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Calendário Anual de Ações da Associação dos
Suinocultores do Vale do Piranga – Assuvap

Capacitação para  Suinocultores, 
Gerentes e Chefes de Setor
em Granjas

Data: 05/12
Treinamento Motivacional:
avanços tecnológicos em reprodução.

Data: 22/11
Workshop Ambiental
Público Alvo: Suinocultores, Consultores, 
Cooperados, Associados e Parceiros

Bolsa de 
Suínos

Todas as quintas-feiras, 
às 16h30, na sede 
da Assuvap.  

Público Alvo: 
Suinocultores, Gerentes

Capacitações

Workshops

Encerramento

Data: 07/12/2017 
Cerimônia de Encerramento

das Atividades de 2017
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O Informativo cresceu, ganhou ainda mais conteúdo e um novo nome, a 
primeira edição da Revista Assuvap Coosuiponte está repleta de novidades 
para você, leitor.

Nas páginas seguintes, informamos sobre tudo o que acontece na suino-
cultura do Vale do Piranga, a começar pela criação da Bolsa de Suínos do Inte-
rior de Minas (BSim), apresentada ao mercado, em setembro, pela Associação 
dos Suinocultores do Vale do Piranga (Assuvap). Em pouco mais de um mês, 
a bolsa indica que veio para ficar, reflexo da maturidade dos suinocultores já 
nas primeiras reuniões, onde conseguiram assertivas escolhas dos preços do 
produto.

Porto seguro da suinocultura. Assim definimos a Cooperativa dos Suino-
cultores de Ponte Nova e Região (Coosuiponte). Em uma reportagem especial, 
mostramos o papel da cooperativa, as ações e estratégias de mercado que tra-
zem prosperidade à atividade na região. Fundada em 1998, ela mantém, ainda 
hoje, todos os seus princípios e valores. A missão de “agrupar suinocultores, 
satisfazer suas necessidades na aquisição de produtos e serviços” pode expli-
car bem a força do cooperativismo e da Coosuiponte.

Neste período, a Assuvap também reafirmou a sua importância para a re-
gião. Além de criar a BSim, realizou várias atividades com produtores e geren-
tes de granjas. Cursos capacitaram os profissionais para trazer mais rentabi-
lidade e competitividade à região.  A associação participou, ainda, de reuniões 
com órgãos ambientais, para manter o bom relacionamento e defender os inte-
resses desta classe que movimenta a economia do Vale do Piranga.

Ao mesmo tempo, a entidade realizou projetos sociais que beneficiaram 
centenas de pessoas, como o apoio ao CRIA Oratórios, que busca, no espor-
te, oportunidades para jovens de todas as idades, e a campanha de doação de 
leite à APAE de Ponte Nova/MG. Nas próximas páginas, também apresentamos 
ideias inspiradoras, métodos e técnicas de manejo para beneficiar a sua granja.

Boa leitura!

ASSUVAP
Diretor Presidente – Fernando da Silva Araújo
Diretor Financeiro – João Carlos Bretas Leite
Diretor de Mercado e Marketing – Armando Barreto 
Carneiro.
Diretora Técnica/Meio Ambiente – Patrícia Morari 
Mendes
Diretor Secretário – José Miguel de Oliveira Fernandes.

COOSUIPONTE
Diretor Presidente – José Miguel de Oliveira Fernan-
des
Diretor Financeiro – João Carlos Bretas Lite
Diretor Comercial – Armando Barreto Carneiro.
Diretor Secretário – Fernando Gomes Martins
Diretor Planejamento – Geraldo Fialho de Rezende 
Filho

Conselho Fiscal em Ambas as entidades
Efetivo
José Noêmio Gomes da Cunha

Letícia Souza Vicente Araujo Silva
José Joaquim de Oliveira Lopes
Suplente
Fernando César Soares
Mauro André Braga Mendes
Welington Pereira Giardini

Coordenação executiva
Paula Gomides

Jornalista responsável
Pedro Carvalho (0019785/MG) 

Projeto gráfico
Agência Origem

Impressão
Gráfica D&M

Tiragem
200 unidades
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Fast News

Bate-papo sobre novos 
projetos de biogás

A Assuvap realizou na 
sua sede um bate-papo com 
seus associados, em agosto, 
para discutir o desenvolvi-
mento de novos projetos de 
biogás na região do Vale do 
Piranga. O tema chamou a 
atenção dos suinocultores 
como alternativa para a re-
dução de gastos de energia e 
emissão de gases estufas. 

O palestrante foi Marce-

lo Vasconcello, dono das em-
presas Bro Consulting e AD 
Solutions, especializadas em 
geração de energia via bio-
digestores. Ele relata que a 
região vem se tornando uma 
referência no estado quanto 
ao uso do biogás nas granjas, 
impulsionada pela vontade 
dos produtores em adquirir 
o conhecimento necessário 
sobre o assunto.

Entidades realizam 
campanha que valoriza 
a proteína suína

A Assuvap e a Coosui-
ponte colocaram em prática 
uma campanha de marketing 
para valorizar a carne suí-
na. Associados, cooperados 
e colaboradores ganharam 
uma exclusiva camisa com o 
conceito desenvolvido pela 
ABCS, Escolha Mais Carne 
Suína, que pode ser vestida, 
inclusive, nos momentos de 
lazer. 

Na camisa, foi estampada 
a frase “Carne suína, escolha 
todo dia”, em alusão à sua 
saudabilidade e riqueza em 
nutrientes e vitaminas, o que 
a torna uma boa opção para 
a alimentação balanceada do 
dia a dia. Com essa iniciativa, 

Parcerias
Hoje o mercado se encon-

tra em um nível tal de compe-
titividade que muitas vezes é 
prejudicial aos relacionamen-
tos. É necessário a construção 
de parcerias que promovam 
relações duradouras, transpa-
rentes e saudáveis.  

