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Momentos desafiadores, com incertezas a cada momen-
to, exigem prudência, serenidade e sobretudo responsabili-
dade. Nós, suinocultores do Vale do Piranga, estamos enga-
jados nas ações de prevenção à COVID-19 nos adequando 
à nova realidade e temos feito o nosso dever de casa que é 
proporcionar a redução dos riscos da disseminação desen-
freada da enfermidade em nossos colaboradores, familiares 
e nas comunidades que rodeiam nossas empresas.

Nesta edição, falaremos de conquistas e parcerias im-
portantes para a suinocultura, como a atuação do escritório 
de advocacia contratado pela Assuvap para fornecer apoio 
jurídico aos produtores nas esferas cíveis, trabalhistas e em 
temas vinculados ao agronegócio e um artigo esclarecedor 
sobre Crédito Rural. 

O mercado de petróleo e as reações frente à pandemia 
também não poderiam ficar de fora desta edição. O consul-
tor Alvimar Jalles, traz um panorama técnico e fundamenta-
do sobre a soberania e o dinamismo do mercado.

Este ano, a Suinfest completa 20 anos. Uma história 
que foi pensada e desenhada com um objetivo: fortalecer 
a suinocultura na região. Te convido a fazer uma viagem no 
tempo, onde iremos mostrar como tudo começou. Foi uma 
união de esforços que deu muito certo. A tecnificação foi 
ganhando cada vez mais espaço e as granjas cresceram.

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo

Presidente da Assuvap
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Assuvap comemora Dia das 
Mães com semana especial

A semana que antecede o domingo do Dia das Mães 

foi especial para todas as colaboradoras que são mães, 

na Assuvap/Coosuiponte. Em uma homenagem especial, 

organizada pelo setor de marketing, as colaboradoras 

ganharam destaque no mural com fotos e textos 

motivacionais. 

Com o tema: Mãe Pode Tudo vários vídeos, temáticos, 

foram criados e enviados a cada uma delas, durante 

toda a semana. As mensagens foram gravadas pela 

Tay Beraldi/Especialista em Liderança Feminina sempre 

com recados motivacionais que valorizam a mulher e a 

maternidade, inseridas no mercado de trabalho onde 

exercem multitarefas. 

“Trabalhar de forma eficiente, mantendo uma vida 

equilibrada, é a melhor forma de se investir na carreira 

e no futuro. Porque uma mãe, pode tudo”, destaca Tay 

Beraldi. “Todos os dias, postaremos conteúdos para 

que as mães ampliem a felicidade, aliviem a pressão e 

a cobrança, e olhem para os sonhos construindo, assim, 

um futuro mais leve”, relata Lorena Fonseca/Marketing 

que, também, é mãe.

NOTÍCIAS
RÁPIDAS

“Trabalhar de forma eficiente, 

mantendo uma vida equilibrada, 

é a melhor forma de se investir na 

carreira e no futuro. Porque uma 

mãe, pode tudo”, destaca Tay Beraldi.
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Assuvap presta homenagem 
aos colaboradores pelo Dia do 
Trabalhador

NOTÍCIAS
RÁPIDAS

Patrícia e Higor são os colaboradores 

responsáveis pelo setor de vendas da 

Coosuiponte. A dupla atua no atendimento 

aos pedidos das granjas e dos cooperados, 

no agendamento das cargas e retiradas dos 

produtos e, também, fazem encomendas de 

acordo com a necessidade do suinocultor. 

Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp, 

e-mail, Skype e telefone. Com os dois na linha 

frente, o produtor do Vale do Piranga tem a 

certeza de que será, sempre, bem atendido.

O Dia do Trabalhador, neste ano, foi comemorado 

de forma diferente pela Assuvap. Com a mesma alegria 

e entusiasmo, os colaboradores receberam um lanche 

especial. Na embalagem, um sanduíche, uma caneca 

personalizada, um bolo e uma foto com o rosto de todos 

com a frase: “juntos, sempre somos mais fortes”.

A iniciativa foi dos setores de Recursos Humanos 

e Marketing e aconteceu dentro dos protocolos 

de segurança orientados pelos órgãos de saúde. 

Obedecendo a distância e usando máscaras, um a um, 

os colaboradores receberam o kit especial. “Nossa, 

eu adorei essa surpresa. Muito obrigada”, agradeceu 

a colaboradora Mônica Pena/Faturamento. “Em 

tempos de pandemia, enfrentando diariamente novos 

desafios e novas medida de proteção, estamos sempre 

preocupados em cuidar do nosso colaborador”, reforçou 

Camila Caetano/Setor de Recursos Humanos. 

