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As inúmeras conquistas do setor. 
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Todas as quintas-feiras, 
às 16h30,na sede  da Assuvap.  

Público Alvo: 
Suinocultores, Gerentes

Agradecemos aos nossos 
patrocinadores por nos 
ajudarem a transformar 
ações em resultados!
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2017 foi um ano de muitos desafios para a suinocul-
tura. Desafios que nos foram revelados, especialmente, 
em dezembro, após a chuva que deixou muitas famílias 
desabrigadas e granjas da região do Vale do Piranga em 
situação difícil. 

Conturbações. Mas nada que fosse nos abalar.
Em momentos como esses, percebemos o valor da 

união, do associativismo e do trabalho. Levantamos a ca-
beça, reerguemos para lutar pelos nossos objetivos. Es-
colhemos ajudar quem mais necessitava, fazendo valer o 
poder do cooperativismo.

“Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se 
você tem coragem para persegui-los”, disse Walt Disney, 
empresário norte-americano. E assim também fez a sui-
nocultura, neste ano e em toda sua grandiosa história, 
através de ações que fortaleceram o setor e a sociedade 
em que faz parte.

Nas páginas seguintes, convidamos você a embarcar 
em uma breve viagem pelo tempo para relembrar todos 
os projetos realizados pela Assuvap, Coosuiponte e pela 
suinocultura da nossa região em 2017. E ainda – uma 
perspectiva para a nossa primeira ação em 2018: o Jan-
tar Solidário. 

Convidamos que siga em frente conosco, para tornar 
o próximo ano ainda mais especial.

Convidamos você a virar as próximas páginas, e se in-
formar das principais novidades da nossa suinocultura.

Boa leitura!
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Fast News

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.
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Coosuiponte recebe 
visita  de alunos da 
Faculdade Dinâmica

Palestra mostra 
a versatilidade 
da carne suína

Em outubro, foi 
realizado um curso 
de capacitação em 
tecnologia de cortes 
suínos com os estu-
dantes de nutrição 
e gastronomia do 
Centro Universitário 
UNA, em Belo Hori-
zonte/MG. A ação, 
desenvolvida pela 
ABCS, Escolha Mais 
Carne Suína, Sebrae, 
por meio do Projeto 
Nacional de Desen-
volvimento da Suino-
cultura (PNDS), e em 
parceria com a As-
suvap e o Frigorífico 

Saudali, levou ao público formador de 
opinião importantes informações sobre 
o consumo da proteína suína.

Durante o encontro, a nutricionista 
Thaliane Dias apresentou os benefícios 
que a carne suína traz para a saúde hu-
mana, seguida por Marcio Bisinella, que 
realizou um curso de cortes, mostrando 
a versatilidade da proteína.

Em outubro, os alunos 
da Faculdade Dinâmica, dos 
cursos de ciências contábeis 
e administração, visitaram o 
Espaço Interagir, sede da As-
suvap e Coosuiponte, e par-
ticiparam de um bate-papo 

com Júlio Márcio Natali, ge-
rente geral das instituições. 
Ele contou um pouco da histó-
ria da suinocultura na região e 
explicou para os estudantes a 
missão, os princípios e valores 
que regem as entidades.

Rua de Lazer tem como 
marca o sorriso da 
criançada

Neste ano, a Assuvap visi-
tou dezenas de bairros de Pon-
te Nova/MG para colaborar 
com a Rua de Lazer. A entidade 
valorizou o consumo da pro-
teína suína e levou, através da 
Lilipig, alegria e diversão para 
centenas de pais e filhos. O 
projeto é promovido pela Pre-
feitura de Ponte Nova através 
da Secretaria de Esporte, lazer 
e Juventude e é oportunida-
de de entretenimento para as 
famílias de forma gratuita. A 
Assuvap apoia o evento pelo 
quarto ano consecutivo.

