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Nesta edição da revista, trouxemos algumas questões 

que interferem direta e indiretamente na sustentabilidade 

dos nossos negócios: a geração de energia renovável. 

Palestrantes renomados vieram ao primeiro Seminário 

de Energias realizado pela Assuvap para ministrar sobre 

o tema e destacar o potencial de produção energética da 

nossa suinocultura, mensurando a importância da geração 

de energia limpa para o meio ambiente e para o bolso.

Outro fator relevante para o futuro da nossa atividade 

é a visão do público sobre o nosso produto. Trouxemos, 

nas páginas seguintes, uma reportagem especial sobre 

o “Sabor com Ideias”, evento que foi realizado com as 

nutricionistas de Ponte Nova e região para desmistificar a 

carne suína e provar o seu real valor nutricional.

Também é destaque a rentabilidade da Coosuiponte, 

que demonstra bons indicadores econômicos e se destaca 

entre as cooperativas mineiras do ramo agropecuário, 

segundo levantamento do Programa de Acompanhamento 

Econômico e Financeiro, publicado pelo Sistema Ocemg.

Nesta edição, você encontra, ainda, a história de 

pioneirismo do Sr. Hamilton Moreira Leite e seu filho João 

Carlos Bretas Leite, que é ex-presidente da Assuvap e, 

atualmente, presidente da Coosuiponte.

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo

Presidente da Assuvap
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A MSD Saúde Animal, empresa +Parceira da 

Suinocultura do Vale do Piranga, realizou na tarde 

de 23/7, na sede da Assuvap, uma atualização 

técnica sobre as principais doenças respiratórias 

dos suínos. 

A empresa recebeu os consultores da região 

para uma mesa redonda com o professor David 

Barcellos, onde discutiu-se a evolução das 

doenças respiratórias da suinocultura brasileira 

ao passar dos anos e a relação de “sinergia” que 

existe entre o vírus de influenza e outros vírus que 

circulam no Brasil, como micoplasma e circovírus.

Em seguida, o professor apresentou para mais de 

40 pessoas uma atualização sobre o problema da 

circovirose na suinocultura.

A MSD também promoveu o 1º Workshop Regional, no dia 

19/8, na cidade de Ponte Nova. Na ocasião, os palestrantes 

Dr. Rafael Frandoloso, Luis Gustavo Melo, Júlia Borges Gontijo 

e Brenda Marques discutiram sobre o agente infeccioso 

Lawsonia Intracellularis, causador da Enteropatia Proliferativa 

Suína ou ILEÍTE. Durante o workshop, a companhia apresentou 

os resultados da vacina PORCILIS® ILEITIS. 

Com apoio da Assuvap, 
MSD traz as atualizações
sobre doenças respiratórias

Workshop sobre sanidade

NOTÍCIAS
RÁPIDAS

Conte conosco
Agrupar suinocultores e satisfazer suas necessidades na aquisição de 
produtos e serviços. Essa é a missão que a Coosuiponte vem trabalhando 
ao longo dos anos. Um dos responsáveis pelo sucesso deste trabalho é 
o colaborador Jorge Leandro Damasceno, que está conosco há 18 anos. 
Ele é o responsável por supervisionar o atendimento da Coosuiponte, 
garantindo agilidade, presteza, precisão e cordialidade. Além disso, 
Leandro é o encarregado pelo nosso caixa rápido, pelo agendamento de 
recebimento ou entrega de produtos e pelos processos de pós-venda.

Caso cooperados ou demais profissionais necessitem destes serviços, o 
Leandro estará disposto a recebê-los na sede da Coosuiponte, pelo telefone 
(31) 3819-3905 ou e-mail expedição.atendimento@coosuiponte.com.br

Conte com o Leandro, conte conosco!
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A suinocultura de Ponte Nova foi apresentada para 

centenas de pessoas durante o Festival de Turismo 

de Ouro Preto, realizado no Centro de Convenções da 

histórica cidade mineira. 

A Prefeitura Municipal de Ponte Nova, por meio da 

Secretaria de Cultura e Turismo, expôs a marca da 

cidade e os principais produtos da região, entre 

07 e 10/8. A exibição da suinocultura foi no dia de 

encerramento do evento e atraiu turistas e moradores 

locais, movimentando o estande pontenovense.

Quem passou por lá, recebeu as boas-vindas da 
mascote da Assuvap, a Lilipig, e tomou conhecimento 
sobre a força da suinocultura da região, um dos 
principais polos de produção do país. Os visitantes 
também receberam cartilhas de receitas com carne 
suína, informações sobre a saudabilidade da proteína 
e brindes do Frigorífico Saudali.

Assistente de marketing da Assuvap, Lorena Fonseca 
avalia que a participação da associação no estande da 
Prefeitura de Ponte Nova foi importante para valorizar 
a atividade da região e apresentar todos os seus 
benefícios, como geração de emprego e renda para 
muitas famílias.

