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2019

No horóscopo chinês, entramos no ano do porco. Mas, 

deixando o misticismo de lado, 2019 chegou 
com projeções positivas para a 
suinocultura brasileira – e a China será 

determinante.

O ANO DO 
PORCO

CULTURA suína
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Nesta primeira edição de 2019, a nossa revista pretende 
falar com vocês de alguns resultados positivos obtidos por 
nós, através da desafiante busca de oportunidades em um 
mercado cada vez mais adverso a qualquer empreendedor.

A mais esperada perspectiva é a notícia das exportações 
de carne suína brasileira para o mercado da China. De acor-
do com dados levantados pela Bolsa de Suínos do Interior 
de Minas – a nossa BSim –, podemos esperar projeções po-
sitivas para os nossos negócios.

Sucessão familiar: grande indagação de todos nós, pre-
ocupados com o futuro a médio ou longo prazo, é a conti-
nuidade de nossos projetos. Fomos buscar um exemplo de 
sucesso, fruto da unidade da família do produtor no Vale do 
Piranga: o nosso associado José Ricardo Brandão Martins. 

A coluna ambiental nos mostra a utilização da água na 
suinocultura. Ensina-nos o respeito a esse bem precioso e a 
otimização de processos para o seu uso sustentável. Nossa 
assessoria responde de alguma forma nossos questiona-
mentos e preocupações com esse recurso natural, impres-
cindível e esgotável. 

A construção da nova sede no Distrito Industrial de Pon-
te Nova é uma das pautas dessa publicação, bem como 
ações e palestras com empresas parceiras.

Queremos continuar sempre abertos ao diálogo e as 
ideias apontadas para o crescimento de todos nós.

Muito obrigado e boa leitura.
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A produtividade da agropecuária entre 1975 e 

2017 tem impulsionado o setor, graças à evolução 

anual a uma taxa média de 3,43%. Entre 2000 e 

2017, a média brasileira alcançou 3,8% ao ano, 

conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa).

O aumento foi decorrente do crescimento da 

quantidade produzida e, também, da inclusão de 

produtos de maior valor agregado, como carnes, 

frutas, produtos do setor sucroalcooleiro e grãos. 

Em 42 anos, a quantidade de carne suína 

cresceu de 500 mil toneladas para 3,8 milhões de 

toneladas. A produção de carne bovina passou 

de 1,8 milhão de toneladas para 7,7 milhões de 

toneladas e, de frango, de 373 mil toneladas para 

13,6 milhões de toneladas.

Produtividade da 
agropecuária cresce 3,43% 

ao ano

Os produtos que a cooperativa trabalha devem 

ser divulgados incessantemente, de várias formas 

e meios adequados de comunicação, objetivando 

alcançar todos os cooperados.

Júlio Márcio Natali

Gestão de clientes
Espaço cooperativo

Elaborado para manter os produtores e 

profissionais do setor por dentro de todas as 

novidades da suinocultura do Vale do Piranga, o site 

da Assuvap e Coosuiponte (www.assuvap.com.br) 

somou, em 2018, mais de 95 mil leituras de matérias. 

O portal é uma das várias ferramentas 

disponibilizadas ao público. Além dele, as instituições 

contam com uma revista de periodicidade bimestral, 

um boletim online semanal e as redes sociais 

(Facebook, Instagram), que alcançam milhares de 

pessoas a cada mês. 

As instituições também fornecem serviço de 

comunicação pelo WhatsApp, discutindo temas 

relevantes como Funrural e tudo que envolve a 

produção de suínos.

Para receber o boletim ou aproveitar outros 

serviços, entre em contato pelo e-mail: 

comunicacao@assuvap.com.br

Site da Assuvap e 
Coosuiponte tem mais de 
95 mil acessos em 2018

NOTÍCIAS
RÁPIDAS



Dinheiro e 
água pelo ralo

Por M&P Engenharia

MEIO
AMBIENTE

Você já se questionou se o volume de água 

utilizado em sua propriedade extrapola as 

necessidades da produção? Já se perguntou se 

o consumo de água em sua granja é sustentável? 

O quão afetado pode ser seu lucro pelo 

próximo período de crise hídrica? Qual 

a quantidade de água que seu 

sistema desperdiça diariamente? 

E o mais importante, o quanto 

economizaria caso fizesse o 

controle e o uso racional da 

água?

O consumo desse recurso, 

embora seja reconhecidamente 

um elemento chave para a 

produção agrícola, não é tratado, 

nem pelos produtores, nem pelas 

empresas especializadas, com a 

devida importância. Não são 

raros os casos em que o 

controle do uso da água é 

completamente negligenciado 

no planejamento e operação da 

granja. 

Desperdício de água adequada para o 

consumo, aumento da produção e dos gastos 

com o tratamento de dejetos, despesas 

com regularização ambiental, além dos 

riscos sanitários são só alguns dos 

exemplos negativos que a má 

gestão desse recurso pode 

ocasionar. Por outro lado, 

é fato que o produtor 

capaz de entender a 

importância do controle 

e manejo adequados 

da água, possui ampla 

vantagem sob seus 

concorrentes. 

