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O ano de 2018 foi repleto de desafios. Trilhamos 
novos caminhos para superar velhos obstáculos e 
expandir as possibilidades para o setor. E em ano de 
turbulências, nosso progresso é ainda mais impor-
tante. Nessa edição, reforçamos a importância que 
foi o nosso Jantar Solidário, onde nos reunimos para 
celebrar todas as conquistas da suinocultura do Vale 
do Piranga e compartilhá-las com o nosso entorno. 
Com a presença e ajuda de todos os produtores e par-
ceiros, pudemos abraçar a causa do Hospital Nossa 
Senhora das Dores, arrecadando uma quantia signi-
ficativa.

Nas próximas páginas, compartilhamos também 
um pedaço de nossa história, contada pelo suinocul-
tor associado - e ex-presidente da Assuvap - Aloísio 
Lanna Moreira. Um relato sobre o surgimento da sui-
nocultura do Vale do Piranga e seu processo de tecni-
ficação até se tornar polo nacional.

Fortalecimento da proteína suína é um tema 
igualmente relevante. A Assuvap, ABCS e o Frigorífi-
co Saudali levaram informações sobre a carne suína 
para centenas de estudantes do Curso de Nutrição da 
Univiçosa, com objetivo de apresentar os benefícios 
desta proteína para a saúde humana, desmistifican-
do-a.

Outras ações também foram realizadas duran-
te os meses de novembro e dezembro, todas regis-
tradas nas páginas seguintes. Agora, finalizamos as 
atividades de 2018, um ano que entrará para a nossa 
história, repleto de conquistas e desafios, e damos 
as boas-vindas a um novo ciclo da suinocultura em 
2019. 

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo
Presidente da Assuvap
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Dez escolas pontenovenses receberam, entre 
os dias 19 e 23/11, o projeto Câmara em Movimen-
to, uma iniciativa da Câmara de Ponte Nova, com 
apoio da Assuvap, que consiste em levar aos estu-
dantes, educação política e informações sobre as 
atribuições e o trabalho dos vereadores. 

Por meio de uma linguagem acessível e lúdica, 
o projeto informa jovens e adolescentes sobre di-
versos temas sociais, em especial, sobre o Poder 
Legislativo, a política, democracia e organização 
do Estado. 

A Assuvap, patrocinadora pela segunda edição 
consecutiva, tem sua marca vinculada aos mate-
riais de divulgação do projeto e exerce sua missão 
social, colaborando na difusão de informações de 
caráter educacional entre os estudantes.

A Assuvap e Coosuiponte realizaram, dia 1º/12, 
sua primeira Convenção dos Colaboradores: 
“Transformar desafios em oportunidades e cresci-
mento”. Os participantes receberam capacitação 
em um Stand Up Coorporativo, realizado pelo pro-
fissional Jairo Martiliano, e palestra do consultor 
Júlio Máximo sobre a importância da equipe e dos 
processos para se alcançar bons resultados. O ge-
rente geral da Coosuiponte, Lico Natali, e a gesto-
ra executiva da Assuvap, Paula Gomides, também 
apresentaram os princípios e valores das institui-
ções. Ao final, a equipe confraternizou, fortaleceu 
laços e celebrou os resultados alcançados.

Em 2018, a Coosuiponte realizou diversas cam-
panhas promocionais para os cooperados. Nelas, 
a equipe da Coosuiponte ofereceu uma variedade 
de produtos, de diferentes fornecedores, com des-
contos diferenciados.

As campanhas vêm trazendo vantagens para 
produtores, fornecedores e para a cooperativa. 
Júlio Márcio Natali, gerente geral da Coosuiponte, 
atribui esse resultado ao trabalho de toda equipe 
e aos fornecedores que acreditam na ação. “A im-
portância dessa campanha é levar para os coope-
rados melhores preços para ajudá-los no seu custo 
de produção”, explica Natali.

