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Nos dias 24, 25 e 26 de julho, realizamos a 10ª 
edição da Suinfest, palco de informações valiosas e 
de momentos de reflexão. Podemos definir o evento 
como uma tomada de consciência. E, por mais des-
confortável que seja a realidade dos fatos, a tomada 
de consciência é a melhor estratégia diante dessa 
competitividade do mundo corporativo.  

O nosso negócio extrapolou as porteiras de nossas 
fazendas e ganhou o mundo.  Hoje, temos a consci-
ência que, por mais árido que seja o ambiente políti-
co e econômico do nosso país, estamos no caminho 
certo. Caminhos, às vezes tortuosos, são também de 
muita aprendizagem, como o que nos levou à criação 
da Bolsa de Suínos do Interior de Minas – BSim.

Durante a Suinfest, tivemos a oportunidade de 
apresentar essa ferramenta de controle para todo o 
Brasil. Nas páginas seguintes, veremos que a BSim 
está fazendo a leitura do presente para abrir os ca-
minhos do futuro, cada vez mais urgente. O nosso 
encontro reafirmou a necessidade de agregarmos es-
forços e compartilharmos informações. Reafirmou a 
necessidade do esforço de cada parte para fazer um 
todo.

Temos cada vez mais certeza, após a 10ª edição da 
Suinfest, que a evolução de cada um sempre fará a 
história de todos. 

Agradeço a todos que estão fazendo parte desta 
história.

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo
Presidente da Assuvap
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As organizações precisam 
unir forças em prol de um ob-
jetivo comum para manterem-
-se competitivas. Em uma co-
operativa não é diferente, pois 
há a necessidade de uma gestão 
aceita por todos, o que é quase 
impossível, para alcançar um 
posicionamento competitivo fa-
vorável. 

Frente a este cenário, a ges-
tão participativa é recomendá-
vel dentro de uma cooperativa, 
pois com o apoio dos cooperados 
através de um canal de ouvido-
ria, onde se tem um atendente 
ao telefone, um questionário de 
pesquisa quantitativa aplicada 
e visitas nas propriedades com  

entrevista e abordagem de pes-
quisa qualitativa, conseguimos 
garimpar diversas opiniões e 
chegar a um denominador mais 
próximo de um atendimen-
to aplicado às necessidades de 
todos. Essa metodologia apro-
xima-se dos princípios coope-
rativos pelo fato dos associados 
considerarem-se, ao mesmo 
tempo, proprietários e usuários 
da cooperativa, participando di-
retamente das decisões e cola-
borando com melhorias para o 
crescimento da cooperativa e de 
seus associados. 

Júlio Márcio Natali – Gerente 
Geral da Coosuiponte

O Dia C – Dia de Coope-
rar – aconteceu em 30/6 em 
todo o país para demonstrar o 
compromisso das cooperati-
vas brasileiras na busca por um 
mundo mais justo e igual. Em 
Minas, o Dia C é uma iniciati-
va do Sistema Ocemg e, espe-
cificamente em Ponte Nova, 
a data foi comemorada em 
evento realizado na Praça de 
Palmeiras pela Coosuiponte e 
pelo Sicoob.

Durante o evento, houve 

É com pesar que a Assuvap 
e a Coosuiponte receberam, 
em 27 de julho, a notícia do 
falecimento do Sr. Márcio José 
Vieira Martins. Ele foi um dos 
fundadores e o primeiro pre-
sidente da Assuvap, exercen-
do sua função entre os anos de 
1985 e 1988. 

Com uma visão empreen-
dedora, Sr. Márcio atuou com 
maestria, contornando a des-
confiança inicial, fortalecendo 
os laços entre os suinocultores 
e atingindo os objetivos alme-
jados. Através de seu traba-
lho, a Assuvap virou realidade, 
cresceu. E, junto dela, a sui-
nocultura do Vale do Piranga 
amadureceu, tornando-se re-
ferência em todo o país.