Primeiramente, uma boa administração 

dos recursos hídricos garante 

a longevidade e a melhora da 

produtividade, já que permite a 

manutenção das fontes de 

captação e o livre e 

conveniente acesso à 

água pelos animais. 

Além disso, a gestão 

adequada da água 

diminui a produção dos 

dejetos, os torna favoráveis 

à prática de fertirrigação, 

diminui os gastos com 

energia e multas 

ambientais e, em 

uma sociedade 

cada vez mais 

interessada em boas 

práticas sustentáveis, 

melhora a imagem 

da empresa frente a 

clientes, autoridades e 

comunidade local.

Dessa forma, tendo em vista 

a diminuição da disponibilidade 

hídrica, o aumento dos custos 

de produção, do rigor das 

fiscalizações e as exigências 

cada vez maiores do mercado, 

o controle, manejo e gestão 

da água nas propriedades 

rurais, caso bem planejados 

e executados, tornam-se 

ferramentas essenciais, 

capazes de agregar boas 

práticas ambientais com 

aumento e perpetuação dos 

lucros.
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Construção 
da nova sede 
pode ser 
liberada ainda 
no primeiro 
semestre
O local que abrigará a 

nova sede da Assuvap e 

da Coosuiponte, o Distrito 

Industrial (DI) de Ponte 

Nova, está no processo de 

finalização de infraestrutura, 

explica o gerente geral das 

instituições, Júlio Márcio 

Natali. Algumas ruas já estão 

com o calçamento correto e 

a previsão da liberação para 

construção da sede é no 

final do primeiro semestre 

de 2019, após realizado o 

desmembramento das áreas 

em cartório.

A nova instalação projeta 

melhorias no fornecimento e 

abastecimento de produtos 

para a suinocultura do Vale 

do Piranga: a estrutura 

será construída dentro 

dos padrões de logística 

para atender melhor ainda 

o cooperado, com fácil 

acesso e amplo espaço para 

funcionamento e operação.

Segundo Natali, no final 

de 2018 e início de 2019, “a 

prefeitura vem demonstrando 

muito interesse em finalizar a 

infraestrutura, viabilizando 

o material para tal, como 

pede a lei”, o que facilita a 

conclusão das obras.

Mas não é apenas com o 

espaço da nova sede que a 

Assuvap e a Coosuiponte se 

preocupam. Meio ambiente 

e sustentabilidade também 

são pautas importantes. 

E pensando nisso, as 

instituições contam com a 

empresa M&P Engenharia, 

que presta serviços para 

realizar um trabalho de 

preservação da nascente 

existente na área.

De acordo com o 

engenheiro Luís Alberto, 

foi colocado em prática um 

projeto de preservação, 

através do isolamento 

da nascente (e outros 

procedimentos, respeitando 

a área de preservação 

permanente) e, também, 

o replantio de árvores, 

formando uma área de mata 

ciliar para proteger o local, 

“tudo realizado mediante 

aprovação e orientação da 

Prefeitura de Ponte Nova”.
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A NOVA INSTALAÇÃO 

PROJETA MELHORIAS 

NO FORNECIMENTO 

E ABASTECIMENTO 

DE PRODUTOS PARA 

A SUINOCULTURA DO 

VALE DO PIRANGA
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O que esperar 
para a sui-
nocultura 
em 2019
No Brasil, o cenário é promissor – e a China é um dos principais motivos  

D
o outro lado do 

mundo, milhares de 

pessoas celebraram 

a chegada do ano 

do porco, seguindo 

o calendário do horóscopo 

chinês, um ano esperançoso e 

prometedor. Mas, sem entrar nos 

méritos da astrologia, a situação 

é bem mais complexa quando se 

fala em mercado e suinocultura – 

especialmente na atual conjuntura 

da China. Nos últimos meses, surtos 

de Peste Suína Africana (PSA) 

em granjas chinesas, resultaram 

em perdas de mais de 900 mil 

suínos. Apesar da distância física, 

o efeito da enfermidade no gigante 

asiático, maior produtor do mundo 

e responsável por 50% do consumo 

global de carne suína, reflete 

também no mercado brasileiro. 

Segundo dados de consultorias, 

esperava-se, em janeiro, o 

enxugamento de 10% da produção 

chinesa, um déficit de 3 a 5 milhões 

de carne suína. No entanto, as 

projeções mais recentes estimam 

perdas causadas pela peste no 

gigante asiático de 20% a 35% da 

produção total. De acordo com 

o Rabobank, embora a oferta 

da proteína na China tenha sido 

suficiente no primeiro trimestre, 

as importações podem aumentar 

substancialmente no restante do 

ano por conta de escassez no 

mercado doméstico. Quarto maior 

produtor da carne no mundo, o 

Brasil é uma das principais opções 

para a importação. Neste cenário, 

após as dificuldades enfrentadas 

no ano passado pelos produtores 

brasileiros, a suinocultura no Brasil 

encontra à frente um 2019 promissor, 

com a China impulsionando o 

crescimento das exportações. 

O ano do porco chinês pretende 

garantir a suinocultura brasileira: 

outro fator é a guerra comercial 

travada entre China e Estados 

Unidos, que já levou os chineses 

a abrirem as portas para o suíno 

produzido no Brasil. Além disso, 

o nosso consumo doméstico tem 

potencial para crescer ainda mais.

