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Na terra dos vales e montanhas banhadas pelo 
Rio Piranga, uma tradição secular deixou de ser ape-
nas subsistência para se tornar uma atividade tecni-
ficada de ponta, polo referência nacional e impor-
tante fonte de emprego e renda para muitas famílias. 
Falamos da nossa suinocultura, estabelecida no Vale 
do Piranga e organizada pela Assuvap. Nessa edição, 
conversamos com um dos primeiros médicos veteri-
nários especialista em suínos da região para enten-
der como o Vale do Piranga se transformou no maior 
polo de suinocultura independente do país.

Nas próximas páginas, também traremos as prin-
cipais informações da nossa suinocultura: as novida-
des acerca da legislação da Instrução Normativa nú-
mero 14, os eventos realizados pela associação para 
fortalecer a imagem da carne suína e as ações das 
nossas instituições em âmbito social.

Surto de Peste Suína Africana na China é outro 
tema de destaque; a expansão do vírus no gigante 
asiático é alarmante, por isso, trouxemos algumas 
dicas de prevenção. Apesar de tudo, a PSA pode ser 
oportunidade para o mercado brasileiro.

E, como não poderia faltar, a Bolsa de Suínos do 
Interior de Minas (BSim) completou em setembro um 
ano de trabalho pela nossa atividade. Elaboramos uma 
linha do tempo para que você, leitor, embarque conos-
co nesta volta ao início da BSim para entender o pro-
cesso de evolução da nossa bolsa e como ela se tornou 
uma ferramenta essencial para a suinocultura.

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo
Presidente da Assuvap
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A Assuvap marcou presença em um dos princi-
pais eventos da suinocultura brasileira, a PorkE-
xpo. No dia 26 de setembro, o presidente da as-
sociação, Fernando Araújo, participou do painel 
Painel Pork Of Tomorrow, ao lado de outros im-
portantes profissionais do setor: Valdecir Folador 
(ACSURS), Valdomiro Ferreira (APCS), Marcelo 
Lopes (ABCS), Losivanio Lorenzi (ACCS)e Alisson 
Paolinelli (Abramilho). Juntos, debateram o futu-
ro da proteína suína, as tecnologias e os desafios 
do setor para os próximos 10 anos.

Segundo Araújo, o evento serviu para troca 
de experiências e informações. “Tivemos clareza 
que o mercado chinês está se consolidando como 
substituto ao mercado russo nas exportações da 
proteína brasileira e que o cenário de grãos con-
tinuará especulado até a próxima safra”, comple-
tou o presidente da Assuvap.

A PorkExpo chegou a sua 16ª edição e foi rea-
lizada em Foz do Iguaçu, nos dias 26 e 27 de se-
tembro, no Recanto Cataratas Thermas Resort & 
Convention.

A Coosuiponte foi homenageada no Mérito 
Empresarial 2018 pelos seus 20 anos de trabalho 
em prol da suinocultura e zelo pela nossa socie-
dade. O evento aconteceu na noite de 29 de se-
tembro, realizado pela ACIP/CDL, com objetivo 
de homenagear empresas e personalidades de 
destaque no ano.

O presidente da cooperativa, José Miguel, 
foi quem recebeu a placa de homenagem. Tam-
bém foram congratulados os proprietários das 
granjas Água Limpa (João Leite) pelos 30 anos 
de existência da granja e Fazenda Paraíso (José 
Ricardo Brandão) que completou 35 anos exer-
cendo a atividade.

Presidente da Assuvap 
participa de debate na 
PorkExpo

Coosuiponte recebe homenagem pelos seus 20 anos

Notícias
Rápidas
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A Assuvap promoveu um bate-papo com cer-
ca de 15 associados para esclarecimento das dú-
vidas mais frequentes sobre a fiscalização que 
será realizada na suinocultura, em novembro, 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais (CREA-MG). Luís Al-
berto, da MP Engenharia, foi o convidado para 
intermediar a conversa. Ele esclarece que o 
objetivo do encontro foi explicar os objetos do 

CREA: verificar as responsabilidades técnicas 
relacionadas às atividades nas granjas, como os 
licenciamentos ambientais e construções/re-
formas, por exemplo, e orientar os produtores, 
caso necessário, a contratarem profissionais le-
galmente habilitados.