Em nome da diretoria e de 
todos os produtores associa-
dos e cooperados, a Assuvap e 
a Cossuiponte agradecem pelo 
seu trabalho exemplar. Um le-
gado que possibilita uma sui-
nocultura cada vez mais ino-
vadora e desenvolvida.

Gestão participativa

Coosuiponte realiza Dia de Cooperar, 
em Ponte Nova/MG

distribuição de pipoca e algodão 
doce, apresentação do Grupo 
Senzala de Capoeira, além de 
brinquedos para crianças, es-
tande para aferição de glicose 
e pressão da população e ser-
viços de tratamento de cabelo 
dos visitantes. As instituições 
também realizaram uma cam-
panha de arrecadação de fral-
das para beneficiar a população 
necessitada. Os donativos fo-
ram entregues para a Paróquia  
São Pedro.
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Carne suína é 
destaque no  
BBC 2018

Ponte Nova recebeu a 13ª edição do principal 
festival gastronômico da região, o Bar, Boteco & 
Cia, realizado pela ACIP/CDL. A Assuvap e a Coo-
suiponte apoiaram este grande evento, funda-
mental para o fortalecimento da carne suína. Os 
nove bares e restaurantes participantes incluíram 
em seus cardápios a receita especial da casa e a 
proteína foi ingrediente principal, junto com ba-
tata doce e queijo.

O BBC prestigiou os estabelecimentos (Espaço 
Caffé, Hakuna Batata, Japa Nobre, Japa Sombre-
ro, Ponte Nova Grill, Sabor de Roma, Tio Patinhas, 
Villa Monteiro e Zero Grau) durante mais de um 
mês. Nesse intervalo de tempo, foi realizado o 
“Prato do Dia” em cada um deles, com direito a 
música ao vivo, diversão e muita carne suína. O 
público teve a oportunidade de experimentar os 
pratos e votar na melhor receita.

O evento de encerramento do festival, a “Sai-
deira”, foi em 25/8, no Parque de Exposições de 
Ponte Nova. 

Mais informações, acesse www.acipcdl.com.br

foto: Facebook BBC/ Foco Noticias

foto: Facebook BBC/ Foco Noticias
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A Suinfest da 
informação...

24 de julho de 2018. Pare-
ce que foi ontem. O dia em que 
a suinocultura brasileira voltou 
seus olhos para o Vale do Piranga. 
Nesta data, e por mais outros dois 
dias subsequentes, o município de 
Ponte Nova/MG tornou-se uma 
espécie de capital nacional da sui-
nocultura independente. E o mo-
tivo foi a realização da 10ª edição 
da Feira Mineira de Suinocultura 
– Suinfest. Grandes nomes e per-
sonalidades do setor se reuniram 
ali, no Babilonia Centro de Even-
tos. Debateram o futuro da ativi-
dade, as transformações que vem 
sofrendo com a chegada da era da 
informação. Conectaram-se entre 
eles e com o mundo, com a suino-
cultura. Entenderam o mercado 
para agir e vencer obstáculos. 

Neste espaço, propício a uni-
ficar teoria e prática, surgiram 
grandes ideias, apresentaram-se 
as novas tecnologias e os concei-
tos que guiam o setor ao futuro. 
Conhecimento e informação: a 
marca da Suinfest. Com uma pro-
gramação rica, entre seminários e 

feira de expositores, o evento le-
vantou questões técnicas. Gestão, 
manejo, tendências de mercado 
e cenário econômico nacional e 
mundial foram apresentadas ao 
público por palestrantes renoma-
dos, que transmitiram a ideia da 
suinocultura como um todo, um 
só corpo composto por cada um 
dos profissionais envolvidos, ca-
pazes de tornar a atividade uma 
realidade. 