Efeito russo

Segundo o Rabobank, a 

reabertura do mercado russo 

também deve contribuir para o 

aumento dos embarques brasileiros. 

Conforme dados de mercado 

levantados pela Bolsa de Suínos do 

Interior de Minas (BSim), a Rússia 

retomou as compras de carne de 

alguns frigoríficos brasileiros no mês 

de novembro/2018 (um ano depois 

de fecharem as portas), elevando 

as exportações do país, conforme 

a tabela 1. No entanto, segundo 

o coordenador da BSim, Alvimar 

Jalles, a Rússia não será mais aquela 

importadora como no passado, que 

representou até 40% do que o Brasil 

exportava, “mas ela retoma em um 

potencial que equivale um acrescido 

de 15% nas exportações brasileiras 

agora para 2019”, completa Jalles.

Para que o leitor compreenda o 

cenário de exportações brasileiras 

de 2019 com mais profundidade, 

no entanto, é preciso relevar 

os números do ano passado e 

o importante papel da Rússia 

para nossa economia – seja ele 

positivo ou não. E as informações 

processadas na BSim são essenciais 

para entender esse efeito russo.

De acordo com Jalles, as 

exportações nacionais foram 

muito bem em 2017, mas o volume 

despencou logo após a Rússia se 

fechar para o mercado brasileiro. “Ao 

final de 2017 e no início de 2018, as 

exportações estavam derrubadas, 

menos de 600 mil toneladas 

anualizado, e foram perdendo força 

cada vez mais. Com isso, o mercado 

interno ficou ofertado, ocasionando 

o derretimento do preço do produto 

em Minas”, explica.
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Caso a projeção de enxugamento de 10% da produção chinesa se concretize, o gigante asiático precisará repor três 

a cinco milhões de toneladas de carne suína, ou seja, um Brasil.

Greve, China e a expectativa da 
retomada

Em maio/2018, o Brasil viveu um evento incomum: a 

greve dos caminhoneiros, que paralisou o país por 

quase duas semanas, afetando o mercado suinícola. 

De acordo com os dados catalogados pela BSim, logo 

após a greve, houve um pico de preços, conforme 

tabela 2. Jalles explica que esse fenômeno se deu 

pelo desabastecimento causado pelo evento, mas 

que foi resolvido em poucos dias. Desse modo, os 

preços subiram, mas caíram rapidamente.

No segundo semestre de 2018, a China voltou 

a comprar o produto brasileiro e as exportações 

começaram a retomar em um ritmo melhor, segundo 

Jalles. “A China para de buscar mercadoria dos EUA 

e vem buscar no Brasil. E no final do ano, os preços 

estavam em bom ritmo, melhores que 2017”, explica 

o coordenador. 

Com a soma desses fatores (a retomada das 

exportações russas e a projeção de acréscimo dos 

embarques chineses), a expectativa é que 2019 

tenha números melhores, favorecendo a retomada 

do crescimento da suinocultura brasileira.

Exportações anuais totais
de carne suína em mil ton.

Fontes: ABPA - Associação Brasileira de Proteína Animal e
MDIC - Ministério da Ind. Comércio Exterior e Serviços
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PAIXÃO DE PAI PARA FILHOS
SUINOCULTURA



Nesse sentido, a suinocultura 

é um exemplo de paixão passada 

de pai para filho. Pelo menos 

essa é a avaliação do suinocultor 

José Ricardo Brandão Martins, 

proprietário da Fazenda Paraíso, 

localizada no município de Piedade 

de Ponte Nova/MG. Sócio-fundador 

da Coosuiponte e da Assuvap, José 

Ricardo incentivou que dois filhos, 

Bernardo Martins e André Martins, 

ingressassem no mundo da 

suinocultura. “Estamos começando 

uma sucessão, eles estão em fase 

de aprendizado. A sucessão é uma 

coisa natural e eu vou passando 

conhecimento, experiências, para 

que o negócio possa melhorar e 

crescer”, explica.

Hoje, a granja de José Ricardo 

detém números elevados em 

produtividade, qualidade e 

tecnificação, através de boa 

genética e de sistemas modernos de 

produção, além de biodigestores, 

geração de energia compartilhada 

com a rede da Cemig e fertirrigação 

na fazenda. Mas, antes de chegar a 

este ponto, o proprietário vivenciou 

muitos desafios, a começar pela 

fundação da granja, em 1980, 

quando tinha apenas 100 matrizes. 

Anos de experiência em gestão 

que são transformados por ele em 

conhecimentos valiosos para seus 

filhos, que aprendem desde boas 

maneiras com os colaboradores 

da granja até questões técnicas e 

financeiras.

G
erenciar um 

empreendimento 

não é tarefa fácil, 

e, quando se trata 

de suinocultura, 

muitas variáveis são somadas ao 

desafio. Produtores do Vale do 

Piranga, no entanto, cultivaram, 

com o passar dos anos, a tradição 

de se criar suínos, tornando-a uma 

atividade de elevados padrões de 

produtividade e tecnificação. Não 

à toa, a região se consagrou como 

um dos principais polos do Brasil. 