A Assuvap está à disposição para quaisquer 
dúvidas sobre o assunto pelo telefone: (31) 3819 
3900 e e-mail: assuvap@assuvap.com.br.

Durante a comemoração de um ano da BSim, o 
presidente da Assuvap, Fernando Araújo, ressal-
tou a importância da Bolsa para a região e agrade-
ceu todos os suinocultores que participam deste 
projeto tão importante. Na oportunidade, o pre-
sidente entregou ao produtor e veterinário, Tar-
císio Miranda, placa de homenagem decorrente 
do Dia do Veterinário – comemorado em nove de 
setembro. Tarcísio é formado em Medicina Vete-
rinária e foi um dos profissionais pioneiros a atu-
ar com suinocultura no Vale do Piranga. Através 
dele, a Assuvap estende sua homenagem a todos 
os médicos veterinários que tanto se empenham 
para o crescimento da suinocultura.

A cada instante, vivemos momentos únicos em nossa convivência profissional e, quando 
entendemos que cada parte é um complemento para se construir um “todo maior”, chegamos 
ao ápice da maturidade profissional. 

“Aprender é captar os sinais do ambiente e reajustar estruturas e comportamentos para con-
tornar as restrições existentes. A convivencialidade tem o poder de tornar mais efetivo o apren-
dizado, pois melhora a habilidade do sistema de perceber o que ocorre à sua volta e torna-o mais 
fluído, facilitando, portanto, qualquer mudança em sua estrutura ou seu comportamento”.

Maria Esteves Agostinho.

Produtores tiram dúvidas 
sobre fiscalização do CREA

Homenagem aos médicos 
veterinários
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Quem conhece Ponte Nova sabe de sua 
importância no cenário econômico macror-
regional. A cidade, estabelecida no Vale do 
Piranga, é um polo referência em saúde, in-
dústria e comércio, mas sua principal força 
vem direto do campo, tendo como destaque 
a suinocultura. Hoje, a região abriga centenas 
de granjas de suínos, somando mais de 80 mil 
matrizes e possui frigoríficos de grande porte 
como o Saudali e o Ciacarne Alimentos. A ati-
vidade movimenta a economia, gerando três 
mil empregos diretos e muitos outros em ca-
deia. Mas, afinal, como o Vale do Piranga, de 
relevo montanhoso e sem produção significa-
tiva de grãos, tornou-se um dos maiores po-
los da suinocultura nacional? Para responder 
a essa pergunta, conversamos com Tarcísio 
Miranda, produtor e um dos primeiros mé-
dicos veterinários a atuar em suinocultura na 
região. Segundo ele, muitos foram os fatores 
que fizeram do Vale do Piranga uma potên-
cia na criação de suínos e o primeiro passo foi 
dado ainda no processo da colonização mi-
neira, quando os produtos derivados do porco 
eram essenciais na alimentação das famílias. 
“As fazendas tinham uma produção diversi-
ficada de alimentos voltada para a sua autos-
suficiência”, explica o produtor, nascido na 
zona rural do município de Piranga.