O tratamento adequado das 

solicitações, reclamações ou 

sugestões dos clientes tem por 

finalidade assegurar que elas 

sejam pronta e eficazmente 

atendidas ou solucionadas. Essas 

solicitações quando corretamente 

tratadas, podem contribuir para 

o aumento da sua satisfação e 

torna-los fiéis à Cooperativa. 

Medir essa satisfação do cliente é 

fundamental para a sobrevivência 

da Cooperativa.

Ocemg - Workshops PDGC – 22-11-18, 

item 04 – página 32 e 33.

Suinocultura de Ponte Nova é destaque no 
Festival de Turismo de Ouro Preto

Espaço 
cooperativo

Clientes

NOTÍCIAS
RÁPIDAS



A Coosuiponte vem demonstrando bons indicadores 

econômicos e se destaca entre as cooperativas 

mineiras do ramo agropecuário, segundo levantamento 

do Programa de Acompanhamento Econômico e 

Financeiro, publicado pelo Sistema Ocemg – entidade 

de representação política e sindical das cooperativas 

do Estado. As conclusões da pesquisa reforçam a 

boa gestão que vem sendo aplicada na cooperativa, 

resultando no melhor atendimento do seu quadro social 

e no fortalecimento dos seus cooperados. 

O gerente de desenvolvimento e monitoramento 
de cooperativas do Sistema Ocemg, José Fidelis, 
parabenizou a Coosuiponte por possuir uma 
participação assídua no programa desde o seu início, 
em 2017, e sempre disponibilizar as informações 
necessárias. Segundo o profissional, a cooperativa 
demonstra capacidade de pagamento frente ao seu 
nível de endividamento e uma geração de resultados 
suficiente frente a sua necessidade de capital. “A 
estabilidade em seus indicadores, aliada à sua boa 
gestão, é o principal fator de destaque da Coosuiponte 
como referência em seus indicadores econômicos e 
financeiros”, explanou.

COOSUIPONTE É REFERÊNCIA EM
GESTÃO FINANCEIRA ENTRE 
COOPERATIVAS MINEIRAS
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Esse destaque, segundo o gerente geral da 
Coosuiponte, Júlio Natali, é o resultado de um trabalho e 
aprendizado coletivo que a cooperativa sempre prezou. 
“Um resultado só aparece quando há envolvimento 
de todos os setores de uma empresa, trabalhando 
harmonicamente com determinação e foco”, disse. 

O gerente ainda ressaltou o aperfeiçoamento no 
atendimento aos cooperados: “As ações internas de 
melhorias em atendimento são sempre monitoradas, 
avaliadas e trabalhadas através de um comitê de líderes 
de setor para aprimorarmos cada vez mais, sempre com 
o objetivo de atender as necessidades dos cooperados, 
melhorando a sua competividade. Destacamos também 
a confiança e credibilidade que temos do Conselho 
Diretor, que sempre nos apoia e auxilia nas ações”. 

O Programa de Acompanhamento Econômico e Financeiro foi desenvolvido para assessorar as cooperativas em seu 
processo de tomada de decisão através do acompanhamento contínuo das informações contábeis e a geração de 
apontadores econômicos e financeiros. “Analisamos os indicadores relacionados a estrutura de capital, capacidade 
de pagamento, endividamento, geração de resultados e comportamento dos ingressos totais”, explicou Fidelis.

Segundo dados do Sistema Ocemg, Minas Gerais possui 771 cooperativas, reúne 1,7 milhão de associados, 
empregando 43 mil pessoas diretamente. O cooperativismo corresponde a 9% do PIB do Estado e movimenta 
cerca de R$ 53 bilhões na economia. Desse valor, o cooperativismo no ramo agropecuário, a qual a Coosuiponte 
se enquadra, é responsável por movimentar R$ 20,7 bilhões e gerar 15,7 mil empregos para as famílias mineiras.

Ciclo Financeiro
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Seminário de Energias Renováveis 
traz projetos inovadores

ANÁLISE DE
MERCADO

Energia renovável é, de certa 
forma, um fator fundamental para 
o desenvolvimento econômico 
do país. Na suinocultura do Vale 
do Piranga, investir em energia 
já é possível e viável desde 2012 
e tem se tornado uma prática 
importante para reduzir os 

custos de produção e aumentar 
a competitividade. Pensando em 
ampliar as discussões sobre o 
tema e atualizar as informações, 
a Assuvap e o Sebrae realizaram 
em 25/7, no Espaço Interagir, o 
primeiro Seminário de Energias 

Renováveis de Ponte Nova.

Mais de 30 pessoas participaram 
do evento, dividido em cinco 
palestras com renomados 
profissionais do setor. A primeira 
ficou a cargo do analista do 
Sebrae, responsável pelo 
setor de energia em Minas 
Gerais, João Paulo Palmieri, 
que apresentou as tendências 
e oportunidades para a região. 