Mas não há mistério: o segredo 

está na gestão eficiente de um 

modelo específico – a suinocultura 

de ciclo completo – adotado pelos 

proprietários das granjas e que 

vem sendo passado para as futuras 

gerações. Um negócio familiar 

que tem tudo para continuar em 

desenvolvimento.

Em números gerais, 90% dos 

negócios brasileiros são familiares. 

A importância de trabalhar na 

sucessão de líderes é evidente para 

manter todo um sistema econômico 

e social. O planejamento, segundo 

a analista do Sebrae, Kátia Helena 

Sarmento, consiste em etapas 

que são monitoradas e ajustadas 

conforme as mudanças de cenários 

que o mercado apresenta. “A 

experiência profissional e de vida 

de quem atuou fortemente para 

alavancar os resultados da empresa 

como dono é, sem dúvida, um 

capital intelectual muito valioso”, 

completa, reforçando que para o 

bom resultado, o dono do negócio 

e seus sucessores devem andar 

lado a lado, respeitando o perfil e 

as características um do outro e 

extraindo o melhor dessa vivência.

NOSSA TERRA

SUINOCULTURA
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Quarenta e cinco funcionários auxiliam na 

suinocultura, seu principal negócio, e também em 

atividades secundárias, como a criação de gado. 

“Acredito que um dos motivos principais dos bons 

números da granja é o excelente relacionamento com os 

funcionários”, explica José Ricardo, que muito aprendeu 

em seus anos de trabalho na Usina Jatiboca. “Sou do 

meio agroindustrial, minha família é proprietária da Usina 

Jatiboca, onde eu fui criado e morei grande parte da 

minha vida”, conta. Neste local, no interior mineiro, sua 

família possuía um armazém para fornecer mantimentos 

para os colaboradores. Foi quando ele descobriu seu 

entusiasmo pela suinocultura. “Esse armazém comprava 

porcos. Desde menino, ficava acompanhando a chegada 

e saída dos porcos”, relata, sorrindo.

Na época, seu principal negócio era a usina, mas 

decidiu iniciar na Fazenda Paraíso a criação de porcos, 

uma atividade que, no final dos anos 70 e início de 80, 

estava praticamente começando, mas gradualmente 

aumentando na região. Recorrendo à orientação 

veterinária de Tarcísio Miranda e Lúcio Salgado, começou 

a buscar pela genética de qualidade e produção eficiente. 

Paralelo aos seus esforços, entidades importantes, 

como Assuvap, agregavam à suinocultura regional 

conhecimentos técnicos com as palestras e feiras de 

produtores. A Coosuiponte e os Frigoríficos Saudali e 

Cia Carne traziam, por sua vez, benefícios em compras 

e vendas de produtos. “Agora, com a Bolsa de Suínos do 

Interior de Minas (BSim)”, relata, “demos um salto com 

informações técnicas e comerciais que trazem muita 

segurança”.

Biodigestor

Vista da granja

Vista da granja

NOSSA
TERRA

Hoje, a granja de José Ricardo detém 

números elevados em produtividade, 

qualidade e tecnificação, através de boa 

genética e de sistemas modernos de 

produção, além de biodigestores, geração 

de energia compartilhada com a rede da 

Cemig e fertirrigação na fazenda.

“Acredito que um dos 

motivos principais 

dos bons números da 

granja é o excelente 

relacionamento com 

os funcionários”
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Todos estes fatores, segundo José Ricardo, tornam 

as granjas do Vale do Piranga modelos nacionais, 

devido aos indicadores acima da média. O sucesso 

de cada empreendimento, por sua vez, colabora 

também com o todo: “a suinocultura trouxe benefícios, 

principalmente, com formação de empregos diretos e 

indiretos, fomentando o comércio local e movimentando 

as cidades”, explica. E são conceitos como estes que ele 

passa aos filhos para que o negócio continue sendo útil 

para a sociedade.

André Martins vem seguindo os ensinamentos e, desde 

2017, quando iniciou seu trabalho na fazenda, participa 

também das atividades na Assuvap. “O aprendizado 

com meu pai na granja tem sido fundamental para o meu 

desenvolvimento, pois esses ensinamentos de vários 

anos de experiência não têm preço”, relata, completando 

que a suinocultura é um ambiente desafiador: “A cada dia 

temos que nos adaptar com várias mudanças de manejo, 

tecnologia e nutrição, sempre buscando aperfeiçoar os 

resultados”. Bernardo Martins também é um entusiasta 

da suinocultura, ingressou em 2010 e, hoje, atua no 

escritório da fazenda, na área financeiro/administrativo, 

também junto ao seu pai. A sintonia dos três resulta 

em uma parceria saudável que tem gerado grandes 

resultados para este empreendimento familiar.

Suínos

Suínos

Interior da granja

NOSSA
TERRA

"A cada dia temos 

que nos adaptar com 

várias mudanças de 

manejo, tecnologia 

e nutrição, sempre 

buscando aperfeiçoar 

os resultados”
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Primeiro módulo 
do Treinamento 
Suinocultores, Gerentes 
e Chefes de Setor recebe 
elogios do público

A Assuvap recebeu dezenas de gerentes de 

granjas e profissionais da suinocultura para o primeiro 

módulo do Treinamento Suinocultores, Gerentes 

e Chefes de Setor, realizado na tarde de 28/3, na 

sede da associação. A equipe da M&P Engenharia, 

empresa que presta assessoria ambiental para a 

Assuvap, ministrou uma palestra dinâmica sobre o 

tratamento de efluentes na suinocultura, recebendo 

elogios do público participante.

