
Jantar Solidário arrecadou recursos 
para cidades atingidas pelas chuvas
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Esta edição dedicada à união – essência de nos-
sa força – é oportuna para registro de um processo, 
que espero, contínuo e sempre inovador: a criação 
da BSim. A BSim, hoje uma realidade nossa, fruto 
do trabalho e da participação criadora de cada um.

 A nossa associação, representante orgulhosa 
de nosso Vale, se expandiu e vem crescendo todos 
os dias, levando produtos e ideias às regiões dis-
tantes, consumidoras e ou concorrentes. A BSim 
é agregadora de valores fundamentais para a ab-
sorção do mercado e para norteamento de nossas 
funções. O desenvolvimento de uma metodolo-
gia participativa e impessoal nos leva ao enten-
dimento de um mercado racional e consciente. 
A força da nossa união que se faz presente em 
nossos interesses comuns, também mostrou-se 
forte, solidária e responsiva quando convocados –  
por motivos alheios à nossa vontade – na impac-
tação do dia-a-dia de alguns de nossos associados 
e comunidades acolhedoras de nossas empresas.

Agora, e mais uma vez, queremos celebrar uma 
data especial que é dedicada às mulheres. Celebrar 
a data, porque as mulheres são, desde muito tem-
po ativas, integrantes e batalhadoras em nosso 
meio empresarial. A nossa referência de compa-
nheirismo e dedicação. Proprietárias ou colabo-
radoras, trabalhadoras incansáveis, a nossa reve-
rência e agradecimento.

Para dar continuidade ao nosso crescimento, à 
nossa integração, não podemos nos esquecer da 
décima edição da Suinfest. Sucesso consagrado, 
a Suinfest pode sempre melhorar. Vamos todos 
empregar todos os esforços para que esta seja a 
Suinfest – 10!!!

Fernando da Silva Araújo
Presidente da Assuvap

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 Fernandes

Diretor Financeiro
João Carlos Bretas Leite

Diretor Comercial
Armando Barreto Carneiro

Diretor Secretário
Fernando Gomes Martins

Diretor Planejamento
Geraldo Fialho de Rezende Filho

Conselho Fiscal em ambas as entidades
Efetivos
José Noêmio Gomes da Cunha
Letícia Souza Vicente Araujo Silva
José Joaquim de Oliveira Lopes

Suplentes
Fernando César Soares
Mauro André Braga Mendes
Welington Pereira Giardini

Jornalista responsável
Pedro Carvalho (19785/MG) 

Coordenação executiva
Paula Gomides

Projeto gráfico
Os3 Comunicação

Impressão
Gráfica D&M

Tiragem
150 unidades

editorial
ex

pe
di

en
te



4 Assuvap  .  Coosuiponte

A proteína suína e a suinocultura do Vale do 
Piranga receberam destaque na nova edição da 
revista “Ponte Nova Acontece”, lançada – em ja-
neiro – e idealizada pela Associação Comercial e 
Industrial de Ponte Nova (ACIP/CDL).

Uma reportagem publicada nas páginas 18 e 19, 
produzida pela equipe da Assuvap, exaltou o pa-
drão de qualidade da proteína brasileira, reflexo do 
processo extremamente organizado nas granjas e 
dos elevados patamares de criação. O texto ainda 
colocou a região de Ponte Nova como referência na 
produção da carne no país e apresentou aos leitores 
dez motivos para o consumo.

Apesar de ser importante para o crescimento 
de qualquer negócio, como em qualquer outra si-
tuação, implementar mudanças não é nada sim-
ples ou fácil. Essa implementação não ocorre da 
noite para o dia e ainda assim, geralmente enfren-
ta resistência dentro das organizações. A gestão 
da mudança se faz necessária porque envolve um 
conjunto de estruturas, processos, ferramentas 
e técnicas que ajudarão indivíduos e equipes a se 
adaptarem ao novo. No entanto, ao mesmo tem-
po, representa grandes e distintos impactos nos 
colaboradores, principalmente quando envolvem 
alteração de processos e hábitos, criação de uma 
nova área ou implementação de um novo sistema 
de produção.

