu-
nião da Coosuiponte, foram apro-
vados o novo conselho fiscal, com 
mandato até março de 2017. Os 
Efetivos eleitos são: João Batista de 
Souza Neto, José Joaquim de Olivei-
ra Lopes e José Fonseca Valadares. 
Já os Suplentes são: Geraldo Fialho 
Resende Filho, José Noêmio Gomes 
da Cunha e Mauro André Braga 
Mendes.

Em seguida, os cooperados 
aprovaram a prestação de con-
tas e distribuição de sobras, refe-
rentes ao exercício de 2015. Deli-
berou-se que, da sobra líquida do 
e x e r c í c i o ,  n o  v a l o r  d e 
R$1.058.587,95, serão destinados 
R$38.000,00 ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Suino-
cultura (FNDS); R$306.176,39 
rateados entre os Cooperados 
pagos até junho de 2016; e 
R$714.411,57 ao Fundo de Sobras. 

Sede própria

Outro tema de destaque foi 
a construção da sede própria da 
Coosuiponte, onde os coopera-
dos receberam informações 
sobre o andamento do projeto e 
prestação de contas. A obra já foi 
iniciada no novo distrito indus-
trial do município. As fases de 
terraplanagem e o projeto arqui-

tetônico  estão 
c o n c l u í d a s .  O 
próximo passo da 
diretoria é deba-
ter com os coope-
rados a forma de 
pagamento para 
a construção da 
sede. O tema será 
d i s c u t i d o  e m 
Assembleia Geral 
Extraordinária 
(AGE).

De acordo 
com o gerente 
geral  da Assu-
vap/Coosuiponte, 
Júlio Márcio Nata-
li, a decisão da 
diretoria de fazer 
uma AGE para 
discutir a cons-
trução da sede 
própr ia  fo i  de 
suma importân-
cia. “A diretoria 
precisa saber o 
que os cooperados 
p e n s a m  s o b r e 

como levantar o recurso e como 
este recurso será pago”, completou.

Plano de atividades e FNDS

Durante a reunião, também 
foram aprovados o plano de ativi-
dades para este ano, assim como a 
participação das entidades no 
FNDS, com repasse dos recursos de 
R$ 144.000,00 – distribuídos entre 
Assuvap, Coosuiponte e Saudali. O 
valor será pago em 12 parcelas (ma-
io/2016 a abril/2017).

O FNDS foi criado pela Associ-
ação Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS), em 2014, para 
garantir sustentabilidade e conti-
nuar defendendo as ações de pro-
dução, indústria e comercializa-
ção. O Fundo brasileiro já angariou 
o apoio de produtores de vários 
estados e conta com a aprovação 
da indústria.
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Fique por dentro

ESPAÇO COOPERATIVO 
Atendimento aos cooperados
 A participação dos coopera-
dos nas cooperativas está direta-
mente ligada às suas necessidades. 
Para isso, a Coosuiponte iniciou o 
serviço de visita aos cooperados, com 

o objetivo de levantar essas neces-
sidades e tentar de maneira bem 
ágil atendê-las.
 As reclamações, críticas 
ou sugestões dos cooperados são 
registradas e levadas ao conheci-

mento da diretoria para construir-
mos uma solução prática e assim 
atender essas necessidades e expec-
tativas dos cooperados.

Júlio Márcio Natali – Gerente 
Geral da Assuvap/Coosuiponte

Rua de Lazer: Primeira edição do ano 
tem como marca o sorriso da criançada

O fim de semana estava 
apenas começando e a criançada 
já havia pulado da cama. Sábado 
(05/3) amanheceu nublado, com 
probabilidade de chuva, mas a 
ausência do Sol se quer fez aqueles 
meninos e meninas pensarem 
duas vezes. Afinal, era dia de Rua 
de Lazer no bairro Sto. Antônio.

Essa foi a primeira edição 
do projeto no ano. Promovido pela 
Prefeitura de Ponte Nova, por meio 
da Secretaria Municipal de Espor-
te, Lazer e Juventude (Semej), o 
Projeto Ponte Nova Mais Lazer 
conta com o patrocínio da Associa-
ção dos Suinocultores do Vale do Piran-
ga (Assuvap) e da Cooperativa dos Sui-
nocultores de Ponte Nova e Região (Coo-
suiponte), e recebeu a visita ilustre da 
Lilipig, mascote da associação.

Sempre esbanjando muito cari-
nho e afeição, a Lilipig proporcionou 
momentos de entretenimento, descon-
tração e muita diversão. A presença 
dela se tornou sinônimo de sorriso para 
as crianças. Aliada ao algodão doce e 
aos diferentes brinquedos – como cama 
elástica, piscina de bolinhas, escorrega-
dor infantil e pula-pula – a programa-
ção ficou quase imperdível para a 
garotada.

A Assuvap e Coosuiponte patroci-
nam o projeto desde a primeira edição 
(em 2014), obtendo muito sucesso entre 
o público das comunidades atendidas. 
Segundo Lorena Fonseca (marketing 
Assuvap/Coosiuponte), a participação 

das entidades no evento reflete na 
preocupação com os valores do coo-
perativismo e responsabilidade soci-
al. “Ajudar o próximo não é nada 
mais do que estar fazendo o bem a 
você mesmo. E é exatamente isso 
que a Rua de Lazer promove: O bem, 
o amor e a alegria”, concluiu.

De acordo com o Secretário da 
Semej, Rafael Pacheco, as parcerias 
são fundamentais para o desenvolvi-
mento do projeto. “As parcerias pri-
vadas vão agilizar naquilo que a 
gente precisa para a execução do 
projeto. Além disso é agregar valor de 
marca do município às ações que 
fazemos na esfera pública”, explicou 
Pacheco.

Com este evento de sábado, o 
Rua de Lazer completou sua 29ª edi-
ção. Cada vez que o projeto vai às 
ruas, prestigia um diferente bairro 
da cidade, alcançando assim crian-

ças de todas as comunidades do 
município. A expectativa é ampliar 
ainda mais o alcance das ações. 
“Para isso, investimos muito mais 
na divulgação e nas parcerias den-
tro das comunidades e bairros que 
vamos. É perceptível que o número 
de crianças está bem maior, mas 
queremos ampliar ainda mais 
esse alcance”, afirmou Pacheco.

Nessa primeira edição do 
ano, o local escolhido conseguiu 
atender ao público das regiões de 
Sto. Antônio, R. Carangola, Vale do 
Ipê, Cerâmica e Neném Mosqueira. 
Durante a abertura, o prefeito de 

Ponte Nova, Guto Malta, enfatizou que o 
Projeto é uma forma de descentralizar o 
lazer e construir uma relação com as 
comunidades. Ele também ressaltou a 
importância em contar com a parceria 
da Assuvap e Coosuiponte.

Rua de Lazer de cara nova

No decorrer do ano serão realiza-
das outras 11 edições, em diferentes 
bairros. De acordo com Rafael Pacheco, 
a expectativa para os próximos eventos 
é adquirir novas atrações para as crian-
ças e mudar a cara do projeto. “Estamos 
pesquisando, vendo melhores atrações 
dentro das opções que temos no merca-
do, mas com certeza vai vir coisa boa 
para gente incrementar ainda mais 
nossas ações nesse projeto Ponte Nova 
Mais Lazer”, completou.

Para ver todas as fotos desta 
edição do evento, acesse ao nosso Face-
book.

Assuvap e Coosuiponte apoiam ao projeto desde 2014; 
Mascote da associação marcou presença e atraiu a atenção do público
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