
INFORMATIVO
Ponte Nova - MG | Ano XIV | Nº 455 | SETEMBRO 2016

Ações Assuvap 
Coosuiponte

Fique por dentro

 •  Suinocultores reúnem com
representantes do Crea - Pág 5

• Vale do Piranga é
modelo de desenvolvimento

sustentável - Pág 6

•  Entidades apoiam
projetos sociais - Págs 2 e 3

Assuvap, há 31 anos superando
desa�os e contribuindo 

com a suinocultura
Na sexta-feira (29/7), a Associação dos Suinocultores 

do Vale do Piranga (Assuvap) comemorou 31 anos de 
realizações e conquistas. A entidade, que trabalha pelo avanço 
da suinocultura da região, é fruto do anseio dos produtores em 
sempre tecnificar, capacitar e desenvolver as atividades. 
Graças aos esforços pelo setor, o Vale do Piranga se consagrou 
como o quarto maior polo independente de suinocultura do 
país. Mas os bons números só se tornaram realidade após o 
espírito de união. Dessa forma, agradecemos a todos os 
associados e parceiros que fazem parte da nossa história. 

O Começo – Ainda na década de 80. Na época, os 
produtores trabalhavam de forma independente. Seria 
necessário criar uma associação que fosse abrangente, para 
fortalecer a produção. E foi assim que, no dia 29 de julho de 
1985, foi assinada a ata de fundação da Assuvap. Ao longo dos 
31 anos de história, a Assuvap se manteve ao lado dos 
suinocultores, seja nos bons e maus momentos da economia. 
Para contornar os problemas no final de 1986, quando o 
mercado estava em baixa, buscou alternativas viáveis e criou 
a Bolsa de Suínos local. 

A atividade cresceu, o Vale do Piranga tornou-se polo 
da suinocultura regional. E o desenvolvimento que já era 
expressivo alavancou ainda mais. Em 1995, a Assuvap realizou 
outro sonho dos produtores, com a idealização do Frivap, que 
hoje é Saudali. Em 2000, o frigorífico foi inaugurado para se 
tornar o porto seguro da suinocultura local.

Ainda assim, os produtores sabiam que o setor 
suinícola tinha muito mais a oferecer. Seria preciso 
desenvolver uma estratégia para mostrar os benefícios da 
suinocultura da região: surge a Suinfest, a Feira Mineira de 
Suinocultura – que em 2016, já na sua nona edição, foi 
momento oportuno para capacitação e realização de grandes 
negócios. 

No ano de 2004, a Assuvap e Coosuiponte se 
reorganizam e começam a atuar de maneira conjunta. Com a 
ajuda do Sebrae, as duas entidades ficam mais fortes e 
passam a ocupar a mesma sede. Um grande ganho para a 
suinocultura. Com as duas entidades trabalhando juntas, o 
poder de compra dos suinocultores elevou, os custos 
reduziram e o resultado foi o aumento da competitividade 
setorial.
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Assuvap e Coosuiponte são parceiras de

projeto de atletismo mineiro

No dia 09/8, a Asso-
ciação dos Suinoculto-
res do Vale do Piranga 
(Assuvap) e a Cooperati-
va dos Suinocultores de 
Ponte Nova e Região (Coo-
suiponte) entregaram 
materiais esportivos 
para integrantes do Cen-
tro Regional de Iniciação 
ao Atletismo de Oratóri-
os (CRIA Oratórios). Com 
a ação, as entidades 
reafirmam o compro-
metimento com o meio 
soc ia l ,  provendo no 
m e l h o r a m e n t o  d a 
estrutura física que aten-
de centenas de jovens 
atletas.

Segundo o coordenador geral 
do CRIA, José Guimarães Pereira 
Júnior, o projeto tem um objetivo 
nobre: dar oportunidade às crian-
ças carentes da cidade de Oratórios. 
“Usamos o esporte como instru-
mento de cidadania, ajudando cada 
um dos alunos a descobrir e desen-
volver seus talentos”, explica.

Antes utilizando materiais 
improvisados, Júnior projeta que os 
novos aprestos melhorem a desen-
voltura dos atletas. “Muitos dos 
equipamentos nós nunca tivemos, 
como por exemplo as barreiras; 
trabalhávamos com cano pvc”, con-
ta. “Essas novas barreiras têm vari-
ações de altura. Os materiais tra-
zem qualidade”, comemora o coor-
denador. Além das barreiras de aço, 
foram entregues sapatilhas de atle-
tismo, tatame para treino de artes 
marciais, dardos, discos de aço e 
paraquedas para treinamento de 
força. 