Tarcísio Miranda:
“suinocultura em
Ponte Nova é tradição”

“Na fazenda do meu pai”, continua Mi-
randa, “há 60 anos, tinha uma criação para 
a época: 12 matrizes. Eu vim para cá [Ponte 
Nova] em 1977. Existia um tipo de suinocul-
tura aqui, desse modo, menos tecnificada. Na 
escola de veterinária que eu fiz, a matéria su-
íno era aprendida por alto”, relata. Nos anos 
seguintes, explica o entrevistado, com a queda 
das grandes usinas açucareiras, a suinocultu-
ra começou a despontar na região. Com a en-
trada da tecnologia, a atividade deixou de ser 
uma subsistência para se tornar suinocultura 
em larga escala. Nesse período, Miranda fez 
cursos de especializações em suínos, foi para 
o sul do país conhecer as novas tendências e 
fez um estágio na Agroceres. Ele viu que a ati-
vidade não pararia de se desenvolver, muitos 
produtores do Vale do Piranga começariam a 
aderir ao novo formato e várias empresas de 
genética e ração atuariam na região. O resul-
tado: o Vale do Piranga se tornou o maior polo 
da suinocultura independente do Brasil.

Nossa  
 terra



Pergunta: quais foram os principais desafios 
para a atividade crescer até esse ponto? 

Resposta: a topografia, pois nossa região é 
muito montanhosa, onerando a construção das 
granjas e a distância da produção de grãos. Mas 
sempre tivemos um mercado muito bom aqui em 
Ponte Nova. Isso foi o principal. Foi uma opção do 
momento. Com o aumento de produção, tivemos 
que abrir novos mercados consumidores.

Pergunta: como foi o processo de tecnificação?
Resposta: na década de 70, os produtores já 

preocupavam com a melhoria de suas granjas, in-
troduzindo animais de genética melhorada vin-
da de outras regiões. Na década de 80, teve uma 
mudança radical na forma de criação, mudando 
instalações, genética, nutrição e sanidade. Nes-
se momento, houve uma reviravolta na forma de 
criar suínos na região, aumentando produtivida-
de, qualidade de carne e melhoramento na con-
versão alimentar.

Pergunta: nesse período de desenvolvimen-
to da suinocultura, qual foi o papel da Assuvap e 
Coosuiponte?

Entrevista com 
Tarcísio Miranda:

Propriedade possui cerca de 1.200 matrizes

Granjas Cassimiro, em Ponte Nova, propriedade de Tarcísio Miranda
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Resposta: a Assuvap nasceu de uma ideia dos 
suinocultores nos anos 80. Nos reuníamos no sin-
dicato, cinco, dez pessoas e conversávamos sobre 
vários assuntos, dentre eles a formação de uma 
associação. O papel da Assuvap foi fundamental. 
Após sua fundação, nos reuníamos todas as quin-
tas e ali tínhamos palestras, um comunicando com 
o outro. Ali começou uma união dos produtores de 
suínos e estávamos aprendendo e entendendo a 
suinocultura. A associação representava nossos 
interesses junto aos órgãos públicos. A Assuvap se 
tornou o braço político da suinocultura. Já a Coo-
suiponte, fundada em 1998, é o braço comercial. 
Após a cooperativa ser fundada, passamos a com-
prar melhor. Unidos, produtores grandes e peque-
nos conseguem comprar em melhores condições, 
não somos concorrentes nesse sentido.

Pergunta: o que a suinocultura trouxe para a 
região de Ponte Nova?

Resposta: hoje, temos mais de 3 mil empregos 
diretos. Com a tecnificação, os colaboradores das 
granjas passaram por mais treinamentos, logo, 
recebem melhores salários. Comercialmente, fo-
ram grandes os benefícios, veio a Assuvap, o Sau-
dali, que são importantíssimos para a região. Ela 
trouxe mais empregos, indústrias, incremento no 
comércio, nos serviços, ampliando transporte de 
cargas, transportando grãos e outros insumos. 

Pergunta: atualmente, a região conta com a 
Bolsa de Suínos do Interior de Minas, mais uma 
ferramenta para desenvolver a atividade. Qual seu 
posicionamento sobre a bolsa?

