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Suinfest: O grande acontecimento da 

suinocultura regional
Nas publicações anteriores do informativo, vimos que a 

Suinfest – Feira Mineira de Suinocultura, teve início no ano de 

2000, direcionado ao marketing da carne suína. A partir de 2002 o 

evento se firmou como uma feira de negócios, reunindo todos os 

representantes da classe suinícola. Agora, voltaremos ao ano de 

2012, quando a feira alcançava sua sétima edição – recebendo o 

slogan “grande acontecimento da suinocultura regional”.

Na oportunidade, as principais empresas do setor 

expuseram novas tecnologias de mercado. Somado ao sucesso de 

público, o resultado foi o surgimento de oportunidades de negócios 

e troca de experiências. Ao todo, foram 50 estandes e 60 empresas 

expositoras, nos segmentos de nutrição, genética, medicamentos 

e equipamentos. “O apoio das empresas engrandece nosso evento a 

cada edição. A participação de cada associado e cooperado é que 

valida esse comprometimento entre os elos e torna nosso trabalho 

brilhante”, comentou João Leite – na época (2012), presidente da 

Coosuiponte.

Com o tema “Carne suína a visão do consumidor”, a 7ª 

Suinfest contou com um dia a mais na programação do seminário 

(4 e 5 de julho) com a presença de palestrantes renomados. O 

objetivo era conhecer o perfil do consumidor e estimular reflexões 

para o futuro, colaborando com a busca de novas oportunidades de 

mercado para a carne suína. As palestras no primeiro dia 

destacaram o aumento do poder de consumo da classe C. No 

segundo dia, os palestrantes apresentaram dicas ao público sobre 

a competição e as tendências da carne suína, bovina e frango.

Propondo um excelente conteúdo, a Suinfest recebeu a 

presença de figuras importantes da suinocultura. O evento 

superou todos os objetivos e aumentou as expectativas para as 

edições futuras. Dois anos depois, em 2014, aconteceria a 8ª 

Suinfest, que, como veremos no próximo informativo, ganhou 

total aprovação do público. 

(Continua na próxima edição)

• Curso de gerentes será
dia 11/05 e é oportunidade

para o setor  - Pág 3

• Atalla e Benatti reúnem
grande público em

Ponte Nova - Págs 2 e 5

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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Atalla e Benatti mostram por que a proteína 

suína é a mais consumida no mundo

O que podemos fazer para ter 
uma vida saudável? Essa pode ser 
uma pergunta recorrente para 
milhares de brasileiros e brasileiras 
que se preocupam com a boa quali-
dade de vida. Para tentar responde-
la, muitos sites e publicidades dis-
ponibilizam dietas milagrosas, 
fórmulas do emagrecimento e apa-
relhos que te fazem perder quilos 
sem que você nem mesmo saia do 
lugar. Mas, para esses procedimen-
tos, devemos manter um pé atrás. 
Segundo o educador físico Márcio Atal-
la, durante a palestra “Na Medida Certa 
com a Carne suína”, no Centro de Even-
tos Babilonia, em Ponte Nova (MG), a 
resposta para essa pergunta não é base-
ada em mágica, tampouco nas dietas 
mirabolantes que se encontra nas 
redes sociais. É, na realidade, um pro-
cedimento bem menos complexo do 
que se imagina: movimentar e alimen-
tar adequadamente.

A palestra, realizada pela Associ-
ação dos Suinocultores do Vale do 
Piranga (Assuvap), Frigorífico Saudali, 
Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS), Prefeitura Municipal de 
Ponte Nova e Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude (Semej), 
reuniu cerca de 500 pessoas, de todas as 
idades, para mostrar que a saúde resul-
ta das escolhas do dia a dia. De acordo 
com Atalla, tudo começa em “não acre-
ditar no resultado com pouco esforço”. 
A vida saudável é reflexo dos bons 

hábitos e da quebra do tempo de 
inatividade. É necessário colocar 
mais movimento, mas não basta só 
isso. “Boas noites de sono também 
são extremamente importante para 
nossa saúde”, garante.