“Quando você cria tratativa 
e possibilidades para trazer 
energia elétrica barata, você está 
falando em desenvolvimento 

dos negócios”, explicou 

Palmieri ao citar algumas fontes 

limpas e renováveis viáveis 

para a suinocultura, como 

biogás, energia eólica e solar. 

Segundo ele, a palestra foi 

motivada para que os produtores 

tenham condições de gerar sua 

própria energia, em especial, 

através dos biodigestores, 

onde a classe já consegue 

injetar energia na rede da 

concessionária (Cemig) e tem 

cinco anos para compensar.
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Geração de
energia
Na sequência, o gerente executivo 
da Associação Brasileira do Biogás 
(ABiogás), Alessandro Sanches, iniciou 
um produtivo debate sobre a geração 
de energia através de biomassa/biogás. 
O profissional mensurou o potencial 
enorme que a região possui. Segundo 
dados levantados pela ABiogás, o 
Sudeste tem 46% do potencial de biogás 
do país. Minas Gerais abriga 12% do 
potencial nacional, sendo a suinocultura 
a principal atividade na geração desta 
energia.

Durante o bate-papo, suinocultores 
relataram a dificuldade em aproveitar 
toda essa energia produzida, devido 
algumas limitações técnicas na região. 
Junto ao palestrante, desenvolveram 
diversas sugestões de aproveitamento 
desse biogás para a região do Vale do 
Piranga, sendo uma delas, a criação de 
uma planta energética para a região. 
(Saiba mais na próxima página).
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Durante o evento, o gerente executivo da Associação 
Brasileira do Biogás (ABiogás), Alessandro Sanches, iniciou 
um produtivo debate e levantou a hipótese de se criar a 
primeira planta de biogás do país, que seria instalada na 
região, com a finalidade de aproveitar melhor o excedente de 
biogás da suinocultura do Vale do Piranga. A planta poderia 
funcionar como uma usina para produzir biometano ou 
eletricidade, sendo uma alternativa inovadora para produção 
da suinocultura e uma segunda fonte de renda. A ideia de se 
criar essa planta ainda está em fase inicial, mas os primeiros 
passos foram dados dentro da sede da Assuvap, comprovando 
a importância dos eventos realizados pela entidade  e, mais 

ainda, a presença dos suinocultores e profissionais do setor. 

Onde surgem as 
boas ideias

Em outra palestra, o consultor Wilson Caldeira 

apresentou algumas tendências no segmento 

de energia que, segundo ele, passa por um 

momento de mudanças significativas. “Precisamos 

de energia, seja para nossas casas, carro ou 

empreendimento. É necessário pensar fora da 

caixa e encontrar o modelo que melhor adequa às 

nossas necessidades”. E uma dessas necessidades 

na suinocultura é a redução dos custos na granja 

e a geração da própria energia, que o biogás e a 

energia solar são excelentes alternativas. 

Se o escoamento do excedente energético 

produzido for um problema, a TMJ Soluções 

Blockchain – empresa especializada em matriz 

energética – trouxe uma possível solução. Os 

sócios-fundadores da empresa, João Villatoro e 

Matheus Zocatelli, foram convidados a apresentar, 

na última palestra do seminário, a nova alternativa 

para a energia que sobra na rede: “Compramos a 

energia elétrica para abastecer nossas máquinas 

mineradoras de criptomoedas”, disseram. 

Vendendo o excedente energético para a TMJ 

Soluções Blockchain, os profissionais acreditam 

que o suinocultor estaria transformando uma 

energia elétrica que não estava sendo utilizada, 

em dinheiro, de forma ambientalmente limpa, 

visto que a empresa não demanda nenhum tipo 

de investimento, apenas um espaço físico para as 

máquinas mineradoras.

Para implantar ou saber mais sobre o projeto, 

entre em contato com a TMJ Soluções Blockchain 

através do telefone (31) 98877-3755 ou e-mail 

jvvillatoro@hotmail.com. 

Inovações Energéticas



Cerca de 70 granjas 
do Vale do Piranga já 
compartilham rede 

com a Cemig
Aproximadamente, 70 granjas do Vale do 
Piranga já possuem o sistema de cogeração e 
compensação de energia em parceria com a 
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 
e várias outras solicitações estão em fase de 
análise. As informações foram fornecidas pela 
Cemig e comprovam a força da suinocultura 
regional, especialmente quando o assunto é a 
geração de energia limpa e sustentável.

A Assuvap fez uma entrevista exclusiva 
com o supervisor da Cemig em Ponte Nova, 
José Márcio Gomes Osório, para levantar 
as principais informações sobre o serviço 
da geração distribuída, caracterizada pela 
instalação de geradores de pequeno porte, 
normalmente a partir de fontes renováveis 
localizadas próximas aos centros de consumo 
de energia elétrica – como o caso dos 
biodigestores na suinocultura.