Para que mudar?
Para a melhoria de diversos setores, incluindo: 

atuação no mercado, aumento da competitivida-
de, implantação de soluções tecnológicas e de-
mográficas, modificação de fatores financeiros, 
alcance das exigências e expectativas dos clientes, 
eliminação de deficiências de desempenho, im-
plementação de nova liderança, fusão e incorpo-
ração de empresas e orientação comportamental 
dos trabalhadores.

Principal desafio da mudança
Convencer os funcionários da importância de 

efetivar essas modificações. Isso acontece prin-
cipalmente porque os colaboradores pensam que, 
se sempre agiram de uma forma que representou 
bons resultados, então não precisam mudar.

Fonte: http://www.ibccoaching.com.br/portal/
rh-gestao-pessoas/gestao-mudanca-organiza-

coes/ dia 06/02/18/ - 08:31h

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

Revista lista os motivos de 
se consumir carne suína

O desafio da gestão da 
mudança
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O Funrural vem movimen-
tando a suinocultura pela pos-
sível consequência financeira 
para os produtores rurais de 
todo país. Para sanar as princi-
pais dúvidas dos suinocultores, a 
Assuvap convidou Gustavo Car-
neiro, coordenador técnico da 
Frente Parlamentar Agropecu-
ária – FPA, para ministrar uma 
importante palestra e listar as 
principais recomendações sobre 
a Lei nº 13.606 – sancionada pelo 
presidente Michel Temer, no dia 
9 de janeiro de 2018 – que per-
mite parcelamento de dívida de 
produtores rurais. 

A lei estabelece que os con-
tribuintes têm até o dia 28 de 
fevereiro de 2018 para aderir ao 
programa de parcelamento dos 
débitos relativos à contribui-
ção, prazo que, segundo indica 
o governo, deverá ser estendi-
do para 30 de abril. No entanto, 
até o fechamento desta edição, a 
informação não foi publicada no 
Diário Oficial. 

Segundo Carneiro, não existe 
uma regra geral para a tomada 
de decisões; a melhor medida é 
avaliar caso a caso. “O suinocul-
tor deve procurar o seu advogado 
e, juntamente com o seu conta-
dor, calcular o valor total da dí-
vida sobre o faturamento decla-
rado no Imposto de Renda”, diz. 

A seguir, confira a entrevista 
completa com Gustavo Carneiro.

Reportagem: O que é o Funrural?
Gustavo Carneiro: é, basica-
mente, a parte patronal (do pa-
trão) do pagamento da previ-
dência social, uma contribuição 
assistencial, além da previdên-
cia, destinada para custear pro-
gramas sociais do governo.
R: Todos os produtores devem 
pagar as dívidas?
G.C.: deve ser avaliado caso a 
caso. Como o STF decidiu que a 
contribuição é constitucional, 
qualquer pessoa que emite nota 
de comercialização da produção 
rural, na teoria, deve pagar. Em 
alguns casos específicos, em que 
o produtor tem liminar, entram 
alguns questionamentos jurí-
dicos [isso no caso dos passivos 
anteriores]. Mas, daqui para 
frente, todos vão precisar pagar.
R: Quais as regras de parcela-
mento das dívidas?
G.C.: a Lei nº 13.606 de 2018 de-
finiu todas as regras para o par-
celamento dessas dívidas. Para 
o produtor rural, pessoa física, 
tem a entrada de 2,5% do mon-
tante total do débito, que pode 
ser dividido em até duas parcelas 
iguais e sucessivas, e o restante 
em 176 prestações mensais (de, 
no mínimo, R$ 100,00).
R: O Funrural pode ser recolhido 
pela folha de pagamento?
G.C: a partir de 2019, os produ-
tores vão poder optar entre pagar 
a contribuição sobre o fatura-
mento ou na folha de pagamento 

dos funcionários. Cada produtor 
deve analisar individualmente, 
dependendo da quantidade de 
funcionários ou do valor total de 
produção anual. São vários fato-
res que interferem nessa decisão.
R: Qual a documentação neces-
sária para o parcelamento?