As campanhas são realizadas periodicamente e 
têm sempre o objetivo de desenvolver a suinocul-
tura e beneficiar o produtor. A expectativa é que os 
resultados em 2019 sejam ainda mais atraentes.

Missão social: Assuvap 
apoia o ‘Câmara em 
Movimento’

Convenção Assuvap e 
Coosuiponte

Pig Week é oportunidade 
para cooperados

O relacionamento da Cooperativa com seus 
clientes — que são aqueles que satisfazem suas 
necessidades e expectativas, consumindo produ-
tos e serviços — deve ser o melhor possível e, para 
isso, precisa agrupá-los de forma planejada com 
critérios definidos, identificando as necessidades 
e expectativas e usando essas informações para a 
melhoria dos produtos, serviços e processos.

Ocemg- Workshops PDGC – 22-11-18.

Gestão de clientes

Notícias
Rápidas
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Participe da Bolsa de Suínos do Interior de Minas, todas as 
quintas-feiras, às 16h30, na sede da Assuvap. Para mais infor-
mações, acesse www.bsim.com.br.
E-mail: bolsa@bsim.com.br
Telefone: (31) 3819-3919.

A Bolsa de Suínos do Interior de Minas (BSim) 
foi convidada a participar do encontro “O Me-
lhor do Ano” da Associação dos Suinocultores 
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Astap). 
O coordenador da Bolsa, Alvimar Jalles, apre-
sentou para suinocultores da região de Patos de 
Minas os fundamentos e pilares que sustentam a 
BSim, sua importância como ferramenta trans-
parente e segura para a formação de preço, além 
de exemplos práticos dos gráficos e todas as in-
formações processadas. O encontro aconteceu 
em 29/11, no Gálatas Golden Hotel, em Patos de 
Minas/MG.

Dias depois (4/12), a Bolsa participou de even-
to na Associação de Suinocultores do Espírito 
Santo (ASES), em Venda Nova do Imigrante/ES. 
Jalles apresentou para suinocultores da região, à 
exemplo da primeira reunião, a metodologia que 
torna a BSim uma ferramenta importante para a 
formação dos preços do suíno.

BSim é 
apresentada para 
Astap e ASES
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JANTAR
FRATERNO

pela vida do hospital

Fundadas com a missão de fortalecer a sui-
nocultura e a sociedade em que está inserida, 
a Assuvap e a Coosuiponte transformaram sua 
Cerimônia de Encerramento das Atividades em 
um Jantar Fraterno em prol da Irmandade do 
Hospital de Nossa Senhora das Dores (IHNSD)., 
de Ponte Nova/MG. O evento, realizado no iní-
cio de dezembro (6/12), no Babilônia Centro de 
Eventos, reuniu centenas de suinocultores as-
sociados e representantes das empresas parcei-
ras para celebrar a atividade suinícola de 2018 e, 
em especial, arrecadar recursos para este im-
portante centro de saúde do Vale do Piranga.

A Assuvap, Coosuiponte e empresas parcei-
ras doaram o valor de R$ 15 mil. O Frigorífico 
Saudali, por sua vez, fez uma doação de outros 
R$ 15 mil. Os associados e cooperados também 
contribuíram na aquisição de convites pelo va-
lor de R$ 50,00 cada (resultando em mais de 
R$ 5 mil). Na soma, a quantia de R$ 35 mil foi 
repassada ao hospital. José Maurício, superin-
tendente executivo da Irmandade do Hospital 
de Nossa Senhora das Dores (IHNSD), recebeu a 
doação com entusiasmo. “É um recurso que vem 
em uma hora muito boa, temos muitas despesas 
que precisamos saldar e esse recurso tem muita 
importância”, diz Maurício, que está à frente do 
hospital há, aproximadamente, oito meses.