Resposta: a BSim é um projeto que soma para 
a suinocultura. Comercializar o suíno não é fácil, 
é mercado. A BSim não vai fazer preço. Mas ela 
trouxe a suinocultura para dentro da Assuvap. As 
informações que nós temos, com muita consis-
tência, muita seriedade, refletem nesse interesse 
dos produtores em participarem das reuniões.

Foi através das reuniões na sede da Assuvap que surgiu um 
dos maiores projetos para a suinocultura mineira: o Frigorífico 
Saudali. De acordo com Miranda, o frigorífico contribuiu para 
a consolidação da atividade no Vale do Piranga. Tornar essa 
ideia uma realidade, no entanto, não foi uma tarefa fácil. Foi 
constituída na associação uma comissão de estudo de viabili-
dade, que foi financiado pelos produtores que acreditaram no 
projeto. “Submetemos o projeto à apreciação do BDMG, que 
foi a primeira instituição a financiar o projeto”, diz Miranda. 
“Não tínhamos conhecimento e nem tradição na indústria fri-
gorífica, então, buscamos ajuda técnica de profissionais expe-
rientes. Hoje, com trinta e sete acionistas, entendo que foi um 
empreendimento ousado que deu certo”, finaliza.

Saudali, 
um projeto
ousado

Vista da Granja Cassimiro, fundada em 1984
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Dezenas de produtores 
e fornecedores comemo-
raram, na tarde de 13/9, 
o aniversário de um ano 
da Bolsa de Suínos do In-
terior de Minas – BSim, 
idealizada pela Assuvap 
e criada em setembro de 
2017 com o compromisso 
de fortalecer e contribuir 
para o desenvolvimento 
da suinocultura da re-
gião. Ao longo deste ano 
de trabalho, tornaram-se 

evidentes os avanços das 
atividades da Bolsa, que 
só foi possível graças as 
participações ativas dos 
suinocultores. Na próxi-
ma página, aventure-se 
em uma linha do tempo 
que destrincha os funda-
mentos e conta a história 
da BSim: como ela surgiu, 
como evoluiu até se tor-
nar a Bolsa atual e o que 
o futuro reserva para esse 
grande projeto.

Primeira reunião da Bolsa

Apresentação ao mercado

Reunião 1 ano de BSim

BSim Suinfest

Suinocultura celebra um 
ano de BSim e projeta o 
futuro da Bolsa
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A BSim era uma ideia de longa data. Surgiu da demanda dos associados da 
Assuvap de se criar uma bolsa de suínos que representasse fielmente os 
interesses do mercado do interior de Minas Gerais, que se porta de uma 
maneira particular. Em suma, uma ferramenta de processamento de 
informações. De acordo com o diretor de mercado e marketing da Assuvap, 
Armando Barreto Carneiro, o surgimento da BSim foi excelente para a 
atividade. “Ela é, desde o primeiro dia, um grande projeto, uma matriz de 
formação de preço que se pretende ser expandida a nível Brasil”, resume o 
suinocultor.

O marco zero

Antes de tornar público o projeto, a equipe da BSim preparou o ambiente: 
elaborou o site www.bsim.com.br, organizou o espaço físico com toda a 
estrutura para as reuniões (o Espaço Interagir) e criou sistemas para 
facilitar a comunicação com os produtores e profissionais do setor (o 
e-mail bolsa@bsim.com.br e o ramal de telefone 31 3819-3919). Além 
disso, foram fundamentados os pilares da BSim e estabelecido que as 
reuniões aconteceriam todas as quintas-feiras; nas quartas, os produtores 
responderiam ao questionário da Bolsa para levantar informações 
importantes do mercado.

Construção e preparo

Na quinta-feira, dia 14 de setembro, dezenas de suinocultores associados 
se reuniram para a primeira reunião da BSim, na sede da Assuvap. Em seus 
primeiros momentos, a Bolsa já mostrava seu compromisso de fortalecer e 
organizar a suinocultura mineira, apresentando um sistema transparente, 
participativo e racional para a formação de preços dos suínos. 
Curiosamente, ficou definido, na ocasião, o valor de R$ 4,30 para a 
semana, unanimidade entre os votantes.