A Coosuiponte busca in-
cessantemente fornecedores 
estratégicos que consigam 

enxergar nessas parcerias a 
possibilidade de satisfazer aos 
seus interesses mutuamente 
e com isso construam um ca-
minho para atender melhor o 
cooperado.

Júlio Márcio Natalli – Ge-
rente geral da Assuvap e Coo-
suiponte

Referência bibliográfica:
Compras – Princípios e 

Administração – Peter Baily, 
David Farmer, David Jessop e 
David Jones.

 Espaço Cooperativo

as entidades esperam forta-
lecer a marca e incentivar o 
consumo da proteína.

“É uma campanha que 
valoriza a carne suína pro-
duzida, em especial, na nossa 
região”, explica Paula Gomi-
des, gestora executiva da As-
suvap. “Saborosa e saudável, 
ela também é, indiretamente, 
responsável pela geração de 
milhares de empregos e por 
movimentar a economia lo-
cal”, completa. 

Associados e coopera-
dos ganharam a camisa me-
diante doação de um litro de 
leite (ou mais). Os donativos 
foram repassados à Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Ponte 
Nova/MG.

Segundo Lorena Fonseca 
(marketing Assuvap/Coo-
suiponte), essa parceria com 
a Apae é de longa data e faz 
parte dos princípios e valores 
das entidades, principalmen-
te quando se trata da res-
ponsabilidade social. 

COM A 
AGROCERES PIC
A GENÉTICA 
LÍQUIDA
CHEGOU AO 
SEU MÁXIMO

G E N É T I C A  L Í Q U I D A
É  A G R O C E R E S  P I C

• Disseminação de Genes Superiores 

• Processos Produtivos Automatizados

• Alto Grau de Segurança Sanitária

• Suporte Técnico Especializado

• Entrega com Frota Climatizada e Monitorada

Capacidade total instalada superior a 3 milhões de doses inseminantes/ano.Cobertura para 500.000 matrizes/ano.

105x130.indd   1 31/08/2017   12:06:58
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Saiba o que muda com a 
Reforma Trabalhista

O Diário Oficial da União 
publicou em 14 de julho de 
2017 a Lei nº 13.467, de 13 de 
julho de 2017, que promove 
densas mudanças no direito 
do trabalho. O texto mantém 
a prevalência dos acordos 
coletivos em relação à lei em 
pontos específicos, como, 
por exemplo, férias, banco de 
horas e jornada de trabalho. 
Direitos como salário míni-
mo, décimo terceiro e licen-
ça maternidade não mudam. 

A lei entra em vigor após 
120 dias de sua publicação, 
ou seja, a partir de 13 de no-
vembro de 2017, inclusive 
sobre os contratos de traba-
lho que já se encontram em 
curso. 

Abaixo, esclarecemos os 
principais pontos, trazidos 
pela Reforma Trabalhista, que 
podem resultar em alterações 
nas rotinas das granjas:
Acordos e Convenções
coletivas

Destaca-se a prevalência 
das normas coletivas sobre a 
Lei. Ou seja, patrões e empre-
gado podem chagar a acordos 
sobre organização da jornada 
de trabalho, banco de horas in-

dividual, intervalo intrajorna-
da, remuneração por produti-
vidade, etc. Por sua vez, serão 
ilícitas negociações acerca da 
Carteira de Trabalho, seguro-
-desemprego, salário mínimo, 
adicionais noturno, insalubri-
dade, décimo terceiro salário, 
dentre outros.

Dessa forma, podem ser 
diretamente negociados:

Férias: caso o empregado 
concorde, poderão ser goza-
das em até três períodos, con-
tanto que um deste não seja 
inferior a 14 dias e os demais a 
5 dias.

Intervalo Intrajornada: 
poderá ser reduzido ao míni-
mo de 30 minutos. Nesta hipó-
tese, o empregado poderá en-
cerrar sua jornada de trabalho 
mais cedo.

Banco de horas: pode-
rá ser estabelecido mediante 
acordo individual escrito, e o 
excesso de horas deverá ser 
compensado em até 6 meses.

Jornada de trabalho: pode 
chegar até a 12 horas seguidas, 
nesse caso, haveria 36 horas 
ininterruptas de descanso. 

Outros pontos importan-
tes:

Horas in itinere
O deslocamento do traba-

lhador ao local de trabalho e de 
volta para sua residência deixa 
de integrar a jornada de traba-
lho.

- Tempo à disposição do 
empregador

A permanência do em-
pregado no local de trabalho 
por escolha própria (proteção 
pessoal ou exercer atividades 
particulares, por exemplo) não 
será considerada jornada ex-
traordinária.
Jornada parcial

Pela nova regulamentação, 
será jornada parcial aquela que 
contar com 30 horas semanais 
(situação na qual não é possí-
vel exigir hora extra), ou aquela 
que contar com até 26 horas 
semanais (nesse caso, é possí-
vel exigir até 6 horas extras.
Trabalho intermitente e autô-
nomo

Se estabelece para o em-
pregado sob contrato intermi-
tente a remuneração por hora 
ou diária sem continuidade, 
respeitando o valor (hora) do 
salário mínimo. Ou seja, regula-
menta o trabalho denominado 
freelancer.