Tão importante quanto, estão 
os bons hábitos alimentares. Para 
isso a quebra de mitos é essencial. 
“Às vezes as pessoas costumam 
fazer um consumo alto de calorias 
sem perceber”, disse Atalla. Nem 
sempre um tradicional pratão de 
arroz, feijão, carne e salada, é res-
ponsável pelo ganho de peso – pelo 
contrário, ele é um aliado para a boa 
alimentação. E pode ficar ainda 
mais saudável quando optamos por 
incluir a carne suína no cardápio.

Para passar ao público todo o 
respaldo necessário, o apresentador 
também contou com a presença da 
nutricionista Fabiana Benatti. Ela 
mostrou, através de números, todos 

Palestra “Na Medida Certa com a Carne Suína” aconteceu na sexta (08/04), em Ponte Nova (MG), 
e trouxe a importância da alimentação saudável
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os benefícios que a carne suína ofe-
rece aos seus consumidores, pro-
vando que, além de saborosa, é tam-
bém rica em nutrientes. Benatti 
ainda afirma que a proteína é 
“importante para todas as fases da 
vida”, tornando imprescindível a 
quebra dos mitos que a envolvem. 
Dizer que “a carne suína é gorduro-
sa” ou “transmissora de doenças” é 
uma interpretação equivocada 
sobre a proteína, que sendo de boa 
procedência, só têm a acrescentar 

no cardápio dos consumidores. 

Não à toa que, com todos os 
benefícios, a carne suína se firmou 
como a mais consumida no mundo. 
Os números constatam que ela tam-
bém é predominante nas escolhas dos 
consumidores europeus.  O fato foi 
demonstrado e reforçado pelos apre-
sentadores durante a palestra, onde 
eles acrescentaram que a proteína 
suína também ganha quando os que-
sitos são nutrientes e menos gordura. 
Basta você escolher o corte certo.

A presidente da Assuvap, Patrí-
cia Morari, garante a qualidade da 
carne e reafirma a tecnificação do 
setor suinícola. “O nosso trabalho é 
sério e produzimos alimento. A carne 
suína possui diferenciais incríveis que 
a tornam uma excelente indicação de 
fonte de proteína, excelente para os 
praticantes da atividade física”. 

Mais informações na página 5.

Ponte Nova - MG | Ano XIV | Nº 451 | MAIO 2016



3INFORMATIVO Ações Assuvap/Coosuiponte

Primeiro módulo do Curso de Gerentes tem
data marcada para 11/5, em Ponte Nova (MG)

Evento, realizado pela Assuvap através do FNDS, apresenta práticas de manejo 
dos suínos durante todas as fases de criação

A Associação dos Suinocul-
tores do Vale do Piranga (Assuvap) 
torna público a realização de mais 
dois módulos do Curso de Capaci-
tação para Profissionais de Granja 
de Suíno. O primeiro módulo já 
está com data marcada para 11/5, 
com o tema “Manejo e caracterís-
ticas das instalações nas gran-
jas”. O curso acontece na sede da 
Assuvap, no Espaço Interagir, às 
8h, em Ponte Nova (MG), minis-
trado por Iuri Pinheiro, consultor 
da empresa Integrall Soluções em 
Animal.

Em parceria com o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento 
da Suinocultura (FNDS), o curso 
tem objetivo de abordar as boas 
práticas de manejo de suínos e 
capacitar profissionais do setor 
acerca das instalações nas gran-
jas. A palestra também apre-
senta parâmetros de manejo 
nas granjas, climatização, ali-
mentação e demais práticas de 
produção, maternidade, creche 
e terminação.

O evento é oportunidade 
para troca de informações e 
capacitação do setor, dessa for-
ma, a presença de produtores e 

gerentes de gran jas é mui to 
importante para o desenvolvi-
mento da suinocultura da região.