 Espaço Cooperativo

Desafios da gestão em
cooperativas

Os empreendimentos 
tendem a possuir naturezas 
diferentes, pois possuem dis-
tintos objetivos e missões, 
desta forma, dentre os vários 
tipos de instituições encon-
tram-se as cooperativas, as 
quais apresentam legislação 
e características próprias, 
são sociedades de pessoas (e 
não de capital, como a maioria 

das empresas), com contro-
le democrático (uma pessoa, 
um voto, independentemente 
do capital aportado por cada 
associado) e distribuição de 
excedentes proporcional ao 
valor das operações de cada 
um. Assim, as cooperativas 
possuem um marco legal es-
pecífico e algumas regras co-
merciais, tributárias, etc. apli-
cáveis só a elas. 
PINHEIRO, Sara Ferreira de 
Campos; SILVA, Telma Coelho da.
Universidade Federal de Viçosa
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RETROSPECTIVA

Preparamos um infográfico para você relembrar os 
melhores momentos da suinocultura do Vale do Piranga

08/3 Posse da 
nova diretoria

10/4 Funrural 
(Bate-papo 
com associados)

04/5 Inauguração UDG 
Vale do Piranga (DB) 

ABRIL

MAIO

10/5 Palestra Falhas 
Vacinais (MSD)

MAIO

24/5 Curso de
gerentes I

MAIO

MARÇO

01/6 Palestra IN-14 
(Bate-papo 
com associados)

JUNHO
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21/6 Curso de 
gerentes II 

22/6 Manejo em bandas 
(Bate-papo com 
associados)

25/7 XXIII Encontro 
Técnico Abraves/MG

16/8 Curso
de gerentes IV 

24/8 Palestra Biogás 
(Bate-papo com associados)

JUNHO JUNHO

06/7 Palestra Cuidado 
no Atendimento ao Parto 
(Hertape)

JULHO12/7 Curso 
de gerentes III 

JULHO

AGOSTO AGOSTOJULHO
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13/9 Curso
de gerentes V 

14/9 Apresentação 
da BSim 27/9 Workshop de 

Suínos (MCassab) 

Jantar Solidário 
dia 11/1 de 2018

Ao mesmo tempo, a Assuvap e Coosui-
ponte realizaram projetos sociais que bene-
ficiaram centenas de pessoas, como o apoio 
ao CRIA Oratórios – que busca, no esporte, 
oportunidades para jovens de todas as idades 
–, a campanha de arrecadação de leite à APAE 
de Ponte Nova/MG e o Dia de Cooperar – que 
colocou sorriso no rosto dos alunos apaeanos. 
Também apoiaram a “Rua de Lazer”, idealizada 
pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventu-
de de Ponte Nova, visando o bem-estar das 
crianças, e dezenas de outras ações.

SETEMBRO SETEMBRO

05/10 Seminário 
Gestação Coletiva 
de Matrizes Suínas

OUTUBRO

22/11 Workshop 
Ambiental

NOVEMBRO

JANEIRO

SETEMBRO
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20H | BABILÔNIA
CENTRO DE EVENTOS

11
JAN

Devido à forte chuva no início de dezembro, que deixou 

várias granjas e famílias em situação difícil, a Assuvap 

transformou seu principal evento anual em um Jantar 
Solidário. No dia 11 de janeiro, nos reunimos no 

Babilônia Centro de Eventos para somar forças e 

arrecadar recursos para a população atingida, fazendo 

valer o poder do associativismo. Contamos com sua 

presença. Afinal, unidos somos mais fortes!

JANTAR

SOLIDÁRIO

ASSOCIATIVISMO

FORTALECIMENTO
DE PARCERIAS

COOPERATIVISMO

CONFRATERNIZAÇÃO
E DESCONTRAÇÃO
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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

Campanha de
arrecadação

A Assuvap e a Coosuiponte re-
alizam uma campanha de arrecada-
ção de donativos para a população 
do Vale do Piranga atingida pelas 
fortes chuvas do início de dezem-
bro. Os itens podem ser entregues 
na sede das entidades, rua Euclides 
da Cunha, 71 - Centro, Ponte Nova/
MG, e serão destinados às famílias 
atingidas. 