Os palestrantes Guilherme Bongiovani 

(engenheiro ambiental e engenheiro de segurança 

do trabalho), Laís Nara (engenheira ambiental) e 

Iago Schimidt (estagiário) consideram o tema muito 

relevante para os profissionais da suinocultura e 

levantaram questões desde a alimentação dos suínos 

à destinação final dos efluentes produzidos pela 

atividade.

“Toda a gestão tem que ser bem rigorosa nas 

granjas”, disse Bongiovani. “As vistorias feitas pelos 

funcionários têm que ser diárias e recorrentes, para 

que todo problema que ele aviste na suinocultura seja 

sanado rapidamente. Isso traz benefícios para a granja 

e, em uma eventual futura fiscalização, o fiscal não 

se depara com algum tipo de poluição ou problema 

que ocasione penalização para o empreendedor”, 

completou Bongiovani.

O engenheiro ainda afirmou que o efluente 

necessita de um “tratamento adequado para resultar 

na destinação adequada”. E o biodigestor pode ser um 

bom aliado para as granjas de suínos, por possibilitar a 

transformação do efluente em um biocombustível que 

pode ser utilizado para produção de energia elétrica. 

“Muitos suinocultores que adotam o biodigestor 

são autossuficientes em energia. O excedente, eles 

conseguem até vender para companhias energéticas. 

É um benefício muito grande”, afirmou.

O evento recebeu o apoio das empresas 

+Parceiras da Suinocultura do Vale do Piranga. São 

elas: Bayer/Dianagro (cota ouro), Ourofino (cota ouro), 

Nutritec (cota ouro), Farmabase (cota ouro), MSD (cota 

ouro), DB Genética Suína (cota ouro), Sauvet (cota 

prata), Vansil (cota prata) e Uniquímica (cota prata).





Associados e cooperados da Assuvap e Coosuiponte 

se reuniram na sede das instituições para a Assembleia de 

Prestação de Contas, na tarde de 28/3. Os suinocultores 

aprovaram as ações para o ano de 2019 e a prestação 

de contas sem objeções. Também foram eleitas e 

empossadas as novas diretorias, assim constituídas:

Ações 2019

Os associados e cooperados também aprovaram as 

ações das instituições a serem realizadas neste ano, 

onde foi aprovada a destinação de recursos para o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura 

(FNDS) da ABCS, responsável por realizar palestras e 

ações importantes para fortalecer a suinocultura nas 

áreas de produção, indústria, comercialização e política.

Outros projetos aprovados: 

• A continuidade da Bolsa de Suínos do Interior de 

Minas (BSim); 

• Os treinamentos de capacitação de suinocultores e 

profissionais do setor ;

• Os serviços ligados ao meio ambiente, que têm 

a finalidade de tornar a atividade cada vez mais 

sustentável e fortalecer a parceria entre suinocultura e 

órgãos fiscalizadores.

Coosuiponte
Conselho administração (com 
mandato até a Assembleia de 2021):

Diretor Presidente – João Carlos Bretas Leite 

Diretor Financeiro – Fernando Gomes Martins

Diretor Comercial – Armando Barreto Carneiro

Diretor Planejamento – Rodrigo Ramos Torres 

Diretor Secretário – Fernando da Silva Araújo

Conselho fiscal (com mandato até a 
Assembleia de 2020):

Efetivos

José Joaquim de Oliveira Lopes

José Miguel de Oliveira Fernandes

Geraldo Fialho Resende Filho

Suplentes

José Noêmio Gomes da Cunha

Welington Pereira Giardini

Fernando César Soares

Destinação das sobras (Coosuiponte)

Durante a reunião, a equipe da Coosuiponte 

apresentou aos cooperados os dados do balanço 

patrimonial do exercício de 2018. Em seguida, os 

produtores definiram a destinação das sobras:

- 10% será para o FNDS e para a BSim

- 40% será rateado entre os cooperados

- 50% para o fundo de sobra

Assuvap
Conselho diretor (com mandato até 
a Assembleia de 2021):

Diretor Presidente – Fernando da Silva Araújo

Diretor Secretário – Fernando Gomes Martins.

Diretor Financeiro – João Carlos Bretas Leite

Diretor de Mercado e Marketing – Armando 

Barreto Carneiro.