A Assuvap confere total dedi-
cação à realização das palestras, 
que contribuem para melhorar 
ainda mais os procedimentos 
metodológicos e rotineiros das 
granjas, dentro dos conceitos de 
bem-estar animal. A associação 
entende que estes eventos contri-
buem para que o Vale do Piranga 
figure como um dos principais 
polos do país e se mantenha refe-
rência em produção da proteína 
animal.
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Assuvap apoia Workshop  e corrobora
a capacitação do setor

Evento realizado pela MCassab, em Ponte Nova (MG), reuniu produtores e pro�ssionais do setor 
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Com o preço dos grãos em alta 
e a consequente pressão sobre custos 
de produção na suinocultura, torna-
se importante a busca por alternati-
vas que aumentem a produtividade 
das granjas. Para facilitar essa busca 
e trazer as principais novidades do 
mercado para a região, a Associação 
dos Suinocultores do Vale do Piranga 
(Assuvap), realiza e apoia eventos 
que estimulam o desenvolvimento 
do setor.

Na noite de quinta, dia 31/3, a 
Assuvap deu suporte à mais uma 
iniciativa: o Workshop de Saúde Ani-
mal, realizado pela MCassab, em 
Ponte Nova (MG). O evento reuniu 
produtores e profissionais de suino-
cultura, no salão do Pontenovense, 
para debater sobre ácidos orgânicos 
na produção animal e apresentar a 
nova proposta de atuação da empre-
sa. O Workshop contou com pales-
tras do veterinário e doutor em zoo-

tecnia, Júlio Pupa; do repre-
sentante da Kiotechagil, 
Luciano Sá; e do gerente de 
mercado da MCassab, Ricar-
do Suzaki.

Segundo o gerente, as 
palestras foram importan-
tes para respaldar o produ-
tor na procura por alternati-
vas que otimizam os proces-
sos nas granjas. “Nestas 
palestras trouxemos dois 
especialistas que trataram 
sobre ácidos orgânicos. Uma 
alternativa interessante para 
melhorar a eficiência produtiva, 
otimizar custos e garantir um 
melhor status sanitário dos plan-
téis. Estas informações certamen-
te serão bastante úteis na tomada 
de decisão dos produtores para 
aumentar a produtividade”, avali-
ou. Após cada palestra, o público 
participou e esclareceu dúvidas 

com os palestrantes sobre o tema 
apresentado.

De acordo com Suzaki, outro 
objetivo do workshop foi reforçar a 
presença da empresa na região de 
Ponte Nova, que é um polo de suino-
cultura com relevância nacional. 
“Eventos como este geram proximi-
dade com clientes e troca de infor-
mações, o que é fundamental para 
superar os desafios da suinocultura 
moderna”, completou.
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Ponte Nova recebe palestra para lançamento 
de novos conceitos

Evento, com apoio da Assuvap, foi realizado pela Elanco para apresentar o OvuGel®

Mais de 50 pessoas, entre 
produtores e profissionais de sui-
nocultura do Vale do Piranga, se 
reuniram na noite de 19/4, no salão 
do Pontenovense, em Ponte Nova 
(MG), para o lançamento do Ovu-
Gel® – novo produto da empresa 
global Elanco. A ação é fruto de par-
ceria com a Associação dos Suino-
cultores do Vale do Piranga (Assu-
vap) para apresentar ao setor as 
novas tendências de mercado.

O técnico da divisão de suínos 
da Elanco, Dr. Rafael Ulguim, foi o 
responsável pela condução da 
palestra. Segundo ele, a região de 
Ponte Nova é uma referência nacio-
nal em suinocultura, o que motivou 
a empresa à realização do evento. “É 
uma região reconhecida nacional-
mente pela produção de suínos, que 
está dentro do que buscamos em 

termos de divulgação e aplicação 
da tecnologia”, comentou. 