Jantar Fraterno da Assuvap 
arrecada R$ 35 mil para 
hospital da região

Quantia foi doada pela Assuvap, Coosuiponte e Saudali 
com apoio de suinocultores e empresas parceiras

6 Assuvap  .  Coosuiponte



Segundo ele, o dinheiro será 
aplicado da “melhor maneira” 
e a prestação de contas é fun-
damental. “Fazemos questão 
absoluta de apresentar a essas 
três entidades [Assuvap, Coo-
suiponte e Saudali] como foi 
usada a doação. Veremos o que 
é mais importante nesse mo-
mento (custeio, medicamento, 
etc.) e, naquilo que utilizarmos, 
prestaremos contas com total 
transparência”, completa.

Homenagem ao 
gerente geral, Júlio 
Márcio Natali, e 
sua esposa, Paula 
Mafra, pelo apoio 
na campanha do 
Jantar Fraterno

Maurício, IHNSD
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O presidente da Assuvap, Fer-
nando Araújo, agradeceu as em-
presas que patrocinaram o Jan-
tar Fraterno e apoiaram a causa 
do IHNSD. “Que seja a primeira 
de outras grandes causas, fruto 
da oportunidade que nos é dada 
vivenciar, através do trabalho”, 
disse, ressaltando também que o 
evento foi para celebrar as con-
quistas da suinocultura em um 
ano de muitos desafios: “Toda 
crise é oportunidade de cres-
cimento. E não fugimos a esta 
oportunidade. Criamos, há um 
ano, a Bolsa de Suínos do Inte-
rior de Minas e com ela um farol 
a iluminar as nossas decisões”, 
relembrou.

Durante o evento, o dire-
tor-procurador do Frigorífico 
Saudali, Desidério Guimarães, 
destacou a missão da empre-
sa de apoiar diversas ações so-
ciais comunitárias. “Nós temos 
uma presença muito importante 
em Ponte Nova. Geramos, hoje, 
mais de 3 mil empregos dire-
tos, o que dá em torno de 11 mil 
pessoas que dependem do em-
preendimento. Nós sabemos o 
nosso papel tanto na economia 
regional, como na parte social. 
Então fazemos isso com muito 
orgulho e satisfação”, diz.
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Patrocinadores:
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Em seu escritório, localizado na cida-
de de Rio Casca, Aloísio Lanna Moreira lia 
calmamente o Informativo Jox da semana, 
anotando e grifando as principais infor-
mações. Recebeu a reportagem explican-
do que aqueles detalhes, apesar de pare-
cerem pequenos, são importantes para o 
bom funcionamento de seu principal ne-
gócio: a suinocultura. Mas essa atividade, 
que ele começou a praticar em 1986 e hoje 
está totalmente automatizada, com ele-

vados índices de produtividade e dentro 
das normas ambientais, nem sempre foi o 
primeiro plano. Antes, Aloísio e seu irmão, 
Alaor Lanna Moreira, eram proprietários 
de casas de carne na região. Venderam o 
empreendimento por considerá-lo inviá-
vel e, juntos, como sócios, ingressaram na 
suinocultura. Foi em 1987 que eles se asso-
ciaram à Assuvap e começaram a participar 
ativamente, compartilhando das decisões e 
visando o bem da classe.

Conheça a granja e história de Aloísio Lanna, 
importante personagem do alvorecer da nossa 
suinocultura tecnificada

Nossa  
 terra
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Se hoje a região é um polo suinícola a ní-
vel nacional, é graças às diversas ações que 
emergiram das reuniões entre os produto-
res na Assuvap. “O sucesso, atribuímos à 
união do grupo, à qualidade de produção e 
ao surgimento dos órgãos de amparo (As-
suvap e Coosuiponte)”, diz Aloísio. O início, 
contudo, foi tenuoso, com grandes dificul-
dades e entrelaçado aos momentos de crise. 
A situação complicava-se, ainda, pelo baixo 
número de associados. “Com o trabalho de 
convencimento, começamos a aumentar o 
número de associados. O argumento maior 
foi de que precisávamos de um núme-
ro maior para que nos tornássemos fortes 
junto aos diversos órgãos”, lembra.