Diretora Técnica/Meio Ambiente – Patrícia 

Morari Mendes

Conselho diretor (com mandato até 
a Assembleia de 2021):

Efetivos

José Joaquim de Oliveira Lopes

José Miguel de Oliveira Fernandes

Geraldo Fialho Resende Filho

Suplentes

José Noêmio Gomes da Cunha

Welington Pereira Giardini

Fernando César Soares

Suinocultores aprovam novas 
diretorias e projetos para 2019
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Fonte: Assuvap com informações da ABCS

 Com o objetivo de atender as demandas 

apresentadas pela Assuvap no encontro de Lideranças 

e Gestores, realizado em fevereiro, em Brasília/DF, 

o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, apresentou 

as prioridades dos produtores de suínos ao vice-

presidente de agronegócios do Banco do Brasil 

(BB), Ivandré Montiel, e ao diretor de agronegócios, 

Marco Túlio da Costa. O encontro aconteceu em 

18/3, na sede do banco, em Brasília. O tema principal 

foi a prorrogação do vencimento das parcelas de 

investimento adquiridas nos últimos anos. 

 O presidente da ABCS explicou à diretoria do 

Banco do Brasil que, devido às crises cíclicas do 

setor suinícola, muitos produtores ainda não tiveram 

o retorno do mercado para quitar as dívidas. “Devido 

as demandas do mercado consumidor, muitos 

produtores investiram em tecnificação nas granjas. 

Entretanto, a venda da proteína no mercado não foi 

tão positiva. Dessa forma, a ABCS reitera o pedido 

para prorrogar as parcelas de investimento”, destacou 

Lopes.

 De acordo com Ivandré Montiel, a orientação do 

BB é que cada caso seja resolvido pessoalmente 

com sua agência. “O que nós vamos fazer é chamar 

os superintendentes dos municípios que estão 

com problemas de endividamento nas parcelas de 

investimento e pedir para que a agência daquela 

unidade analise particularmente a situação do 

correntista e converse com ele sobre o que pode ser 

feito”, disse Montiel.

 Segundo Fernando Araújo, presidente da Assuvap, 

a associação, desde o início da crise, está em contato 

permanente com a ABCS visando a prorrogação dos 

financiamentos. “A modalidade de crédito ‘Retenção 

de Matrizes’ foi prorrogada em 2018, e agora, os 

custeios também têm a mesma orientação. Portanto, 

o associado deve procurar a agência do Banco do 

Brasil e solicitar a prorrogação com, no mínimo, 45 

dias de antecedência. O Banco do Brasil analisará 

individualmente a situação de cada produtor”, explica 

Araújo.

O que diz o representante do BB na região

 De acordo com Celio Pereira, gerente geral da 

agência do Banco do Brasil de Ponte Nova/MG, 

não existe ainda uma instrução normativa que trata 

o caso em geral. “O produtor tem que vir ao banco, 

no período antes do vencimento da parcela, para 

estudarmos o o caso de cada um e ver o que o banco

pode oferecer. Dependendo da instrução interna, o 

banco pode fazer prorrogação ou pode oferecer um 

custeio para ajudar o produtor nesse momento”, diz.

Outros temas tratados

Na reunião em Brasília, a ABCS também solicitou 

à diretoria do Banco do Brasil mais recurso para o 

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na 

Produção Agropecuária (INOVAGRO), que é uma 

das linhas de crédito do Plano Agrícola e Pecuário 

(PAP).  Atualmente, poucos produtores conseguem 

acessar o programa, devido a alguns entraves na sua 

contratação. Montiel esclareceu que a demanda deve 

ser levada primeiramente ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) para que o banco 

construa, depois, a melhor forma de atender o setor.

Suinocultura solicita ao BB a 
prorrogação do vencimento 
das parcelas de investimento



Assuvap apresenta novo 
conceito para empresas 
parceiras da suinocultura

A Assuvap divulgou seu novo conceito para 

estreitar o relacionamento com as empresas parceiras 

da suinocultura do Vale do Piranga. Com um projeto 

gráfico despojado e cores que dão vida ao projeto, a 

marca “+Parceira da Suinocultura” foi idealizada para 

representar o fornecedor que, junto a Assuvap, trabalha 

e desenvolve a atividade suinícola. 

Nesse contexto, a parceria pode ser entendida 

também como união, cooperação em busca do mesmo 

propósito. E a empresa que está junto à associação 

é +Parceira do suinocultor, do meio ambiente, da 

economia, do conhecimento e, especialmente, +Parceira 

do Vale do Piranga, ao difundir informações do ramo 

para o crescimento do setor na região.

E como já é bem conhecido o ditado “a união faz 

a força”, a Assuvap busca mais parceiras que possam 

somar e fazer da suinocultura do Vale do Piranga – que 

já é altamente tecnificada e referência nacional quando o 

assunto é produtividade e eficiência – algo ainda maior.

Paula Gomides, gestora executiva da Assuvap, avalia 

o novo conceito como uma oportunidade para que as 

empresas tenham uma relação sólida com o setor, 

aproximando, ainda mais, os produtores e as granjas. 

“Uma empresa parceira da Assuvap tem a oportunidade 

de fortalecer a sua marca e somar nessa missão de 

fortalecer a suinocultura regional e até mesmo nacional”, 

diz.

Além disso, a empresa recebe todos os serviços 

oferecidos pela Assuvap e o espaço para divulgação de 

materiais nos principais meios de comunicação com o 

suinocultor.