A primeira reunião

No dia 11 de setembro de 2017, a ideia saiu do papel e virou realidade: a 
Assuvap apresentou a Bolsa de Suínos do Interior de Minas (BSim) ao 
mercado. Na oportunidade, Fernando Araújo, presidente da Assuvap, 
ressaltou que “a associação é uma gestora de boas ideias” e a criação da 
BSim “é um novo projeto que condiz com nosso dever de representar a 
suinocultura, defender os interesses comuns e prover soluções”.

Apresentação ao mercado

Março de 2018 - seis meses depois do lançamento da BSim, o 
compartilhamento automático previsto no planejamento original fica 

pronto e começa a funcionar com 20 granjas. Hoje, temos 70 unidades de 
produção, totalizando mais de 64 mil matrizes.

Aperfeiçoamentos

Após inaugurada a primeira reunião, a BSim ganhou destaque nos 
principais sites especializados da suinocultura. Portais como Feed & Food, 

O Presente Rural, Gazeta do Povo e Suinocultura Industrial deram ênfase 
para a nova e promissora bolsa. 

BSim ganha destaque nacional

Em julho deste ano, o coordenador da BSim, Alvimar Jalles, realizou uma 
palestra durante a Suinfest para explicar aos produtores de todo o país os 

fundamentos e resultados da Bolsa. Esse momento foi fundamental para a 
construção dessa história. Na Suinfest, a BSim foi reconhecida como uma 

referência para a suinocultura nacional.

BSim na Suinfest

Com trabalho e planejamento, é possível direcionar o futuro. Segundo 
Alvimar Jalles, em 2019, a BSim será capaz de prever a produção dos 

animais em até nove meses à frente. “Também será desenvolvido o índice 
de equilíbrio BSim, que vai determinar se o preço de venda regional estará 

na zona de lucro ou prejuízo para o suinocultor, possibilitando entender se 
a tendência da oferta será de aumento ou diminuição, já que, tanto a 

expansão quanto o enxugamento, são dependentes da intensidade e da 
duração do lucro ou prejuízo, respectivamente”, projeta Jalles.

O que esperar para o futuro

Na tarde de 13/9, dezenas de produtores e fornecedores participaram da 
comemoração de aniversário de um ano da BSim. Durante a comemoração, 

o presidente da Assuvap, Fernando Araújo, ressaltou a importância da 
BSim para a região e agradeceu todos os suinocultores que participam 

deste projeto tão importante. Na oportunidade, a associação homenageou 
todos os médicos veterinários que tanto se empenham para o 

crescimento da suinocultura.

Um ano de BSim
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Um ano de BSim
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O menu, composto por uma entrada e dois 
pratos principais, foi preparado com os cortes 
suínos do Saudali e recebeu aprovação das nu-
tricionistas presentes. A ação, além de come-
morar a data especial, reforçou que a proteína 
suína possui cortes com pouca gordura, mas 
abundantes em vitaminas e minerais, poden-
do ser forte aliada para quem busca uma dieta 
saudável e balanceada.

Abduani explicou que foram utilizados 
para as receitas, cortes com baixo teor de gor-
dura, como o filé mignon e lombo que, “fei-
tos de uma maneira adequada, ficam tão bons 
quanto de qualquer outra proteína”, disse. “A 
carne suína tem que ser desmistificada, vie-
mos mostrar que ela não é uma vilã”, com-
pletou a chef. 

Assuvap e Saudali 
promovem evento para 
valorizar a carne suína

Qualidade e saudabilidade: durante o primeiro 
jantar Sabor com Ideias, promovido pela Assuvap e 
pelo Frigorífico Saudali, a carne suína revelou, pe-
las mãos da chef Larissa Abduani, todo o seu poten-
cial como a proteína mais consumida do mundo. O 
evento foi realizado no espaço Vila Nobre, em Ponte 
Nova/MG, dia 30/8, reunindo mais de 30 profissio-
nais de nutrição da região em comemoração ao Dia 
da Nutricionista, instituído em 31 de agosto.



