
Ano 2  .  Ed 05  .  Mai/Jun 2018

rev
ist

a

 Em julho, Ponte Nova torna-se  
a capital da suinocultura 

independente





Ponte Nova, 24 de julho de 2018. As portas do  
Babilônia Centro de Eventos se abrem. Por elas, pas-
sam suinocultores e profissionais do setor, de dife-
rentes lugares do país, em busca de conhecimen-
to, inovação e crescimento. É o primeiro dia da 10ª 
edição da Suinfest, a Feira Mineira de Suinocultura. 
Palestras com renomados estudiosos, debatendo as 
transformações da suinocultura nesta era da infor-
mação e uma feira com cerca de 50 empresas expo-
sitoras são alguns dos atrativos que fazem reunir os 
mais de dois mil visitantes. 

A pouco menos de um mês para este dia chegar, já 
podemos imaginar a estrutura de um espaço propício 
ao desenvolvimento tomando forma. Pessoas tro-
cando conhecimentos, fazendo a Suinfest acontecer. 
Um prefácio. Mas sabemos, pelos feitos das edições 
passadas guardados em nossas memórias, que a 10ª 
edição, este dia 24 de julho, tem tudo para entrar na 
história da suinocultura do Vale do Piranga.

E para que os visitantes aproveitem ao máximo 
os dois dias de seminários e feira de expositores des-
te grande evento, nesta edição da Revista Assuvap e 
Coosuiponte, dispomos de um guia com todas as in-
formações necessárias para uma experiência única: 
conhecer o que há de mais atual no mercado, fazer 
contatos relevantes e, principalmente, efetuar bons 
negócios.

As páginas seguintes também trazem informa-
ções valiosas do mercado suinícola. Após a greve dos 
caminhoneiros que paralisou o país, entenda como 
vem reagindo o comércio interno e externo da pro-
teína, as perspectivas para o futuro e as incertezas e 
oportunidades que nos cercam. Além disso, conheça 
as ações da Assuvap para colocar fim ao momento de 
crise de desabastecimento de insumos nas granjas.

Nos últimos meses, comprovamos o tamanho da 
importância da nossa união, passando pelos mo-
mentos incertos com maestria, planejando as gran-
des ações futuras. E nesse meio tempo, realizamos 
cursos de educação ambiental, palestras com empre-
sas parceiras e eventos relevantes para o crescimento 
do setor. Tudo registrado nas páginas seguintes.

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo
Presidente da Assuvap
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O Banco do Brasil anunciou a 
prorrogação de custeio e investi-
mento para atender produtores 
de suínos e aves. O interessado 
pode, agora, estender por dois 
anos o contrato de custeio. No 
caso das operações de investi-
mento ou de custeio já prorroga-
do, o produtor tem um ano adi-
cional ao final da parcela adiada. 

A medida abrange prestações 
vencidas ou vincendas até o dia 
31 de dezembro deste ano e as  

Cadastro 
Ambiental Rural 
(CAR) será 
prorrogado até o 
fim do ano

O prazo para que os produ-
tores, proprietários ou possei-
ros incluam seus imóveis rurais 
no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) – que se encerraria em 31 
de maio – foi prorrogado para 31 
de dezembro de 2018. A decisão 
já foi publicada no Diário Oficial 
da União. 

O cadastramento é gratui-
to e deve ser feito junto ao ór-
gão responsável. Para realizar a  

taxas de juros serão analisadas de 
acordo com cada contratação. O 
produtor interessado deve pro-
curar a sua agência do Banco do 
Brasil para requerer o benefício.

A novidade foi repassada aos 
suinocultores do Vale do Piranga 
através de uma palestra realizada 
pela Assuvap, no dia 26/4, com 
o gerente do Banco do Brasil de 
Ponte Nova, Célio Pereira, onde 
compareceram dezenas de pro-
dutores na sede da associação.

Produtor pode prorrogar custeio e 
investimento obtidos no Banco do 
Brasil

Mapeamento de 
processos nas 
organizações

O mapeamento de processos 
é fundamental para alcançar-
mos os objetivos da empresa, 
pois com ele conseguimos:

•Definir visivelmente as  
falhas;

•Instituir a melhoria  
contínua;

•Realizar os ajustes quando 
necessário;

•Identificar os gargalos;
•Definir os responsáveis 

pelas etapas, atividade, 
processo;

•Estimar os recursos ne-
cessários, mão de obra, 
insumos ;

•Estimar tempo de ações;
•Definir os procedimentos 

padrões da gestão e do 
operacional, checklists;

•Definir e revisar funções, 
responsabilidades e auto-
ridades;

•Definir as atividades que 
necessitam registro crian-
do formulários padrões;

•Eliminar o re-trabalho 
para otimizar o tempo 
disposto.

Fonte: www.mineiros.com, 23 de maio 
de 2018 – 17:24h

inscrição, o proprietário deve 
consultar o site oficial ou entrar 
em contato com o órgão ambien-
tal competente do Estado em que 
se localiza o imóvel rural. 