A campanha teve início no dia 
5/12, logo após as chuvas que im-
pactaram a região. Até o fecha-
mento dessa edição, já foram ar-
recadados centenas de donativos 
como roupas, fraudas, cesta básica, 
água, leite, calçados, colchões e até 
mesmo um fogão. Boa parte desses 
itens foram entregues para a po-
pulação necessitada na Jatiboca, 
Santo Antônio do Grama, Rio Casca, 
Águas Férreas e outros municípios.

Ação das chuvas
Nos primeiros dias de dezembro, a 

forte chuva que atingiu a região do Vale 
do Piranga colocou várias granjas em 
situação difícil. As estradas de acesso 
foram danificadas e alguns empreen-
dimentos tiveram o abastecimento de 
insumos e outros itens de alimentação 
dos animais prejudicado, principal-
mente em Urucânia, Santo Antônio do 
Grama e Rio Casca.

Produtores associados da Assuvap 
rapidamente se reuniram com o prefei-
to de Urucânia/MG, Frederico Brum de 
Carvalho, para requerer a reabertura 
da estrada que liga a Usina Jatiboca à 
cidade de Urucânia e resolver problema 
das diversas granjas. A reunião aconte-
ceu na sede da associação, e foi uma 
iniciativa da Assuvap para mobilizar o 
setor público e respaldar a suinocultu-
ra e todos os moradores da região.
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O que pensam os suinocultores 
sobre a Bolsa de Suínos do

Interior de Minas

Deivison Evangelista, 
Fazenda São Paulo

A BSim é extremamente considerável. 
Muitas vezes na formação do preço fica em 
evidência o mercado da capital, que muitas 
vezes não reflete a realidade [do interior]. 
Portanto, termos a BSim como mais 
uma ferramenta de pesquisa forta-
lecerá cada vez mais a suinocultura 
do interior de Minas Gerais. 

Com base na análise do mercado da 
forma que a BSim tem trabalhado, ana-
lisa-se o universo real tanto do merca-
do comprador (Frigoríficos) quanto do 
vendedor (produtores). Isso faz com que 
a formação do preço não seja fei-
ta pela emoção e sim pela razão.  
Resultado disso é que praticamente todos 
os preços definidos tem sido os praticados.

Tarcísio Miranda, 
Sítio Cassemiro

A BSim representa as caracterís-
ticas comerciais do interior do estado; 
coleta dados para obter informações 
mais confiáveis para formação de um 
preço bem assertivo para comercializa-
ção de suínos. A BSim reúne os produ-
tores de várias regiões do estado, com 
o objetivo de discutir o mercado sema-
nalmente.
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O que pensam os suinocultores 
sobre a Bolsa de Suínos do

Interior de Minas

João Leite, 
Fazenda Água Limpa

A BSim é participativa, sem confronto com frigo-
ríficos e técnica.

Participativa, pois todos podem votar. Técnica, 
pois é baseada em dados concretos. Além disso é de-
mocrática, porque outras regiões podem participar.

Luciano Arantes, 
Sítio Panorama

Acho que você ter uma bolsa séria, 
bem trabalhada, bem técnica, que ex-
pressa o valor real que nós consegui-
mos dos suínos, valoriza muito o nosso 
produto. A BSim proporciona uma dis-
cussão franca que é feita em plenário, 
acho isso formidável. Reforço também 
a importância de termos os dados de 
produção da maior quantidade pos-
sível de suinocultores, para a gente 
conseguir, a partir daí, um número real 
da expectativa de venda das próximas 
semanas, então saberemos, com mais 
certeza, se está havendo retenção de 
animal ou uma venda mais expressiva. 