Cristiane Fonseca, nutricionista e gestora do con-
junto de nutrição da Univiçosa, se disse encantada 
com o trabalho realizado pela Assuvap. “Precisamos 
cada vez mais desmistificar a questão da carne suína. 
Eventos como esse são capazes de mostrar e fortale-
cer os benefícios que a proteína tem. E o nutricionista 
é a chave para fazer a ligação com a população, expli-
car para os pacientes a importância de uma alimen-
tação a base da carne”, disse.

Segundo Fonseca, o curso de nutrição da Univiçosa 
possui disciplinas específicas que abordam a impor-
tância das carnes na alimentação. “A partir do traba-
lho da Assuvap, eu sempre recebo materiais, artigos 
científicos e isso incentiva que nossos alunos tenham 
esse conhecimento”, concluiu a profissional.

O evento

sabor
com

ideias



Assuvap e parceiros realizam 
bate papo com produtores sobre 
profissionalização do setor

A noite de 20/9 foi marcada pelo desenvolvi-
mento e capacitação da suinocultura. Cerca de 20 
suinocultores, gerentes de granjas e profissionais 
do setor se reuniram na sede da Assuvap, logo 
após a Bolsa de Suínos do Interior de Minas, para 
um bate papo com o médico veterinário e con-
sultor na área de suínos, Iuri Pinheiro Machado. 
Foram debatidos temas importantes na gestão de 
uma granja: a profissionalização da suinocultura 
como o caminho da sobrevivência e perpetuação 
do negócio.

O evento surgiu da parceria entre a Assuvap, 
Coosuiponte, ABCS e o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Suinocultura (FNDS), fez parte de 
um grande projeto de difusão de conhecimento 
na região do Vale do Piranga. Segundo Machado, 
a gestão profissional na suinocultura é cada vez 
mais importante para tornar a atividade ainda 

mais competitiva e contornar os períodos de crise, 
que são frequentes. “O produtor, além da produ-
tividade, do trabalho da porteira para dentro, pre-
cisa atuar muito bem da porteira para fora, que é a 
gestão de compra de insumos e atenção ao merca-
do consumidor”, comenta o palestrante.

O objetivo da palestra, explica Machado, foi 
alertar o produtor que, além da preocupação com 
nascidos, desmamados ou conversão alimentar da 
granja, tem que se atentar ao mercado de grãos, 
aos movimentos relacionados a bem-estar animal 
e ao uso prudente de antimicrobianos. Após o tér-
mino da palestra, os produtores relataram a quali-
dade com que o tema foi tratado e sua importância 
para o sucesso dos negócios.

A Assuvap sempre apoia e realiza eventos na 
região que contribuem para o crescimento da pro-
dução e o desenvolvimento do setor.
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Gestão de fábrica de rações frente à nova le-
gislação, a Instrução Normativa nº 14 (IN14), foi 
tema de uma importante palestra realizada pela 
Assuvap, em sua sede, na noite de 17/10. Cerca 
de 50 suinocultores, gerentes de granjas, pro-
fissionais e estudantes do setor participaram do 
evento ministrado pelo consultor Stefan Rohr. 
A associação foi a primeira entidade do país a 
promover uma palestra sobre o tema trazendo 
ao setor informações cedidas pelo Ministério 
da Agricultura, apresentadas de forma bastante 
prática pelo palestrante. 

“O público recebeu informações padroniza-
das e com fonte no Ministério da Agricultura, 
ou seja, uma fonte de qualidade e segura”, diz 
Rohr, parabenizando a iniciativa da associação. 
“Trouxemos o que tem de mais recente nessa le-
gislação [IN14], mostrando que precisamos atu-
ar urgentemente nas nossas fábricas de ração”, 
completa.

