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A Assuvap e a Coosuiponte foram 
homenageadas pelo Hemonúcleo de Ponte 
Nova, da Fundação Hemominas, durante 
cerimônia referente ao “Dia nacional de 
doadores voluntários de sangue”. As entidades 
receberam um diploma pelo apoio prestado aos 
programas de doação.

O evento aconteceu na noite de 22 de 
novembro, às 19h, no auditório da Ordem dos 
advogados do Brasil (OAB) da cidade, e 
condecorou pessoas, entidades e empresas 
parceiras do Hemominas no ano de 2016.

A  A s s u v a p  e  a  C o o s u i p o n t e 
contribuíram em várias frentes e estimularam 
efetivamente na doação de sangue. Como 
exemplo, o Dia de Cooperar, que reuniu dezenas 
de pessoas no núcleo do Hemominas, todas 
elas com o propósito de disseminar a vida e 
ajudar ao próximo. 

A ação foi em comemoração ao Dia 
Internacional do Cooperativismo, em 02 de 
julho, e a sociedade pontenovense foi a 
principal favorecida. Os resultados do evento 
também puderam ser vistos a longo prazo, já 
que, durante várias semanas, foi realizada uma 
intensa campanha no município pelo incentivo 
à cultura da doação de sangue.

Honra ao Mérito

Certificado recebido pela Assuvap e Coosuiponte
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Coosuiponte reúne bom público 

em palestra sobre cooperativismo 

Ponte Nova (MG) 
recebeu, entre os dias 08 e 
10 de novembro, a “Sema-
na de inovação e empre-
endedorismo” do Sebrae 
Minas. A Cooperativa dos 
Suinocultores de Ponte 
Nova e Região (Coosuipon-
te) ministrou uma impor-
tante palestra sobre o coo-
perativismo, no último 
dia do evento, na sede do 
Palmeirense.

Responsável por ministrar a 
palestra, o colaborador Leandro More-
ira apresentou um estudo de caso da 
Coosuiponte, explanando para cerca 
de 60 pessoas todo o processo de cria-
ção, montagem e manutenção de 
uma cooperativa competitiva. Além 
disso, o público pôde compreender 
tudo o que rege uma cooperativa: 
estatuto, as regras, o funcionamento 
da diretoria, do conselho fiscal, den-
tre outros assuntos.

A palestra reuniu, em sua 
maioria, estudantes da área de 
administração, por ser um assun-
to que faz parte da formação dos 
futuros profissionais.

A Semana de inovação e 
empreendedorismo, em sua pri-
meira edição, é uma iniciativa do 
Sebrae, e contou com uma vasta 
programação direcionada aos 
empresários de Ponte Nova. 
Durante os três dias do evento, 
cerca de 600 pessoas participaram 

Apresentação foi no dia 10/11 e integrou a 
“Semana de inovação e empreendedorismos” do Sebrae Minas

de palestras e oficinas 
sobre os mais diversos 
assuntos.

A analista técnica 
do Sebrae, Regina Oliveira, 
uma das responsáveis 
pela microrregião de 
Ponte Nova, conta que, 
para o evento, foram con-
vidadas várias institui-
ções que estão no dia-a-
dia dos empresários. 
Entre elas, a Coosuiponte. 

“Pensamos no assunto cooperativis-
mo, e solicitamos o apoio da coopera-
tiva”, disse e explicou: “O Sebrae esti-
mula o cooperativismo, e temos 
alguns clientes que têm muito inte-
resse em compreender como funcio-
nam as cooperativas”.

O Sebrae pretende realizar a 
segunda edição do evento no ano que 
vem, com novidades. Haverá trans-
porte gratuito para trazer pessoas de 
cidades vizinhas.
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Boa notícia para os cooperados 
da Coosuiponte. O processo para 
agilizar pedidos de compras no site 
foi aperfeiçoado. Com isso, o coope-
rado pode verificar todos os produtos 
que necessita sem sair de casa.

Para isso, basta acessar a área 
de relacionamento (em www.assu-
vap.com.br), entrar na lista de pre-
ços e pesquisar pelo produto deseja-
do. Se a mercadoria aparecer na lista 
com o nome mais escuro, ela está 
disponível para aquisição imediata. 
Pronto: é só indicar a quantidade e 
inserir no carrinho com o botão 

“comprar” (que apa-
rece na cor verde, 
no lado direito da 
tela). Ao concluir o 
pedido será enviado 
uma cópia do pedi-
do por e-mail.