Kleber Cheloni, 
Granja Bocâina

Eu acho que a BSim foi um passo muito grande para a sui-
nocultura de nossa região. Nós, hoje, temos um preço justo pelo 
mercado, não trabalhamos com a emoção, nós trabalhamos o 
mercado. Se precisar de subir, subimos; se precisar de manuten-
ção, mantemos; se precisar de baixar o preço, baixamos. Então 
esse trabalho foi um achado. A presença dos suinocultores aqui 
nas reuniões da BSim é muito importante. Quanto mais produto-
res, mais opiniões, mais números para chegarmos a um denomi-
nador comum.
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Entidades realizam 
trabalho de conservação 
dos recursos hídricos
no Distrito Industrial 

 
Desenvolver a suinocultura e beneficiar o meio 
ambiente: estes são alguns dos pilares nas ações 
da Assuvap e Coosuiponte. 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Após concessão de terreno para a cons-
trução de sua nova sede, no Distrito Indus-
trial (DI) de Ponte Nova/MG, nas imediações 
do Anel Rodoviário, as entidades iniciaram 
um trabalho de preservação permanente e 
conservação dos recursos hídricos da área. 
O trabalho está sendo feito junto ao Co-
dema e Prefeitura de Ponte Nova, além de 
outras empresas que também terão instala-
ções no DI.

O PTRF (Projeto técnico de reconstitui-
ção da flora), iniciado em 2015, elaborado 
pela M&P Engenharia, já está bastante avan-
çado e sinaliza, em alguns anos, a reconsti-
tuição total da flora do local para garantir a 
conservação da nascente e da lagoa, pre-
sentes na propriedade. As mudas de árvores 
foram doadas pela Prefeitura Municipal.

Segundo o gerente geral da Assuvap e 
Coosuiponte, Júlio Márcio Natali, as empre-
sas estão muito envolvidas no projeto, com-
prometidas pelo desenvolvimento sustentá-
vel do município.
Nova sede

De acordo com Natali, o DI será o novo 
alicerce do setor suinícola na região. “A ins-
talação das instituições no distrito indus-
trial é muito importante para o crescimento 
e desenvolvimento das mesmas e conse-
quentemente para os cooperados e asso-
ciados, que terão um melhor atendimento, 
com um melhor acesso, um leque maior de 
produtos e um amplo espaço para funciona-
mento”, explicou. 

As obras de infraestrutura estão sen-
do finalizadas neste mês e a construção da 
sede ainda será debatida em Assembleia da 
entidade.
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Foram realizadas, em 2017, sete campanhas 
que acumularam vantagens para toda a classe. 
As últimas realizadas apresentaram vantagens 
ainda maior para cooperados e fornecedores, 
em especial a dos dias 02 até 11/10. Nela, a Coo-
suiponte ofereceu mais de 35 produtos, de 15 
diferentes fornecedores, com descontos que 
chegaram a até 22%.

Por conta desta variedade de produtos a 
preços baixos, as vendas registraram aumento 
médio de aproximadamente 350% em relação 
ao mesmo período do mês anterior. Quando 
comparados com os mesmos dias do ano pas-
sado, o aumento foi de 310%. 

A mais recente campanha, em novembro, 
trouxe ofertas com brindes e alguns produtos 
que alcançaram até 50% de desconto.

A expectativa é que as campanhas do ano 
que vem sejam ainda mais produtivas para sui-
nocultores e empresas. E quando todos ga-
nham, vence a suinocultura.

Campanhas promocionais
estão confirmadas para 2018
 
Ação da Coosuiponte já trouxe resultados positivos para cooperados 

Neste ano, a cooperativa 
realizou diversas campanhas 
promocionais, algumas delas 
alcançando excelentes resul-
tados para os cooperados. 
Devido ao sucesso, a ação será 
mantida em 2018. Segundo o 
gerente geral Júlio Márcio Na-
tali, a equipe ainda vai se reu-
nir para fazer o planejamento 
para o próximo ano.

“As campanhas foram 
ótimas para os cooperados 
e para os fornecedores, pois 

através delas os coopera-
dos aproveitaram para ad-
quirir produtos com preços 
mais baixos e os fornecedo-
res aqueceram suas vendas e 
inseriram cada vez mais seus 
produtos dentro das granjas”, 
avalia Natali. 