O presidente da Assuvap, Fernando Araújo, 
ressaltou durante a abertura do evento que a sui-
nocultura precisa se adaptar às reformas e tirar 
os melhores proveitos da situação. Ele também 
reforçou que a Assuvap e a ABCS estão lutando 
pelos direitos dos suinocultores em Brasília, 
junto aos órgãos responsáveis.

Respondendo aos principais questionamen-

tos do público, Rohr explicou que, em relação à 
legislação, muito ainda está indefinido, mas o 
seu principal ponto é a adequação em relação ao 
uso de antibióticos. “A IN65 é a legislação que 
trata deste uso de medicamentos nas fábricas de 
ração. A IN14 é apenas uma legislação que com-
plementa a IN65”, ressalta. “Precisamos, sim, 
nos adequar. Alguns pontos são de maior com-
plexidade, temos um grupo que está negociando 
com o Ministério da Agricultura para que a gente 
consiga, de fato, atender às exigências descritas 
nessa legislação”.

“A respeito das fábricas de rações”, conti-
nua, “tem bastante pontos que já podemos apli-
car. De uma forma simplista e em âmbito ge-
ral, fazer a organização da fábrica, submetê-la 
a inventário, fazer controle de estoque, sempre 
buscar redução de custos e ter um controle bem 
detalhado sobre os principais processos dentro 
da fábrica”, explica.

Segundo Rohr, existe um movimento global 
de preocupação com a resistência microbiana e 
a adequação será benéfica para o setor. “Esta-
remos contribuindo para que não aumente essa 
resistência aos antimicrobianos. A cadeia ga-
nha nesse sentido, vamos utilizar menos medi-
camentos, menos risco de resíduos na carne”, 
completa.

Pioneira, Assuvap 
realiza palestra 
sobre a IN14



Em entrevista ao podcast da Safras e Mercados, 
o analista do Rabobank, Adolfo Fontes, falou das 
oportunidades de exportações de carne suína bra-
sileira para China após a expansão do vírus da Pes-
te Suína Africana no gigante asiático.

De acordo com o analista, três cenários podem 
explicar a produção chinesa. O primeiro, e mais 
otimista, é uma queda de 0 a 2% da produção, onde 
o país teria a necessidade de importação de cerca 
de um milhão de toneladas. No segundo cenário, 
com uma baixa de 4 a 6%, essa necessidade au-
mentaria de dois a três milhões. E em um cenário 
que o vírus se espalhe de maneira mais agressiva, 
inclusive para grandes propriedades, essa queda 
pode ser entre 8 e 10%, ou seja, uma necessidade 
de repor 5 milhões de toneladas. Fontes explicam 
que, nestes panoramas, o Brasil seria um impor-
tante candidato para repor parte das perdas para 
a China. 

O presidente da Assuvap, Fernando Araújo, 
avalia uma eventual melhoria ao mercado inter-
no brasileiro. “A China é o país com maior apeti-
te importador”, diz. “A ocorrência da Peste Suína 
Africana no país acende o alerta para atentarmos 
com a biossegurança de nossas granjas; a notícia 
boa é a abertura de uma grande janela no mercado 
internacional, vital para o enxugamento da oferta 
e aumentando a expectativa de melhores preços 
no mercado interno”, explica.

Outro destino em potencial seria o México, que 
é dependente de importação. Hoje, o país compra 
cerca de 800 toneladas da carne e é abastecido pe-
los Estados Unidos e Canadá, devido ao Tratado 
Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta). Re-
centemente, o México abriu uma cota para com-
prar 250 mil toneladas fora do Nafta, o que traz 
outra oportunidade ao suíno brasileiro.