A Suinfest foi parte deste pro-
cesso – a suinocultura – que cres-
ce a cada ano. Desde a sua pri-
meira edição, em 2000, o evento 
contribui para o desenvolvimento 
do setor. Ganha corpo. Em 2018, 
aquele dia 24 de julho foi um dos 
que entraram para a história do 
Vale do Piranga, com a abertu-
ra da 10ª edição. Em seu discurso 
inicial, o presidente da Assuvap, 
Fernando Araújo, destacou a força 
da união e comprometimento com 
a atividade: "Só permanecerão os 
persistentes, ousados, com cora-
gem para navegar e contornar as 
correntezas".
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A Suinfest começou sua programação às 14h, com 
o Painel 1 do seminário, intitulado “Cenários de um 
futuro que já chegou”, mas o movimento do públi-
co, entusiasmado e ávido por conhecimento, já era 
notório antes mesmo do portão se abrir. E, quando 
a primeira palestra iniciou, centenas de pessoas já 
estavam acomodadas em seus lugares, prontas para 
receberem as valiosas informações que o doutor 
em Medicina Veterinária, Geraldo Alberton, esta-
ria prestes a passar, em sua palestra “Caminhos da 
produção animal após a IN14: antibióticos e outros 
desafios”.

Na sequência, o mestre em Ciência Animal e 
consultor, Jandir Pilloto, explicou maneiras de se  

minimizar os impactos da crise na suinocultura. 
O palestrante destacou o entusiasmo do público, 
apesar do momento econômico instável do setor, e 
a importância que a busca pelo conhecimento tem 
para o crescimento da atividade.

A terceira e última palestra do dia foi ministrada 
pelo diretor da Agroceres PIC, José Henrique Piva. 
Ele destacou, de forma objetiva, as tendências da 
suinocultura mundial e suas relações com a brasi-
leira. Piva elogiou o propósito da Suinfest: trazer 
novidades e informações para produtores e colabo-
radores que estão diariamente nas granjas. “É um 
evento que agrega bastante, dá o ânimo e o entu-
siasmo que o produtor precisa”, relatou.

Primeiro dia: as tendências da suinocultura

8 Assuvap  .  Coosuiponte



No segundo dia, 
o debate sobre o 
futuro

Ponte Nova, 25 de julho de 
2018. As portas do Babilonia Cen-
tro de Eventos se abrem. Por elas, 
passam suinocultores, fornece-
dores, profissionais e estudantes 
do setor, de diferentes lugares do 
país, em busca de conhecimento, 
inovação e crescimento. O segun-
do dia da Suinfest iniciou com o 
Painel 2 do seminário “Desafios 
da Suinocultura em um mundo 
conectado”. Na primeira pales-
tra, o médico veterinário, Alvimar 
Jalles, discorreu sobre alguns dos 
desafios da suinocultura na era da 
informação, com enfoque na Bol-
sa de Suínos do Interior de Minas 
– BSim. 

Na sequência, o consultor Ju-
randi Machado explanou as carac-
terísticas do modelo de negócios 
da suinocultura brasileira. Em sua 
visão, a palestra foi “oportuni-
dade para discutir os problemas, 
aprender com os erros do passado 
e entender o futuro”. 

Na terceira e última palestra, o 
colunista da Folha de São Paulo e 
comentarista de política e assun-
tos internacionais da Globo News, 
Demétrio Magnoli, fez uma aná-
lise dos cenários sociopolíticos e 
político-econômicos no Brasil e 
no mundo. Ao final, os palestran-
tes participaram de um debate 
intermediado pelo presidente da 
ABCS, Marcelo Lopes.
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Feira de expositores: o 
espaço de negócios

Nos dois dias, a Suinfest contou com uma feira 
que reuniu cerca de 60 expositores e, aproxima-
damente, 2000 visitantes. O clima dinâmico do 
local foi propício para se fazer contatos relevan-
tes. “Notei que muitos suinocultores e profis-
sionais do ramo estavam presentes na Suinfest”, 
disse a associada Magdá Maurícia, proprietária 
da granja do Malhado, completando: “Encontrei 
com muitas pessoas, trocamos ideias, foi muito  
construtivo”.