“Um novo tempo está chegando e convidamos você 

a acreditar no seu potencial. Confiar nas mudanças, 

pensar positivo, superar os obstáculos e encantar os 

nossos cooperados. É tempo de inovar, fazer diferente”, 

relatou Lorena Fonseca/Marketing que junto com o setor 

de RH pensou na ação em valorização ao colaborador.

Conte conosco
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Há 20 anos, suinocultores 
decidiram unir esforços em 
prol da suinocultura e deu certo

A cada 2 anos, novos cenários e o mesmo objetivo:
melhoria da suinocultura

A história da Suinfest está atrelada aos 

nomes que ajudaram a construir um legado 

histórico de conquistas e fortalecimento da 

suinocultura. Há exatos 20 anos, a ideia de 

produzir uma feira que ajudasse a construir, 

no imaginário popular, a realidade por trás 

da produção e da qualidade da carne suína, 

nasceu com sucesso de público e o apoio 

de grandes parceiros. 

Entre os precursores, estava Henrique 

Marinho Monteiro, que presidiu a Assuvap 

entre os anos de 2002 e 2006. “Desde o 

início da suinocultura na Zona da Mata, um 

grupo crescente de produtores participava 

de feiras em várias regiões do Brasil e 

no exterior, buscando novas tecnologias 

visando melhoria da nossa suinocultura, que 

sempre foi um exemplo em produtividade”, 

relembra Henrique Marinho Monteiro. 

A busca, constante, pelo crescimento 

do setor, aliado a novas tecnologias de 

produtos e serviços, foi o fator principal 

para a criação da Suinfest. “Devido 

à importância da região no cenário 

suinícola nacional os suinocultores e as 

empresas parceiras, com intuito de trazer 

novidades do mercado nacional e mundial, 

idealizaram a realização de uma feira 

regional para que os produtores, técnicos e 

colaboradores das granjas (que não tinham 

disponibilidade de participar de eventos 

externos) pudessem ter acesso às novas 

tecnologias do mercado”, relatou Henrique.

Naquela época, Henrique era 

suinocultor e participava, ativamente, da 

Assuvap e da Coosuiponte, que estava 

no início das atividades. “Na época eu 

ainda possuía suinocultura e participava 

muito da Assuvap e da Coosuiponte, que 

estava no início. Os presidentes eram os 

nossos saudosos amigos Benjamin Sotero 

Teixeira e Cláudio Martins Marques que 

contribuíram muito para o nascimento da 

Suinfest”.

A cada edição da Revista Cultura Suína traremos, 

para você, histórias que fizeram parte do crescimento 

e fortalecimento da Suinfest. São décadas na luta pela 

suinocultura, com parceiros que acreditam no projeto 

e, hoje, contribuem para que a proteína seja cada vez 

mais forte e consolidada, através do melhoramento 

da cadeia, da tecnificação e da biosseguridade 

Cenário atual
A feira, nessas 10 edições, cresceu e hoje é o maior evento suinícola do 

estado de Minas Gerais. A cada dois anos, novas oportunidades de negócios, 

melhora nas cadeias produtivas e um público cada vez mais engajado. Pela 

Suinfest, passam suinocultores, fornecedores, profissionais e estudantes do 

setor, de diferentes lugares do país, em busca de conhecimento, inovação e 

crescimento.
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Túnel do tempo 

Anos seguintes

O ano era 2000. O século 21. 

A história, a suinocultura no Vale 

do Piranga e o crescimento nos 

últimos 20 anos. Durante décadas, 

os primeiros produtores de suínos, 

na região, deram uma importante 

contribuição para o segmento 

quando decidiram apostar no 

negócio que, naquela época, era 

mais rudimentar. Com o passar dos 

anos, a tecnificação foi ganhando 

espaço e as granjas de suínos 

cresceram. 

As novas técnicas de nutrição, 

manejo, instalações e produção 

genética foram colocadas em 

prática numa granja de Ponte 

Nova e serviram de modelo para o 

surgimento de outras granjas. A base 

dessa tecnologia foi repassada pela 

empresa Agroceres-Pic que decidiu 

participar, ativamente, do processo.

Mais preparados e unidos, 

através da Assuvap, suinocultores 

decidiram mostrar para a população 

porque criar porco era ótimo para a 

economia da região e melhor ainda 

para a saúde dos consumidores. Foi 

assim, que nasceu a primeira Feira 

Mineira de Suinocultura de Ponte 

Nova e região, em 2000. Aberta ao 

público, a Feira foi um sucesso e 

contribuiu para o fortalecimento da 

carne suína.