Para mais informações, ligue (31) 3819 3900 ou entre 

em contato pelo e-mail assuvap@assuvap.com.br

PARA MAIORES INFORMAÇÕES
CONSULTE A BULA DO PRODUTO

Consulte sempre um Médico Veterinário

Eficaz contra bactérias Gram-negativas, 
Gram-positivas e micoplasmas
Período de carência: 8 dias para 
a carne de suínos

Kinetomax®: 
 dose única da Bayer 

 enrofloxacino

*

Produto pronto para uso
Fácil de usar: dose única
Alta concentração do enrofloxacino 
nos tecidos e no sangue

*Com uma única dose

vem para somar
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PARA MAIORES INFORMAÇÕES
CONSULTE A BULA DO PRODUTO

Consulte sempre um Médico Veterinário

Eficaz contra bactérias Gram-negativas, 
Gram-positivas e micoplasmas
Período de carência: 8 dias para 
a carne de suínos

Kinetomax®: 
 dose única da Bayer 

 enrofloxacino

*

Produto pronto para uso
Fácil de usar: dose única
Alta concentração do enrofloxacino 
nos tecidos e no sangue

*Com uma única dose

DB GENÉTICA SUÍNA SEGUE 
CRESCENDO E FORTALECENDO 
SEU TIME
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O ano de 2019 começou extremamente 

promissor para a DB Genética Suína. A empresa 

renovou suas estratégias ao final de 2018 

em conjunto com sua parceira dinamarquesa 

DanBred, reforçando, também, parcerias no 

mercado nacional. A DanBred possui grande parte 

dos produtores que já desmamam mais de 40 

leitões/fêmea/ano, com excelente desempenho e 

qualidade de carcaça. Além da liderança técnica 

absoluta nas linhagens maternas, as linhagens 

paternas seguem conquistando o mercado 

mundial de terminadores. 

A DB, por sua vez, vem reproduzindo no Brasil 

esse mesmo sucesso com extrema eficiência. 

Afinal, a empresa fornece a base genética 

dos rebanhos mais prolíficos do país e ainda 

surpreende o mercado com seu portfólio de 

machos terminadores, apresentando resultados 

insuperáveis em conversão alimentar e ganho de 

peso.

Há mais de 20 anos, a DB Genética Suína é 

a representante exclusiva da DanBred no Brasil, 

uma genética que revolucionou o mercado 

nacional e que atende aos principais requisitos 

de produção da suinocultura do país. Desde o 

início da parceria, a DB Genética Suína realiza 

importações regulares dos melhores rebanhos 

dinamarqueses da DanBred, garantindo a sua 

atualização genética. A empresa ainda conta 

com as ferramentas mais atuais e possui a maior 

e melhor estrutura de avaliação individual na 

América Latina. Tudo para proporcionar qualidade 

e segurança aos seus clientes.

Por esses e por outros motivos, a DB entrega 

os melhores resultados zootécnicos para a sua 

granja.

A DB Genética Suína inicia o ano de 2019 com 

força total! A Direção Comercial foi confiada a 

Vladimir Fortes e a Direção Técnica fica a cargo de 

Geraldo Shukuri. Também integram o time, Everaldo 

de Paula, que assumirá a Gerência Comercial da 

Região Sul, e Luiz Silveira, que atuará como Gerente 

Comercial Sudeste e Centro-Oeste.

DB Genética 
Suína e 
DanBred: 
Aliança que 
perdura por 
mais de 20 anos

EVERALDO

GERALDO

VLADIMIR

LUIZ
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A empresa Ourofino, parceira da suinocultura 

do Vale do Piranga, conduziu um treinamento 

com os colaboradores da Coosuiponte sobre 

a sua linha de produtos suínos, durante os dias 

28 e 29/1, no Espaço Interagir, sede da Assuvap 

e Coosuiponte. O momento foi de aprendizado 

para contribuir com a satisfação e produtividade 

dos cooperados.

De acordo com Lorena Naves, consultora 

comercial de suínos e aves da região da Zona da 

Mata Mineira, a ação esclareceu os profissionais 

envolvidos no processo quanto as melhores 

maneiras de trabalhar com os produtos Ourofino. 

“Capacitamos cada colaborador para a retirada 

de qualquer dúvida relacionada aos produtos, o 

condicionamento, aos processos dentro das boas 

práticas, para melhor atender ao cooperado”, 

afirma.

A Ourofino é patrocinadora cota ouro da 

Assuvap e fará diversas ações em conjunto 

com a associação ao longo do ano, visando 

o crescimento da suinocultura da região. Um 

desses eventos foi o lançamento de nova 

vacina, a Safesui (confira na página ao lado). 

A coordenadora comercial da empresa, Túlia 

Moreira, explica que a escolha da Ourofino pela 

parceria vem do belo trabalho que as instituições 

prestam aos produtores de suínos.

“Escolhemos a associação e a cooperativa 

para estarem juntos da Ourofino, do trabalho 

que a Lorena faz na região, para reforçar nossa 

atuação no campo, focada bastante em resultado. 

A cooperativa compartilha dos nossos objetivos: 

estar presente de uma forma séria, técnica e 

sempre agregando valor ao negócio do cliente”, 

completa a coordenadora.