No caso dos imóveis situados 
em Minas Gerais, a elaboração e 
retificação de cadastros devem 
ser feitos por meio do Módulo de 
Cadastro do SICAR Nacional, que 
pode ser obtido na página http://
www.car.gov.br/#/baixar

O CAR é um registro públi-
co para integrar as informações 
ambientais referentes à situ-
ação das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e é requisi-
to obrigatório para a obtenção 
de créditos, financiamentos, 
licenças e autorizações para a  
manutenção das propriedades.

4 Assuvap  .  Coosuiponte



Associados  
participam de  
palestra sobre a IN-14

Mais de 40 suinocultores e profissionais do  
setor compareceram ao evento

A Assuvap está acompanhando de perto os des-
dobramentos da implantação da Instrução Norma-
tiva número 14 (IN-14) na suinocultura e realizou 
um bate-papo sobre o tema com os seus associa-
dos, no dia 24/5. O objetivo foi esclarecer as dú-
vidas mais recorrentes, diante da proximidade da 
vigência dessa legislação. Alexandre Oliveira, au-
ditor fiscal agropecuário, e o professor do departa-
mento de zootecnia da UFV, Gabriel Rocha, foram 
os responsáveis pelo direcionamento da palestra.

De acordo com Oliveira, a iniciativa foi passar 
para o produtor rural as implicações práticas do 
que a implicação legal apresenta. “Basicamente, 
são as mudanças que ele [suinocultor] vai ter que 
fazer no seu processo produtivo, para que ele con-
siga atender minimamente os critérios que estão 
definidos em relação aos proce-
dimentos de limpeza e homoge-
neização da mistura”, explica o 
auditor fiscal. 

O evento foi realizado após 
a Bolsa de Suínos do Interior de 
Minas – BSim, onde foi definido 
o preço do suíno da semana e de-
batido o tema “Matriz de ajuste 
na Suinocultura Brasileira em 
2018”.

Entenda a IN-14
A IN-14, comunicada em 06 de 

julho de 2016 pelo Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), veio para subs-
tituir a IN-65 (2006), e trata-se 
de um regulamento técnico para 
adequar o uso de medicamentos 
(em especial os antimicrobianos 
e antiparasitários) em produ-
tos destinados a alimentação de  
animais de produção.

No QR Code abaixo, assista a palestra 
completa pelo seu celular! 

Para utilizar, ligue a câmera do seu celu-
lar e aproxime-a do código. Quando o link for 
identificado, acesse a página sugerida; ou en-
tre diretamente: https://www.youtube.com/
channel/UCzwbESUI0no83TSnjWvhwZw
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Neste ano, a Suinfest completa 18 anos e chega a 
sua 10ª edição. O evento será realizado na cidade de 

Ponte Nova/MG, nos dias 24 e 25 de julho, e re-
ceberá renomados palestrantes para debater 

os principais temas do setor, reunindo te-
oria e prática em um só espaço.

Além dos seminários, o evento tem 
dois dias de feira para os produtores 
conhecerem as novidades tecnológi-

cas, as inovações do mercado e fica-
rem frente a frente com o futuro 
da suinocultura. O tema deste 
ano será "As transformações na 
era da informação: conectar-se, 
entender, agir e vencer".

A programação qualificada, 
a presença em peso dos suino-
cultores, profissionais do setor 
e a participação efetiva das prin-

cipais empresas fornecedoras 
do setor, concedem à Suinfest o 

status de maior feira suinícola do  
estado de Minas Gerais.

A maior feira da  
suinocultura mineira

2  

DIAS DE 
SEMINÁRIOS

Modernidade e 
informação 
batendo na 

sua porta

CERCA DE

60
EXPOSITORES

ASSOCIATIVISMO 
E 

COOPERATIVISMO

OPORTUNIDADE 
DE 

NEGÓCIOS

+ DE    

2000 

PARTICIPANTES
 

DE MAIS DE 
10 ESTADOS

 

DIFERENTES

2
 
DIAS DE FEIRA

 

SUINÍCOLA 

24/07  - Feira e seminário
25/07  - Feira e seminário
26/07  - Jantar de encerramento

Programação
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Suinfest no 
maior polo de 
suinocultura 
independente do 
Brasil

Maior polo de suinocultu-
ra independente do país, o Vale 
do Piranga abriga mais de 80 
mil matrizes. A atividade na re-
gião gera, anualmente, 300 mil 
toneladas de carne, cerca de 5 
mil empregos diretos e 25 mil  
indiretos. 

Representando este polo da 
suinocultura nacional, a Suin-
fest, realizada pela Assuvap e 
Coosuiponte, tem se consolida-
do como evento de bons negó-
cios e riqueza de informações, 

Empresas que, até o 
fechamento desta edição, 
já confirmaram presença 
no evento:

contribuindo para que produto-
res desenvolvam ainda mais o 
seu empreendimento e a ativi-
dade na região. 