G.C.: o programa de parce-
lamento está disponível no site 
da Receita Federal (http://idg.
receita.fazenda.gov.br/), onde 
especifica os documentos que 
os produtores precisam emitir 
e quais precisam ser entregues, 
assinados e protocolados para a 
adesão ao programa.
R: Há algum conselho específico 
aos suinocultores?
G.C.: é muito individual. Acon-
selho que os produtores calculem 
suas dívidas – se têm ou não dívi-
das, se pagaram em juízo ou não 
– para tomar a melhor decisão. 
Lembrando que se, a receita os 
achar antes de declarar a dívida, 
as multas variam de 100 a 225%. 
Além disso, a lei nova de parcela-
mento tem uma cláusula que, se 
o STF mudar de opinião, todos os 
produtores que aderiram ao par-
celamento serão beneficiados. 
Na minha visão pessoal, o parce-
lamento é uma espécie de segu-
ro, que vale a pena entrar.
R: Há chance de alguma coisa 
mudar?
G.C.: chance sempre existe, mas é 
muito pequena porque o congres-
so já aprovou o programa de par-
celamento, o STF já se manifestou 
que a contribuição é constitucio-
nal. O cenário de não pagamento 
do Funrural é muito difícil.

Funrural:
o que fazer?
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Suinocultura Solidária

O tradicional evento anual da Assuvap e da 
Coosuiponte é sinônimo de união e parceria. Na 
noite de 11/1, ele ganhou um componente a mais 
que mudou de vez o seu propósito. Este grande 
encontro, no Babilônia Centro de Eventos, em 
Ponte Nova/MG, pôde ser resumido, em sua es-
sência, como um ato de solidariedade. Um jan-
tar para, diante de eventos naturais indesejados, 
trazer alento e esperança às cidades e famílias 
afetadas. Noite memorável, que despertou sor-
risos e buscou o melhor dentro de cada uma das 
pessoas presentes.

Doação de R$ 20 mil 
para cidades atingidas.

Prefeitos recebem doações para os afetados pelas chuvas
 Esquerda para direita: prefeito Adriano de Almeida Alvarenga (Rio Casca)/ Fernando Araújo (presidente da Assuvap);
  prefeita Alcione Ferreira Albuquerque Lima (Santo Antônio do Grama) / José Miguel (presidente Coosuiponte);
  prefeito Newton Gabriel Avelar (São Pedro dos Ferros) / Paula Campos (associada e cooperada);
  prefeito Frederico Brum de Carvalho (Urucânia) / Júlio Natali (gerente geral Assuvap/Coosuiponte) 

A prefeita de Santo 
Antônio do Grama, a 
Sra. Alcione Ferreira, 
deixou uma mensagem 
especial para todos 
os componentes da 
Assuvap agradecendo a 
ajuda e a solidariedade 
de cada associado.
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Suinocultura Solidária

Durante o cerimonial de aber-
tura do Jantar, quase 400 pessoas 
presenciaram a entrega dos che-
ques, que somaram o valor de 20 
mil reais, destinados, em partes 
iguais, às cidades de Rio Casca, 
Urucânia, São Pedro dos Ferros e 
Santo Antônio do Grama.

Receberam as doações o pre-
feito Adriano de Almeida Al-
varenga (Rio Casca); a prefeita 

Alcione Ferreira Albuquerque 
Lima (Santo Antônio do Gra-
ma); o prefeito Newton Gabriel 
Avelar (São Pedro dos Ferros) e, 
representando o município de 
Urucânia, o prefeito Frederico 
Brum de Carvalho.

Segundo a prefeita de Santo 
Antônio do Grama, esse dinheiro 
será destinado para a construção 
e reforma das casas que foram 

atingidas no município. “Dire-
cionaremos para comprar ma-
terial de construção, tintas”, diz  
Alcione Ferreira, completando: 
“Para nós, foi um prazer imenso 
participar de um momento des-
se de solidariedade e queremos 
deixar aqui o nosso agradeci-
mento à Assuvap por essa ajuda 
que, com certeza, vai ser muito 
bem empregada”.