Caso o nome 
do produto esteja 
mais ofusco, é sinal 
que está indisponí-
vel no estoque. Neste caso, o coo-
perado pode solicitá-lo, incluindo-
o na lista de compras. A Coosui-
ponte vai avisar por e-mail quan-

do o produto for reposto. Depois 
basta retornar o e-mail confirman-
do a retirada do pedido, ou entrar em 
contato pelos telefones (31) 3819-
3900, 3189-3905 ou 3189-3910.

Novas funcionalidades facilitam a compra 
de mercadorias pelo site

O cooperado pode solicitar a compra de um produto com apenas alguns cliques
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Suinocultura é destaque em Mostra Cultural 

do Colégio Dom Helvécio 
Projeto homenageou os 150 anos de Ponte Nova, e recebeu apoio da Assuvap

A  I I I  Mostra 
Cultural do Colégio 
Salesiano Dom Helvé-
cio, realizado neste 
sábado (19), em Ponte 
Nova (MG), foi uma 
experiência memorá-
vel para os alunos do 
ensino fundamental. 
O evento contribuiu de 
forma pedagógica 
para ampliar os hori-
zontes das crianças, 
fazendo-as conhecer 
mais sobre a sua cida-
de, em ano que se 
comemora o 150º aniversário. Uma 
vasta história que não seria contada 
em apenas uma manhã. Mas a temá-
tica muito bem escolhida pelo colégio 
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fez o seu papel, ao desenvolver 19 
projetos que melhor representari-
am o município.

Um dos seguimentos traba-
lhados pelos estudantes foi a suino-

cultura. Para discorrer 
sobre o assunto, as tur-
mas do 6º ao 9º ano pon-
t u a r a m  s o b r e  e s t a 
importante atividade 
econômica da região – e 
quarto principal polo 
independente do país – 
sob orientação de sua 
professora e respaldados 
pela Associação dos Sui-
nocultores do Vale do 
Piranga (Assuvap).

Foram desenvolvi-
dos outros temas duran-
te o Projeto interdiscipli-

nar, como cultura, saúde, pontos 
turísticos, dados estatísticos, Rio 
Piranga, culinária e reflexões sobre 
acessibilidade na cidade.

Ação social

Confirmados até o fechamento desta edição
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Palestra discute estratégias para redução 

de custo na formulação de ração
Apresentação foi realizada pela Uniquimica com apoio da Assuvap e Coosuiponte

Produtores se reuniram na 
sede da Assuvap e Coosuiponte no 
dia 27/10 para uma importante 
palestra técnica. A Uniquimica pre-
parou um conteúdo sobre enzimas e 
emulsificante, e convidou duas 
profissionais em zootecnia para 
apresentar algumas estratégias de 
redução de custo na formulação de 
ração. O tema foi muito oportuno 
para os suinocultores, visto o 
momento de instabilidade econômi-
ca e elevados custos na produção.

“O tema em si cabe muito à 
realidade que vemos”, diz a pales-
trante Mônica Aoyagi, mestre em 
zootecnia. “Sabemos que o custo de 
produção está elevado e o custo na 
rentabilidade, em função disso, é 
reduzido. Então apresentamos fer-
ramentas que têm essa finalidade de 
promover, não só a melhora nutrici-
onal, mas também a redução de cus-
tos de formulação”, comenta.

INFORMATIVO
Ponte Nova - MG | Ano XIV | Nº 458 | DEZEMBRO 2016

A o y a g i 
explica,  ainda, 
que realizar este 
evento em Ponte 
Nova foi extrema-
mente importan-
te para produtores 
e empresa. “Esta 
região é de refe-
rência na suino-
cultura. É um polo 
de produção. (A 
palestra) é uma 
troca, porque temos a oportunida-
de de entrar em contato (com o 
suinocultor), entender um pouco 
quais as principais necessidades, 
e trazer soluções”, conclui.

Eliane Silva, doutora em 
nutrição de não ruminantes, e 
uma das ministrantes, completa 
que o encontro foi importante 
para o suinocultor aplicar a teoria 
na prática. “Fazemos a pesquisa e 

inovamos em prol de melhorias, 
para os produtores conseguirem 
reduzir o custo de produção com a 
formulação”, diz e completa: “acho 
que ninguém faz nada sem o conhe-
cimento”.

A palestra teve início às 17h, no 
Espaço Interagir. Ao final, foi aberto 
um momento para perguntas e troca 
de informações entre o público e a 
equipe da Uniquimica.