De acordo com o gerente geral 
das entidades, Júlio Márcio Natali, 
o apoio não só implica na melhora 
de estrutura física como resulta na 
formação de grandes atletas e pes-
soas de bem. “Amparar projetos 

sérios com crianças carentes é 
enxergar um futuro melhor e 
com mais possibilidades”, disse.

O CRIA é uma ação com 

apoio da Prefeitura Municipal de 

Oratórios através da Secretaria 

Municipal de Educação. A parce-

ria da Assuvap e Coosuiponte 

iniciou ainda em 2014, estendida 

até o ano de 2018, período em que 

as instituições estão engajadas 

na melhoria do projeto. “Desde 

que começamos a receber o apo-

io, também tivemos ganhos na 

autoestima dos alunos/atletas”, 

conta Júnior.

O talento dos jovens aflo-

rou, e o resultado foi a conquista 

de medalhas em conceituado 

campeonato de atletismo: o 

Jogos Escolares de Minas (JEMG), 

disputado no final de julho deste 

ano. “Ganhamos 10 medalhas, 

nosso recorde, e fomos campeões 

gerais da categoria infantil femi-

nino, competindo com 300 esco-

las participantes”, completa o 

coordenador. De quebra, duas 

atletas selecionadas para os 

Jogos Escolares da Juventude, 

competição disputada a nível 

nacional, organizada pelo comi-

Entidades doaram materiais esportivos ao CRIA Oratórios; objetivo é 
melhorar a estrutura física no treino dos jovens atletas

tê olímpico brasileiro. 

Conquistas com toque 

de superação

Maria Luiza da 

Silva Brandão, 13 anos, e 

Pâmela de Lima Hipóli-

to, 13, foram seleciona-

das a participar do Jogos 

Escolares da Juventude. 

Um sonho compartilha-

do por muitos atletas 

mirins, mas realizado 

por poucos. Não é fácil. 

Exige esforço, dedicação 

aos treinos e um toque 

de superação.

No caso de Maria 

Luiza, a superação veio 

em dose dupla. Antes de conquistar 

três medalhas no JEMG, ela preci-

sou vencer alguns problemas de 

saúde. No começo do ano ela que-

brou o braço, depois a perna. Teve 

glaucoma e catarata. E não parou 

nisso: seu treino foi interrompido 

por câimbra recorrente e ainda 

apresentou alergia urticária. “Ago-

ra estou bem, não tive mais proble-

mas e eu consegui ganhar”, celebra.

A boa marca conquistada faz 

Maria Luiza levantar voo em busca 

de seus sonhos. Seu destino agora é 

na cidade de João Pessoa (PB), onde 

ela disputará a competição nacio-

nal, no fim de setembro. Junto dela 

voa outra vencedora, Pâmela, que 

está com as malas prontas para 

embarcar na cidade sede dos Jogos. 

“Eu espero que dê tudo certo para 

mim, que eu consiga ganhar na 

modalidade 80 metros por barrei-

ra”, disse a jovem.

Não faltam motivos para 

acreditar. Foi nessa mesma moda-

lidade que Pâmela conquistou a 

medalha de prata no JEMG. Mas, 

até lá, ela sabe bem o que fazer: “Mu-

ito treino” (e barreiras a serem ven-

cidas).
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Assuvap apoia projeto de revitalização
do Centro Histórico de Ponte Nova

Tela a céu aberto, na rua Benedito Valadares, remonta o passado do município

Na manhã do dia 26/7 a parede 
do prédio de número 300 da rua Bene-
dito Valadares, em Ponte Nova (MG), 
fora retocada pelas últimas pincela-
das. O aguardado grafite do projeto de 
revitalização do Centro Histórico está 
pronto: uma imagem que nos remete 
às origens do município da Zona da 
Mata mineira.

A ideia partiu de um trabalho 
em conjunto da Associação dos Suino-
cultores do Vale do Piranga (Assuvap) 
e das Secretarias Municipais de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Eco-
nômico (Seplade) e de Meio Ambiente 
(Semam) de Ponte Nova. Saiu do ima-
ginário para se tornar empírico pelas 
mãos do artista plástico Dinho Bento.