Ourofino realiza 
treinamento 
para capacitar 
colaboradores 
da Coosuiponte

SERVIÇOS AOS FORNECEDORES
Para conhecer os serviços da Assuvap e Coosuiponte 

e ser uma empresa parceira da suinocultura do Vale do 

Piranga, entre em contato pelo telefone (31) 3819-3900 ou 

e-mail assuvap@assuvap.com.br 
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Cerca de 35 produtores e 

profissionais do setor se reuniram na 

tarde de 14/2 para a edição especial 

da Bolsa de Suínos do Interior de 

Minas (BSim), realizada pela Assuvap 

em parceria com a empresa Ourofino, 

onde foi definido o valor do produto na 

semana. Na sequência do evento, que 

aconteceu no Espaço Vila Nobre, em 

Ponte Nova/MG, a empresa apresentou 

seu novo produto de combate à 

circovirose: o Safesui.

Os integrantes da equipe 

Ourofino levaram aos produtores 

informações valiosas a respeito do 

assunto, relacionando a evolução 

desta enfermidade no campo. Andrea 

Panzardi, especialista técnica em 

biológicos da empresa, salientou 

que nos últimos anos de pesquisa foi 

constatado pela equipe alguns quadros 

clínicos de doenças associadas ao 

circovírus, que, segundo ela, abre portas 

para outras enfermidades secundárias.

“Buscando informações científicas 

internacionais e fazendo pesquisas no 

Brasil”, diz Panzardi, “observamos que 

houve uma evolução do vírus, fazendo 

com que as vacinas de mercado 

levassem um escape imunológico”. 

Segundo a profissional, essas vacinas 

possuem o efeito de proteger o leitão, 

mas existe um percentual dos leitões 

que fica desprotegido devido a essas 

mutações do vírus. 

“Então, a Ourofino trouxe a nova 

tecnologia do PCV2 tipo B. Hoje, no 

mundo, é a única empresa que tem uma 

vacina atualizada e temos resultados 

muito interessantes”, completa Panzardi.

Ourofino apresenta novo produto 
de combate ao circovírus

ourofinosaudeanimal.com

Safesui
Circovírus
A definição de vacina 
contra a circovirose 
foi atualizada.
Alinhada ao propósito de reimaginar a saúde animal e 
com o objetivo de proporcionar uma inovação integrada à 
realidade da suinocultura nacional, a Ourofino desenvolveu 
a primeira vacina PCV2b do país. Elaborada a partir de 
isolado brasileiro e com adjuvante aquoso de dupla fase, 
características que promovem eficácia, segurança e 
menor risco de falha vacinal em comparação às demais 
vacinas PCV2a, Safesui Circovírus apresenta uma forma 
avançada de combater e controlar a circovirose.
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SUINOCULTURA
NACIONAL

O XVIII Seminário Nacional de Desenvolvimento 

da Suinocultura (SNDS), organizado pela ABCS, 

acontecerá nos dias 01 e 02 de agosto, no bairro 

do Leblon, Rio de Janeiro/RJ. O encontro reunirá 

lideranças dos estados, produtores de todo país, 

gestores da agroindústria e da indústria de insumos, 

representantes de entidades estaduais, e executivos 

do varejo, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.

Com mais de 35 anos de existência, o SNDS é 

um evento itinerante reconhecido pela qualidade da 

programação, focada no fomento da discussão de 

assuntos relevantes. Com essa estratégia, o Seminário 

propõe fortalecer a capacidade do setor de capturar 

e prospectar tendências e de identificar futuros 

possíveis, podendo vislumbrar, assim, cenários que 

permitam a suinocultura brasileira melhor se preparar 

diante de potenciais oportunidades, riscos e desafios.

Os painéis desta edição propõem conhecimentos 

e informações de diferentes agentes das cadeias 

produtivas para, dessa forma, oferecer subsídios 

que se apoiam na capacidade de antecipação de 

estratégias, por meio da inteligência coletiva da 

suinocultura brasileira.

O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, convoca 

toda a liderança da cadeia para esse evento, que é 

uma oportunidade de atualizar o conhecimento sobre 

temas fundamentais para o setor. “Competitividade, 

produção sustentável, gestão e inovação são 

assuntos extremamente relevantes e que estarão 

presentes no SNDS.  Nessa 18ª edição, a ABCS almeja 

que cada representante da cadeia suinícola se sinta 

preparado para enfrentar os desafios da atividade de 

forma abrangente e não só da porteira para dentro”, 

ressalta Lopes.

SNDS discutirá o poder da 
evolução da cadeia suinícola

XVIII
SNDS

SEMINÁRIO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA 

SUINOCULTURA

DATA:

LOCAL:

01 A 02 DE AGOSTO

SHERATON GRAND RIO 
HOTEL & RESORT

RIO DE JANEIRO/RJ
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Fique atento aos próximos eventos da Assuvap!

A COMBINAÇÃO PERFEITA
CONTRA O PCV2 E M.HYO
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Local: Espaço Interagir na sede da Assuvap/Coosuiponte.

Tema: Uso da água e a importância das boas práticas
24/04
Data prevista:

Tema: Aplicação da gestão ambiental na suinocultura
Local: Espaço Interagir na sede da Assuvap/Coosuiponte.

Treinamento para suinocultores, 
colaboradores e chefes de setor

Treinamento para suinocultores, 
colaboradores e chefes de setor

22/05
Data:
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