A cada dois anos, novos projetos 

eram incorporados à Suinfest, 

que começava a despontar como 

referência regional e, em 2002, 

reuniu todos os representantes da 

classe suinícola. O principal objetivo 

da Ferira é trazer para os produtores 

da região o que há de mais novo no 

mercado da suinocultura, além de 

promover a troca de experiências 

do setor suinícola, ampliando ainda 

mais as oportunidades de negócios.

Com o tema “Aumentando a 

competitividade da cadeia produtiva, 

interligada ao desenvolvimento 

regional” a 3ª edição da Suinfest, 

em 2004, contribuiu para o 

desenvolvimento sustentável e 

contínuo do polo suinícola, com 

foco no desenvolvimento regional. 

Foi neste ano, que aconteceu 

o lançamento do Fórum de 

Desenvolvimento da Suinocultura, 

um ambiente de discussão que 

buscou identificar as prioridades do 

setor suinícola e construir uma visão 

de futuro compartilhada com todos 

aqueles que se predispunham a 

participar dentro das capacidades e 

perspectivas.

Nos anos que se seguiram, cada 

vez mais pessoas, entre produtores, 

empresas parceiras e convidados, 

participavam da Feira que se tornou 

referência no Estado de Minas 

Gerais, como o maior encontro da 

cadeia suinícola.

2008
Com a participação de mais de 50 

empresas expositoras e com o tema 

“Ampliando Parcerias e Fortalecendo 

o Associativismo”, a 5ª edição da 

Suinfest teve como objetivo fomentar 

o relacionamento entre suinocultores e 

fornecedores, além de unir as autoridades 

do setor para discutir os caminhos do 

Associativismo e Cooperativismo.

No mesmo ano, foi lançado o I 

Workshop de Associações e Cooperativas 

de Suinocultores onde foram tratados os 

seguintes temas: 

• Associativismo e Cooperativismo: 

principais desafios da gestão de negócios; 

• Mercado de suínos.
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Continua na próxima edição...

Marco histórico
Com a participação de mais 

de 2 mil pessoas, presença de 

representantes de 11 estados (Bahia, 

Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo), 92 

cidades e a parceria de 60 empresas 

expositoras, a 7ª edição da Suinfest 

(2012) cumpriu o objetivo de trocar 

informações, apresentar novas 

tecnologias e movimentar a cadeia 

suinícola. Já consolidada como a 

maior Feira Suinícola do Estado de 

Minas Gerais, essa edição alcançou 

todas as metas e quebrou recordes. 

Realizada pela Assuvap e 

pela Coosuiponte, com apoio da 

Associação Brasileira dos Criadores 

de Suínos (ABCS), Agevale, 

Associação dos Suinocultores do 

Estado de Minas Gerais/Asemg, 

Astap, Cogran, Coperpassos, 

Cooperoeste, Saudali, Sebrae e 

Suinco, a feira protagonizou o 

Seminário sobre Carne Suína, com 

o principal objetivo de conhecer o 

perfil do consumidor. Especialistas 

na área falaram sobre os seguintes 

temas: “Refeições fora do lar: uma 

oportunidade para a carne suína 

(Enzo Donna)”; “Como vender 

carne suína para a classe C (Renato 

Meireles)”; “Suíno, frango e boi: 

competição e tendências (Lygia 

Pimentel)”; “Como formar uma tropa 

de elite (Paulo Storani)”.

“Nosso objetivo foi cumprido”, 

comentou Fernando Soares, 

presidente da Assuvap, na época. 

“Trouxemos o que há de mais 

moderno no mercado para que os 

suinocultores da região pudessem 

se aperfeiçoar, além da proveitosa 

troca de informações. O sucesso 

da feira vem com o trabalho que é 

desenvolvido ao longo do tempo. A 

avaliação geral da Suinfest 2012 foi 

a melhor possível”, completou.

O presidente da Coosuiponte, 

João Carlos Bretas Leite, também 

comemorou o sucesso da feira. 

“Todos já sabem que a Suinfest 

é um sucesso para o mercado 

suinícola, mas nesta edição eu me 

surpreendi. Depois das palestras, 

já enxergo a suinocultura com 

outros olhos, pois todos puderam 

absorver informações atuais e 

essenciais do nosso mercado e 

do nosso consumidor. Agradeço 

a todos os envolvidos neste 

sucesso: suinocultores, parceiros, 

expositores, diretores e equipe de 

colaboradores”.

Como parte das ações realizadas 

durante a Feira, foi promovido 

o 1º Torneio de Futebol e Tênis 

“Benjamim Sotero Teixeira”. O 

objetivo foi promover maior interação 

entre os produtores e expositores da 

5ª edição da Suinfest.