Ao lado, conheça todas as 
empresas confirmadas na fei-
ra de expositores, até o fecha-
mento desta edição. Nas pági-
nas seguintes, veja nossas dicas 
para aproveitar ao máximo a 10ª  
edição da Suinfest!

Agroceres Multimix 
Agroceres PIC 
Agrozootec 
Asapom 
Bayer 
Biomin 
Bretanha 
Choice Genetics 
Comercial Bueno 
DB Genética Suínos 
De Heus 
Farenzena 
Farmabase 
Fatec/Trouw Nutrition 
Garavini 
Hipra 
Indukern  
Max Agro 
MCassab 
MSD 
Nutreminas 
Nutritec 
Ouro Fino 
Patense 
Polinutri 
Sanphar 
Sauvet 
Schippers 
Sicoob União 
Supremo 
Touch Comp 
Uniquímica 
Vaccinar 
Vetoquinol  
Virbac 
Vitamix  
Zoetis.
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Alvimar Lana e S. Jalles
Graduou-se em Medicina Veterinária pela Uni-

versidade Federal de Viçosa-MG e, desde então, 
atua na assistência técnica e gestão de informação 
em suinoculturas independentes. Idealizador da 
pesquisa de oferta de animais ao mercado, atual-
mente é o coordenador do projeto BSim – Bolsa de 
Suínos do Interior de Minas. Além de consultorias 
para suinoculturas, é o responsável técnico da Su-
permix Nutrição.

Jandir Pilotto
Graduado em Medicina Veterinária pela Univer-

sidade Federal de Pelotas (UFPEL), possui MBA em 
Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e é mestre em Ciência Animal com ênfase em 
Suínos pela UFPEL. Atua no ramo da suinocultura 
há mais de 25 anos, com passagens pela Agroceres 
PIC e Elanco Saúde Animal.

Jurandi Soares Machado
Formado em Medicina Veterinária, mestre em 

Desenvolvimento Rural e Planejamento Governa-
mental. Atuou como consultor, analista de mer-
cados agrícolas e de cenários prospectivos. Já foi 
gerente de granja suína, membro do Planejamen-
to Estratégico da Sadia AS, funcionário do Insti-
tuto de Planejamento e Economia Agrícola do Es-
tado de Santa Catarina – CEPA-SC e da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento de Santa Catari-
na. Além disso, trabalhou na ABPA; atualmente, é  
sócio-proprietário da empresa 7FLUIR Consultores.

José Henrique Piva
Diretor técnico da Agroceres PIC-USA, gradu-

ado em Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). No Brasil, acumulou ex-
periência atuando na Agroceres PIC como Gerente 
da Granja Núcleo e Gerente de Produção até tor-
nar-se Diretor de Operações. Já atuou para a PIC 
México e PIC Europa. Dada à sua enorme experi-
ência, tornou-se uma forte referência tanto para a 
PIC quanto para a comunidade técnica mundial de 
carne suína.

Demétrio Magnoli
Colunista da Folha de São Paulo e comentaris-

ta de política e assuntos internacionais da Globo 
News. Além disso, é integrante do Grupo de Aná-
lises de Conjuntura Internacional (GACINT) da 
Universidade de São Paulo – USP. É considerado 
uma das principais referências para assuntos sobre 
cenários sociopolíticos e político-econômicos no 
Brasil.

Geraldo Alberton
Graduado em Medicina Veterinária pela Uni-

versidade Federal do Paraná (1990), mestre em Ci-
ências Veterinárias pela Universidade Federal do 
Paraná (1996) e doutor em Medicina Veterinária 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho (2000). Alberton ingressou como pro-
fessor em 1993, atuando no ensino da Graduação 
e Pós-graduação. Na área de pesquisa, atua com  
sanidade suína.

Programação Seminário

02
Palestra

01
Palestra

03
Palestra

Desafios da suinocultura na era da 

informação: gestão baseada em fatos 

ou opiniões e mitos?

Palestrante: Alvimar Lana S. Jalles 

Modelos de negócios da suinocultura 

brasileira, suas características, 

mercados, objetivos e dinâmica.

Palestrante: Jurandi Soares Machado 

Um ciclo que se encerra a luz 

da mudança.

Palestrante: Demétrio Magnoli 

Comentarista da Globonews e Folha 

de São Paulo.

02
Palestra

01
Palestra

03
Palestra

Caminhos da produção animal após 

a IN14: antibióticos e outros desafios.

Palestrante: Dr. Geraldo Alberton

Como minimizar os impactos da 

crise na Suinocultura.

Palestrante: Jandir Pilotto 

“Tendências da suinocultura mundial 

e suas relações com a brasileira.”

Palestrante: José Henrique Piva

Painel 1: 

Cenários de 

um futuro 

que já 

chegou.

24 | Julho 
Terça, 
13h às 18h

Painel 2:  

Desafios da 

Suinocultura 

em um 

mundo 

conectado.

25 | Julho 
Quarta, 
13h às 18h

Realização:

Apoio:Patrocinadores Ouro: Patrocinadores Prata:
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 Visitante
Guia do

da A edição deste ano vem cheia de novidades 
e opções para os visitantes. Para aproveitar 

ao máximo tudo o que a feira tem a 
oferecer, fique ligado nestas dicas valiosas 

que a nossa equipe preparou!