Terceirizados
Possibilita terceirização 

de todas as atividades da 
contratante, inclusive a ati-
vidade fim, estabelecendo os 
direitos do empregado e da 
empresa prestadora de ser-
viços. Além disso, estabelece 
uma quarentena de 18 me-
ses, impedindo a contratação 
de pessoa jurídica que tenha 
prestado serviço, neste perío-
do, à contratante na qualida-
de de empregado.
Outras alterações

A Lei também promove 
mudanças referentes à ex-
tinção de contrato de traba-
lho, homologação da rescisão 
contratual, dano extrapatri-
monial, dentre outros tópicos, 
que podem ser conferidos no 
site da Assuvap (www.assu-
vap.com.br).

Porém, alguns pontos 
desta reforma, como trabalho 
de gestantes em locais insalu-
bres, fim do imposto sindical 
obrigatório e jornada, serão 
judicialmente questionados – 
e podem ser alterados.
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A bolsa
que reflete
o mercado
Criada em setembro, a Bolsa de Suínos 
do Interior de Minas (BSim) vem 
recebendo grande público em suas 
reuniões, realizadas semanalmente, 
às quintas-feiras, na sede da Assuvap. 
Sua metodologia inovadora, técnica e 
transparente permite a definição de 
preços que retratam a realidade do 
mercado
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Na presença de dezenas de suino-
cultores associados, a Assuvap lançou, 
em 14/9, no Espaço Interagir (Ponte 
Nova/MG), o inovador projeto da Bolsa 
de Suínos do Interior de Minas (BSim), 
com a premissa de consolidá-lo como 
uma ferramenta de processamento de 
informações para o mercado de suínos 
do interior mineiro. O dia entrou para a 
história da suinocultura regional.

Na mesma semana, a primeira reu-
nião, em 19/11, demonstrou toda a for-
ça da classe, ratificando que a BSim 
veio para ficar. Produtores da Zona da 
Mata, Sul de Minas e Oeste de Minas de-
finiram, por unanimidade, um valor de 
venda de suínos que refletiu as tendên-
cias do mercado, sendo praticado sem 
problemas durante a semana.

Passado um mês após a primeira 
reunião, a BSim segue decidindo preços 
justos e reais, que aparecem natural-
mente nas reuniões. Segundo Alvimar 
Jalles, gestor do projeto, esse constan-
te acerto tem uma explicação: “A bolsa 
é realizada de modo técnico, baseada 
em informações da pesquisa de preços 
no Brasil, complementada com a pes-

quisa de tendência e oferta regional. 
Desse modo, a metodologia BSim cali-
bra e facilita a definição do preço”, diz.

As reuniões da BSim acontecem 
todas as quintas-feiras da semana, às 
16h30, na sede da Assuvap, e contam 
com a presença em peso da classe. 
“Sabemos aonde queremos chegar”, 
diz Jalles, “mas ainda estamos inician-
do o caminho. O mercado é dinâmico e 
o processamento de informações será 
diário. É muito importante a presença 
dos suinocultores nas reuniões para 
verem de perto o que está sendo feito”, 
completa.

Para Fernando Araújo, “a associa-
ção é uma gestora de boas ideias”, sen-
do a BSim um novo projeto que condiz 
com a missão e valor da entidade. “É 
partir de sua nobre missão que a As-
suvap deu origem a nossa cooperativa 
(Coosuiponte), em 1998, e ao Frigorífi-
co Saudali, em 2000. Agora, nos mobi-
lizamos para a Bolsa de Suínos do In-
terior de Minas, que já se faz presente 
na rotina de todos os produtores do 
interior de Minas Gerais na formação 
do preço de nosso produto”, diz Araújo.

“A criação da BSim condiz com o dever de 
representar os suinocultores, defender os 
interesses comuns e prover soluções”, diz 
Fernando Araújo, presidente da Assuvap
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Conheça
a BSim

A Bolsa de Suínos do Inte-
rior de Minas (BSim), nascida 
na Assuvap, tem o compro-
misso de fortalecer, organizar, 
desenvolver e contribuir com 
o desenvolvimento da suino-
cultura mineira, através de um 
sistema transparente, partici-
pativo e racional que permite a 
formação de preços para a co-
mercialização de suínos. 

As reuniões da BSim acon-
tecem todas as quintas-feiras 

da semana, às 16h30, na sede 
da Assuvap. Nas quartas-fei-
ras, os produtores respondem 
a um questionário da bolsa, que 
levanta informações impor-
tantes do mercado na semana, 
além de enviar os relatórios de 
vendas dos animais. As reuni-
ões recebem suinocultores da 
Zona da Mata, Sul de Minas, 
Oeste de Minas e videoconfe-
rência para outras regiões. 

Site e forma 
de contato

A BSim já possui 
um site próprio: www.
bsim.com.br, em fase de 
construção. Além disso, 
foi criado o e-mail bol-
sa@bsim.com.br para 
divulgação do preço e 
manutenção do telefo-
ne (31) 3819-3919 para 
atender todos os profis-
sionais do setor.

BSim ganha
destaque nacional

A Bolsa de Suínos do Interior de Minas 
(BSim) ganhou espaço nos principais si-
tes especializados da suinocultura. Feed & 
Food, O Presente Rural e Suinocultura In-
dustrial deram ênfase para a nova bolsa mi-
neira. As reportagens podem ser conferidas 
nos endereços eletrônicos abaixo:
Suinocultura Industrial:
https://goo.gl/P8qX3m
O Presente Rural:
https://goo.gl/4tdN3h
Feed & Food:
https://goo.gl/ReZV1p
Gazeta do Povo:
http://bit.ly/2yTbwmP

Os sites anunciaram o projeto como 
uma nova ferramenta de processamento de 
informações para o mercado de suínos do 
interior mineiro, que condiz com o dever de 
representar os suinocultores, defender os 
interesses comuns e prover soluções.