Para ele, a ação traz mais 
competitividade ao setor. 
“Acredito muito no poder do 
cooperativismo e do asso-
ciativismo e estamos sempre 
trabalhando para que a sui-

nocultura se fortaleça cada 
vez mais em nossa região”, 
completa o gerente.

As campanhas acontecem 
mensalmente e funcionam as-
sim: durante uma ou duas se-
manas, em função do trabalho 
em conjunto com empresas 
fornecedoras, a cooperativa 
oferece produtos com preços 
reduzidos e uma recepção di-
ferenciada, com uma mesa de 
café bem recheada para seus 
cooperados.
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• Alto desempenho para leitões em saída de creche
• Preservação das Microvilosidades
• Melhora a taxa de Conversão Alimentar
• Aumento em GPD

Consulte-nos: (31) 97144-7445
suinos@mcassab.com.br | mcassab.com.br

Aminoácidos para função intestinal

20171212_Anuncio_AMINOGUT.indd   1 12/12/2017   17:19:32

Workshop Ambiental da
Assuvap harmoniza sustentabilidade 

e rentabilidade na suinocultura

A Assuvap realizou o seu se-
gundo Workshop Ambiental, em 
22/11 e reuniu mais de 100 pesso-
as, entre produtores, profissionais 
do setor, estudantes, técnicos e 
consultores ambientais. O evento 
aconteceu na sede da entidade e 
contou com apoio da Semad (Se-
cretaria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável de MG), ABCS, Agriness e 
empresas parceiras da suinocultura 
regional.

O workshop recebeu seis pa-
lestras de renomados profissionais, 
e foi oportunidade para discutir 
formas de desenvolvimento que 

atendam às necessidades do pre-
sente, sem comprometer a capaci-
dade produtiva das gerações futu-
ras, seguindo a premissa de missão 
e valores da Assuvap.

“Elaboramos este seminário 
com temas que mesclam a impor-
tância da racionalização do recurso 
água, bem como as soluções tec-
nológicas que nos auxiliarão a uti-
lizar os dejetos como receita finan-
ceira para nossas propriedades”, 
diz Fernando Araújo, presidente da 
associação. “Portanto”, completa, 
“produzir com sustentabilidade é 
a palavra de ordem que a Assuvap 
dissemina”.

O consultor do MAPA Cleandro 
Pazinato abriu o seminário apre-
sentando o projeto Suinocultura 
de Baixa Emissão de Carbono, que 
tem objetivo de identificar tecnolo-
gias redutoras de emissão de gases 
estufas na suinocultura. “Esse pro-
jeto”, explica Pazinato, “consistiu 
em visitas a propriedades no Brasil 
inteiro para fazer um levantamento 
dessas tecnologias, e daquelas que 
têm maior viabilidade econômica 
comprovada”.

Em outra palestra, César Luz, 
profissional da Associação Parana-
ense de Suinocultores, articulou as 
vantagens que a destinação corre-
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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

ta e o aproveitamento dos dejetos 
podem trazer para o meio ambiente 
e para as granjas produtoras de su-
ínos, como, inclusive, forma de ge-
ração de renda extra para o empre-
endimento, através dos fertilizantes 
orgânicos. 

O doutor em engenharia am-
biental Jorge Tavares relembrou da 
importância da água para a suino-
cultura e para a vida. “A água é finita 
e somos dependentes dela”, diz, ca-

tegoricamente, após apresentar al-
gumas soluções hídricas para gran-
jas e o programa de gestão da água 
na atividade. 

O workshop também fortale-
ceu a parceria e o diálogo com os 
órgãos ambientais.  Em um primei-
ro momento, o gestor ambiental 
da Semad, Vanildo Paiva, ministrou 
palestra sobre “Licenciamento am-
biental na suinocultura”, explicando 
processos e fases do licenciamento. 

O público, participativo, apresentou 
suas ideias e retirou dúvidas sobre 
o tema.