Cerca de 
400 pessoas 

participaram do 
Jantar Solidário
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O evento
Os associados e cooperados acompanha-

ram um documentário que mostrou todas 
as ações realizadas pelas entidades. Tam-
bém assistiram a um vídeo explicativo so-
bre a Bolsa de Suínos do Interior de Minas, 
a BSim, que vem se consolidando como uma 
ferramenta eficiente para a formação de 
preços de suínos do interior mineiro.

“Este nosso encontro não poderia deixar de 
acontecer neste momento”, explicou Fernan-
do Araújo, presidente da Assuvap, durante seu 
discurso. “Mais uma vez, demos continuidade 
a um pacto de união, implícito e expresso em 
nossa parceria. Cada um de nós sabe das difi-
culdades inerentes ao desempenho de nossas 
funções. E todos nós sabemos: não se cresce, e 
não se queda, isoladamente. Uma cooperativa 
se faz é na parceria. E só cresce se houver co-
operandos. Nesta noite tão especial, comemo-
ramos o êxito institucional”, completou.

Na visão da produtora Paula 
Campos, o evento provou que a 
suinocultura está na região para 
trazer benefícios para a população 
em geral. “A nossa suinocultura é 
de grande influência, geradora de 
muitos empregos, então, por ser 
um setor forte e essencial, eu vejo 
como uma obrigação ajudar. Este 
é um dos fundamentos do asso-
ciativismo e cooperativismo”. 

“Entre nós, cooperados”, 
completa Campos, “tiveram sui-
nocultores extremamente preju-
dicados pela chuva, com muitas 
perdas, então era hora de esten-
der a mão e oferecer ajuda. Acho 
que [o jantar solidário] foi de ex-
trema importância, a Assuvap e 
a Coosuiponte estão de parabéns 
pela atitude”.

Diretoria da Assuvap e Coosuiponte

Equipe da Assuvap e Coosuiponte
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Na oportunidade, foram ho-
menageadas, ainda, as empresas 
parceiras da associação: Agroce-
res Pic, Bayer/Dianagro, DB Ge-
nética Suína, Farmabase, MSD, 
Ourofino, Poli-Nutri, Sauvet, 
Venco, MCassab e Uniquímica, 
que investiram de forma efetiva 
para a realização de todas ações 
durante o ano de 2017.

“O apoio dessas empresas 
reflete diretamente no cresci-
mento das marcas que confiam 
no nosso trabalho e é uma legí-
tima expressão da consideração 
que elas têm com a suinocultura 
do Vale do Piranga”, diz Paula 
Gomides, gestora executiva da 
Assuvap.

 Jhonny Band

Natália  & Elaine

Ornamentação

Parceiros receberam uma homenagem durante o cerimonial de abertura

“Este nosso 
encontro não 
poderia deixar 
de acontecer 
neste 
momento”.
Fernando Araújo
Presidente da Assuvap
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BSim: todas as quintas-feiras, às 16h30, 
na sede da Assuvap e Coosuiponte. Participe, 

fortaleça a suinocultura e contribua para a 
formação de preços do produto.

A Bolsa de Suínos do Inte-
rior de Minas – BSim, nasci-
da na Assuvap em 2017, tem o 
compromisso de representar 
toda a suinocultura. Por meio 
de um sistema transparente, 

participativo e racional, a bolsa 
organiza e traz credibilidade à 
formação de preços para a co-
mercialização de suínos.

A BSim conta com um sis-
tema de pesquisa que ofere-

ce ao produtor informações 
e estatísticas valiosas para o 
conhecimento da oferta, pro-
dução e comercialização, ge-
rando confiança na definição 
do preço do suíno.

O que torna a Bolsa de Suí-
nos do Interior de Minas - BSim 
- tão eficiente? A resposta pode 
ser resumida nos seus cinco pi-
lares. Aliados às informações e 

estatísticas atuais do mercado, 
eles trazem precisão, garantia 
de resultados assertivos para 
os preços dos suínos do interior 
do estado.

Para acompanhar a BSim, acesse
www.bsim.com.br ou entre em contato

pelo e-mail bolsa@bsim.com.br
ou telefone (31) 3819-3919

Critério: precisão.