Em 2010, a suinocultura vivenciou 

um importante avanço. Foi durante 

a 5ª Suinfest, momento em que 

foi selado o acordo inédito entre 

produtores, indústria e o Projeto 

Nacional de Desenvolvimento da 

Suinocultura/PNDS.

O PNDS tem como objetivo 

contribuir para o desenvolvimento da 

suinocultura brasileira, trabalhando 

para uma maior estabilidade 

econômica da atividade e os 

benefícios sociais para os produtores 

e trabalhadores da cadeia produtiva, 

através da ampliação do mercado 

doméstico da carne suína. 

Os objetivos específicos são a 

modernização da comercialização 

da carne suína e a generalização 

de boas práticas de produção, da 

granja à mesa, que contribuam 

para consolidar a carne suína como 

um produto saudável e nutritivo, 

produzido de forma tecnicamente 

correta, socialmente justa e 

ambientalmente responsável.
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Conheça o novo 
serviço oferecido 
pela Assuvap
Para dar suporte aos associados no âmbito 

jurídico, a Assuvap fechou parceria com o 

escritório Reis e Teixeira, com sede em Ponte 

Nova/MG. Através deste novo serviço, os 

associados terão apoio jurídico nas esferas 

cíveis, trabalhistas e em temas vinculados 

ao agronegócio. “Estamos muito satisfeitos 

com a oportunidade de firmar esta parceria, 

cujo objetivo é traçar um diagnóstico das 

demandas da Assuvap/Coosuiponte e dos seus 

associados”, destacou a advogada Taliny Lopes 

Teixeira Quintella.

Atualmente, o corpo jurídico é formado 

por quatro advogadas tendo as sócias Priscila 

Evaristo dos Reis e Taliny Lopes Teixeira Quintella 

à frente do escritório. 

Priscila Evaristo dos Reis é formada em direito 

pela Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, no ano de 2005, e 

especialista em direito privado pela Universidade 

Cândido Mendes em 2006. Em 2016 tornou-se 

Conselheira da 7ª Subseção da OAB-MG, com 

atuação e participação no conselho da seccional.  

Taliny Lopes Teixeira Quintella, formada em 

direito pela Pontifícia Universidade Católica – 

PUC-MG, no ano de 2006, é especialista em 

Direito do Trabalho pela Universidade Anhaguera 

e especializanda em Direito do Agronegócio pela 

Fundação Escola do Ministério Público. Possui 

mais de 13 anos de experiência no trato jurídico, 

tendo trabalhado, inclusive, como procuradora 

do município de Ponte Nova.

Para ter acesso a este serviço, basta entrar 

em contato com a Paula Gomides através 

do e-mail assuvap@assuvap.com.br ou pelo 

telefone (31) 3819-3900.

“Estamos muito satisfeitos com a 

oportunidade de firmar esta parceria, 

cujo objetivo é traçar um diagnóstico 

das demandas da Assuvap/

Coosuiponte e dos seus associados”
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Como a suinocultura 
tem reagido perante à 
pandemia
Impactos do Coronavírus na Suinocultura: análise de mercado e produção

CORONAVÍRUS

Por Comunicação Assuvap

A pandemia do COVID-19 que começou na China, em dezembro de 2019, rapidamente se alastrou para o resto do 

mundo, chegando ao Brasil em fevereiro de 2020. Os primeiros casos suspeitos apareceram no Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Em março, Minas Gerais registrou o primeiro caso na cidade de Divinópolis.

Cidades do interior de Minas, entre elas Ponte Nova, ainda funcionavam normalmente. Em 21 de março, é publicado 

o primeiro decreto municipal que fechou comércios e serviços não essenciais, com indicação para o isolamento. A 

Assuvap, acatando o decreto, dividiu a equipe e alguns colaboradores trabalham de casa. Como parte dos serviços 

essenciais, o setor não parou. Mas, algumas atividades precisaram se adaptar à nova realidade.

A primeira delas, foi a BSim. Realizada sempre às 

quintas-feiras, na sede da Associação, ela passou a 

acontecer de forma 100% on line. Logo no primeiro 

pregão, no dia 26 de março, ela fechou ao valor de R$ 

5,20 com o mercado em realinhamento.

“A queda foi intensa, praticamente 40% em pouco 

mais de 30 dias. Embora tenha sido muito, foi compatível 

com o famoso “efeito manada” decorrente das 

expectativas negativas ligadas à pandemia. O inverso 

também foi verdadeiro: quase 28% de recuperação em 

metade do tempo da queda”, avaliou Alvimar Jalles/

Consultor da Asemg, que foi cauteloso quanto ao futuro: 

“O futuro dependerá dos desdobramentos do evento 

originador disso tudo: a Covid19”.