Quem passou por lá já deve ter 
notado. A tela a céu aberto parece ter 
vida própria. Essa manifestação artís-
tica coloca mais cor no ambiente e 
valoriza a história do município. É 
uma forma de comunicar com as 

pessoas e mostrar a elas uma nova 
visão de mundo. Segundo o autor, a 
arte é uma das maneiras de se pen-
sar o espaço urbano. “Gosto de utili-
zar como uma tela, permanente ou 
efêmera, a céu aberto, procurando 
trazer novos estímulos visuais para 
o público, sempre abordando 

algum tema que seja contemporâneo, 
histórico ou fictício dentro da minha 
forma de ver o mundo”, disse.

Para Bento, esse projeto apoia-
do pela Assuvap vem como um des-
canso aos olhos em meio à cidade 
saturada de poluições visuais. “É um 
convite à reflexão pela atmosfera que 
ela propõe”. Em suas palavras, “a arte 
se insere como parte do cotidiano das 
pessoas que por ali passam e essa 
relação aumenta o vínculo afetivo do 
público com o lugar, com a cultura 
local e a sua história”.

Além dela, outras três interven-
ções artísticas estão espalhadas por 
pontos do Centro Histórico, feitas 
ainda no ano passado. Uma pode ser 
vista no paredão do prédio situado na 
Avenida Caetano Marinho. O imóvel 
da antiga rodoviária também passou 
por revitalização, enquanto a outra 
intervenção foi realizada na Rua Bene-
dito Valadares.
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Dia de Cooperar: uma campanha pela
cultura da doação de sangue

Coosuiponte incentiva doação de sangue no Hemominas de Ponte Nova e amplia os estoques da rede

O Dia de Cooperar, realizado 
pela Coosuiponte, Cooperouro e Sico-
ob, reuniu dezenas de pessoas no 
núcleo do Hemominas de Ponte 
Nova (MG), todas elas com um pro-
pósito: disseminar a vida e ajudar ao 
próximo. A ação foi em comemora-
ção ao Dia Internacional do Coopera-
tivismo (primeiro sábado de julho) e 
teve a sociedade pontenovense 
como a principal favorecida. Embo-
ra o evento tenha se passado na 
manhã de 02/7, os resultados podem 
ser vistos a longo prazo, já que, 
durante várias semanas, as coope-
rativas realizaram campanha no 
município pelo incentivo à cultura 
da doação de sangue. E isso contri-
bui para ampliar os estoques no 
hemocentro.

Quem explica é o coordenador 
do núcleo regional de Ponte Nova, 
Fernando Coutinho. Para ele, a ideia 

de um grupo de pessoas estimular 
a doação abre espaço para funda-
mentá-la como hábito. “Se tiver-
mos uma sociedade que a doação 
de sangue vire uma ideia geral, 
isso facilita muito o nosso traba-
lho. Porque se uma pessoa não 
pode no momento, outra poderá. 
Por causa da campanha, notei que 
muitos estão vindo pela primeira 
vez. Isso é importante porque abre 
a nossa base”, avaliou.

A constância, como profeti-
za o dito popular, é o fundo da 

virtude. Tão importante quanto a 
primeira doação é a frequência dela. 
Embora uma única vez possa salvar 
muitas vidas, o sangue dura muito 
pouco, o que leva Coutinho a agrade-
cer a ação das cooperativas. Para ele 
a campanha contribui para formar 
uma visão social. “Se todo doador 
comparecer ao Hemominas pelo 
menos duas vezes por ano, nunca 
vai faltar”, explicou.

O gerente geral da Coosuipon-
te, Júlio Márcio Natali (Lico), sabe 
bem disso. Ele é doador de carteiri-
nha, já contribui com o hemocentro 
há quase 15 anos. “O dia de cooperar 
desse ano pode salvar muitas vidas. 
É uma satisfação enorme participar 
dessa campanha. Ultrapassou as 
metas. As expectativas foram as 
melhores possíveis”, disse.

Outras informações em nosso 
site ou na página do Facebook.
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Assuvap e Coosuiponte promovem treinamento
para pro�ssionais do setor suinícola

Quarto módulo do Curso de Gerentes foi realizado pela Assuvap e Coosuiponte com apoio da Poli-Nutri

Periodicamente, a Assuvap e a 
Coosuiponte realizam treinamentos 
de capacitação para profissionais de 
granjas do Vale do Piranga. Com isso, 
espera-se aperfeiçoar os procedi-
mentos em todas as fases da produ-
ção de suínos. No dia 17/8, foi a vez de 
discutir o tema “manejo de materni-
dade em granjas de alta performan-
ce”, durante o quarto módulo do 
Curso de Gerentes e Chefes de Setor, 
na sede das entidades. O evento con-
tou com a parceria da Poli-Nutri.