De acordo com o profissional, a presença 
destes pequenos geradores próximos às cargas 
pode proporcionar diversos benefícios para o 
sistema elétrico, dentre os quais se destacam 
o baixo impacto ambiental, a melhoria do nível 
de tensão da rede no período de carga pesada 

e a diversificação da matriz energética. 

Pelo lado dos produtores, o benefício pode 

ser a comodidade de produzir a sua própria 

energia, enviando o excedente gerado 

pela unidade consumidora para a rede da 

distribuidora, a qual funcionará como uma 

bateria, armazenando esse excedente. 

Segundo Osório, quando a energia injetada na 

rede for maior que a consumida, o consumidor 

receberá um crédito em energia (kWh) a 

ser utilizado para abater a ultilização em 

outro posto tarifário ou na fatura dos meses 

subsequentes. Os créditos de energia gerados 

continuam válidos por 60 meses. 

Há, ainda, a possibilidade de o consumidor 

utilizar esses créditos em outras unidades 

previamente cadastradas, ou seja, com este 

serviço, o suinocultor consegue reduzir, 

vertiginosamente, seus gastos com energia 

elétrica.

Caso ainda não possua o sistema de cogeração 

e compensação de energia e tenha interesse 

em instalá-lo, entre em contato com a Cemig 

pelo telefone: (31) 3604-0214.
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ENERGIAS 
RENOVÁVEIS E 

SUINOCULTURA, 
transformando problemas em oportunidades

por MP Engenharia

A produção suinícola no estado de Minas Gerais 
tem passado por inúmeras transformações no que diz 
respeito às práticas ambientais. A consolidação dos 
sistemas de tratamento de efluentes, assim como o 
aumento no número de empreendimentos licenciados, 
são só alguns exemplos de mudanças que vão ao 
encontro da sustentabilidade. No entanto, um aspecto 
crucial nessa longa jornada ainda deve se robustecer 
nas suinoculturas mineiras: o aproveitamento das fontes 
de energia renováveis.

Fontes de energias renováveis são aquelas que estão 

constantemente sendo fornecidas e, mesmo quando 

usadas, podem ser rapidamente repostas. Os exemplos 

mais conhecidos são a energia eólica, representada 

pelos moinhos de vento, e a energia solar, representada 

pelos painéis fotovoltaicos. Embora essas sejam as 

fontes renováveis mais difundidas, quando o assunto é 

suinocultura, a história é outra.
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A fonte de energia renovável que mais se alinha 
aos interesses das granjas e, que deve ser priorizada, 
é o biogás gerado no tratamento dos dejetos dos 
animais. De maneira bastante simples, o processo para 
geração dessa fonte de energia pode ser entendido da 
seguinte maneira: durante o processo de tratamento 
dos dejetos, bactérias geram gases como o metano 
(CH4) e gás carbônico (CO2), formando o chamado 
biogás. Esse (bio)gás é direcionado a um gerador e, 
através de sua combustão, há a geração de energia 
elétrica. Mas, por que a utilização do biogás é tão 
vantajosa?

A principal vantagem da utilização das energias 
renováveis diz respeito a autossuficiência energética 
da granja ou, no mínimo, a redução dos custos com 
energia. Estudos apontam que, para a produção 
de suínos em Minas Gerais, os gastos com energia 
elétrica giram em torno de 7,5% do custo total da 
produção. Além disso, a energia distribuída no 
estado sofre elevação de seu custo em períodos de 
escassez hídrica. Sendo assim, uma propriedade que 
possua um sistema de geração de energia própria, a 
partir do biogás por exemplo, pode simplesmente se 
tornar independente das concessionárias tradicionais 
e, além de reduzir os custos, minimizar os riscos de 
produção por eventuais crises energéticas.

Outra grande vantagem da utilização do biogás 
é a transformação de um passivo ambiental em um 
ativo maximizador de lucros. Os dejetos, que são 
inevitáveis na produção suinícola e, a princípio, só 
causariam inúmeros problemas ao produtor e ao meio 
ambiente, se transformam em insumos para geração 
de energia. Sendo assim, com o aproveitamento do 
biogás, haverá a diminuição dos gastos com energia 
elétrica convencional e, ao mesmo tempo, garantia do 
tratamento dos dejetos.

De fato, a regulamentação para a distribuição da 

energia produzida nas granjas ainda tem muito a 

melhorar. Atualmente, a energia gerada a partir do 

biogás ainda não pode ser vendida às concessionárias, 

o que, caso ocorra, pode vir a se transformar em uma 

nova fonte de receita das granjas. Mas, já há avanços 

importantes a respeito. 

A Resolução Normativa n° 482/2012 da ANEEL 

permite a geração de “créditos de energia”. Ou 

seja, caso a energia produzida em uma granja seja 

maior que a consumida, o proprietário, após lançar 

o excedente na rede distribuição, pode utilizá-lo 

para abater o consumo da própria granja nos meses 

subsequentes ou em outras unidades de mesma 

titularidade, em um prazo de 60 meses.