De acordo com a produtora Paloma Duelli, o 
espaço foi oportuno para fortalecer vínculos com 
as empresas e conseguir novos parceiros. Para o 
suinocultor André Martins, da Fazenda Paraíso, 
“a feira aproxima produtores e colaboradores de 
granjas com as empresas que trazem inovação 
para a suinocultura”.

Na visão dos expositores que participaram de 
uma pesquisa elaborada pela Assuvap, 88,5% afir-
maram que a Suinfest correspondeu ou foi acima 
das expectativas, por negócios concretizados e 
contatos relevantes realizados. Destes mesmos 
expositores, 92% pretendem participar com es-
tandes na próxima edição.

... E dos negócios
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Cerimônia de encerramento 
reúne o setor

Na noite de 26/7, terceiro e último dia da 10ª 
Suinfest, produtores e profissionais do setor 
se encontraram na Cerimônia de Encerramen-
to para confraternizar e celebrar o êxito deste 
grande evento. Durante o cerimonial, foi desta-
que a evolução da Suinfest ao longo dos anos até 
se tornar a maior feira de suinocultura do esta-
do de Minas Gerais e uma das mais importantes  
do país.

“A 10ª Suinfest foi palco de informações va-
liosas e de momentos de reflexão”, avaliou o 
presidente da Assuvap, Fernando Araújo, após 
avaliar a Bolsa de Suínos do Interior de Minas 
(BSim) como parte do ideário associativista. 
“Estamos conectados dentro desta seara global 
e hoje temos esta valiosa ferramenta de contro-
le. A BSim está fazendo a leitura do presente e 
decifrando o futuro próximo. Tomamos consci-
ência que podemos agregar compartilhando os 
nossos dados e fazendo parte deste todo”, disse.

Na oportunidade, o público conheceu o teaser 
da próxima Suinfest, que acontecerá em 2020, 
e aproveitou a festa ao som de boa música e  
buffet completo.

11Ano 2  .  Ed 06  .  Jul/Ago 2018



Nossa  
 terra

Uma entrevista com a produtora de suínos 
Magdá Maurícia é sempre memorável. Seja um 
curto diálogo nos corredores da Suinfest ou 
uma conversa mais longa nas dependências de 
sua granja, extraímos informações relevantes 
e valiosas, especialmente quando se fala em 
suinocultura. Algumas de suas palavras se en-
caixam perfeitamente ao momento e outras, 
carregamos conosco para a vida. A entrevis-
tada envolve o entrevistador, com seus gestos 
simples, movimentos tranquilos que definem 

o ritmo da conversa. O brilho nos olhos reflete 
sua paixão pela atividade, algo que ela apren-
deu a gostar com o tempo e pela necessidade. 
Era preciso. Em setembro de 2003, assumiu, 
de fato, a Granja Malhado, localizada no mu-
nicípio de Guaraciaba/MG, no momento em 
que seu marido, Benjamin Sotero Teixeira, 
estava com a saúde debilitada. Por ele e pelos 
seus filhos. Assim, iniciou a história de Magdá 
como produtora de suínos. Uma história ba-
seada em resiliência, erros e acertos. Coragem 

A mulher à frente do negócio: quando resiliência e 
persistência tornam-se o caminho para o sucesso
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para seguir em frente, com a ajuda 
dos grandes amigos e, acima de 
tudo, persistência.