A divulgação regional dos 
conceitos é uma estratégia adota-
da pela Elanco, com intuito de 
treinar e orientar os produtores 
sobre a forma adequada de utili-
zação do produto. Além de Minas 
Gerais, a empresa também reali-
zou palestras em Toledo (PR) e 
Passo Fundo (RS). Em Ponte Nova, 
Rafael Ulguim destacou a palestra 

como momento de debate, que pro-
porcionou a difusão de informações 
para solucionar as dúvidas mais 
frequentes dos produtores.

Conheça o OvuGel® 
Análogo de GnRH em gel com 

aplicação intravaginal que permite a 
inseminação artificial em tempo 
fixo (IATF). Segundo a empresa, a 
tecnologia permite a sincronização 
do momento da inseminação em 
fêmeas desmamadas e traz ganhos 
para a produtividade da granja. O 
produto deve ser aplicado 96 horas 
após o desmame. Após 24 horas, uma 
aplicação única do sêmen, em com-
paração com as 3 doses comumente 
usadas, para ter sucesso na fertiliza-
ção. Por ser um produto intravaginal 
não injetável, preserva o bem-estar 
do animal e reduz os riscos de lesões 
acidentais.
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‘Na Medida Certa com a Carne Suína’ 
também contribui para projeção do setor

Palestra foi ministrada pelo educador físico Márcio Atalla e a nutricionista Fabiana Benatti

O Evento “Na Medida Certa 
com a Carne Suína” reuniu gran-
de público na noite de 08/4, em 
Ponte Nova (MG), e promoveu a 
difusão de informações sobre a 
saudabilidade da carne suína. 
As palestras do Márcio Atalla e 
Fabiana Benatti também con-
tribuíram para a projeção do 
setor em nível nacional. Duran-
te o cerimonial de abertura, a 
presidente da Assuvap, Patrícia 
Morari, ressaltou que o Vale do 
Piranga é, hoje, o quarto maior 
polo independente de suinocul-
tura nacional.

O Evento foi inserido na 
p r o g r a m a ç ã o d a P r e f e i t u r a 
Municipal para o Dia Mundial 
da Atividade Física e Saúde, 
comemorado em Ponte Nova 
desde 2013 . O secre tár io da 
Semej, Rafael Pacheco, explicou 
a força do evento. “Trazer duas 
pessoas dessa importância mos-
tra o protagonismo da cidade e 
ratifica ainda mais essa força 
de Ponte Nova no cenário econô-
mico nacional, principalmente 
quando se fala em carne suína”, 
afirmou.

O secretário ainda cele-
brou a excelência em conteúdo. 
“Eu achei (a palestra) muito 
proveitosa, tanto os conceitos 

s o b r e  a  c a r n e 
suína que a Fabia-
na passou, como 
as in formações 
acerca da ativida-
d e  f í s i c a ,  d a 
melhoria da qua-
lidade de vida e da 
saúde das pesso-
a s .  I s s o  q u e  é 
i m p o r t a n t e , 
fazer com que as 
p e s s o a s s e s i n-
tam motivadas a 
ter um estilo de 
vida mais saudá-
vel”, concluiu. No cerimonial 
de abertura, o prefeito de 
Ponte Nova, Guto Malta, tam-
bém se pronunciou sobre a 
importância do evento para a 
cidade.

Do ponto de vista do pro-
fessor de educação f ís ica, 
Luc iano Baca , quem fo i à 
palestra saiu com um outro 
pensamento em relação à 
atividade física e boa alimen-
tação. Quando questionado 
sobre a inclusão da proteína 
suína no cardápio, ele foi cate-
górico. “Isso para mim não é 
problema, a carne suína já 
e s t á n o m e u c a r d á p i o h á 
muito tempo. Quando vou a 

uma churrascaria eu prefiro 
pela carne suína”, disse. E você, 
já escolheu o seu pedido?