Os textos ressaltaram, ainda, a presen-
ça de suinocultores da Zona da Mata, Sul de 
Minas, Oeste de Minas, além da videoconfe-
rência para outras regiões do estado.

123
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Antibiótico injetável à base de Tildipirosina, 
para tratamento e prevenção das doenças 
respiratórias dos suínos.

17 DIAS 
DE AÇÃO NOS 
PULMÕES 

DIAS DE CARÊNCIA 
APÓS A ÚLTIMA 
APLICAÇÃO9

DOSE ÚNICA
1ML/10KG DE 
PESO CORPORAL1

IMPORTANTES 
PATÓGENOS
COMBATIDOS4

A CIÊNCIA PARA ANIMAIS MAIS SAUDÁVEIS

Curso de Gerentes
aborda temas atuais

do setor
Nos meses de agosto e setembro, a 

Assuvap realizou dois módulos do Curso 
de Gerentes, reunindo centenas de produ-
tores e chefes de setor, na sede da entida-
de, para levantar discussões sobre gestão 
ambiental nas granjas, os problemas e so-
luções, e rentabilidade máxima na produ-
ção: “Extrapolação econômica de dados 
técnicos”.

O primeiro treinamento, ministrado 
pelo consultor ambiental da M&P Engenha-
ria, Luís Alberto, tratou com profundidade 
um dos temas mais atuais da suinocultura, 
apresentando dicas práticas e eficientes 
para porvir a sustentabilidade dos empre-
endimentos. A palestra explanou o fun-
cionamento e procedimentos dos órgãos 
regularizadores e fiscalizadores, o papel 
do consultor e as responsabilidades dos 
proprietários, gerentes e colaboradores. 

Nos últimos anos, a Assuvap se tornou 
pioneira na busca pela sustentabilidade e 
na boa relação com os órgãos de contro-
le do governo. Foram firmadas parcerias 
com a Semad/MG, e os resultados posi-
tivos confirmam o comprometimento da 
suinocultura da região com o meio am-
biente.

Em setembro, o curso voltou-se para 
a boa gestão da atividade, a necessidade 
da análise minuciosa dos dados técnicos, 
a extrapolação econômica dos mesmos e 
visão global do processo de produção. O 
treinamento, ministrado por Anderson 
Queiros, possibilitou um conjunto de in-
formações de aplicabilidade prática na 
atividade.

O Curso de Gerentes é realizado com 
apoio da ABCS e das empresas parceiras 
da Assuvap: Agroceres Pic, Bayer/Diana-
gro, DB Genética Suína, Farmabase, MSD, 
Ourofino, Poli-Nutri, Sauvet, Vencofarma, 
MCassab e Uniquímica. O próximo módulo 
está marcado para outubro. O treinamen-
to será de caráter motivacional, com o 
tema: “Sou dono do futuro”.
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Coosuiponte 

Porto seguro da
suinocultura regional

Em meio a geografia monta-
nhosa do Vale do Piranga, a tradi-
ção secular de criar porcos trans-
formou-se em uma suinocultura 
tecnificada. O crescimento na ati-
vidade fez despontar a necessida-
de de uma cooperativa capaz de 
proporcionar mais organização 
ao setor. Com total aprovação da 
classe, nasceu, em 1998, a Coope-
rativa dos Suinocultores de Pon-
te Nova e Região (Coosuiponte). 
Desde então, a entidade é o porto 
seguro da suinocultura regional, e 
mantém, ainda hoje, todos os seus 
princípios e valores.

Em sua missão, “agrupar sui-
nocultores, satisfazendo suas ne-
cessidades na aquisição de produ-
tos e serviços, aumentando a sua 
competitividade”. E foi trabalhan-

do assim, com máxima transpa-
rência e funcionalidade, que essa 
cooperativa especializada em su-
ínos tornou-se a base para o pro-
dutor. Referência em atendimento 
pelo seu setor de vendas, que está 
cada vez mais próximo do coope-
rado.

Outro serviço, a pedido dos 
produtores, faz valer a ideia e a 
força do cooperativismo. Falamos 
da Compra Direta, implantada 
como o novo método para aqui-
sição de mercadorias. Inovador. 
Através dele, o cooperado adquire 
maiores volumes a preços com-
petitivos diretamente dos forne-
cedores. A iniciativa atende aos 
interesses coletivos e, em pou-
cos meses, vem colhendo frutos, 
com aprovação de quem já o uti-

liza. (Para mais informações, envie 
e-mail para gerencia@coosuipon-
te.com.br, ou ligue 31 3819-3902).

A série de campanhas promo-
cionais também é um diferencial 
que a Coosuiponte apresenta ao 
seu cooperado. Mensalmente, o 
setor de vendas, em parceria com 
o de compras e empresas parcei-
ras, prepara ofertas de produ-
tos, alguns com descontos que 
chegam a 50%. O resultado é um 
maior giro das mercadorias, au-
mento na participação dos produ-
tores e aproximação das empresas 
fornecedoras. (As notificações in-
formando o período e ofertas de 
cada campanha são enviadas nos 
e-mails das fazendas. Portanto, 
cooperado, fique sempre ligado às 
novidades).
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Entre as 
maiores de 
Minas

No Anuário de Informações Econômicas do Sistema Ocemg 
de 2017 a Coosuiponte aparece na nona colocação, entre as 113 
cooperativas mineiras do ramo agropecuário, na categoria “Sobra 
média por associado”. A pesquisa utilizou como base os resultados 
de 2016. (Em 2015, a Coosuiponte ocupava a 11 colocação). 