“Eu senti que precisava vir 
aqui [na granja] pelo conforto 
de meu marido, ainda na cama, 
doente”, diz. “Ele pediu muito 
para eu dar continuidade com a 
atividade, principalmente pelos 
três filhos que tenho, Marina, 
Maurício e Mônica, que na época 
estavam estudando fora”, lem-
bra a produtora, demonstrando 
todo seu lado humano, a emoção. 
Foi Benjamin que começou com a 
granja, em 1984. Deu os primei-
ros passos e foi um dos pioneiros 
da suinocultura do Vale do Piran-
ga. Durante seu tempo, de muito 
esforço e dedicação ao setor, foi 
presidente da Assuvap entre os 
anos 2000 e 2001. “O que mais 
me marcou de Benjamin”, lem-
bra Magdá, “foi que ele nem se 
preocupava tanto com sua ativi-
dade pessoal; era mais a ativida-
de como um todo. Não perdia as 
reuniões da bolsa de suínos. Foi 
uma pessoa de muito empenho. 
É um sentimento que todos os 
amigos dele compartilham”.
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Quando assumiu o empreendimento, Magdá 
esbarrou-se em muitos desafios. O primeiro, 
diz ela, foi a emoção. “Eu estava muito fragi-
lizada, pela doença e pela perda dele. Fiquei, 
por um período, sem direção”. Após uma pau-
sa, continua: “Hoje eu me sinto bem realiza-
da, gosto do que eu faço, não me vejo na hora 
de sair daqui, não”, afirma, categoricamente. 
Atualmente, a Granja Malhado pode ser con-
siderada de pequeno para médio porte, realiza 
vendas semanais para a região do Vale do Pi-
ranga. São 14 funcionários dedicados, sendo a 
maioria deles antigos de casa: 
“Temos funcionários que já 
estão trabalhando aqui por 30 
anos direto”, conta a proprie-
tária. “Gosto deles como meus 
filhos”. E completa, agrade-
cendo ao seu gerente de gran-
ja, Daniel, por toda dedicação 
à atividade e reafirmando que o empenho de 
todos seus colaboradores é um dos motivos do 
sucesso do empreendimento, aliado aos amigos 
suinocultores, aos clientes antigos e à produção 
qualificada. 

Se perguntada sobre a licença ambiental da 
granja, ela responde sem pestanejar: “Está toda 
correta. A granja encontra-se com todos os seus 

documentos, licenças e condicionantes cumpri-
das”. Segundo Magdá, os dejetos são tratados 
através do sistema de flotação.

Poder do associativismo e cooperativismo
De acordo com a proprietária, a Granja Ma-

lhado sempre esteve ligada à Assuvap e à Coo-
suiponte. “Vejo a Assuvap como uma casa de 
informações. Ali, eu tenho notícias do meu ne-
gócio e, se eu tiver algum problema difícil, eu 
posso contar com a associação, pois lá também 

é a nossa casa de soluções. A 
Coosuiponte, no sentido de 
compra, é importantíssima. 
Todo suinocultor precisa valo-
rizar a cooperativa”, diz, sem 
se esquecer do novo projeto 
da região, a Bolsa de Suínos do 
Interior de Minas: “Conside-

ro a BSim de extrema importância para nossa 
atividade. Depois que você participa, entende 
o mercado e tem argumentos suficientes para 
discutir a sua atividade, que é compra e venda. 
Nossa contribuição é muito importante”. 

E já que falamos em BSim, conheça na pági-
na ao lado os pilares que sustentam a bolsa do  
interior mineiro. 

“Hoje eu me sinto bem 
realizada, gosto do que eu 
faço, não me vejo na hora 

de sair daqui, não”
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1. Metodologia participativa e impessoal
Todos os procedimentos, as regras e a estru-

tura da BSim foram pensadas sempre com o foco 
de aumentar a participação dos suinocultores, 
com o cuidado para que não haja protagonismo 
de ninguém e de nenhuma granja em específico. 
A importância individual sempre será diluída. O 
objetivo principal é o todo.

2. Compartilhamento de dados e reciprocidade
A BSim está estruturada em três colunas: 

compartilhamento de dados diário e automáti-
co, pesquisa de mercado semanal eletrônica e a 
reunião presencial. Esse pilar reforça a impor-
tância da união e da reciprocidade: quem está  
participando das pesquisas tem acesso às infor-
mações discutidas nas reuniões. Quem compar-
tilha informação, tem direito de tê-la de modo 
livre.