Um ponto ainda não destacado diz respeito aos 

custos envolvidos na instalação do sistema para 

geração de energia a partir do biogás. Para que haja 

a possibilidade de aproveitamento energético, é 

necessário que o tratamento dos dejetos seja feito 

por biodigestores, portanto, os gastos envolvidos 

não são dos mais baixos. Além disso, são necessários 

alguns cuidados na manutenção e operação dos 

equipamentos. Mas é importante que os gastos 

com fontes de energias renováveis sejam vistos 

como investimentos que oferecem uma importante 

vantagem competitiva, permitem o retorno financeiro 

no médio-longo prazo e podem tornar a granja 

autossustentável.

Portanto, antes de tomar a decisão de se instalar 

ou não um sistema gerador de energia, é preciso ter 

a consciência de todas as vantagens e desvantagens 

da escolha. Mas, o mais importante deve ser a certeza 

que boas práticas ambientais podem, de fato, ser 

muito interessantes para o lucro das granjas.
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Um garoto que acompanhava seu pai por onde quer 

que fosse. Viajando em uma caminhonete carregada 

de alguns leitões, o pai ensinava-lhe os pequenos 

detalhes da vida. Entusiasmado, o menino absorvia toda 

a experiência, apeava-se do antigo carro para abrir as 

porteiras que surgiam pela frente. Nenhum obstáculo 

haveria de interromper aqueles momentos, os primeiros 

passos para a construção do que, hoje, é a suinocultura 

tecnificada da Granja Água Limpa, pioneira na produção 

de suínos confinados na região do Vale do Piranga. 

O pai, Sr. Hamilton Moreira Leite, foi o idealizador de 

tudo. Criou suínos por toda a vida, mas foi em 1962 

que ele iniciou a construção das primeiras baias. 

Nessa época, João Carlos Bretas Leite, seu filho, tinha 

completado nove anos. Assistia tudo de perto, vibrante. 

E hoje, 57 anos depois deste episódio marcante em 

sua vida, ele nos conta como a suinocultura está 

intrinsecamente ligada a história de sua família. 

Nascidos e criados 
na Fazenda Água 
Limpa, João Leite e 
seus irmãos, José Ricardo 
Bretas Leite e Afrânio Bretas 
Leite, seguiram todos os passos de seu 
pai. Lembram da suinocultura desde que se entendem 
por gente. 

“Eu era criança”, recordou, “nós fizemos uma viajem 

épica, fomos passar umas férias em Niterói. Meu pai 

virou e falou: ‘Eu vou viajar, tirar 40 dias de férias e 

quando eu voltar, o preço dos suínos vai estar lá em 

cima’. Isso foi em 1962. Eu via, desde essa época, meu 

pai construindo a granja. Então não tem jeito de separar 

a nossa história da suinocultura. Meu pai iniciou pelos 

processos antigos, em que se criava suínos soltos, 

igual se faz com gado. Ele vivia comprando leitão. Eu 

e meus irmãos ficávamos atrás dele o tempo todo, 

aprendendo com ele. Você passa a vida toda vendo, 

não tem nem como não aprender. A paixão que tenho 

pela suinocultura aprendi com meu pai”, disse.

João Leite, que hoje é o proprietário da Granja Água 

Limpa, ex-presidente da Assuvap e atual presidente 

da Coosuiponte e da Asemg, explica que foi no início 

dos anos 60 a transição para a criação de suínos 100% 

confinados na região, sendo seu pai um dos pioneiros. 

“A granja era pequena, meu pai iniciou com 60 

matrizes e a vida toda foi aumentando um pouquinho, 

assim como toda a suinocultura da região. Havia muito 

companheirismo entre todos eles, as pessoas que 

começaram eram muito companheiras, a atividade foi 

crescendo”, contou.
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Apesar de ainda guardar traços do passado, com 

algumas construções datadas de 1957, a Granja 

Água Limpa possui a tecnificação que a suinocultura 

moderna exige. São 1.300 matrizes, 50 funcionários 

trabalhando em galpões, novos ou antigos, munidos 

por técnicas e procedimentos que garantem 

um produto de qualidade. “Quem trabalha com 

suinocultura sabe que é preciso estar em constante 

busca por tecnologias”, disse João Leite. “Hoje em 

dia, é cada vez mais veloz essa renovação. Você 

não consegue ficar fora. Se você parar de buscar a 

renovação, a inovação, você sai do mercado”.

A granja possui modernidades, como os 
biodigestores e a cogeração de energia com a 
Cemig. “Somos autossuficientes em energia, 
mas isso é um dever nosso. Esse biodigestor tem 
objetivo de não nos tornarmos reféns da Cemig, por 
exemplo, em caso de falta de energia”, explicou. 
A granja tem geradores em cinco padrões e um 
sistema que evita a falta de energia nos principais 
serviços. “Não ficamos sem água, sem fazer ração 
e nem sem o trato automático”, disse o produtor, 
lembrando-se que essa busca por inovação também 
foi um aprendizado vindo de seu pai.