Entendimento 
do mercado de 
modo racional 
e consciente

Geração de 
conteúdo 

relevante e 
transparente

Processamento 
de informações 

de modo 
técnico e 
objetivo

Compartilhamento 
de dados e 

reciprocidade

Metodologia 
participativa 
e impessoal

. 5 Pilares .

1

2

3

4

5
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A Bolsa de Suínos do Interior 
de Minas - BSim - vem regis-
trando excelente público em suas 
reuniões, na sede da Assuvap. 

As reuniões têm tido óti-
ma troca de informações en-
tre os suinocultores, somadas 
à apresentação dos dados sobre 
o mercado brasileiro de suínos. 

O comparecimento é essencial 
para o fortalecimento da bolsa 
e, especialmente, a tomada de 
decisões para a definição correta 
do preço do suíno.

O espaço é perfeito para trocar 
informações sobre as tendências 
do mercado na semana e levan-
tar dados concretos de vendas e 

oferta de animais, o que permite 
conhecer as quantidades reais de 
animais que estão chegando ao 
mercado de modo seguro, pre-
ciso e impessoal. Por isso, tam-
bém, a importância da participa-
ção do suinocultor nas pesquisas 
da BSim: da tendência do merca-
do e da oferta de animais.

- Preços diários de suínos nos principais estados 
produtores;

- Preço diário de carcaça no atacado de São Paulo;
- Volumes de exportações semanais de carne suína;
- Tendência de mercado regional semanal e su-

gestões de preços;

- Número diário de cevados vendidos e peso médio 
de venda para o Frigorífico Saudali;

- Estatísticas de participação na pesquisa de 
tendência e de acerto nas respostas da pesquisa 
de preços individualizados para cada usuário.

O sistema eficiente implantado na BSim permite o levantamento de dados valiosos que aliados à 
presença da classe no plenário da bolsa, resultam em preços compatíveis com o mercado. São eles:

Programe-se. Venha participar conosco nas quintas-feiras 
e fique por dentro do que está acontecendo.

Por que participar?

- Número diário de cevados vendidos e peso médio 
de venda diretamente das granjas;

- Venda semanal prevista versus venda semanal 
realizada de todas as granjas participantes;

- Retenção de animais nas granjas e liquidez de 
mercado de todas as granjas participantes;

- Consolidação mensal de cevados vendidos 
e peso médio de vendas de todas as granjas 
participantes;

- Estoque mensal de matrizes de todas as granjas 
participantes;

- Previsão de vendas de longo prazo.

As informações acima já fazem parte das discussões semanais e mais novidades estão por vir:
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Já estão finalizadas as obras 
de infraestrutura do novo Dis-
trito Industrial de Ponte Nova/
MG: corte e aterro de platôs, 
drenagem pluvial, rede de água 
e esgoto e asfaltamento de via 
principal. O local abrigará a nova 
sede da Assuvap e Coosuiponte; 
estrutura que projeta melhorias 
no fornecimento e abasteci-
mento de produtos para a suino-
cultura do Vale do Piranga. 

De acordo com Júlio Márcio 
Natali, gerente das entidades, a 
nova instalação está sendo cons-

truída dentro dos padrões de lo-
gística para atender melhor ain-
da o cooperado, com fácil acesso, 
leque maior de produtos e amplo 
espaço para funcionamento, tor-
nando o DI o novo alicerce do se-
tor suinícola na região.

Com as obras avançadas, o 
próximo passo é o desmembra-
mento das áreas em cartório, 
sob responsabilidade da prefei-
tura. “De infraestrutura”, expli-
ca Natali, “já estão finalizadas, 
mas as obras de galpão e escri-
tório, ainda não”.

Local onde será instalada a nova seda da Assuvap e Coosuiponte

Sustentabilidade
Pensando na conservação 

ambiental do local, a Assuvap 
e a Coosuiponte contam com a 
empresa M&P Engenharia, que 
presta serviços às entidades, 
para realizar, simultaneamente 
às obras de infraestrutura, um 
trabalho de preservação da nas-
cente existente na área. 