A entidade também aparece entre as dez primeiras colocadas 
no quesito “Riqueza média gerada por associado” e entre as 20 
principais em “Salário médio por empregado”. As posições alcan-
çadas refletem o trabalho realizado pela cooperativa e o compro-
metimento de seus cooperados.

O papel da
Assuvap

A partir dos anos 2000, a Associação dos Suinocultores do 
Vale do Piranga (Assuvap) começou a atuar de maneira mais con-
junta com a Coosuiponte. Com a ajuda do Sebrae, as duas entida-
des ficaram mais fortes e passaram a ocupar a mesma sede. 

A associação cuida da parte institucional, oferece cursos téc-
nicos para suinocultores e profissionais de granjas, workshops 
ambientais e de bem-estar animal e promove a proteína suína. 
Realiza, ainda, a Feira Mineira de Suinocultura (Suinfest) e apoia 
a classe em questões de meio ambiente e jurídicas. Além disso, 
a Assuvap viabilizou a criação da Bolsa de Suínos do Interior de 
Minas (BSim). A Coosuiponte, por sua vez, segue atuando no ramo 
comercial. Esse trabalho em conjunto gera maior competitividade 
no mercado, e é um grande ganho para a suinocultura da região.

Para conhecer mais serviços prestados pela 
Coosuiponte e Assuvap, acesse www.assuvap.com.br 
ou ligue (31) 3819-3900.
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PARA MAIORES INFORMAÇÕES
CONSULTE A BULA DO PRODUTO

Consulte sempre um Médico Veterinário

Produto pronto para uso
Fácil de usar: dose única
Alta concentração do enrofloxacino 
nos tecidos e no sangue

Eficaz contra bactérias Gram-negativas, 
Gram-positivas e micoplasmas
Período de carência: 8 dias para 
a carne de suínos

Kinetomax®: o antibiótico 
de dose única da Bayer 
à base de enrofloxacino

L.BR.MKT.AH.2017-07-20.0553

*

*Com uma única dose
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Assuvap representa 
a suinocultura em
reuniões ambientais 
Entidade é pioneira no bom relacionamento os
órgãos fiscalizadores

Nos últimos meses a 
suinocultura do Vale do 
Piranga se mostrou pre-
sente e atenta às causas 
ambientais. Represen-
tada pela Assuvap, par-
ticipou efetivamente de 
reuniões com órgãos 
regularizadores e fiscali-
zadores, definindo ques-
tões importantes para a 
sustentabilidade e renta-
bilidade da atividade.

Um destes encon-
tros aconteceu na sede 
da Asemg, em Belo Hori-
zonte, com a presença de 
entidades como Faemg, 
Semad/MG e MAPA. A 
reunião foi um marco 
para o setor, ao pautar, 
em especial, a estrutura-
ção de um termo de coo-
peração que pode derivar 
em cartilhas e treina-
mentos para produtores 
e fiscais, com anseio de 
simplificar a regulariza-
ção dos empreendimen-
tos.

A Assuvap foi repre-
sentada pelo seu presi-
dente Fernando Araújo, 
pela diretora técnica 
Patrícia Morari, pela ges-
tora executiva Paula Go-
mides, pelo consultor 
ambiental Luis Alberto e 
o assessor jurídico Bem 
Hur. Segundo Araújo, o 
encontro foi o primeiro 
passo para elaboração de 
uma “agenda conjunta” 
entre os setores. “A me-
lhoria e o estreitamento 
dos canais de comunica-
ção servirão como me-
didas preventivas visan-

do reduzir os passivos 
ambientais e promover 
a sustentabilidade, fer-
ramentas vitais para o 
crescimento de nosso 
setor”, diz.

Para Morari, o en-
contro visou o bom re-
lacionamento com os 
órgãos ambientais e foi 
uma comprovação de 
que os “produtores tra-
balham para exercer 
uma atividade em total 
conformidade com as 
normas regularizadoras”. 
A Zona da Mata é, hoje, 
uma referência nesta 
questão, e a parceria 
entre suinocultores e os 
órgãos governamentais 
já trouxe resultados im-
portantes para a cadeia, 
como exemplo o projeto 
de monitoramento das 
águas da bacia do rio Pi-
ranga, realizado pela As-
suvap e Semad/MG, que 
identificou as principais 
medidas mitigadoras.
Alterações na DN-74

Em outra reunião, a 
Assuvap defendeu os in-
teresses da classe para 
discutir as alterações 
dos códigos da suino-
cultura propostas na 
Deliberação Normativa 
(DN) Nº 74. A entidade 
foi representada pelo 
consultor ambiental Luis 
Alberto, ao lado da Se-
mad, Faemg, Asemg e 
Secretaria de Estado de 
Agricultura.

De acordo com Al-
berto, a reunião “teve 
o seu objetivo principal 

provisoriamente alcan-
çado”, ficando os parâ-
metros definidos da se-
guinte forma:

 200 a 2.000 cabeças 
- Porte Pequeno

2.000 a 10.000 ca-
beças - Porte Médio

> 10.000 cabeças - 

Porte Grande
A DN-74 é um licen-

ciamento ambiental que 
estabelece critérios para 
classificação, segun-
do o porte e potencial 
poluidor, de empreen-
dimentos e atividades 
modificadoras do meio 

ambiente passíveis de 
autorização ou de licen-
ciamento ambiental no 
nível estadual, deter-
minando normas para 
indenização dos custos 
de análise de pedidos de 
autorização e de licen-
ciamento ambiental.
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Programa ‘Regularize 
Meio Ambiente’ facilita 
a quitação de débitos 
ambientais
O programa concede descontos de até 90% sobre 
os  juros de mora e correção monetária em débitos 
ambientais lavrados até 31/12/2014

Os cidadãos com débitos em autos 
de infração ambiental, lavrados até 
31/12/2014, podem, agora, quitá-los 
com descontos, de até 90%, dados sob 
os acréscimos legais, ou seja, os juros 
de mora e correção monetária. Não há, 
no entanto, redução sobre o valor ori-
ginal da infração. 