“Ele me contava histórias de suas viagens, quando 
ia para outros estados procurar pelas inovações de 
genética e tecnologia. Hoje, a Assuvap é um elo 
que temos para a busca dessas tecnologias, das 
técnicas modernas e de nos inteirarmos das notícias 
de mercado. A associação é um ponto de ligação, o 
lugar que nos encontramos para trocar informações. 
Ela que faz a ligação com outras associações, que 
traz as informações para os suinocultores. Por isso, 
ela foi fundada”, disse. 

João Leite fez parte da fundação da Assuvap 
e ainda a acompanha. “É algo que meu pai fazia 
também, ele era companheiro de todo mundo, não 
guardava tecnologia nem conhecimento para si. Ele 
disseminava o conhecimento. E a associação tem 
esse objetivo: juntar e disseminar conhecimento, 
informações para fortalecer a suinocultura do Vale 
do Piranga”. Do mesmo modo, o suinocultor avalia a 
importância da Coosuiponte, classificando-a como 
um centro de distribuição importante para a região.

O desafio agora é conciliar suas variadas tarefas, 
dividindo o tempo de trabalho entre sua granja e a 
defesa da suinocultura mineira. “Vamos sentar junto 
às associações regionais e fazer um planejamento 
dos próximos anos”, projetou o presidente da 
Asemg.
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A última fiscalização realizada pela Polícia Militar de 

Meio Ambiente comprovou que a suinocultura do Vale 

do Piranga é um exemplo de produção sustentável. 

A operação não encontrou nenhuma irregularidade 

ambiental nas 50 suinoculturas fiscalizadas na 

região,entre os dias 6/8 e 9/8.

Em nome da Assuvap, o presidente Fernando Araújo 

parabeniza todos os colaboradores e associados pelo 

sucesso absoluto na última fiscalização ambiental, 

que demonstra, segundo ele, o desenvolvimento do 

setor nos pilares da sustentabilidade ambiental. 

Araújo também reforça o importante papel da 

associação nas suas “diversas áreas de atuação 

relacionadas ao meio ambiente: consultoria técnica, 

treinamento de colaboradores e seminários realizados 

para orientar o produtor ao longo de toda a sua 

história”.

A Assuvap promove, anualmente, várias ações 

para levar conhecimento ao campo, unificando teoria 

com prática e fazendo valer sua missão de representar 

o setor e difundir informações. 

Somente em 2019, foram realizados três módulos 

ambientais do Treinamento de Suinocultores, 

Colaboradores e Chefes de Setor, capacitando 

centenas de profissionais de granjas, além dos 

seminários que levantaram discussões sobre produção 

sustentável, uso correto de antibióticos, bem-

estar animal e energias renováveis, temas que 

estão, direta ou indiretamente, ligados ao meio 

ambiente.

Em coletiva de imprensa sobre a operação, o 

tenente Vicente Gonçalves, responsável pelo 2º 

Pelotão pontenovense, avaliou que “não houve 

suspensão de atividades nem se constatou 

infração de dano ambiental”. Segundo o militar, 

essa ausência de violações ambientais decorre 

de ações educativas e aplicação de multas 

(em outras ocasiões), que contribuíram para 

a conscientização por parte de pequenos e 

grandes produtores.

SUINOCULTURA ALIADA 
AO MEIO AMBIENTE
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BEA EM FOCO 
Bem-estar animal (BEA) é 

uma das áreas que mais geram 
questionamentos nos profissionais 
do setor por exigir algumas 
mudanças no sistema de produção. 
Na tarde de 24/7, a Assuvap recebeu, 
em sua sede, mais de 30 produtores 
e gerentes de granjas para o 
quinto módulo do Treinamento de 
Suinocultores, Colaboradores e 
Chefes de Setor, onde eles puderam 
tirar as principais dúvidas sobre boas 
práticas na suinocultura e as normas 
de BEA com o consultor Cleandro 
Pazinato.

O público fez uma série 
de perguntas ao palestrante e 
acrescentou conteúdo ao debate. 
Pazinato avaliou que a sala cheia 
demonstrou que as pessoas 

têm interesse pelo tema, que 
representa o futuro e a preparação 
do setor. Segundo ele, as palestras 
realizadas pela associação são 
oportunidades para apresentar aos 
os colaboradores das granjas as 
novidades internacionais. 

“Mostramos o que outros países 
estão fazendo, as recomendações 
da Organização Mundial da Saúde 
Animal (OIE), deixando claramente 
para eles alguns aspectos que 
precisam ser mudados, de acordo 
com as normas”, disse. 