Em seguida, o gestor ambiental 
da Supram Zona da Mata, Leonardo 
Gomes, apresentou o plano e rela-
tório de controle ambiental para a 
suinocultura. “Achei interessante a 
proposta do evento porque foi bem 
esclarecedor para o produtor de 
como que a secretaria atua”, sinte-
tiza Gomes.

Ao final, houve um debate com 
os palestrantes e o coquetel de en-
cerramento. Empresa parceira da 
associação, a Uniquímica realizou, 
no intervalo, um sorteio de produto 
com os cooperados e associados.

Projeto
Monitoramento
das Águas

Em outra importante palestra do 
workshop, o superintendente de es-
tratégia e fiscalização ambiental da 
Semad, Marcelo Fonseca, apresen-
tou os resultados do projeto “Mo-
nitoramento das águas da Bacia do 
Rio Piranga”, realizado pela Assuvap 
em parceria com a Semad. Segundo 
ele, o resultado mostrou significativa 
melhora das águas e comprovou que 
o problema não é diretamente asso-
ciado à suinocultura.

O programa foi efetuado no 
período de três anos, onde foram 
monitorados diversos pontos do 
rio, nas áreas urbanas e rurais, para 
identificar as principais medidas mi-
tigadoras. De acordo com Fonseca, 
o grande diferencial foi a parceria 
entre setores público e privado. “A 
Semad entrou com a parceria de 
orientação e capacitação dos servi-
dores e dos produtores, em contra-
partida a associação se disponibili-
zou a fazer um acompanhamento da 
qualidade ambiental na região”, diz o 
superintendente. “E o resultado foi 
excelente, mostrou que houve uma 
melhoria significativa na qualida-
de ambiental na bacia do Piranga”, 
completa.



INFORMATIVO | Ano 1 | Edição 02 | Novembro / Dezembro 201716

Entidades suinícolas 
vetam mudança da 
DN-74/2004

A alteração na DN 74/2004, que mu-
daria o porte e o potencial poluidor da 
atividade suinícola de médio (M) para 
grande (G), não foi aprovada pelo CO-
PAM, em reunião no dia 06/12. A decisão 
foi vista como uma vitória para a suino-
cultura mineira, resultado de muito tra-
balho político das associações do setor.

A Assuvap e a Asemg, contando com 
a força de entidades como FAEMG, SE-
APA, SEBRAE e a Frente Parlamentar da 
Suinocultura Mineira, estiveram presen-
tes nesse processo, onde foram apre-
sentados, em muitas reuniões, material 
suficiente para demonstrar a tecnifica-
ção da suinocultura e o empenho dos 
produtores em tornar a atividade cada 
vez mais sustentável.

A votação contou com a participação 
de 22 conselheiros, tendo 20 concordado 
a manutenção do porte e do potencial 
poluidor M. “Fico feliz em perceber que a 
decisão tomada foi justa e tecnicamente 
a mais correta para o nosso setor” co-
mentou o vice-presidente da ASEMG, 
José Arnaldo Cardoso Penna. A diretora 
de meio ambiente da Assuvap, Patrícia 
Morari, compartilha da mesma opinião, e 
agradece o empenho e comprometimen-
to do setor. 

Durante a reunião, também foi apro-
vado o pleito apresentado pela FAEMG 
de unificar os três códigos (Ciclo Com-
pleto, Unidade de Produção de Leitões - 
UPL e Crescimento e Terminação) e criar 
apenas um com parâmetro em número 
de cabeças de suínos. Dentro desse ar-
gumento, ficou estabelecido da seguinte 
forma:

200 a 2.000 cabeças - Porte Pequeno
2.000 a 10.000 cabeças - Porte Médio
> 10.000 cabeças - Porte Grande
Para mais informações, entre em 

contato com a Assuvap: (31) 3819 3900.
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Assuvap 
oferece 
apoio 
jurídico
para 
associados

Entidade sediou reunião 
com produtores de Jequeri 
para discutir novo acordo 
coletivo de trabalho

Produtores de Jequeri se reuniram na 
Assuvap, na tarde de 16/11, para discutir 
sobre o novo acordo coletivo de trabalho 
rural, proposto pelo Sindicato de Trabalha-
dores Rurais de Jequeri.