Interessados devem aderir ao Pro-
grama Regularize Meio Ambiente até 
30 de novembro, exclusivamente pelo 
site http://regularize.meioambiente.
mg.gov.br/, bastando preencher o for-
mulário online disponível.

Conforme avalia a assessoria jurí-
dica ambiental da Assuvap, o progra-
ma, instituído pelo Decreto nº 47.246, 
de 30 de agosto de 2017, tem finalida-
de de “anular dívidas dos servidores 
do Sistema Estadual de Meio Ambiente 
(Sisema), dos cidadãos de Minas Gerais 
e, também, de eventuais autuados”. 

No site, encontram-se todas as 
informações para adesão, assim como 
as respostas para questões mais fre-
quentes e as formas de pagamento 
com desconto.

A Assuvap, junto a sua equipe de 
meio ambiente, permanece atenta a 
todas as novidades e qualquer desdo-
bramento será comunicado aos asso-
ciados.
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Suinocultura apoia 
projeto vencedor

O relógio prega 10h. Os compe-
tidores assumem seus postos, des-
frutam rapidamente daquele frio na 
barriga, que procede qualquer grande 
evento. Nesse momento, a vida passa 
pela cabeça. Todo treinamento, todo 
esforço é colocado à prova. Agora, 
não há mais tempo nem mesmo para 
o nervosismo. Num pestanejar de 
olhos, seria dada a largada, o ponto 
ápice de uma recente, porém brilhan-
te, carreira. Pela frente, 80 metros 
com barreiras. 12,66 segundos. Esse 
foi o tempo que Pâmela Hipólito, 14 
anos, precisou para conquistar o ter-
ceiro lugar da principal competição 
nacional: os Jogos Escolares da Ju-
ventude 2017, realizado em Curitiba/
PR, entre os dias 12 e 16 de setembro.

A pequena Pâmela, de Oratórios/
MG, com menos de 1,60m, chegou a 
Curitiba apenas com o necessário. 
Voltou de lá com a bagagem cheia, 
mais experiência para a vida e uma 
medalha de bronze pendurada no 
pescoço, entregue pela campeã mun-
dial Fabiana Murer. Apesar da pouca 
idade, Pâmela, que realizara apenas a 
sua segunda viagem de avião, apren-
deu a voar.

Ela é participante do Centro Re-
gional de Iniciação ao Atletismo de 
Oratórios (Cria Oratórios), que a As-
suvap e a Coosuiponte apoiam desde 
2014. Um projeto vencedor, que con-
quistou Minas e, agora, o pódio na-
cional. Além de Pâmela, outros qua-
tro atletas participaram do nacional, 
mais o seu técnico, José Guimarães 
Pereira Júnior, o Juninho, que foi 
convocado como um dos Técnicos da 
Seleção Mineira de Atletismo. Maria 
Luiza Brandão (14) foi pela segunda 
vez à competição. Luana de Abreu 
(13), Jonas Leonardo (14) e Débora 
Leite (12) fizeram suas estreias. Para 
eles, o primeiro ano de muitos. 

Atualmente, são mais de 100 jo-
vens participantes do projeto, todos 
vencedores, com histórias e mo-
mentos de superação. A Assuvap e a 
Coosuiponte se orgulham de todos 
eles. As entidades contribuem, anu-
almente, com recursos para prover 
o melhoramento da estrutura física, 
oferecendo melhores condições de 
treino. Mas o pódio, claro, é mérito do 
esforço e força de vontade de cada 
um destes atletas. E já foram muitas 
conquistas.

Somente em 2016, nos Jogos 
Escolares de Minas Gerais (JEMG), 
os atletas do Cria subiram no pódio 
dez vezes, alternando com meda-
lhas de ouro, prata e bronze. Neste 
ano, pela mesma competição mi-
neira, antes de disputarem o evento 
nacional, a equipe acumulou cin-
co medalhas de ouro, em diferen-
tes modalidades do atletismo. Essa 
conquista histórica, segundo Juni-
nho, estava dentro das expectativas 
da equipe. Conhecendo o potencial 
dessa talentosa geração de atletas, 
era de se imaginar que algo grandio-
so estaria por vir.

“É a consagração do Projeto 
CRIA Oratórios”, diz Juninho. “Pro-
vamos que com muito trabalho e or-
ganização os resultados aparecem. 
É disso que nosso esporte precisa: 
gente que queira fazer as coisas 
acontecerem de verdade. Nos em-
penhamos muito para isso. Nada 
caiu do céu”, relata o treinador. 
“Logicamente, não ganhamos nada 
sozinhos. Tivemos muitos parceiros 
nessa caminhada, entre eles a Assu-
vap e Coosuiponte, que são funda-
mentais”, completa. 
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ourofinosaudeanimal.com

Lactofur
Dose única e carência 
zero no tratamento 
eficiente das principais 
doenças respiratórias.
Oferece mais segurança na aplicação, 
tem baixa resistência bacteriana e alta 
eficiência no tratamento de doenças 
infecciosas em suínos.