Pazinato apresentou vários 
exemplos, como os procedimentos 
com animais recém-nascidos, corte 
de calda e castração. “Essa parte 
de manejo, o público já pode sair 
daqui e no dia seguinte, quem sabe, 

aplicar na prática”, sugeriu. 

O palestrante ainda afirmou que 
BEA envolve todo o ciclo, listando os 
quatro pilares que sustentam a ideia: 
“Boa alimentação, bom alojamento, 
boa saúde e comportamento 
adequado, estes são os fundamentos 
que permitem uma boa qualidade 
de vida para o animal”. 

No Vale do Piranga, alguns 
pontos de BEA já são aplicados 
nas granjas. Pazinato reitera que o 
objetivo da palestra foi apontar um 
“caminho a seguir, uma evolução, 
de uma maneira científica”, fazendo 
valer a missão da Assuvap de 
levar informações atualizadas e 
contribuir para o aperfeiçoamento 
da suinocultura da região.

Profissionais do Vale do Piranga 
esclarecem dúvidas sobre o tema
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Sustentabilidade na suinocultura foi o tema do último Treinamento de Suinocultores, Colaboradores e Chefes 
de Setor, realizado em 21/8, na sede da Assuvap, em Ponte Nova. O palestrante Roniê Pinheiro explicou algumas 
questões econômicas que envolvem a produção sustentável na atividade para cerca de 50 pessoas.

Segundo Pinheiro, a sustentabilidade é uma forma de se produzir permanentemente, ao longo dos anos, 
respeitando o meio ambiente e atendendo as exigências do mercado regional e global. O profissional destacou, 
com base nas cartilhas da ABCS, algumas estratégias para a aquisição de grãos, por representar elevado impacto 
financeiro nos empreendimentos. 

O processo de produção em si também interfere na sustentabilidade das granjas, como o caso da biossegurança, 
ou seja, a saúde da granja. Para Pinheiro, uma granja saudável é aquela que evita a entrada de doenças e, por fim, 
tem um produto de qualidade. Respeito ao meio ambiente, uso prudente de antibióticos e a aplicação dos conceitos 
de bem-estar animal também são alguns dos pilares da produção sustentável.

“Em contexto mundial e local, já não dá para produzir sem esse foco”, disse Pinheiro, completando que o mercado 
exige que a suinocultura produza com qualidade e sustentabilidade. “Precisamos estar com todos esses pilares bem 
trabalhados dentro das granjas para podermos ter uma suinocultura que se sustente ao longo dos anos”, reforça.

Os treinamentos são realizados pela Assuvap, Coosuiponte e contam com o apoio da Pollysel e das empresas 
+Parceiras da Suinocultura cota ouro: Bayer/Dianagro, DB, Nutritec, Farmabase, MSD, Ourofino; e +Parceiras prata: 
Sauvet, Vansil e Uniquímica.

Ao fim do evento, a empresa DB Genética Suína apresentou um vídeo institucional e reforçou seu compromisso 
com o desenvolvimento da suinocultura regional.

PALESTRA APRESENTA ESTRATÉGIAS PARA
A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NAS GRANJAS
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UM NOVO OLHAR SOBRE A CARNE SUÍNA 
PARA NUTRICIONISTAS DA REGIÃO 

Muito mais que uma experiência de momento, o 

“Sabor com Ideias” deste ano veio para fazer parte do 

dia a dia das nutricionistas de Ponte Nova e região. 

Realizado na tarde de 29/8, em uma ação conjunta da 

Assuvap e do Frigorífico Saudali, com apoio do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), o 

evento conseguiu lançar um novo olhar sobre a carne 

suína, ao mesmo tempo em que comemorava o dia da 

nutricionista, instituído em 31 de agosto.

A tarde chegou e o céu ainda estava parcialmente 

nublado, mas à medida que as convidadas se 

acomodavam e preparavam-se para a atração principal, 

o sol fez questão de aparecer. Seria ele, afinal, um dos 

elementos mais importantes 

para o espetáculo. 

Projetado para oferecer um 

momento marcante para as 

nutricionistas, o Sabor com 

Ideias foi realizado no “Bar 

da sexta, entre amigos”, um 

espaço aconchegante e 

de localização privilegiada, 

pensado para proporcionar 

uma memorável visão do 

pôr do sol.

Enquanto o astro se escondia entre as montanhas, ao 
som da boa música do cantor Jonny Alves, o ingrediente 
principal chegava à mesa: receitas saborosas capazes 
de demonstrar toda a praticidade e qualidade da 
proteína mais consumida no mundo, a suína, preparadas 
pelo chef Marco Túlio Grijó.

Ao final do evento, enquanto recebia uma embalagem 
com alguns brindes e informações sobre o universo da 
carne suína (um livro que conta a história e a evolução 
da suinocultura brasileira, receitas que modernizaram a 
proteína no Brasil e um pen-drive com artigos científicos), 
a nutricionista Bruna Linhares relatou sua experiência. 