Quem ministrou a palestra foi 
o médico veterinário e zootecnista, 
Juan José Maqueda Acosta. Ele é 
natural do México; se consagrou 
como respeitado conferencista, ao 
discorrer sobre diversos assuntos 
relacionados à suinocultura na Amé-
rica Latina, América do Norte e na 
Europa. Seu vasto currículo desper-
tou a atenção, e o resultado foi um 
público recorde no ano: aproximada-
mente 80 pessoas, entre suinoculto-
res, gerentes e profissionais do setor.

O tema tratado também foi 
convidativo. Segundo Maqueda, 

maternidade  é 
uma parte muito 
i m p o r t a n t e  d a 
suinocultura, que 
e x i g e  p e s s o a l 
muito bem treina-
do. “Eu acho que (o 
curso) é importan-
te para conseguir 
diminuir mortali-
dade de materni-
dade, desunifor-
midade de peso no 
momento de des-
m a m e ,  e  t u d o 
isso”, avalia. 

Maqueda conduziu o tema 
de forma interativa, alternando 
entre momentos de descontração 
e sisudez. O público logo se envol-
veu com a palestra, e a disposição 
em aprender foi observada pelo 
próprio palestrante. “Eu acho que 
consegui atenção das pessoas, 
muitos escreveram as coisas que 
falei”, observou. “Eu gosto muito 
disso”, comemorou, e depois agra-
deceu. 

No decorrer da palestra o 
público também se mostrou partici-
pativo, realizando algumas pergun-
tas, respondidas por Maqueda.

Curso de Gerentes – São reali-
zados pelas entidades para contribu-
ir no desenvolvimento da suinocul-
tura do Vale do Piranga, que é o quar-
to principal polo independente do 
Brasil. Neste ano, foram promovidos 
quatro módulos do curso, seguindo 
os conceitos de bem-estar animal.

Terceiro módulo do Curso de Gerentes retoma
discussões sobre boas práticas de manejo pré-abate 

Palestra recebeu apoio da Ouro�no e foi ministrada pelo especialista técnico Alencar Zandonai

Assuvap e Coosuiponte reali-
zaram o terceiro Módulo do Cursos 
de Gerentes e Chefes de Setor, na 
sede das entidades, em Ponte Nova 
(MG). O curso, no dia 20/7, recebeu 
palestra sobre as boas práticas de 
manejo pré-abate – tema relevante 
para os profissionais de suinocultu-
ra e recorrente nas principais dis-
cussões sobre técnicas de bem-estar 
animal. O encontro foi conduzido 
pelo especialista técnico da Ourofi-
no, Alencar Zandonai.

O assunto apresentado ao 
público foi conexo à minimização de 
perdas na fase pré-abate. “É um 
tema muito importante, que está 
relacionado ao bem-estar animal e 
segurança alimentar. Quando não 

realizado da maneira correta, 
pode trazer prejuízos ao suino-
cultor, e por isso é importante 
abordar quais essas perdas e 
como fazer para minimizá-las. 
Dessa maneira, tentar ajudar o 
produtor a conseguir uma ren-
tabilidade melhor”, explicou 
Zandonai, que também é médi-
co veterinário.

De acordo com o pales-
trante, a discussão girou em 
torno de manejos nas fases de 
terminação. A recorrência nas 
granjas de suínos possibilita que 
os profissionais apliquem a teoria 
na prática. “São manejos realiza-
dos rotineiramente nas granjas. É 
uma fase onde o produtor não 

pode ter perdas, todo custo de produ-
ção já está agregado ao suíno, então é 
importante que o manejo seja cuida-
doso para que o produtor tenha uma 
rentabilidade melhor na fase de 
terminação”, completou.
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Suinocultores reúnem com representantes do
Crea-Minas e tiram dúvidas sobre �scalização

Após reunião, Assuvap, Coosuiponte e consultores da M&P Engenharia
avaliaram os pontos discutidos para formalizar ações

Representantes da Assuvap, 
Coosuiponte e produtores do Vale do 
Piranga participaram, na tarde de 
10/8, de reunião com integrantes do 
Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais (Crea – 
Minas). O encontro aconteceu na 
sede do Sinduscon, em Ponte Nova, e 
se resumiu em uma conversa para 
tirar as dúvidas dos suinocultores (e 
demais profissionais do agronegócio) 
sobre as formas de atuação e fiscali-
zação do Conselho.