Dicas para os visitantes
• Chegue com antecedência, 

conheça a cidade e sua 
infraestrutura;

• Saiba como se deslocar até o 
local da Suinfest;

• Verifique no mapa da feira a 
localização do estande de cada 
fornecedor; o mapa estará 
disponível em breve no site  
www.assuvap.com

• Procure saber quais são as 
empresas expositoras e o que 
elas têm a oferecer;

• Anote dados importantes dos 
fornecedores para que você 
faça os melhores negócios!

• Não se esqueça de participar 
do seminário da Suinfest. São 
dois dias de programação rica 
em conteúdo. Confira ao lado!

Estrada
Para os visitantes que vierem 

de Belo Horizonte, Ponte Nova 
fica cerca de 180 km de distân-
cia. O melhor caminho é pas-
sando pelas cidades de Itabirito, 
Cachoeira do Campo, Ouro Preto 
e Mariana.

Hotel
Mais de 90% dos visitantes 

que vêm de outras cidades e es-
tados fazem reservas nos hotéis 
de Ponte Nova com antecedên-
cia. Para não ficar de fora, ante-
cipe sua reserva! A feira será nos 
dias 24 e 25 de julho.

Localização da feira
A 10ª Suinfest será realizada 

no Babilônia Centro de Even-
tos. O endereço é: Rua da Cerâ-
mica, 160, bairro Cerâmica, em  
Ponte Nova. 

Outras informações, ligue para a Assuvap pelo número 
(31) 3819-3900 ou acesse o site www.assuvap.com

Foto: Agência CNT
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Greve dos 
caminhoneiros:  
11 dias de mudanças na 
rotina da suinocultura

Nos bastidores, instituições suinícolas atuaram 
diretamente na liberação das rodovias

A greve dos caminhoneiros durou 11 dias, 
tempo suficiente para gerar uma crise no abaste-
cimento em todo o país e falta de produtos essen-
ciais para o funcionamento da sociedade, como 
gás de cozinha, combustível, alimentos e quero-
sene nos aeroportos. Na suinocultura, o bloqueio 
das principais rodovias do país refletiu na defici-
ência de insumos e produtos e colocou em risco 
toda a atividade.

Passado o período mais turbulento, na tarde 
de 30/5 e na manhã de 31/5, quem viajou nas prin-
cipais rodovias mineiras encontrou o fluxo de 
caminhões normalizando. Trechos importantes 
para o escoamento de insumos 
e abastecimento das granjas 
do Vale do Piranga foram li-
berados após atuação da As-
suvap. Em um trabalho con-
junto com a Polícia Militar de 
Minas Gerais, ABCS, CNA e 
Faemg, as instituições inter-
cederam junto ao governo 
do Estado, que pronta-
mente atendeu à deman-
da e atuou para liberar as 
estradas, ciente da impor-
tância da atividade suiní-
cola para a região. 

Esta ação foi fundamen-
tal para o retorno à 
normalidade do es-
coamento de insu-
mos e da rotina das 
granjas. Mas, apesar 
da resposta positiva 
da atividade nos dias 
seguintes à greve, o 
período de paralização refletiu di-
retamente na produção, no mer-
cado e exportação do produto. Na 

região do Vale do Piranga, o plantel de aproxima-
damente um milhão de suínos ficou à mercê dos 
insumos estocados. Não suficientes, parte dos 
animais ficaram sem alimentação; alguns pro-
dutores relataram quadro de morte de suínos em 
suas granjas. A situação causou transtornos para 
suinocultores em todo o país.

“Como já vínhamos de um período de baixa 
lucratividade, estávamos trabalhando com es-
toques baixos”, relata o suinocultor João Leite. 
“Essa greve nos pegou de surpresa e ninguém 
tinha insumos para muito tempo. Outro proble-
ma é que parou a saída de animais e a granja não 
para de funcionar. Leitões continuam nascendo e  
ficamos sem lugar de colocar animais”, conta.

Acordado o fim da 
greve entre governo e 
grevistas, a Assuvap e 
instituições parceiras 
se mobilizam para a 
liberação das estradas;

Paralisações em 
Urucânia e Itabirito 
também foram 
dispersadas;

Nos dias seguintes, 
caminhões já 
circulavam pelas 
rodovias para 
normalizar o 
abastecimento das 
granjas.

Na tarde de 30/5, as principais 
vias mineiras (BR-262, 
BR-040, BR-381), antes 
ocupadas, estavam 
desbloqueadas pela polícia;

ABCS, CNA e Faemg, 
em conjunto com a 
Assuvap, acionam a 
Polícia Militar e o 
governo do Estado;

1.

2.

4.

5.

3.