Detalhista, Aloísio, que presidiu a as-
sociação entre 1998 e 1999, revisa algumas 
de suas anotações para relatar o sucesso da 
produção de suínos na região, citando as 
principais contribuições trazidas pela As-
suvap. Credibilidade na formação de pre-
ço do suíno com a Bolsa e o maior diálogo 
com os órgãos fiscalizadores foram algu-
mas das ações que fizeram da associação 
uma ferramenta para trazer segurança aos 

associados. “Marcos importantes foram 
trabalhados nesses anos da Assuvap”, cita, 
“palestras importantes, a revista e a segu-
rança dos associados na área ambiental. A 
associação se demonstra até hoje uma en-
tidade verdadeiramente a serviço da classe, 
inspira credibilidade e o mais importante: 
suinocultores se dedicam nas soluções dos 
problemas”, completa.

Nos anos 90, as reuniões de boteco 
após bolsas eram momentos marcantes, 
que fazem parte da história da suinocul-
tura do Vale do Piranga, onde os produto-
res reforçavam laços e buscavam soluções 
práticas para a atividade. “Muitas vezes 
dávamos continuidade aos assuntos de 
interesse da classe, onde conseguíamos 
viabilizar soluções que ainda não tínha-
mos encontrado. Era um bate-papo que 
ficou bem caracterizado”, relembra Alo-
ísio. Entre reuniões e viagens às feiras e 
eventos ligados ao setor, os produtores 
tomaram conhecimento das inovações. 
“A partir daí, a tecnificação passou a ser 
uma constante, sempre buscando os me-
lhores resultados”, ressalta.
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De acordo com o entrevistado, a fundação da 
Coosuiponte também foi um marco para a sui-
nocultura. Seu surgimento resultou na facilidade 
para a reposição de insumos. “Antes tínhamos 
que comprar um volume maior para estocar na 
propriedade, agora podemos comprar de acordo 
com as necessidades. A partir da era do Frigorífico 
Saudali, na qual eu ainda faço parte do conselho 
de administração, criou-se mais uma segurança 
para a venda de suínos. Então, nós conseguimos 
unir o elo de venda de suínos, comercialização de 
insumos e automação das granjas. Isso facilitou 
muito o trabalho de cada associado”, explica.

A soma desses fatores fez da suinocultura da 
região um modelo de tecnificação e qualidade 
de produção. O empreendimento de Aloísio foi 
um dos muitos a seguir o caminho do sucesso. 
“Começamos na atividade com 125 matrizes, na 
propriedade São Mateus, e logo fomos para 250”, 
relata. “Em 1997, compramos outra área, o Sítio 
Córrego das Pintas (onde está localizada a Granja 
São José)”. Nesta, eles iniciaram com 200 matri-
zes. Hoje, possuem mais de 600. Com objetivo 
de incluir os filhos na atividade, os irmãos resol-
veram separar a sociedade, ficando Alaor com a 
granja São Mateus e Aloísio com o sítio Córrego 
das Pintas.

Gerador
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Quem também agradece é o meio ambien-
te: parte dos dejetos são utilizados, ainda, 
como biofertilizantes para irrigar cerca de 20 
hectares de terra. “Não vai nada para o córre-
go, reaproveitamos tudo”, explica Júnior, que 
projeta melhorias para o futuro: “Iremos fazer 
a separação do dejeto sólido, do líquido e fazer 
um sistema de compostagem”. E completa: 
“Estamos 100% adequados, tudo que os órgãos 
ambientais pediram, nós já implantamos”.

“A partir de 2012, a minha atividade de 
suinocultura começou a ser preenchida pelos 
meus filhos”, conta Aloísio. Na área de bovi-
nos, está o André Luís Silva Moreira. No finan-
ceiro, Tatiana Lanna Moreira. E, cuidando da 
suinocultura, está o Aloísio Lanna Júnior. Este 
último recebeu a reportagem na sede da gran-
ja. Ele explica que, hoje, o empreendimento 
possui um moderno sistema de produção de 
energia interligado com a rede da Cemig. Um 
gerador movido a gás é capaz de transformar 
dejetos em energia para sustentar a granja e 
outros imóveis do proprietário, reduzindo os 
gastos nas contas de luz.