“Tudo que vem para organizar, 
profissionalizar e fazer do seguimen-
to uma atividade séria, com respon-
sabilidades nos aspectos sociais, 
ambientais e trabalhistas, é bem-
vindo”, diz o gerente geral da Assuvap 
e Coosuiponte, Júlio Márcio Natali. 
“Portanto, é uma oportunidade de 
nos prepararmos para um futuro 
promissor”, completa.

O passo seguinte da Assuvap e 
Coosuiponte foi se reunir com con-
sultores da M&P Engenharia (empre-
sa que presta serviço para as entida-
des), para avaliar alguns pontos dis-
cutidos com o Crea-Minas e formali-
zar ações em prol dos suinocultores.

Reunião com o Conselho – De 
início similar a uma palestra, a equi-
pe do Crea-MG explicou a sua missão: 

em suma, fiscalizar o agronegócio 
e agroindústria em todo o Estado. 
Um dos conferencistas ilustrou o 
organograma e as áreas de atua-
ção, sendo o Vale do Piranga, cober-
to pela “Regional Sudeste” – na 
responsabilidade do fiscal Antônio 
Fernandes.

Em seguida, foi apresentado 
o projeto de "Reestruturação da 
Fiscalização". O público tomou 
conhecimento dos parâmetros de 
inspeção da suinocultura e de 
outras atividades de relevância na 
região. Na ocasião, os produtores 
fizeram perguntas e dialogaram 
com os representantes do Conse-
lho.

Explica o supervisor de fisca-
lização do agronegócio do Crea-
Minas, Emílio Mouchrek, a reu-
nião foi para tratar assuntos volta-
dos à responsabilidade técnica. “A 
intenção do Crea, ao fazer essa 
reunião e visitar as propriedades, 
nada mais é do que encontrar o que 
está certo, e não o que está errado”, 
diz. “O Crea busca sempre proteger 
o produtor rural, e, consequente-
mente, a sociedade mineira, 
garantindo que o profissional 
contratado preste o melhor serviço 
possível, faça o melhor projeto, e se 

comprometa com anotação de res-
ponsabilidade técnica (ART.), apre-
sentando o melhor trabalho possível 
ao produtor”, conclui o engenheiro 
agrônomo.

Projeto de fiscalização 

O advogado da M&P Engenha-
ria, Gustavo Caixeta, que presta con-
sultoria para a Assuvap, constata que, 
antes da atual gestão, “a fiscalização 
do Crea trabalhava exclusivamente 
mediante denúncia, agora, o Conse-
lho irá fazer uma fiscalização osten-
siva planejada”.

Contudo, segundo Caixeta, a 
fiscalização do Crea tem um caráter 
inicial de conscientização e educação 
do empreendedor, sobretudo, à 
importância de ter um engenheiro 
competente se responsabilizando 
pelas obras e atividades de engenha-
ria do agronegócio. “Neste sentido”, 
diz ele, “a penalização só ocorrerá se o 
empreendedor desobedecer às reco-
mendações do fiscal, que serão dadas 
por escrito”.

A reunião, Caixeta avalia que 
foi “bastante proveitosa” pelo fato dos 
suinocultores estarem representados 
pela Assuvap – que tem papel de cen-
tralizar e organizar a relação entre o 
Crea-Minas e os suinocultores da 
região.
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Desafios 
Ponte Nova, setembro de 2016
Diante de um mercado alta-

mente desafiador, onde inconstantes 
situações econômicas e políticas asso-
lam o país, ainda acreditamos numa 
união de forças para combater tama-
nha indecisão de todos. Acreditamos 
numa credibilidade maior dos coope-
rados diante da Cooperativa e um 

trabalho constante, em conjunto, 
como alternativa de sucesso. 

Seguem algumas sugestões 
para tornarmos mais fortes.

· Debater ideias e decidir, 
pelo voto, objetivos e metas.

· Respeitar as decisões vota-
das nas assembleias gerais que 
representam a vontade da maioria.