11Ano 2  .  Ed 08  .  MAI/ JUN 2020



R$ 5,90 

R$ 5,40 

R$ 4,80 

R$ 4,40 

R$ 4,00 

R$ 3,60 

R$ 4,00 

R$ 4,60 

R$ 5,00 

-8,47 

-18,64 

-25,42 

-32,20 

-38,98 

11,11 

27,78 

38,89 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

 R$ 3,0

 R$ 3,5

 R$ 4,0

 R$ 4,5

 R$ 5,0

 R$ 5,5

 R$ 6,0

 R$ 6,5

Variações de preços em MG na Pandemia de Covid19.

Preços por semana Variação % sobre o inicio do ciclo

Ações da Assuvap

No atual cenário de avanço do novo 

coronavírus, para o interior do Brasil, todos 

devem se proteger, bem como proteger 

colaboradores e familiares. O vírus se 

espalhou pelo planeta através do trânsito 

internacional de pessoas. A doença pode ser 

intitulada como “doença dos viajantes” e, neste 

contexto, a Assuvap sugere algumas medidas 

visando proteger a saúde dos colaboradores 

e também do plantel. “Neste momento, 

teremos a oportunidade indireta na melhoria 

da biossegurança de nossos rebanhos”, 

ressaltou Fernando Araújo/Presidente da 

Assuvap que destaca as mudanças:

- Criação de regras para entrada de veículos 

nas unidades de produção (implantação de 

locais que limitem o acesso de veículos e 

pessoas estranhas aos sítios de produção).

- Desinfecção de veículos transportadores 

de colaboradores, insumos, ração e animais 

antes da entrada da granja.

- Orientar e reforçar aos colaboradores a 

importância de todos os cuidados visando a 

redução do risco de contágio. Nunca é demais 

lembrar que o vírus chegou ao interior e que 

prevenir sempre será melhor que remediar.

A Assuvap/Coosuiponte, em alinhamento 

com o novo cenário, atuou no suporte aos 

suinocultores e fornecedores num trabalho 

coeso que evitou o desabastecimento nas 

granjas, mantendo a produção. A Assuvap 

trabalha em conjunto com a Asemg e a ABCS 

nos pleitos que visam proteger o setor. “As 

pautas que merecem destaque e que estão 

sendo estudadas pelo Governo Federal são 

aquelas direcionadas à prorrogação dos 

vencimentos dos financiamentos de custeio 

e investimentos e a readequação dos valores 

das linhas de crédito de retenção de matrizes 

dos atuais R$670,00 para R$1.700,00 por 

matriz, embora a atividade tenha dado sinais 

de recuperação com o mercado reagindo nas 

últimas semanas alinhado com o aumento 

da procura por animais, o cenário ainda é 

incerto”, explicou Fernando Araújo.

“Devemos continuar firmes no nosso 

propósito de manter a população abastecida 

e bem nutrida para o enfrentamento do 

maior desafio sanitário da história recente 

da humanidade. Este fato corrobora e 

valoriza o trabalho diário de todos os 

envolvidos na produção, da Coosuiponte, 

porto seguro comercial, da Assuvap, porto 

seguro institucional, cooperados, associados 

e colaboradores que continuam com suas 

atividades plenas, não se furtando de suas 

responsabilidades sociais”, finalizou o 

presidente.

CORONAVÍRUS
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A Bolsa de Suínos do Interior de Minas/BSim nasceu na Assuvap e 

tem o compromisso de fortalecer, organizar, desenvolver e contribuir 

com o desenvolvimento da suinocultura mineira, através de um 

sistema transparente, participativo e racional, que permite a formação 

de preços para a comercialização de suínos.

Aos primeiros reflexos da pandemia do novo coronavírus, o setor 

suinícola também foi afetado. As incertezas frente ao novo mercado, 

tiveram resultados na bolsa, nas semanas seguintes ao dia 12 de 

março, quando a BSim fechou o preço a R$ 6,00. As quedas de 

valores, a cada semana, deixaram suinocultores apreensivos frente ao 

novo mercado. A cotação mais baixa, do período, foi em 23 de março, 

quando o suíno foi comercializado ao preço de R$ 4,30 o quilo/vivo.

Nesta quinta-feira, 9 de julho, o setor respirou mais aliviado e o suíno 

vivo será comercializado a R$ 6,20, até a próxima semana, quando 

haverá nova cotação. “Estamos todos muito felizes e satisfeitos. Os 

preços foram recuperados em um tempo que não visualizávamos 

quando tudo isso começou. Além de bem superior em relação a 

outras regiões. De "brinde" tivemos uma oportunidade única de ver as 

variáveis de mercado funcionando como elas verdadeiramente são”, 

avaliou Alvimar Jalles, consultor da Asemg.