Suínos

Gerador

13Ano 2  .  Ed 08  .  Nov/Dez 2018



Entidades desmistificam a carne 
suína com palestra para estudantes 
de nutrição 

A Assuvap, ABCS e o Frigorífico Saudali leva-
ram informações relevantes sobre o consumo da 
carne suína para centenas de estudantes do Cur-
so de Nutrição da Univiçosa, através de duas pa-
lestras, realizadas em 13/11, na sede da faculdade 
(Viçosa/MG). O objetivo do encontro foi apresen-
tar aspectos nutricionais relativos à proteína, seus 
benefícios para a saúde humana e sua variabilida-
de de cortes saudáveis. 

A palestra ficou a cargo da nutricionista Tha-
liane Dias, que explicou aos alunos, de forma di-
dática e descontraída, a relevância da proteína na 
alimentação das pessoas, independentemente da 
idade. “A carne suína pode ser incluída nos dife-
rentes ciclos da vida: na infância, na gestação ou 
na velhice”, diz. 

Segundo a nutricionista, é importante levar 
informações desde o ambiente da academia para 
formar profissionais conscientes dos benefícios 
da proteína suína. “Ela pode ser opção nos car-
dápios, não só pelo teor nutricional, mas também 
pelo custo benefício”, explica aos estudantes.
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Cristiane Sampaio, coordenadora do curso de 
nutrição da Univiçosa, afirma que a parceria com 
a Assuvap gera muitos frutos positivos e isso é um 
grande diferencial aos alunos. Segundo Sampaio, 
com essa palestra, os estudantes puderam ad-
quirir informações mais específicas sobre a carne 
suína. “Isso é um dos princípios do curso de nu-
trição. Diversificar, trazer palestras para que os 
alunos consigam mais conhecimento e tornem-se 
profissionais de destaque no mercado”, avalia.

A Assuvap sempre realiza ou apoia eventos que, 
além de desmistificarem a carne suína, ampliam 
o potencial de consumo interno do produto. Em 
agosto, a associação, em parceria com o Saudali, 
já havia realizado um jantar para nutricionistas de 
Ponte Nova e região.
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Ponte Nova recebe evento de 
lançamento de vacina injetável 
contra Ileíte

No dia 25/10, a MSD promoveu, em Ponte Nova/
MG, evento de lançamento da PORCILIS® ILEITIS, 
vacina que protege contra a Lawsonia Intracellu-
laris, causadora da Enteropatia Proliferativa Suí-
na. O evento aconteceu no Espaço Vila Nobre, em 
parceria com a Assuvap, e recebeu suinocultores e 
profissionais do setor para conhecerem a primeira 
vacina injetável do mundo para o combate desta 
enfermidade.

Cesar Feronato, gerente técnico da MSD, res-
saltou a importância de realizar essa ação devido 
a grande expressão da suinocultura do Vale do 
Piranga. “Ponte Nova é o centro das operações", 
disse, “tem a Assuvap e a Cooperativa e essa par-
ceria é muito importante, faz com que possamos 
montar esse tipo de atividade". Para a MSD, o lan-
çamento de um novo produto, de elevada expres-
são, representa um papel bastante importante, 
pois é "um produto de valor agregado, mais de 10 
anos de pesquisa”, explica.

Além de Ponte Nova, foram realizados eventos 
de lançamento em outras regiões do país, como 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo 
com a empresa, o novo produto marca as ações 
da companhia para sua expansão no mercado da 
suinocultura brasileira e complementa as demais 
linhas de produtos já existentes.