· Zelar pelo interesse comum 

e autonomia da sociedade. 
· Denunciar, sempre, os proce-

dimentos indevidos.
· Colaborar no planejamento, 

funcionamento, avaliação e fiscaliza-
ção das atividades.

· Estimular a integração da 
cooperativa com o movimento coope-
rativista.

Fonte: www.portalcoop.com.br
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Fique por dentro

Suinocultura do Vale do Piranga é
modelo de desenvolvimento sustentável

Já se foi o tempo em que os 
dejetos de suínos eram considerados 
um problema. Com o biodigestor, 
equipamento implantado nas gran-
jas, o gás metano presente nos deje-
tos dos suínos torna-se biocombustí-
vel – uma forma de energia limpa e 
renovável. Bom para o meio ambien-
te, e também para o bolso. A tecnolo-
gia já está inserida em muitas gran-
jas de suínos da região de Ponte Nova 
(MG) – área de atuação da Assuvap e 
Coosuiponte. A novidade agora é que 
essas granjas estão se transforman-
do em uma usina produtora de ener-
gia. 

É isso mesmo que você leu: 
“usina” – e nós explicaremos aqui, 
tomando como exemplo a Granjas 
Soares, situada no município de Uru-
cânia. Sob a supervisão da CEMIG, 
eles instalaram painéis de Geração 
Distribuída, que permitem aproveita-
mento total da energia produzida 
pelos seus biodigestores. E é aí que 
entram as vantagens financeiras: 
essa energia resultante é suficiente 
para abastecer toda a demanda con-
sumida pela granja – e ainda produ-
zir uma sobra que é injetada na rede 
da CEMIG. Embora ainda não possa 
ser comercializada para a compa-
nhia energética, a energia se acumu-
la em forma de crédito, e pode ser 

transferida para outros endereços 
dos proprietários.

Esse sistema é um investi-
mento que alivia no bolso. Segundo 
Fernando Soares, proprietário da 
Granja Soares, eles desembolsa-
v a m  a p r o x i m a d a m e n t e  R $ 
14.000,00 mensais para pagar a 
conta de luz. Com o novo sistema, 
esse valor caiu para zero. Sem con-
tar que a tecnologia é 100% susten-
tável, com produção de baixa emis-
são de carbono. O sistema foi 
recentemente implantando pela 
empresa ER-BR, contando com o 
projeto do engenheiro Rafael Aqui-
no e acompanhado pelo eletricista 
de inspeção e unidades consumi-
doras da CEMIG, Daniel de Souza 
Ferreira.

Os resultados do investi-
mento já foram colhidos dias após 
instalação. Segundo Ferreira, na 
primeira quinzena o gerador for-
neceu 4.000 quilowatts. Em rela-
ção a uma casa de duas pessoas de 
classe média, essa energia daria 
para suprir uma demanda de 33 
residências. “Isso apenas com o 
que o proprietário tem de crédito, 
já computado os gastos com a 
manutenção da granja”, explicou o 
eletricista.

Toda essa energia poderá ser 

ainda melhor aproveitada. De acordo 
com Ferreira, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) já deu o sinal 
positivo para a criação de uma coope-
rativa onde os produtores possam 
fazer um banco de quilowatts, ofere-
cendo ou vendendo para outros sui-
nocultores. “Não é fácil, exige muitas 
normas, mas é totalmente viável. A 
energia é acumulativa e vai poder 
ajudar outros pequenos produtores 
que estão começando”, disse.

A vontade dos suinocultores 
em implantar a nova tecnologia colo-
ca o Vale do Piranga como uma das 
principais produtoras de energia de 
baixo carbono. Ferreira conta que a 
CEMIG já foi procurada por aproxima-
damente 40 pequenos, médios e gran-
des produtores da região. “É total-
mente viável para os suinocultores. 
Não terão mais problemas com falta 
de energia”, lembrou Ferreira. “Na 
falta dela (nas redes), o gerador vai 
produzir para movimentar 24h por 
dia”, completou.

Para o gerente geral da Assuvap 
e Coosuiponte, Júlio Márcio Natali, a 
suinocultura só tem a ganhar com a 
nova tecnologia. “Os proveitos para o 
setor são enormes, como a redução 
das contas no final do mês e a contri-
buição para a saúde do meio ambien-
te”, resumiu.

Granjas associadas à Assuvap investem fundo na produção de energia renovável 
E isso é bom para o meio ambiente e para o bolso
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