De acordo com o engenhei-
ro Luís Alberto, foi colocado em 
prática um projeto de recons-
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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

fácil acesso, 
melhor logística 
e mais produtos

Nova sede:

Área de preservação da nascente e 
do lago no Distrito Industrial

tituição da flora para atingir os 
objetivos de preservação. “Para 
isso”, relata, “cercamos todo o 
curso d´água em um raio que de-
termina a lei”.

Segundo ele, o projeto já está 
bem avançado e sinaliza, em 
alguns anos, a recuperação da 
área e, consequentemente, o 
aumento da produção de água. 
“O objetivo principal do projeto 
é preservar todo o recurso hí-
drico existente no local”, con-
clui Alberto.
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A mais aguardada feira de su-
ínos da região do Vale do Piranga 
está de volta e promete reunir 
toda a classe suinícola

A 10ª edição da Feira Mineira 
de Suinocultura (Suinfest), rea-
lizada pela Assuvap em parceria 
com a Coosuiponte, acontece 
nos dias 24, 25 e 26 de julho, em 
Ponte Nova/MG, para apresentar 
aos produtores o que há de mais 
atual no mercado.

A cada dois anos, a Feira pro-
move a troca de experiências 
entre profissionais do setor, seja 
com palestras técnicas minis-
tradas por renomados acadêmi-
cos ou apresentações de caráter 
motivacional e empreendedor. 
O evento é oportunidade de ne-
gócios por reunir as principais 
empresas fornecedoras do agro-
negócio, que trazem suas novi-
dades de mercado com ofertas 
diferenciadas.

Neste ano, a Suinfest virá com 
ainda mais força: ampla estrutura 
de montagem e público direcio-
nado, reflexo de oportunidades 
para produtores e fornecedores 
desenvolverem seus negócios.

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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Público grande e direcionado
Em sua 9ª edição, a Feira re-

cebeu mais de duas mil pessoas, 
com representantes de Minas 
Gerais, São Paulo, Espírito Santo, 
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina, Goiás, Distrito Federal, Rio 
Grande do Sul e Mato Grosso. Es-
tiveram presentes suinocultores, 
gerentes de granjas, expositores, 
profissionais do setor, parceiros e 
visitantes. A expectativa é ainda 
melhor para este ano.
Bons números

A equipe da Assuvap fez um 
levantamento para saber qual foi 

a visão dos expositores. 88% das 
empresas participantes da pes-
quisa avaliaram positivamente 
a 9ª Suinfest, sendo que 94% 
manifestaram algum interesse 
em participar da edição deste 
ano. A organização do evento 
foi igualmente bem avaliada, 
recebendo aprovação de 90% 
dos entrevistados. Destaque 
para os quesitos “Atuação da 
Secretaria” (100%); “Seguran-
ça” (100%); “Estrutura física” 
(97%) e “Programação do even-
to” (97%). O Jantar de Abertura 
também recebeu 100% de apro-
vação na pesquisa.

Espaço de negócios
Os suinocultores e exposi-

tores realizaram grandes negó-
cios durante a feira. Conforme 
aponta a pesquisa, 9% das em-
presas venderam acima de R$ 
100 mil. Nos outros estandes, 
as vendas de produtos foram 
nos valores de até R$ 100 mil 
(3% dos entrevistados); R$ 80 
mil (3%); R$ 60 mil (6%) e R$ 
20 mil (20%). As demais em-
presas aproveitaram o espaço 
para fazer contatos relevantes, 
apresentar seus serviços para 
os suinocultores e concretizar 
negócios posteriores.

• 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

2018, ano de Suinfest!