Suinocultores se reúnem para 
lançamento de nova vacina combinada

Evento foi realizado pela Zoetis, para um público de aproximadamente
30 produtores e pro�ssionais do setor

O salão nobre do Pontenovense, 
em Ponte Nova (MG), recebeu na noite 
de 08/11, suinocultores e profissionais 
do setor para a palestra técnica da 
Zoetis. A empresa apresentou a sua 
nova vacina contra mycoplasma e 
circovirose suína. A Assuvap e a Coosu-
iponte participaram do evento, repre-
sentadas pelo gerente geral Júlio Már-
cio Natali e colaboradores. 

As entidades entendem que as 
palestras somam forças à suinocultu-
ra do Vale do Piranga, uma vez que 
trazem as principais novidades do 
mercado.

O lançamento do produto foi 
realizado pela equipe técnica da Zoe-
tis, atendendo ao novo cenário da 

suinocultura. “Viu-se que o merca-
do começou a pedir vacinas dife-
rentes para circoviros e mycoplas-
ma”, ponderou a médica veteriná-
ria Heloisa Nascimento, responsá-
vel pela condução da palestra. “Esse 
foi o lançamento da vacina combi-
nada (Fostera PCV MH). O diferenci-
al é que essa vacina foi criada do 
zero, e através de um processo de 
combinação único”, explicou Nasci-
mento, que é assistente técnico da 
empresa, e trabalha há sete anos na 
suinocultura.

Para ela, Ponte Nova tem um 
papel muito importante pela quali-
dade da suinocultura, o que moti-
vou a empresa, em suas palavras, a 

“trazer o conhecimento do produto e 
da maneira que ele foi desenvolvido” 
aos suinocultores da região. Para isso, 
a empresa passou um vídeo explicati-
vo sobre o produto oferecido, e, ao 
final, abriu espaço para o público 
realizar perguntas à palestrante.

Palestras
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Conheça o Educampo, projeto de consultoria 

de gestão econômica para suinocultores

“Quanto custa um quilo de 
cevado?”; “qual a minha margem 
bruta [de lucro]?”; “qual a margem 
líquida?”. Essas perguntas diaria-
mente correm pelo imaginário dos 
suinocultores. De fato, elas são 
essenciais para o sucesso de uma 
granja de suínos, e a resposta é uma 
importante relação entre custo de 
produção e o preço de venda, para 
garantir rentabilidade e mais com-
petitividade no mercado. Mas como 
responder essas perguntas e obter o 
maior lucro? Existe alguma fórmu-
la do sucesso? Quem responde é o 
zootecnista e consultor do Sebrae, 
Cristiano Nassif. Para ele, a situação 
deve ser estudada caso a caso. 

Uma maneira de se fazer isso 
pode ser através do “Educampo”, 
projeto realizado pelo Sebrae em 
parceria com a Assuvap, que atua 
como uma consultoria para os sui-
nocultores da região do Vale do 
Piranga. A proposta do Educampo, 
segundo Nassif, é fazer o equilíbrio 
entre a parte técnica e a parte eco-
nômica em cada granja, buscando 
sempre que o produtor obtenha 
melhores margens de lucro.

Projeto foi explicado para os produtores durante palestra no dia 17/11, na sede da Assuvap e 

O consultor explicou toda a 
metodologia do trabalho durante 
uma palestra na tarde de 17/11, na 
sede da Assuvap e Coosuiponte, 
para produtores e chefes de setor. 
“É um projeto do Sebrae que tra-
balha com gestão técnica e econô-
mica da suinocultura”, diz.

Segundo Nassif, o projeto é 
importante pois, às vezes, o pro-
dutor que tem um resultado téc-

nico muito bom e alta produtivida-
de, nem sempre gera o maior lucro. 
“Então a vantagem é ele [o produtor] 
conhecer de fato o seu negócio: 
conhecer o custo, saber quanto está 
sobrando, ganhando, o que ele tem 
que fazer para ter maior rentabili-
dade e ficar cada vez mais competi-
tivo no mercado. A ideia é fazer um 
equilíbrio entre custo de produção 
de acordo com o preço de venda”, 
explica Nassif.

A proposta do Educampo é que 
o agrônomo Expedito Neto, consul-
tor do Sebrae na região, faça um 
trabalho durante cerca de um ano 
com os suinocultores que aderirem.

Ao apoiar a iniciativa, a Assu-
vap reafirma o seu papel de respal-
dar o produtor. Com isso, apresenta 
alternativas que podem fortalecer 
as atividades nas granjas, e, conse-
quentemente, desenvolver a suino-
cultura no Vale do Piranga. 