O presidente da Assuvap, Fernando Araújo, avalia positivamente 

essa retomada nos preços. “O mercado surpreendeu nas últimas 

semanas, o viés é de alta com procura intensa por animais. Devemos 

estar atentos às oportunidades de vendas”. Mas, ressalta que ainda 

é cedo para ficar tranquilo. “Estamos em fase de boas oportunidades 

no curto prazo, mas ainda há incertezas no horizonte de médio prazo. 

Equilibrar essas variáveis na formação dos preços dos suínos não é 

tarefa simples. Temos que acompanhar um dia de cada vez”, finalizou 

Fernando Araújo.

Por Comunicação Assuvap

BSim e os primeiros 
reflexos no início 
da pandemia
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Coosuiponte:
um elo importante para a classe suinícola

Cooperativa se mantém forte ao lado do produtor em momentos desafiadores

A Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e 

Região/Coosuiponte está sempre ao lado do produtor. 

Em momentos desafiadores esse apoio é fundamental, 

principalmente no que se refere ao abastecimento de 

produtos e insumos nas granjas. “Este novo cenário nos 

desafia a reinventar. Juntos desenvolvemos estratégias 

que trouxeram segurança garantindo o abastecimento 

das granjas. Realizamos um trabalho sério e de muito 

comprometimento, buscando soluções e serviços que 

contribuíram para a tranquilidade dos nossos cooperados. 

A participação ativa deles proporciona o fortalecimento 

da instituição e contribui para o desenvolvimento e voos 

mais altos da Coosuiponte”, pontuou a Gestora Executiva 

da Assuvap/Coosuiponte, Paula Gomides.

“Em comparação com o mesmo período do ano 

passado, houve um aumento de mais de 60% nos 

pedidos feitos à Cooperativa. Esse resultado mostra, 

em números, a atuação decisiva junto ao produtor”, 

avaliou positivamente a gerente do setor financeiro da 

Coosuiponte, Patrícia Nunes. A garantia e a facilidade 

de fazer pedidos pelo site e o contato direto com o 

setor de vendas têm contribuído para o andamento e 

funcionamento das granjas.

“A Coosuiponte é o porto seguro do suinocultor. 

Ter em nossa região uma Cooperativa que atua de 

forma estratégica, nos traz a garantia da qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos, torna o setor cada vez 

mais competitivo. Nosso papel é fortalecer cada vez 

mais esta instituição, trazendo sugestões e soluções que 

possam agregar valor ao seu desenvolvimento”, relatou 

João Leite/Diretor Presidente.

História e serviços 

Fundada em 1998, a Coosuiponte 

tem como missão facilitar as compras de 

insumos e diminuir os custos de produção 

nas granjas. Entre as vantagens, destaque 

para margem reduzida de lucro com 

produtos e preços mais competitivos; 

distribuição das sobras na qual o cooperado 

recebe, proporcionalmente, o volume de 

compras a cada final do exercício contábil; 

variedade de produtos e fornecedores; 

uso intensivo de sistemas de informação 

para agilizar processos de compras; 

colaboradores qualificados; menor 

impacto da variação dos preços ofertados 

devido ao grande volume de compras sob 

avaliação do comitê comercial; Premix 

próprio com equipe técnica de formulação 

e assistência.

Entre os serviços oferecidos pela Cooperativa que contribuem para tornar a 
cadeia suinícola cada vez mais forte, atualizada, competitiva e produtiva temos o 
setor de relacionamento criado com o principal objetivo de melhor atender aos 
cooperados, seja na busca constante por produtos e insumos, bem como, melhorias 
no site e formas de atendimento; possuímos o laboratório de análise de micotoxinas 
que está à disposição do cooperado e contamos com o Premix, nutrição animal 
formulada com matérias primas de alta qualidade abrangendo concentrados, 
núcleos e premixes que acompanham todas as fases do suíno, desde as pré-iniciais 
até a lactação. 

O atendimento, aos cooperados, é feito de forma individualizada e exclusiva 
onde, por meio do site, ele agenda as compras e busca pelos produtos. Todos os 
pedidos são programados, assim há agilidade na hora de retirá-los na Cooperativa. 
Por meio das compras diretas, os colaboradores ajudam o cooperado na hora de 
fazer as cotações e compras de insumos como: farelo de soja, farinha de bolacha, 
sebo bovino, dentre outros.