Por que participar?
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“O meu pai sempre foi minha inspiração para 
querer dar início aos trabalhos na suinocultu-
ra, pela sua dedicação e exemplo de profissional. 
Hoje, a mulher tem mais autonomia, liberdade 
de expressão, já consegue assumir um lugar di-
ferente na sociedade, com novas possibilidades e 
responsabilidades, dando voz ativa ao seu senso 
crítico sendo algo extremamente importante na 
suinocultura onde exerce cada vez mais o papel de 
protagonista. Apesar das suinoculturas ainda se-
rem ocupadas predominantemente por homens, 
mulheres já são líderes nos mais diversos setores 
e provam que gênero não impede o sucesso em 
nenhum aspecto. Entretanto, preconceitos ainda 
dificultam essa jornada e um dos grandes desafios 
das mulheres na atualidade é justamente superá-
-los e também conciliar a vida profissional com a 
vida pessoal, pois temos esse perfil multitarefa, 
conseguimos pensar em casa, na família, na saú-
de e no trabalho ao mesmo tempo. É fundamen-
tal acreditar que somos capazes de nos tornarmos 
grandes líderes e que podemos atuar em qualquer 
área, afinal, não existe profissão feminina e pro-
fissão masculina”.

Paula Campos
Produtora de suínos associada

“Em um ramo predominante mas-
culino, é gratificante poder represen-
tar a mulher à frente do negócio.  Nós 
temos um jeito de observar e analisar 
diferente, fazendo com que vejamos 
algumas coisas que possam passar ba-
tidas. Somos perfeccionistas, detalhis-
tas e queremos que tudo seja efetuado 
da melhor forma possível. Mas, apesar 
disso, muitas vezes não somos levadas a 
sério e isso torna o trabalho ainda mais 
difícil. No entanto, esse cenário vem 
mudando e tenho certeza que nós só te-
mos a acrescentar para o crescimento 
da suinocultura”.

Paloma Duelle
Produtora de suínos associada

A força delas
Dia Internacional da Mulher
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“As mulheres têm hoje, na sui-
nocultura, uma grande oportuni-
dade, devido a sua capacidade de 
visão sistêmica, de inovação, de 
criatividade e de empreender. Nós 
hoje, conseguimos, por meio desses 
atributos, alcançar algumas lacunas 
que antes estavam em aberto nesse 
mercado do agronegócio nacional 
e na suinocultura, que é um setor 
que vem crescendo cada vez mais no 
Brasil. Percebo que nossos desafios 
são inerentes aos de todo profissio-
nal frente às mudanças tecnológicas 
e econômicas do nosso Brasil em 
qualquer ramo de atividade. O dife-
rencial é a forma como enfrentamos 
essas situações: agregamos uma fle-
xibilidade e adequação a situações 
do dia a dia, além da capacidade de 
atentar cada vez mais para as neces-
sidades do público consumidor e de 
seus desejos”.

Lívia Machado
Diretora de projetos e marketing da ABCS

“Embora não seja muito discutido pela 
sociedade, ainda existem muitos desafios a 
serem vencidos por nós, mulheres, quando 
o assunto é empreendedorismo. Em nossa 
luta diária, sofremos preconceitos diversos 
da sociedade. Precisamos acreditar mais 
em nós mesmas e vencer este preconceito 
com trabalho, criatividade e força, mos-
trando o nosso valor. Afinal, ter um empre-
endimento ou ocupar cargos de liderança 
em empresas ou instituições como a Assu-
vap, também é papel da mulher. Cabe a nós 
lutarmos sempre!!! Nosso trabalho deve ser 
constante!!!”.

Patrícia Morari Mendes
Diretora de meio ambiente da Assuvap

A força delas Nossa homenagem 
às mulheres
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A Semana Nacional da Carne 
Suína (SNCS) de 2017 conclui sua 
campanha com crescimento de 
vendas comprovado nas quatro 
redes de varejo participantes: 
Comper, Grupo Pão de Açúcar, 
Oba Hortifruti e St. Marche. O 
resultado positivo reforça a efe-
tividade da estratégia da ABCS 
em ampliar a oferta da proteína 
no mercado interno, oportu-
nizando benefícios diretos aos 
produtores de suínos. 

Realizada em quase 600 lo-
jas distribuídas em 18 estados, a 
SNCS ampliou sua atuação para 
diferentes segmentos, dando ori-
gem a campanhas inéditas com 
viés educativo e maior oferta de 
carne suína para públicos distin-
tos. Além disso, a ABCS desen-
volveu uma metodologia exclusi-
va de treinamento para cada rede, 
capacitando cerca de 1.800 pro-
fissionais do varejo em 54 ações. 