Anuncio_Suinos_Campanha_Lactofur_13x11,5cm_0617OF01.indd   1 28/06/17   16:54

“A maior parte da Seleção Mi-
neira Escolar de Atletismo na com-
petição nacional foi do município de 
Oratórios. É muito orgulho. Nossas 
crianças, que antes mal saíam da 
nossa região, pegaram um avião até 
Curitiba para representar seu esta-
do e competir de igual para igual com 
os melhores atletas do país”, avalia o 
técnico, sem esconder, nas palavras, 
a sua emoção.
O projeto

O CRIA é uma ação com apoio 
da Prefeitura Municipal de Orató-
rios através da Secretaria Municipal 
de Educação. A parceria da Assuvap 

e Coosuiponte se estende até o ano 
de 2018. Outro representante da 
suinocultura, o Frigorífico Saudali 
também apoia os alunos/atletas do 
Cria, através de seu programa “Atle-
ta Saudali”. 

Segundo Juninho, que é o coor-
denador geral do Cria, o projeto tem 
um objetivo nobre: dar oportunidade 
às crianças carentes da cidade de 
Oratórios. “Usamos o esporte como 
instrumento de cidadania, ajudando 
cada um dos alunos a descobrir e de-
senvolver seus talentos”, explica. 

E o resultado, vem em forma de 
medalhas.
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Creche: 
aspectos básicos e 

de baixo custo
Na suinocultura, o setor de creche é 

responsável por receber o leitão da ma-
ternidade e prepará-lo para fase de ter-
minação. Normalmente este período cor-
responde à idade de 21 a 70 dias da vida do 
suíno.  Nesta fase, o leitão passa por diver-
sos desafios como, por exemplo, a sepa-
ração da porca, a socialização com outras 
leitegadas, a transição da dieta líquida (leite 
da porca) para dieta sólida, formação da 
imunidade ativa (a imunidade passiva, for-
necida pela porca principalmente durante 
a colostragem, declina, e o leitão passa a 
produzir seus próprios anticorpos), dentre 
outros.

No entanto, mesmo sabendo de todas 
estas questões, negligenciamos, muitas 
vezes, um melhor manejo, um melhor am-
biente e um espaçamento adequado para 
o desenvolvimento máximo dos leitões. 
Focamos em excesso na qualidade da dieta 
(tornando-as cada vez mais caras), em pro-

tocolos de medicamentos cada vez mais 
complexos e nos esquecemos de aspectos 
preventivos básicos e de baixo custo.

MÃO DE OBRA
Em uma granja de ciclo completo, a 

mão de obra (MDO) implica, aproximada-
mente, em 10% do custo total do suíno 
produzido. Contudo, a MDO da creche 
representa cerca de 4% da MDO total. 
Logo, a MDO da creche corresponde 
0,4% do custo do suíno terminado. Ape-
nas a título de exemplo, se considerar-
mos que o custo de um suíno de 100 Kg 
é de R$ 300,00, a MDO da creche repre-
sentaria R$ 1,20 deste montante. Outro 
ponto importante é que o leitão perma-
nece na creche de 15 a 20% de sua vida 
(considerando desde a concepção até ao 
abate).

Na rotina de trabalho é de funda-
mental importância o estímulo aos lei-

tões que tendem a permanecer grande 
parte do dia deitados. Após estimulação, 
que pode se passar pela sala com um 
chocalho (pedras dentro de uma garra-
fa pet), os leitões permanecem por pelo 
menos 20 minutos ao redor do cocho e 
das chupetas de água. 

A automação dos sistemas de ali-
mentação não eliminou a necessidade 
da MDO para o arraçoamento dos lei-
tões, apenas deixou o serviço mais leve e 
de mais observação. Por diversas vezes, 
observa-se cochos com falta de ração, 
levando a grande disputa por parte dos 
leitões e ou excesso de ração, que resul-
ta no desperdício e perda da qualidade 
da ração.

A probabilidade de sucesso no setor 
se torna menor se não considerarmos 
as necessidades do ambiente em que 
alojamos os leitões. Fatores como umi-
dade, gases, poeira, ruído são relevantes 
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 “FocaMOS em  
excesso 

NA qualidade 
de dieta,  em

protocolos de 
medicamentos 
cada vez mais 

complexos e nos 
esquecemos de 

aspectos 
preventivos básicos 

e de baixo custo”

e bem descritos na literatura, todavia, 
no nosso sistema de produção, é com a 
temperatura que devemos nos preocu-
par. O gráfico 1 mostra as temperaturas 
ideais para cada faixa de peso dos leitões 
ao longo da permanência no setor. Es-
tes valores servem de referência, mas o 
que precisamos é observar o comporta-
mento dos leitões que se agrupam e se 
amontoam quando estão com frio, e fi-
cam ofegantes e procurando a região da 
chupeta quando estão com calor.

Tabela 1: Zona de termoneutralidade dos 
suínos na fase de creche

 Fonte: Anais do X Sinsui – maio/2017
Uma rotina de medicação injetável 

também é de fundamental importância. 
Protocolos simples prevendo poucas 
bases medicamentosas em reposta a 
enfermidades corriqueiras é a primeira 
etapa de diagnóstico, que é confirmado 
ao fim de um tratamento de sucesso. 
Lembrando que não devemos subesti-
mar a competência no médico veteriná-
rio neste processo.

ESPAÇAMENTO E CONSTRUÇÃO NA 
CRECHE

A superlotação na creche está dire-
tamente correlacionada à piora no ganho 
de peso e conversão alimentar, maior inci-
dência de doenças e, consequentemente, 
aumento de morte e refugagem, aumento 
no canibalismo, no custo de medicação e 
na variabilidade no peso de saída. 