Conheça a MSD Saúde Animal 
Com foco em desenvolvimento de medica-

mentos e serviços inovadores para veterinários, 
produtores e proprietários de animais de estima-
ção, a MSD Saúde Animal é uma companhia glo-
bal com mais de um século de história, presente 
em mais de 50 países e com produtos disponí-
veis em 140 mercados. Conhecida nos Estados 
Unidos e Canadá como Merck Animal Health, a 
empresa biofarmacêutica fornece produtos vol-
tados a saúde animal. Para mais informações, 
visite www.msd-saude-animal.com.br.
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“

Entidades apresentam as 
demandas da suinocultura à 
futura ministra do Mapa

A futura ministra do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina (DEM/
MS), conheceu as demandas e os entraves do setor agro-
pecuário brasileiro, em reunião do Conselho do Agro, na 
segunda quinzena de novembro. O encontro foi realiza-
do pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e reuniu representantes das cadeias produtivas 
do agronegócio nacional, entre elas, a ABCS. A Assuvap, 
por sua vez, acompanha de perto as negociações que 
têm a prioridade do setor para os próximos anos.

Em nota, a ABCS afirmou que a reunião permitiu às 
entidades representativas dos produtores rurais, apon-
tar ao novo governo as necessidades do agronegócio 
brasileiro. O presidente da associação, Marcelo Lopes, 
solicitou à ministra, dedicação para fortalecer as polí-
ticas públicas com foco na saúde animal. “O Ministério 
já atua de forma assertiva no programa ‘Brasil Livre de 
Peste Suína Clássica’ e, com apoio da ABCS, pode for-
talecer ainda mais o projeto. Em um trabalho conjunto, 
podemos sensibilizar e estimular ainda mais o desen-
volvimento da suinocultura no Brasil”, disse.

Durante o encontro, Tereza Cristina destacou que a 
atuação à frente da Pasta será desafiadora e, por isso, a 
contribuição do setor produtivo é fundamental. A futu-
ra ministra também comentou sobre a proximidade da 
Pasta com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). “Será 
essencial ter sinergia entre as duas pastas e isso é um 
pleito do presidente eleito. Por isso, os dois órgãos vão 
trabalhar juntos e em prol do crescimento do Brasil”, 
destacou.

No encontro, o presidente da CNA, João Martins, 
convidou a futura ministra para participar das reuniões 
do Conselho do Agro e frisou que “a casa do produtor 
rural está sempre de portas abertas para recebê-la”.

a contribuição do 
setor produtivo é 
fundamental”,Tereza 
Cristina
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Carne
Suína

Semana nacional da

Semana Nacional da Carne 
Suína atrai novos consumidores

Resultados positivos foram observados na Se-
mana Nacional da Carne Suína (SNCS), que acon-
teceu no período de 13 a 27 de setembro, realizada 
pela ABCS, em parceria com o Sebrae. Com pre-
sença nacional, a maior vitrine da proteína no va-
rejo teve seu sucesso comprovado com a conquista 
de novos clientes, crescimento de vendas e au-
mento de rentabilidade.

A SNCS recebe suporte do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS) que, por 
sua vez, tem o apoio dos suinocultores do Vale do 
Piranga e da Assuvap. A ação é um cartão de visita 
para toda a suinocultura mostrar ao consumidor 
brasileiro a qualidade da produção e da agroindús-
tria do país.

Com atuação em diferentes segmentos, como 
varejo de luxo, hortifruti, hipermercados, super-

mercados e empórios, a campanha de 2018 au-
mentou a penetração do produto suíno no Rio de 
Janeiro e em Guarulhos, dois grandes centros de 
consumo da proteína no país e promoveu, ainda, 
a inserção da carne suína na cesta de compra de 
públicos de A à D. Além disso, foram mais de 1.000 
profissionais capacitados em 31 ações realizadas 
no varejo.

Toda esta estrutura permitiu um crescimento 
significativo em cada rede participante, que supe-
raram as expectativas de venda e potencializaram 
o consumo da carne suína em nível nacional com 
campanhas de marketing educativas em loja e na 
internet.

Para conhecer o resultado detalhado em cada 
uma das redes, acesse o site da ABCS: www.abcs.
org.br.
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