O GPA, maior grupo de vare-
jo do Brasil, trabalhou com 36 
opções de carne suína nas gôn-
dolas. De acordo com balanço 
divulgado pela rede, a bandeira 
Pão de Açúcar registrou cresci-
mento de 22% e o Extra de 20%, 
em comparação com a campa-
nha realizada em 2016. O resul-
tado foi avaliado de maneira po-
sitiva pelo gerente comercial do 
GPA, David Buarque.  

Já o St. Marche, maior rede 
de supermercados premium em 
números de lojas, apresentou 
crescimento de 143% em vendas 
e 174% em volume, comparado 
ao primeiro trimestre de 2017. 
Fabiana Farah, coordenadora 
de perecíveis da Rede St. Mar-
che, afirma que a parceria com a 
ABCS despertou o cliente para a 
carne suína nas lojas. 

A rede Oba Hortifruti, refe-
rência do segmento no país, re-
gistrou, nas lojas de São Paulo, 
80% de crescimento nas vendas 
de carne suína em relação a cam-
panha do ano anterior. O dire-
tor comercial da rede, Francisco 
Homsi, explica que mesmo com 
os produtos em oferta houve um 
aumento de geração de caixa. 
“Participar da SNCS foi um mar-
co porque ressignificou a forma 
como entendemos e comerciali-
zamos a carne suína”, avalia.

O Comper, que faz parte da 
maior rede de supermercados 
do centro-oeste, registrou um 
aumento de 10% nas vendas 

em relação ao mesmo período 
de 2016. O diretor-comercial 
nacional de perecíveis da rede, 
Daniel Watanabe, diz que esse 
resultado é reflexo dos treina-
mentos realizados e todo su-
porte durante a campanha. 

A SNCS é uma iniciativa da 
ABCS, em parceria com o Sebrae 
Nacional e o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), e conta com o apoio 
da ABPA, Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), Se-
cretaria de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo e 
da Embrapa Suínos e Aves.

Fonte: ABCS

Semana Nacional da 
Carne Suína impacta a 
suinocultura brasileira
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Site da Assuvap e 
Coosuiponte tem número 
elevado de acessos

Portal alcançou a 
marca de mais de 

90.000 acessos aos 
conteúdos em 2017

A Assuvap e a Coosuiponte 
possuem o site www.assuvap.
com.br que traz várias facilida-
des aos seus associados e coo-
perados. Para quem quer acessar 
reportagens – e se informar das 
principais novidades do setor –, 
acompanhar a BSim (Bolsa de 
Suínos do Interior de Minas), 
aprender novas receitas de carne 
suína, ficar por dentro dos even-
tos das entidades ou mesmo 
agendar suas compras na Coo-
suiponte, pode fazer tudo isso 
no conforto de sua casa. 

Tantas funções assim, rende-
ram ao site a marca de mais de 
90.000 acessos aos conteúdos 
durante o ano de 2017, sendo a 
maioria dos cliques executados 
por suinocultores, gerentes de 
granjas e profissionais do setor. 
Por mês, 7.500 pessoas con-
sumiram os artigos publicados 
pelas entidades, fazendo valer a 
missão de difundir informações 
e fortalecer a classe.

O portal é uma das várias fer-
ramentas disponibilizadas ao 

público. Além dele, as institui-
ções contam com esta revista, 
de periodicidade bimestral, um 
boletim online semanal (en-
viado ao e-mail de todos os 
profissionais cadastrados nas 
entidades) e as redes sociais 

(Facebook, Instagram), que al-
cançam milhares de pessoas a 
cada mês.

Então, se você precisa se in-
teirar das novidades da suino-
cultura do Vale do Piranga, já 
sabe onde encontrar.



20 Assuvap  .  Coosuiponte

Rua Euclides da Cunha, 71
Centro - 35.430-033
Ponte Nova - Minas Gerais

www.assuvap.com

/assuvap.coosuiponte

@assuvapcoosuiponte

@Assuvap

(31) 3819-3900