Sabendo disso tudo, continuamos, 
por muitas vezes, desconsiderando a 
importância de se ter espaço. Se, por hi-
pótese, adotarmos que o período de usu-
fruto de uma sala de creche é de 10 anos 
(valor extremamente conservador), ra-
teamos o valor investido ao se construir 
uma sala entre os leitões que serão aloja-
dos no período, chegamos, seguramente, 
a menos de R$ 2,00 por leitão. Só para 
criarmos uma referência, investimos va-
lor semelhante quando adotamos o uso 
de ração pré-mater e gelatiza no manejo 
nutricional.    

Associado ao espaçamento, onde 
podemos considerar 3 suínos por m2 à 
idade de 70 dias, devemos dar atenção 
ao número de chupetas e vagas de co-
cho, onde podemos definir entre 10 a 12 
suínos para cada um deles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos dos desafios no setor, in-

vestimos alto em dietas cada vez mais 
elaboradas, contendo mais de 40 ingre-
dientes, medicamos em demasia, a fim 
de controlar, por muitas vezes, desafios 
que nós mesmos criamos ao negligen-
ciar aspectos básicos como MDO e es-
paçamento.

Frederico
Polesca Soares

Médico Veterinário
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Grande público 
participa do seminário 
de Gestação Coletiva 
de Matrizes Suínas

A Assuvap reuniu, em sua sede, aproximada-
mente 70 suinocultores e profissionais de granjas 
para um importante seminário técnico sobre Ges-
tação Coletiva de Matrizes Suínas. O evento, na 
primeira semana de outubro, oportunidade para a 
troca de informações sobre um dos assuntos mais 
discutíveis do setor, foi realizado pela Assuvap, 
ABCS, Ministério da Agricultura (MAPA), Embrapa, 
com apoio das empresas Agroceres Pic e DB Gené-
tica Suína.

O presidente da Assuvap, Fernando Araújo, ava-
lia o fórum de forma positiva: “Cumpriu seu papel de 
informar aos produtores as tendências de mercado 
atuais no âmbito do bem-estar animal”, observa. O 
seminário foi dividido em cinco palestras curtas. Di-
retor-executivo da ABCS, Nilo de Sá foi o primeiro, 
elucidando as ações da Associação Brasileira para 
promover o bem-estar animal e a redução das per-
das econômicas na suinocultura.

“Acho que foi muito boa a discussão”, relata de 
Sá. “A posição da ABCS ainda é que não deve haver 
uma legislação que obrigue o produtor a mudar, mas 
que nós temos que fomentar essa discussão, para 
que o produtor possa entender e enxergar alternati-
vas no futuro dentro de sua realidade”, diz.

A palestra seguinte, “Cenário da Gestação Co-
letiva Nacional e Internacional”, foi ministrada pela 
coordenadora geral de agregação de valor do MAPA, 
Charli Ludtke. Segundo ela, o seminário foi muito 
bem aceito, em uma região que está entre as princi-
pais produtoras de suínos do país. Em sua palestra, 
Ludtke mostrou as deficiências e as vantagens de 
cada sistema de produção e as tendências do cená-
rio nacional e internacional. 

A terceira palestra ficou a cargo do médico vete-
rinário e consultor do MAPA Cleandro Pazinato. Ele 
deu continuidade à discussão, focado nos princípios 
de bem-estar em granjas de suínos. “O que mais me 
chamou a atenção foi a qualidade”, relata Pazinato. 
Por fim, Vinícius Espeschit (Agroceres PIC) e Robert 
Gurnet (DB Brasil) levantaram os temas “aspectos 
práticos na implementação da gestação coletiva no 
Brasil” e os “desafios na implementação da gestação 
coletiva no Brasil e soluções propostas”, respectiva-
mente. Os produtores também tiveram espaço para 
apresentar suas opiniões, durante a mesa redonda 
com todos os palestrantes.
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ARBOCEL
Otimizando os ganhos de sua produção

O uso de fibras na alimentação animal tem se tornado de grande importância 
nos dias de hoje. Pesquisas ao redor do mundo montram que a utilização de 
concentrados de fibras insolúveis (ARBOCEL®) apresenta grandes vantagens 
em relação às fontes de fibras tradicionais.
Um dos problemas na atualidade mundial é o aumento do 
custo da ração produzida, por essa razão nós precisamos fazer com que esses 
alimentos mais caros sejam melhor aproveitados pelos animais, buscando a 
viabilidade do negócio como um todo.
Enquanto as fontes de fibras tradicionais afetam a digestibilidade dos 
nutrientes, ARBOCEL® aumenta esse coeficente, tornando o animal mais 
eficiente na absorção dos nutrientes da ração., com a utilização de 
ARBOCEL® uma matriz deixa de ingerir cerca de 100kg de ração/ano. 
Tudo isso devido a alta tecnologia desenvolvida e empregada (HPC fibrillation) 
na fabricação do ARBOCEL®, fazendo com 
que o bolo alimentar tenha alta expansão de volume no estômago, 
melhorando a digestão dos nutrientes e melhorando a taxa de passagem no 
intestino animal, região onde ocorre a abrsoção destes mesmos nutrientes.

•Melhora motilidade intestinal, dando 
consistência nas fezes;

•Partos mais rápidos, diminuindo o estresse da 
matriz e dos leitões, principalemente em 
marrãs;

•Melhora o consumo durante a lactação;

•Aumento no consumo de água durante a 
lactação com maoir produção de leite e de 
melhor qualidade;

•Diminuição do indice de MMA;

•Diminuição dos dias não produtivos da matriz

Com a utilização de ARBOCEL® 
em substituição às demais fibras 
é notável a melhora em:
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