Para mais informações sobre 
o projeto, entre em nosso site 
www.assuvap.com.br.

Projeto Educampo
Gestão de Granjas Suínas
Realização: Sebrae, Assuvap, 

Coosuiponte
Informações complementa-

res: (31) 3819-3900
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Expedito Neto é o agrônomo responsável pela consultoria na região
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Banco do Brasil inicia renegociação de
custeios e investimento para suinocultores

Suinocultores que pretendem 
renegociar os vencimentos dos cus-
teios e investimentos pecuários para 
suínos junto ao Banco do Brasil já 
podem procurar suas agências para 
tentar a prorrogação dos débitos. No 
último dia 11 de novembro a institui-
ção financeira divulgou uma instru-
ção interna para todo o país autori-
zando as operações. 

Conforme divulgado, o banco 
identificou que a renda do suinocul-
tor foi consideravelmente impacta-
da pelos custos de produção, especi-
almente pela elevação do preço do 
milho, e ainda por fatores mercado-
lógicos, como o desaquecimento do 
mercado interno. Assim, ficou esta-
belecido que desde o dia 14 de novem-
bro o produtor pode procurar suas 
agências para renegociar a prorroga-
ção das parcelas vencidas e vincen-
das entre setembro de 2016 e março 
de 2017, de empreendimentos condu-
zidos por suinocultores independen-
tes.

Ainda de acordo com o comu-
nicado do Banco do Brasil, para a 
renegociação das dívidas serão admi-
tidos a dispensa do cálculo individu-
alizado de capacidade de pagamento 
para as operações de custeio e inves-
timento; novo cronograma de retor-
no para as operações de custeio, com 
exigência de pagamento mínimo de 

15% para os pro-
d u t o r e s  d a 
região Sul, 30% 
para a  região 
Centro-Oeste e 
5 0 %  p a r a  a s 
regiões Sudeste, 
Norte e Nordes-
te; além da pror-
rogação das par-
celas de investi-
mento, inclusive 
os custeios pror-
rogados em anos 
anteriores, ven-
cidas ou vincen-
das no período de 01.09.2016 a 
31.03.2017, para um ano após o 
vencimento final do contrato.

Desde o primeiro semestre 
deste ano, quando houve uma 
forte redução da oferta de milho 
no mercado interno e a disparada 
dos preços do grão, o setor suiníco-
la brasileiro já acumula prejuízos 
que chegam à casa dos R$ 2,4 
bilhões. Na tentativa de encontrar 
soluções para a crise, o setor parti-
cipou de audiência pública no dia 
04 de outubro na Câmara dos Depu-
tados, em Brasília, onde foram 
cobradas medidas de apoio do 
governo.

Como consequência da ini-
ciativa, a cadeia obteve ainda no 

Medida entrou em vigor no dia 14 de novembro e vale para a prorrogação 
das parcelas entre setembro de 2016 e março de 2017
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mês de outubro a liberação da 
importação de milho transgênico 
dos Estados Unidos, tida pelos pro-
dutores como uma opção viável e 
possível de abastecimento. Além dos 
pleitos já conquistados, o setor ainda 
luta pela abertura de uma linha de 
crédito emergencial para recompo-
sição do capital de giro; a recomposi-
ção dos estoques públicos de grãos; a 
aprovação do projeto de lei Nº 
5449/2016, que prevê a subvenção 
econômica a produtores; a inclusão 
de uma linha de crédito específica 
para retenção de matrizes no Plano 
Agrícola Pecuário; e a disponibilida-
de de linhas de crédito para moder-
nização da atividade.

Fonte: ABCS adaptado pela 
Assuvap

A essência do Cooperativismo
 

Ponte Nova, dezembro de 2016
A educação e o cooperativismo 

são práticas sociais. Ambas são frutos 
da cultura, da sociabilidade e do relaci-
onamento humano. Seu surgimento é 

decorrente de necessidades que os 
seres humanos desenvolveram ao 
longo da história, dos desafios que 
mulheres e homens encontraram 
para  resolver problemas da sua 
vida. O início da aprendizagem 
decorre do ato cooperativo inicial em 

que, diante de problemas concretos, os 
seres humanos construíram coletiva-
mente suas soluções. Nesta perspecti-
va, a aprendizagem é um processo 
cooperativo e a cooperação se torna um 
permanente processo de aprendiza-
gem.

ESPAÇO COOPERATIVO 