Confira passo a 
passo a atuação da 

Assuvap

Foto:Jonas Pereira/Agência Senado
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Durante o período de crise e a 
escassez de medidas a serem to-
madas, a solidariedade veio para 
amenizar as perdas. “Os poucos 
produtores que tinham insu-
mos nos estoques, emprestaram 
para outros que não tinham”, 
comenta Leite. “Nós somos um 
grupo coeso, amigos de longa 
data e cooperamos na medida do 
possível. Aconteceu de muitos 
fazerem ração sem soja, colocar 
metade de comida no co-
cho. Não tinha muito o 
que fazer. Foi no Brasil 
todo”, explica.

Nesse processo, a Coosui-
ponte mostrou-se, mais uma 
vez, efetiva para manter o 
abastecimento de produtos nas 
granjas. A cooperativa alte-
rou sua política para adaptar ao 
momento de crise, regulando a 
quantidade de produtos pedidos 
por cada cooperado para um nú-
mero aproximado do consumo 
semanal de cada granja. Des-
sa forma, foi possível atender o 
maior número de cooperados. 

De acordo com o gerente ge-
ral, Júlio Márcio Natali, a coo-
perativa teve outro papel im-

portante: “o de avisar aos 
cooperados sobre a si-

tuação, deixando-os 
sempre a par das 
decisões e das in-
formações mais 
relevantes”. 

Acordado o fim da 
greve entre governo e 
grevistas, a Assuvap e 
instituições parceiras 
se mobilizam para a 
liberação das estradas;

Paralisações em 
Urucânia e Itabirito 
também foram 
dispersadas;

Nos dias seguintes, 
caminhões já 
circulavam pelas 
rodovias para 
normalizar o 
abastecimento das 
granjas.

Na tarde de 30/5, as principais 
vias mineiras (BR-262, 
BR-040, BR-381), antes 
ocupadas, estavam 
desbloqueadas pela polícia;

ABCS, CNA e Faemg, 
em conjunto com a 
Assuvap, acionam a 
Polícia Militar e o 
governo do Estado;

1.

2.

4.

5.

3.

Durante o período de 
desabastecimento de 

produtos, Coosuiponte 
ajustou sua política 

para atender ao maior 
número de cooperados

Foto:PRF
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Um panorama para compreender o comércio 
internacional da carne suína brasileira

Equilíbrio, a palavra chave para se definir o 
mercado. Harmonia entre produção, consumo in-
terno e volume de vendas ao exterior. Em tese, a 
fórmula parece simples. Mas não é. Quando fala-
mos em economia, são muitas as variáveis e os as-
pectos que se deve levar em consideração. É uma 
engrenagem complexa, que se resolve a longo 
prazo. Molda-se de acordo com as respostas que 
recebe, aplicada pela regra de Isaac Newton que 
diz toda ação ter uma reação. E quando a economia 
do país exprimir sinal de mudança, a engrenagem 
precisa se adaptar. 

Em qualquer negócio, o que temos é um equi-
líbrio dinâmico. Quando se produz mais do que 
se consome, o resultado lógico para encontrar a 
harmonia é a exportação. Até então, vem dando 
certo, mas precisou se adequar a cada momen-
to. Em 2015, o país exportava 550 mil toneladas 
de carne suína por ano. Ou seja, em tese, essa 
era a ponta do iceberg da produção, a “sobra”  

da subtração entre tudo o que foi produzido e o que 
foi consumido internamente.  Foi o fator harmô-
nico. Caso não houvesse, o preço do produto en-
traria em queda livre até que encontrasse, enfim, 
um ponto de acomodação no mercado.

Em 2016 e 2017, o vento tomou novos rumos. 
Das 550 mil toneladas do ano anterior, a exporta-
ção do Brasil avançou para cerca de 700 mil tone-
ladas em 2016, número que se manteve neste pa-
tamar em 2017, conforme tabela 1 elaborada pela 
Bolsa de Suínos do Interior de Minas (BSim).

Em 2018, caminhamos para uma nova mu-
dança. Mas, dessa vez, o país precisa se adaptar 
para encontrar o equilíbrio entre produção, con-
sumo e exportações, o que preocupa produtores  
brasileiros. A grande importadora do nosso pro-
duto, a Rússia, suspendeu suas compras em  
novembro de 2017: ou seja, um volume que  
corresponde a quase 40% dos volumes  
embarcados no ano passado. Produzimos o  
suficiente para receber essa demanda, que agora 
não temos mais. 

Exportações: a ponta do 
iceberg da produção
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De acordo com o relatório do CEPEA, desde en-
tão, o setor buscou alternativas para escoar a pro-
dução e diminuir o impacto no mercado interno. 
Nesse cenário, segundo o relatório, de novembro/17 
a maio/18, o Brasil quintuplicou seus embarques à 
China, indo de 2,84 mil toneladas para 14,02 mil 
toneladas. O gigante asiático é o maior importa-
dor de carne suína do mundo e, em 2016, o 
Brasil foi responsável por 5,6% da pro-
teína suína importada. Ainda assim, 
não suficiente para suprir o bloqueio 
russo. Um impacto no mercado in-
terno, resultando em maior oferta de 
carne, conforme tabela 2. 