Certificações

Nos anos de 2013 e 2015 ganhou o 

prêmio Mérito Empresarial, sendo certificada 

no Programa de Desenvolvimento da 

Gestão das Cooperativas/ PDGC e no 

Programa Sebrae de Gestão da Qualidade.
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Distribuição de recursos

Desde o dia 29 de maio, a Cooperativa dos Suinocultores 

de Ponte Nova e Região Ltda (Coosuiponte) iniciou o repasse 

aos cooperados de mais de R$400 mil referentes às sobras do 

exercício 2019. A decisão foi tomada na Assembleia Geral Ordinária, 

realizada em 12/3, que aprovou a distribuição aos cooperados de 

50% da sobra líquida do exercício de 2019, R$486.220,62. 

“Este repasse é a demonstração da importância da Coosuiponte. 

O cooperado investe no seu negócio e o retorno vem em forma 

de recurso. Quanto mais ele compra na Cooperativa mais retorno 

em recurso ele terá no final de cada ano”, destacou Patrícia Nunes.

O valor foi rateado entre os cooperados em partes diretamente 

proporcionais aos serviços usufruídos, em 2019. Outros R$ 

486.220,63 foram destinados ao fundo de reserva e R$50.544,00 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura/FNDS, 

administrado pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos/

ABCS.

A distribuição das sobras de uma cooperativa é fruto da 

eficiência administrativa, mas, acima de tudo, é fruto da confiança 

que o cooperado tem na sua instituição, sendo assim, a distribuição 

é o reconhecimento de que o cooperado foi fiel e comprometido 

com a Coosuiponte.
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O suinocultor pode se infectar com o COVID-19 pelo contato com animais?

O vírus da COVID-19 é essencialmente um vírus de humanos, transmitido entre humanos. O SARS-CoV-2 continua se 
disseminando amplamente entre as pessoas e novos estudos, sobre as características do agente e hospedeiros que este pode 
infectar, demostraram que suínos e outros animais de produção não se infectam com o vírus. Além disso, até o momento 
nenhuma infecção por coronavírus de suínos foi relatada em humanos. Por isso, a real possibilidade de infecção em humanos 
durante o trabalho na granja é pelo contato direto com pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2. Uma observação importante é 
que uma grande proporção de pessoas infectadas pode apresentar sintomas muito leves, particularmente em estágios iniciais 
da infecção. Desta forma, um funcionário infectado, mas com tosse leve, pode liberar o vírus através de gotículas e infectar 
outras pessoas ou contaminar objetos e superfícies. Por isso é importante manter uma distância mínima de um metro de uma 
pessoa doente (apresentando tosse e espirros) e também observar as medidas de biosseguridade interna e externa nas granjas 
(Morés et al., 2017), pois o vírus pode permanecer viável em objetos e superfícies por horas, e até dias dependendo do material 
(por exemplo: SARS-CoV-2 pode permanecer viável em plástico e aço inoxidável por 72 horas, dependendo das condições 
ambientais e no papelão por 24 horas).

Como a COVID-19 afeta a rotina de trabalho do suinocultor?

Os suinocultores exercem um papel preponderante na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. A manutenção da 
sua atividade garante não só a continuidade do abastecimento de proteína animal à população, como também preserva a 
garantia de renda das famílias envolvidas e de todos os segmentos que compõem essa cadeia. A pandemia de COVID-19 não 
impede o prosseguimento das atividades da suinocultura. As pessoas precisam seguir as orientações do Ministério da Saúde, 
adotando novos hábitos e cuidados, para minimizar o risco de infecção pelo vírus. Isto se aplica ao suinocultor durante sua 
rotina diária de trabalho na granja. Como o maior risco de infecção pelo vírus da COVID-19 é pelo contato entre as pessoas, as 
medidas de proteção precisam ser direcionadas aos colaboradores que tenham acesso à granja, como funcionários da granja, 
técnicos, motoristas e prestadores de serviço, como as equipes de vacinação.

A família de vírus chamada Coronaviridae possui espécies de vírus que podem causar 
doença em humanos e animais. Alguns Coronavírus (CoV) são zoonóticos (transmis-
síveis entre animais e humanos), entretanto, a grande maioria não é. Como exemplo, o 
vírus da PED (Diarreia Epidêmica dos Suínos) e TGE (Gastroenterite Transmissível), am-
bos pertencentes à família Coronaviridae, acometem apenas suínos, nos quais causam 
doenças altamente contagiosas que cursam com diarreia provocando perdas por 
mortalidade de leitões e redução de desempenho zootécnico. O PEDV foi identificado em 
suínos nos Estados Unidos em 2013, e em vários outros países, e desde então tem sido 
notícia devido as perdas econômicas que causa. Já em humanos, vários Coronavírus são 
conhecidos por causar infecções respiratórias brandas, como o resfriado comum, e até 
formas respiratórias mais severas, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 
(MERS-CoV) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). Em dezembro de 2019, 
um novo CoV causador de doença respiratória em humanos foi identificado em Wuhan, na 
China. Esse vírus passou a ser chamado de SARS-CoV-2, cuja doença foi denominada de 
COVID-19. Em março de 2020, após a ampla disseminação do SARS-CoV-2 em vários países, 
em diferentes continentes, acometendo rapidamente um grande número de pessoas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
definiu o surto da doença como pandemia. O vírus é transmitido de pessoa a pessoa por meio de gotículas expelidas pelo nariz 
ou boca do indivíduo infectado, quando este tosse ou exala o ar. Estas gotículas podem se depositar em superfícies e objetos 
próximos à pessoa infectada. Outras pessoas podem se infectar ao inalar essas gotículas exaladas ou ao tocar superfícies e 
objetos contaminados com o vírus, e depois levar a mão aos olhos, nariz ou boca. Os principais sintomas são febre, fadiga e 
tosse seca.