3. Processamento de informação de modo  
técnico e objetivo

As informações geradas pela BSim são pro-
cessadas de forma técnica e a prática. Ou seja, 
são discutidos apenas assuntos e informações 
que interferem no resultado e na escolha do pre-
ço final do produto para a semana. A objetivida-
de é importante para não se alongar muito uma 
discussão, construindo conteúdo relevante e que 
tenha valor para decidir.

4. Geração de conteúdo relevante e transparente
Os pilares estão interligados: gerar conteúdo 

significativo e transparente para quem está ali-
nhado com a BSim. No entanto, é válido destacar 
que não é gerado conteúdo para o mercado, mas, 
sim, para quem participa do processo, ou seja, 
para os suinocultores, que podem ter acesso aos 
dados da BSim pelo smartphone ou computador. 
Basta acessar www.bsim.com.br e entrar com seu 
login e senha.

5. Entender o mercado de modo racional e  
consciente

Como resultado da combinação de todos os 
tópicos anteriores, criamos a condição de pen-
sar sobre os cenários de uma maneira racional. 
Apesar de sermos, por natureza, envolvidos pela 
emoção, precisamos delimitá-la para tomar 
ações conscientes, proporcionando um posicio-
namento melhor e mais seguro diante do mer-
cado.

Os frutos da BSim

Entender o mercado e agir com precisão: esse é o 
princípio da Bolsa de Suínos do Interior de Minas – BSim. 
Seguindo estes cinco pilares, a suinocultura colhe frutos 
cada vez melhores.

Reuniões todas as quintas, às 
16h30, na sede da Assuvap.

  
Participe e fortaleça o  

seu produto!
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Dados do país inteiro sobre 
o circovírus suíno foram apre-
sentados aos associados da 
Assuvap, na tarde de 21/6, em 
palestra ministrada na sede da 
associação pelo investigador do 
Laboratório de Virologia Ani-
mal (LVA) da UFV, Abelardo Sil-
va. O evento foi realizado pela 
empresa Auster e contou com 
apoio da Assuvap, recebendo 
um público de mais de 60 pes-
soas.

Segundo Silva, o objetivo 
desta ação foi aproximar a te-
oria da prática, possibilitando 
que as pesquisas nas universi-
dades auxiliem o dia a dia nas 
granjas.

Durante a palestra, Silva 
apresentou gráficos e levan-
tou questões técnicas do tema, 
através de estudos que podem, 
de alguma maneira, contribuir 
para o manejo na região. Além 
de dados em nível nacional, o 
palestrante trouxe informações 
atualizadas do circovírus suíno 
e doenças associadas no Vale do 
Piranga.

Silva demonstrou números 
que comprovam a hipótese de 
que as enfermidades já estão 
presentes na região, um alerta 
aos produtores, para que pos-
sam se precaver e atuar da ma-
neira correta.

A Assuvap sempre apoia 
eventos de empresas parceiras 
na região que contribuem para 
o crescimento da produção e o 
desenvolvimento do setor.

Circovírus suíno é tema de palestra 
da Auster, em Ponte Nova/MG

16 Assuvap  .  Coosuiponte



Mais técnico, terceiro 
módulo do Curso de Gerentes 
exemplifica boas  
práticas ambientais

O terceiro módulo do Curso de Gerentes acon-
teceu na tarde de 15/8, na sede da Assuvap. O con-
sultor ambiental da M&P Engenharia, Luís Alber-
to, levou aos produtores e gerentes de granjas um 
estudo de caso com informações técnicas a serem 
aplicadas na suinocultura.

Com a revogação da Deliberação Normativa 
(DN) 74/2004, substituída pela DN 217/2017, os 
três primeiros módulos foram essenciais para 
que os profissionais do setor pudessem retirar 
as dúvidas mais recorrentes em relação às novas 
normas de licenciamento.

Durante todo o curso, foram levantados te-
mas importantes aos proprietários e colaborado-
res de granjas, como, por exemplo, os cuidados 
com a água e o solo, reforçando o conhecimen-
to da legislação e a atenção com o meio am-
biente. De acordo com o consultor, a integração  
de todos esses temas teve um só objetivo:  

“Preservar, respeitar e se resguardar mediante as 
legislações ambientais, que estão em constante  
mudança”.