Para a realização da reunião, a Assu-
vap cedeu uma sala em sua sede e convi-
dou advogados que prestam serviços para 
a entidade para assessorar e sanar as dú-
vidas dos produtores sobre a pauta de rei-
vindicações dos trabalhadores.

A reunião, além de proporcionar um 
suporte técnico aos envolvidos, foi impor-
tante para a união da classe dos produto-
res, que tiveram a oportunidade de discu-
tir sobre o assunto e trocar experiências, 
favorecendo seus interesses dentro da lei.

Entre os temas discutidos, os princi-
pais pontos da reforma trabalhista, como 
horas in itinere, banco de horas, jornada, 
intervalos, férias, dentre outros. Os advo-
gados apresentaram o “antes e depois” da 
reforma; os suinocultores, por sua vez, re-
alizaram perguntas, fizeram observações e 
trocaram informações sobre o assunto.

Em seguida, os advogados apresen-
taram a nova pauta de reivindicações dos 
trabalhadores rurais e fizeram uma análise 
da reforma das leis trabalhistas que en-
tram em vigor em novembro, comparan-
do-a com o acordo coletivo e sugerindo 
estratégias de ação.
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ABCS completa 
ciclo de oficinas 
gastronômicas nas 
lojas da maior rede 
de varejo do Brasil

O sabor, a versatilidade e a 
praticidade da carne suína foram 
destaque nas lojas Extra e Pão 
de Açúcar do GPA, maior rede de 
varejo do Brasil. Os clientes tive-
ram a oportunidade de participar 
de 22 oficinas gastronômicas re-
alizadas através de metodologia 
exclusiva ABCS com o apoio do 
Sebrae Nacional para a Semana 
Nacional da Carne Suína (SNCS). 

Os participantes tiveram 
uma experiência singular com o 
sabor da carne suína com recei-
tas preparadas ao vivo pelo chef 
André Rabelo. Além das vanta-
gens do seu consumo, o espe-
cialista ainda deu dicas de pre-
paro, cortes, pontos da carne e 
temperos que harmonizam ainda 
mais os pratos, por meio de re-
ceitas práticas e versáteis.

O objetivo dos eventos pro-
postos nas lojas é promover o 
consumo da proteína e educar 
os clientes quanto à qualidade 
e versatilidade dos cortes suí-
nos e, consequentemente, in-
centivar seu consumo em casa 
e aumentar a venda da proteína. 
Desta forma, estas ações trazem 
maior sustentabilidade à cadeia 
que conta com cerca de 20 mil 
produtores e emprega mais de 
um milhão de pessoas em todo 
o país.

O presidente da ABCS, Mar-
celo Lopes, reforça a impor-
tância da realização de oficinas 
gastronômicas na estratégia da 
SNCS por ser um contato direto 

com os clientes para apresentar 
todas as vantagens da proteína 
e esclarecer dúvidas sobre seu 
preparo. “O resultado desse tra-
balho desenvolvido dentro das 
lojas em parceria com o GPA re-
força aos consumidores a qua-
lidade e a segurança da carne 
suína incentivando seu consumo 
e isso traz consequências posi-
tivas tanto para a rede quanto 
para toda a cadeia suinícola”.

Reconhecido como o maior 
grupo varejista do Brasil, o GPA 
realiza pela quinta vez a SNCS em 
508 lojas distribuídas em 17 esta-
dos brasileiros. A rede também já 
executou este ano, junto à ABCS, 
treinamentos com foco em infor-
mação de produção de suínos e 
liderança para motivar os cola-
boradores das bandeiras Extra e 
Pão de Açúcar.

Fonte: ABCS.
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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:



Rua Euclides da Cunha, 71
Ponte Nova/ MG

(31) 3819-3900

www.assuvap.com

/Assuvap Coosuiponte

@assuvapcoosuiponte

@Assuvap