Surto de PSA na China é alarmante, 
mas pode ser oportunidade para 
mercado brasileiro
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Limitar a entrada de visitantes nas granjas e exigir vazio sanitário de 
três dias;

Manter as granjas isoladas e cercadas, evitando a entrada dos animais 
asselvajados. As normas de biossegurança devem ser implementadas 
nas granjas com o objetivo de garantir a segurança sanitária do plantel 
brasileiro;

Oferecer ração balanceada aos animais. Em hipótese alguma oferecer 
restos alimentares (que foram os responsáveis pela introdução do 
vírus no nosso país no surto de 1978-1981);

Evitar visitas a granjas em países com surtos de PSA;

Obedecer ao período de vazio sanitário de 07 dias, caso ocorra contato 
com javalis;

Notificar imediatamente o serviço oficial e NÃO retirar os animais da 
propriedade em caso de sinais clínicos compatíveis com a PSA - suínos 
com febre alta, perda de apetite, hemorragias cutâneas, transtornos 
respiratórios, vômito, diarreias, sangramento nasal ou retal e/ou 
transtornos reprodutivos.

Prevenir é o melhor 
remédio contra a 
Peste Suína Africana 
A Peste Suína Africana (PSA) voltou ao noticiário e ligou sinal de alerta à suinocultura mundial. A 

China já confirmou surto da enfermidade. A Bélgica identificou avanço do vírus e relatou alguns casos 
em javalis no país, emitindo alerta do risco de surto desta enfermidade na Europa. A PSA é causada 
pelo African Swine Fever vírus, altamente contagioso para os suínos domésticos de todas as idades 
e javalis. Nesta situação, o melhor caminho é a prevenção. Com o objetivo de auxiliar as granjas a 
manterem o agente bem longe dos plantéis do Brasil, a Assuvap elaborou uma série de informações 
técnicas, tendo como base documento publicado pela Associação Brasileira de Veterinários Especia-
listas em Suínos - Regional Paraná.

Mais informações a respeito de legislação, procedimentos e planos de contingência da PSA estão dis-
poníveis no Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos – PNSS, do Departamento de Saúde Animal 
(DSA/MAPA).

Fonte: Abraves - Regional Paraná
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Entidades fortalecem 
campanhas a favor da vida

Quem acessa frequentemente as mí-
dias sociais da Assuvap e da Coosuiponte, 
não só percebeu algumas mudanças na 
foto do perfil das instituições como teve 
a oportunidade de conhecer e se juntar 
a três campanhas que prezam pela vida. 
É que, nos últimos meses, o país inteiro 
intensificou a atenção para a prevenção 
ao suicídio e aos cânceres de mama e de 
próstata. As entidades fortaleceram es-
ses movimentos, levando informações 
sobre as doenças para contribuir com 
uma sociedade mais saudável.

Setembro Amarelo
Em setembro, a Assuvap e a Coosuiponte mu-

daram suas cores para o amarelo, como cons-
cientização e prevenção ao suicídio. Uma vida é 
perdida a cada 45 minutos. A campanha procurou 
mostrar às pessoas que sofrem com a depressão 
que elas não estão sozinhas e que a maioria dos 
casos podem ser evitados.

Outubro Rosa
Realizada durante todo o mês de outubro, a 

campanha estimulou a atenção das mulheres 
em relação ao câncer de mama e à necessidade 
de prevenção ou rápido diagnóstico. Segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de 
mama resulta da multiplicação de células anor-
mais da mama, formando um tumor. Existe tra-
tamento e o Ministério da Saúde oferece por meio 
do SUS, mas o melhor mesmo é prevenir.

Novembro Azul
Agora, as instituições vestem o azul para aler-

tar os homens quanto à prevenção do câncer de 
próstata. O movimento é referência na mobili-
zação e orientação da população masculina sobre 
a doença, buscando promover uma mudança de 
paradigmas em relação a realização do exame de 
toque. Afinal, cuidar da saúde também é coisa de 
homem.

18 Assuvap  .  Coosuiponte



19Ano 2  .  Ed 07  .  Set/Out 2018



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