Com o excedente, os pre-
ços do produto precisaram se 
acertar: em janeiro, a BSim 
indicou o valor de R$ 4,20, 

Acompanhamento para atingir 700 mil toneladas de 
carne suína exportada por ano

Mês Total de carne  
por mês

Qt. mensal para  
700 mil ano

Saldo 
do mês

Janeiro 53.720 58.333 -4.613

Fevereiro 42.101 58.333 -16.232

Março 57.165 58.333 -1.168

Abril 39.854 58.333 -18.479

Maio 47.150 58.333 -11.183

Quantidade atual exporta
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já em março e abril, caiu para R$ 3,30, o menor re-
gistrado no ano até agora. 

A possibilidade de renegociação com a Rússia à 
carne suína brasileira apresenta esperança aos sui-

nocultores. No entanto, o cenário ainda 
aponta um excedente. De acordo com o 

coordenador da BSim, Alvimar Jal-
les, a Rússia vem se transfor-

mando em produtora autossu-
ficiente e não deve retomar as 
exportações da carne brasi-
leira nas mesmas proporções  
dos anos anteriores.  

“A solução”, explica  
Jalles,“vem do merca-
do interno: ajuste de 
produção, ajuste de 
consumo”.

Mercado suíno no momento 
pós-greve dos caminhoneiros

Foram 11 dias de greve dos 
caminhoneiros e impacto auto-
mático sobre a produção de fran-
gos – que enxugará a oferta de carne 
– e suínos. Dias de geladeiras vazias 
nas casas dos consumidores e varejo 
prejudicado. Com o acordo entre grevis-
tas e governo e o fim da paralização, a reto-
mada do abastecimento vem como uma onda 
favorável ao mercado suinícola. Após quase 
duas semanas, a engrenagem volta a movimen-
tar e o consumidor aproveita para recompor  
as prateleiras. 

Em um primeiro mo-
mento, o preço do produto 

sobe: a BSim indicou, em 7/6, 
o valor de R$ 4,00. “No segun-

do momento”, explica Jalles, 
“virá a acomodação, onde as ge-

ladeiras estarão completas e os ne-
gócios vão estabilizar; vai se discutir 
um patamar de preço”. No entanto, 

não se sabe ao certo as consequên-
cias da interrupção da distribuição de 

alimentos sobre a produção e a oferta de 
animais ao mercado, tampouco como irá re-

agir o comércio internacional. Isso, só o tempo  
e o mercado dirão.
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Com a revogação da Deliberação Normativa 
(DN) 74/2004, substituída pela DN 217/2017 (pu-
blicada no Diário Oficial de MG no dia 08/12/2017), 
a Assuvap se mobilizou para capacitar seus asso-
ciados, gerentes de granjas e profissionais do se-
tor quanto as novas normas de licenciamento am-
biental. 

O primeiro módulo, que ocorreu no dia 18/4, 
no Espaço Interagir, sede da associação, foi sobre 
qualidade do ar, qualidade do solo e qualidade da 
água, enquanto o segundo módulo, realizado em 
16/5, tratou das boas práticas ambientais den-
tro das granjas e formas de utilização dos rejeitos 
provenientes da suinocultura. O próximo evento, 
marcado para dia 15/8, levantará o debate em re-
lação ao licenciamento e multas advindas do não 
cumprimento da legislação, através de um estudo 
de caso.

O curso é ministrado por representantes da 
empresa M&P Engenharia tem como objetivo 
capacitar todos os colaboradores da suinocul-
tura do Vale do Piranga, que irão compreender a 
importância de se adotar boas práticas ambien-
tais dentro e fora das granjas, respeitando as  

legislações ambientais vigentes e o código de con-
duta  de cada empreendimento. 

Um dos palestrantes é o consultor ambiental 
Luís Alberto. Para ele, as palestras têm a impor-
tante função de despertar nos produtores e cola-
boradores a atenção necessária quanto ao mane-
jo da granja e em relação ao órgão ambiental. “O 
curso é uma segurança. É para minimizar qualquer 
risco de estar fazendo alguma coisa errada por falta 
de orientação, para evitar autuação”, explica. 

“No próximo evento, do dia 15/8, vamos bus-
car temas mais técnicos para orientar em um ní-
vel mais elevado. No final desse ciclo, estaremos 
prontos para passar para uma próxima etapa, em 
relação à viabilidade ambiental das instalações”, 
projeta o consultor.

Aplicação no dia a dia
O curso vem recebendo elogios do público, por 

considerá-lo essencial para a rotina nos empreen-
dimentos. Viviane Lanna, gerente da Granja Bom 
Futuro, ressalta que as informações, apesar de pa-
recerem básicas, são detalhes que, às vezes, podem 
passar despercebidos. “Para o funcionário que está 

Assuvap realiza série de 
palestras sobre normas de 
licenciamento ambiental
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na palestra”, diz, “são coisas que 
ele tem que fazer diariamente, 
fica muito mais palpável, mais 
fácil para ele entender. E acho 
que eles entenderam bem. Eu 
trouxe quatro colaboradores da 
minha granja e acho muito inte-
ressante, tenho procurado trazer 
cada vez mais”.