“Essa última palestra foi mais objetiva, 
mais técnica”, explica Alberto. “Demonstrou o  
porquê de licenciar, de sempre respeitar as  
regras, dos riscos das penalidades. Foi para 
se repensar o modo de administrar as gran-
jas, com mais atenção, mais cuidado. O objetivo 
maior foi a conscientização das pessoas que fa-
zem parte da cadeia produtiva a cumprirem as 
exigências da legislação e evitarem eventuais  
autuações”, completa.

O próximo módulo será no dia 20 de setem-
bro, na sede da Assuvap. Iuri Machado (consultor 
da Integrall Soluções em Produção Animal) de-
baterá o tema: “Profissionalização da suinocul-
tura, o caminho da sobrevivência e perpetuação  
do negócio”.
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SNCS inova e amplia sua atuação 
no varejo brasileiro 

A Semana Nacional da Car-
ne Suína (SNCS), iniciativa 
da ABCS, por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Suinocultura (FNDS), 
estreia no dia 13 de setembro 
com a missão de surpreender 
o setor varejista e incentivar 
o consumo da proteína entre 
os brasileiros. Com uma atu-
ação sistêmica e benéfica para 
produtores, indústria, varejo e 
consumidores, a edição deste 
ano congrega sete bandeiras, 
com 624 lojas em 17 estados 
brasileiros.

A SNCS deste ano expande 
seu atendimento aos públi-
cos de A a D e alcança novos 
territórios, como Guarulhos e 
Rio de Janeiro. Tudo isso por-
que deu as boas-vindas às re-
des Lopes Supermercados e 
Hortifruti – Natural da Terra, 
que se juntam às bandeiras 
do Grupo Pão de Açúcar, Oba 
Hortifruti e St. Marche para 
formar a maior vitrine da car-
ne suína no varejo brasileiro,  

presente em cerca de 10% do 
faturamento do setor alimen-
tício nacional. 

O presidente da ABCS, Mar-
celo Lopes, explica que o his-
tórico de seis anos da campa-
nha, que começou apenas nas 
redes GPA, em 2012, foi muito 
importante para a criação e 
aperfeiçoamento da estraté-
gia de treinamentos que hoje 
se adequa a diferentes perfis 
de varejo. “Começamos com o 
maior grupo de varejo do Bra-
sil com uma experiência bem-
-sucedida e trazemos essa re-
alidade para outras redes com 
diferentes especificidades e 
perfis, ampliando as oportu-
nidades da carne suína de for-
ma contínua para produtores, 
indústria e varejo”, pontua.

A SNCS chega ao varejo 
brasileiro no período de 13 a 
27 de setembro com diversi-
dade de cortes e campanhas 
educativas sobre o sabor, sau-
dabilidade e versatilidade da 
carne suína.

Edição de 2018 
da maior vitrine 
da carne suína 
no setor varejista 
traz novos 
diferenciais e 
atende público de 
diversas faixas de 
renda
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Canal de
Ouvidoria

Cooperado, sua opinião é muito impor-
tante para o crescimento da nossa coope-
rativa. Por isso, a Coosuiponte conta, a 
gora, com um canal de ouvidoria. 

Ajude-nos a melhorar com críticas e 
sugestões, participando pelos seguintes 
canais:

•Telefone (31) 3819-3902 ou (31) 98634-7588, 
em contato com o gerente Júlio Márcio 
Natali; 

•Urnas nas dependências da Assuvap e 
Coosuiponte, instaladas em três locais: 
depósito, escritório e no Espaço Interagitr;

•Visitas trimestrais às granjas, realizada pelo 
gerente geral.

Além disso, a Coosuiponte disponibiliza um 
questionário de satisfação na área de 
relacionamento do site www.assuvap.com. 
Acesse!



Rua Euclides da Cunha, 71
Centro - 35.430-033
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