Apoio 

Para a realização do even-
to a Assuvap contou com apoio 
de parceiras institucionais e 
das academias do município: 
Act ion Saúde , Cross Act ion, 
Barra Studio Fitness, Biotipos 
Academia, Evoluir, Êxito, Fina 
Forma Studio Fitness, Leo fisio, 
Life Studio de Treinamento Per-
sonalizado, Medida Certa Aca-
demia, Singular Studio, Acade-
mia SUS. Para aquisição dos 
ingressos, o público doou pro-
dutos de higiene pessoal. Os 
donativos foram destinados à 
APAE de Ponte Nova.
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Assuvap e Coosuiponte entregam materiais 
de higiene à APAE

A Assuvap e a Coosuiponte, 
juntamente com o Frigorífico 
Saudali, Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos (ABCS), 
Prefeitura Municipal de Ponte 
Nova e Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude (Se-
mej), efetivaram, em 15/4, doa-
ção de materiais de higiene pes-
soal para a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) 
de Ponte Nova (MG). Os donati-
v o s  f o r a m t r o c a d o s  p e l o s 

ingressos do evento “Na Medi-
da Certa com a Carne Suína”, 
que reuniu centenas de pes-
soas para a palestra do educa-
dor físico, Márcio Atalla, e da 
n u t r i c i o n i s t a ,  F a b i a n a 
Benatti. A doação é reflexo do 
compromisso das institui-
ções com o bem-estar social e 
o desejo de continuar fortale-
cendo o trabalho da APAE. 
Foram entregues itens bási-
cos para a manutenção.
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Fique por dentro

ESPAÇO COOPERATIVO 
O desafio da percepção 
em relações humanas

 Para o bom desenvolvi-
mento das instituições, devemos 
seguir alguns passos sempre que 
fi z e r m o s  p a r t e  d e  a l g u m a .
1. Procurar enxergar as coisas do 
ponto de vista de outrem. 
2. Livrarmos de experiências pró-

prias, preconceitos, valores indi-
viduais e interesses pessoais.

3. Não ver somente o que quere-
mos ver e sim o bem comum.

4. Entender que as experiências 
de todas as pessoas são diferen-
tes e frequentemente válidas 
para o aprendizado do processo.

5. Livrarmos de “fixações mentais” 
ou “estereótipos”, pois muitos des-
ses estereótipos se tornam convic-
ções de tal modo que os aceitamos 
inconscientemente como “verda-
des”.
“Metodologia Participativa de Ges-
tão”- 2009 -Coordenadoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação Centro Uni-
versitário Newton Paiva- Fabricio 
Vasconcellos

CMN dobra o limite de crédito 
para custeio de suinocultores 

O Conselho Monetário Naci-

onal (CMN) anunciou o aumento 

da linha de crédito para retenção 

de matrizes suínas. Conforme 

noticiou a Associação Brasileira 

dos Criadores de Suínos (ABCS), 

com a medida, o limite de crédito 

para custeio de suinocultores 

teve seu valor dobrado e passou 

de R$ 1,2 milhão para R$ 2,4 

milhões. Os produtores poderão 

contratar a linha de crédito até o 

dia 30 de junho deste ano; o prazo 

de reembolso será em até dois 

anos.

“A medida vai dar um fôle-

go para os produtores, proporcio-

nando capital de giro e evitando 

que pequenos e médios produto-

res vendam suas matrizes para 

reduzir seus prejuízos”, afirma o 

diretor executivo da ABCS, Nilo de 

Sá.

A linha de crédito para 

retenção de matrizes já havia 

sido adotada pelo governo duran-

te a crise do setor suinícola em 

2012, mas foi suspensa em 

seguida. “Para se ter uma ideia, 

na crise de 2012, cerca de 120 

mil matrizes tiveram que ser 

abatidas, o que corresponde a 

aproximadamente mil produ-

tores, especialmente da região 

Sul”, completou o diretor.

Dados apontados pela 

ABCS e CNA estimam que os 

limites da linha de crédito são 

suficientes para auxiliar efetiva-

mente até 80% dos suinocultores 

da produção independente e das 

unidades produtores de leitões 

(UPL), que consiste nos principais 

modelos de produção em que o 

produtor é responsável pela aqui-

sição da ração.

Fonte: ABCS

Limite passou de R$ 1,2 milhão para R$ 2,4 milhões 
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