O colaborador da Granja Bela 
Vista, Carlos Alberto, garantiu 
que os conceitos aprendidos fo-
ram aplicados já no dia seguinte. 
“O que foi falado no curso foi bem 
esclarecedor. Amanhã mesmo eu 
já vou levar os aprendizados para 
a granja. Vim no primeiro módu-
lo, no segundo. Eu gosto porque 
sou defensor do meio ambiente”.

Paloma Duelle (Granja Santa 
Rita) também defendeu a im-
portância do curso e completou: 
“A fiscalização hoje está mais 
intensa, então temos que seguir 
cada vez mais o que eles estão pe-
dindo e antecipar o que eles que-
rem. Vamos levar muito conhe-
cimento do curso para a granja,  
com certeza”.
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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

A Agroceres PIC apresentou aos associados da 
Assuvap e aos cooperados da Coosuiponte um pa-
norama completo das novas tendências de tec-
nologia, produção e gestão, no dia 9/5, na sede da 
associação, em Ponte Nova/MG. O evento “Rali 
Tecnologia e Gestão”, da empresa, reuniu cerca de 
40 pessoas para expor conceitos que refletem efi-
ciência zootécnica e econômica das granjas.

Sandro Cardoso, gerente de desenvolvimento 
de negócios da Agroceres PIC, explica que o objeti-
vo do Rali foi trazer para a suinocultura da região, 

informações relevantes para o aumento de produ-
tividade e rentabilidade. “Mostramos o que tem 
acessível do ponto de vista da genética, do que a 
Agroceres PIC está fazendo para aumentar a ren-
tabilidade dos suinocultores, especialmente na 
área de disseminação genética”, diz. 

“Inauguramos uma unidade de disseminação 
de genes em Itabirito”, completa o gerente, “que 
é a unidade de disseminação mais moderna do 
mundo, onde o produtor terá acesso a esse tipo 
de tecnologia com alto status sanitário, com alto 

nível genético dos reprodutores, de 
forma que ele possa competir com 
suinocultura do mundo inteiro”. 

Além de mostrar esse tipo de 
tecnologia, o gerente afirma que o 
evento teve como primeiro destino 
a cidade de Ponte Nova. “A região 
tem uma história com a Agroceres 
PIC”, diz. “A empresa começou em 
Minas Gerais. O suinocultor, aqui, 
tem uma característica muito im-
portante de adoção de tecnologia. 
Ele é pioneiro, quer ter alta produ-
tividade, alta rentabilidade e a his-
tória da PIC se mistura com Ponte 
Nova. Então, para nós, é sempre 
uma prioridade trazer a tecnologia 
primeiro aqui”.

Foram os palestrantes: Amanda 
Siqueira, gerente de serviços técni-
cos da Agroceres PIC, Rodrigo Pai-
va, serviços técnicos da Agroceres 
PIC, Gustavo Lima, especialista em 
crescimento e validação de produ-
tos da Agoceres PIC e Cardoso.

A Assuvap, visando o cresci-
mento da suinocultura regional, 
sempre apoia palestras e eventos 
que têm como objetivo trazer novi-
dades tecnológicas para as granjas.

Rali Tecnologia e Gestão, da 
Agroceres PIC, passa por Ponte Nova
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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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Em reunião realizada pela 
Assuvap, veterinários tiram 
dúvidas sobre alterações na 
emissão de GTA

A Assuvap reuniu médicos veterinários e pro-
dutores de suínos para um importante bate-papo 
com o coordenador de inovação do IMA, Bruno 
Rocha, sobre as alterações de taxas de emissão de 
GTA para aves e, especialmente, suínos. O evento 
aconteceu no dia 22/5, no Espaço Interagir, sede 
da associação; logo após, ocorreu a Bolsa de Su-
ínos do Interior de Minas – BSim, que definiu o 
preço do produto na semana.

O público se mostrou participativo durante 
toda a palestra, realizando perguntas 
ao emissor e trocando conhecimento 
sobre o assunto. Segundo Rocha, o en-
contro foi, principalmente, para ex-
plicar o porquê da alteração das taxas. 
“Essa alteração foi discutida junto à 
iniciativa privada”, pondera, “quem 
liderou as negociações foi a FAEMG e 
isso foi encaminhado para o governo 
do Estado para que se tornasse lei”. 

Rocha explica que esse recolhi-
mento das taxas será revertido a um 
fundo de defesa sanitária do setor 
produtivo. “Ele [fundo] está sendo 
criado para que o estado tenha capital 
reservado para ser revertido, no futu-
ro, para o próprio produtor rural. Esse 
fundo será administrado por uma co-
missão de entidades privadas com o 
propósito de ressarcir o produtor no 
caso de um abate sanitário de animais, 
por exemplo. Então, em uma ocorrên-
cia em que o IMA precise atuar, aquele 
produtor que contribua para o fundo, 
poderá requerer a restituição de uma 
futura perda”, explica o coordenador.