A profissional classificou o evento como memorável 
e muito produtivo, onde conseguiu-se desmistificar 

a carne suína que já foi, há 
alguns anos, considerada 
como uma carne gordurosa 
ou "reimosa", especialmente 
em cidades pequenas. “Mas a 
gente sabe que não”, afirmou, 
categoricamente, explicando 
que “a carne suína tem muitas 
vitaminas, ajuda no ganho 
de massa muscular, é muito 
saudável, tem vitaminas B12 
e, em alguns casos, tem muito 
menos gordura que outras 
carnes”.
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A profissional também garantiu que a proteína 
deve estar presente na nossa alimentação do dia a dia 
e reforçou que a região é polo produtor: “Temos, em 
nossa região, carnes muito boas, de qualidade, que 
devem ser incluídas em nosso cardápio”, concluiu.

Lorena Fonseca, assistente de marketing da 
Assuvap, avalia que uma ação como esta é essencial 
para o setor, pois possibilita o contato direto com os 
profissionais de Nutrição. “Não é somente esclarecer 
os mitos em torno da carne suína, mas, principalmente, 

nos permite criar experiências e um novo olhar sobre a 
proteína”, disse Fonseca. 

“Conseguimos transmitir com clareza nosso 
recado: uma proteína saudável, saborosa e que pode 
ser consumida por seus pacientes no dia a dia, basta 
utilizar os cortes corretos e o preparo adequado. E o 
mais importante: uma proteína que ajuda na prevenção 
de doenças, pois a carne suína é rica em tiamina. Esse 
é nosso objetivo!”, completou.

A assessora de comunicação do Saudali, Bárbara 
Albuquerque, relatou satisfação com o resultado 
do Sabor com Ideias deste ano. “Preparamos tudo 
com muito carinho, procuramos reinventar o formato 
do evento e temos certeza que valeu a pena! 
Recebemos feedbacks positivos, grande parte das 
nutricionistas convidadas compareceu, divertiram-
se e puderam trocar experiências profissionais. As 
nutricionistas confirmam a saudabilidade dessa 
proteína e muitas delas afirmaram indicar cortes 
suínos para seus pacientes”, disse.

Em 2018, a Assuvap e o 
Frigorífico Saudali promoveram a 
primeira edição do evento, com o 
tema “Qualidade e saudabilidade”. 

Escaneie o QR Code e veja a matéria completa
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Suinocultores que possuem TAC
já podem ter acesso ao crédito do 

Plano Safra 2019/2020
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O presidente da Asemg e também diretor financeiro 

da Assuvap, João Carlos Bretas Leite, considera a 

medida uma importante conquista para a suinocultura, 

que se tornou realidade após um trabalho do setor junto 

ao Banco do Brasil e a SEAPA. “Sabemos que ainda é 

pouco, que o ideal é que as licenças sejam concedidas 

em prazos mais adequados, mas esta medida paliativa 

já é um começo. Continuaremos a trabalhar para que o 

suinocultor tenha maiores facilidades na concessão de 

suas licenças” disse.

Presidente da Assuvap, Fernando Araújo acredita 

que a revalidação do TAC como documento válido para o 

acesso às linhas de crédito é uma boa notícia para o setor. 

“Nosso negócio necessita de constantes investimentos e 

essa medida é importante para a geração de empregos 

e renda para a nossa região, bem como para aumentar 

nossa competitividade no mercado”, explica.

Outras informações, entre em contato com a Assuvap 

ou procure sua agência do Banco do Brasil.

Suinocultores mineiros que não têm suas licenças 
ambientais vigentes, mas possuem o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o órgão 
ambiental, já podem ter acesso ao crédito do Plano Safra 
2019/2020. O governo reservou R$ 225,59 bilhões para 
o plano agrícola e pecuário para atender pequenos, 
médios e grandes produtores, sendo R$ 11,1 bilhões 
destinados aos produtores rurais de Minas Gerais, a juros 
entre 3% e 8%. 

Gerente de relacionamento do Banco do Brasil de 
Ponte Nova, Maristela Moura explica que o processo 
de estudo da operação para a suinocultura continua 
o mesmo, a diferença é que, para as atividades em 
Minas Gerais que antes exigiam a licença ambiental ou 
autorização ambiental para liberação do crédito, agora 
também é facultado a aceitação do TAC firmado com 
o órgão ambiental, conforme art. 9º e 14 do Decreto nº 
44.844, de 25.06.2008.

A gerente ressalva que “no instrumento de crédito 
final, terá um termo em que o produtor fica ciente que, 
caso o órgão ambiental cancele a TAC por algum motivo, 
o banco tem o direito de exigir o valor antecipadamente”.
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Rua Euclides da Cunha, 71

Centro - 35.430-033

Ponte Nova - Minas Gerais

www.assuvap.com

(31) 3819-3900
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