A alteração foi publicada no Diário 
Oficial no dia 29 de dezembro 2017, 
mas só passou a valer 90 dias após a 
publicação, ou seja, no final de mar-
ço. De acordo com Rocha, nos últimos 

anos, os médicos veterinários recebiam o bloco 
de emissão de GTA sem a necessidade de paga-
mento no ato. Com a alteração, a cada emissão de 
GTA, será necessário que se faça o recolhimen-
to dessa taxa. Mas, segundo ele, quando o fundo 
– que está em construção – estiver estabelecido 
em Minas – a previsão é para o segundo semes-
tre deste ano –, os médicos veterinários voltarão 
a obter o documento de forma imediata, no mo-
mento da emissão.

Outras informações, www.ima.mg.gov.br
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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
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Entre em campo com carne suína: 
ABCS lança campanha nacional para 
Copa do Mundo

O futebol é uma das maiores 
paixões brasileiras. Em ano de 
Copa do Mundo, o país intei-
ro se une na torcida pelo bom 
desempenho da seleção. En-
trando no espírito esportivo, a 
ABCS lançou campanha nacio-
nal para engajar toda a suino-
cultura e consumidores, com o 
slogan “Entre em campo com 
mais carne suína: Juntos com o 
Brasil”. 

A campanha é promovida via 
redes digitais de várias insti-
tuições suinícolas do país e do 
portal Mais Carne Suína. São 
divulgadas ações com o intui-
to de aproximar todo o setor 
em um momento de celebração 
nacional e incentivar os consu-
midores a aumentar o consumo 
da proteína em suas festivida-
des junto a amigos e familiares, 
unindo duas paixões mundiais: 
futebol e carne suína.

Uma das ações é voltada para 
o público externo, envolven-
do outra grande preferência do 
brasileiro: o churrasco. O Es-
colha Mais realizou um sorteio 
no Instagram, a fim de envolver 

seus seguidores e engajar o pú-
blico a ter maior envolvimento 
com o conceito. 

A promoção contemplou 
dois vencedores com itens es-
senciais para compor um bom 
churrasco para 10 pessoas: 10 
kg de carne suína em cortes di-
versos, camisetas temáticas e 
um kit exclusivo com avental, 
tábua de corte, faca, squeezes e 
materiais informativos sobre a 
proteína. A entrega do prêmio 
aconteceu em 26 de junho, um 
dia antes do último jogo do Bra-
sil na primeira fase, para que os 
ganhadores pudessem aprovei-
tar o momento com muita car-
ne suína.

Outras novidades das redes 
sociais são o bolão realizado 
com base em resultados dos 
jogos do Brasil, das fases se-
mifinais e final da competição, 
onde os três primeiros comen-
tários com o palpite vencedor 
ganharão um kit exclusivo do 
Escolha Mais; a série de posta-
gens com receitas e sugestões 
de petiscos preparados com 
carne suína, ideais para serem 

feitos em dias de jogos; e a dis-
puta de pratos típicos de países 
que irão disputar as partidas e 
que têm a proteína como ingre-
diente principal.

Além da comunicação em 
redes sociais, a ABCS desen-
volveu um folder de receitas 
de petiscos para serem prepa-
rados durante a Copa do Mun-
do e enviou exemplares para 
associações afiliadas, produ-
tores contribuintes do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Suinocultura (FNDS) e Em-
presas Amigas da Suinocultura 
para distribuírem e divulgarem 
a carne suína.

A diretora de Projetos e 
Marketing da ABCS, Lívia Ma-
chado, explica que a campanha 
foi preparada para ampliar as 
oportunidades da carne suí-
na em um momento em que 
o Brasil se une na torcida pela 
seleção. “Elaboramos uma es-
tratégia de envolvimento e 
promoção da proteína que atin-
girá consumidores e também os 
integrantes da cadeia”, afirma.

Fonte: ABCS
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Compra Direta
o novo sinônimo de economia

Na Coosuiponte, adquirir produtos com 
preços baixos nunca foi tão fácil

O que é?
É um serviço da Coosuiponte que possibilita 
que o cooperado adquira maiores volumes de 
produtos a preços mais competitivos 
diretamente dos fornecedores.

Quais as vantagens da Compra 
Direta?
Preço baixo é o diferencial. O cooperado 
adquire preços vantajosos na sua compra, sem 
contar que o produto é entregue diretamente 
na fazenda, sem custos adicionais.

Quais produtos posso adquirir pela 
compra direta?
Todos, dependendo do volume exigido pelo 
fornecedor. 

Como utilizo este serviço?
Envie e-mail para: 
gerencia@coosuiponte.com.br ou ligue 
(31) 3819-3902 e conheça todos os benefícios.
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Rua Euclides da Cunha, 71
Centro - 35.430-033
Ponte Nova - Minas Gerais

www.assuvap.com

/assuvap.coosuiponte

@assuvapcoosuiponte

@Assuvap

(31) 3819-3900