A COVID-19
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COVID-19: O que o suinocultor precisa saber  

Clarissa Silveira Luiz Vaz
Médica Veterinária, doutora em Ciências Veterinárias,

pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, Concórdia, SC
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A expectativa em torno da lei 13.896-2020 – “Lei do Agro” foi grande e as alterações 
foram vistas com bons olhos pela bancada ruralista do Congresso.

Como primeiro artigo da equipe Reis & Teixeira 

Advogados para essa revista, não poderíamos 

deixar de discorrer sobre a lei 13.896/2020 – “Lei 

do Agro” - que nada mais é que a conversão da tão 

comentada MP do Agro, a MP 897-2019.

Em meio ao caos instaurado de uma Pandemia – 

Pandemia do COV-19 – tivemos a sanção presidencial 

da MP que promete ser um divisor de águas para o 

agronegócio e que segundo a Bancada Ruralista no 

Congresso pode ampliar em R$ 5 bilhões as receitas 

de financiamento para o agro no Brasil.

Do texto original do projeto de lei, cinco artigos 

foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, com 

destaque para os artigos 55 ao 60, que tratavam de 

concessões de abatimentos, descontos, renúncias e 

alterações de prazos para renegociações de dívidas.

É importante destacar que algumas das 

medidas tomadas surtirão efeitos mais concretos 

aos grandes produtores rurais, tendo em vista que 

várias das medidas previstas trazem normas de 

difícil concretização para os pequenos produtores, 

mas ainda assim não podemos deixar de destacar 

os principais pontos da nova lei que traz sobre 

seus ombros a promessa  de facilitar o acesso a 

financiamentos e aprimorar o crédito rural.

Pontos principais da “Lei do Agro”.

Por Priscila Reis*

Principais 
mudanças advindas 
com a “Lei do Agro” 
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CRIAÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR SOLIDÁRIO 
O objetivo da criação do Fundo Garantidor Solidário (FGS) é facilitar a concessão de 

garantia aos credores e, em consequência, ampliar os empréstimos aos produtores rurais.

O Fundo Garantidor Solidário (FGS) é uma ferramenta para possibilitar o crédito através 

da constituição de uma outra forma de garantia.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 
Outro ponto primordial da “Lei do Agro” é a instituição do patrimônio de afetação. A lei 

versa que o produtor rural, a fim de garantir operações de crédito rural, poderá determinar 

certa parte de seu patrimônio e afetá-lo a destinação de garantir a operação – daí o nome 

patrimônio de afetação. 

Dessa forma, não haveria necessidade de destinar toda a propriedade a garantia do 

crédito, desonerando o produtor de situações desagradáveis face a eventual inadimplemento.

Trata-se, portanto, de uma forma de estabelecer uma garantia quanto à emissão de cédula 

de produto rural (CPR) ou operações financeiras por meio da cédula imobiliária rural (CIR).

Trata-se, conforme elucidado acima, de um instituto constituído com base na autonomia 

da vontade dos agentes privados.

Os devedores, como se viu, são os agentes econômicos atuantes na cadeia do 

agronegócio que se dediquem às atividades que tenham relação com o segmento 

econômico, em quaisquer de suas etapas (antes, dentro e fora da porteira), desde que 

necessitem de crédito, bancário ou não bancário, para suas operações.

A “Lei do Agro” ainda permite a utilização do FGS para a garantia de operações 

consolidadas como, por exemplo, os programas de securitização de dívidas, ou as 

decorrentes de renegociação, transação ou novação, nestes casos, podendo a instituição 

consolidadora exigir a transferência das garantias nas operações originais para a operação 

de consolidação, ou seja, sub-rogar-se nos direitos do credor original.

Um instituito interessante que precisa ser analisado e pensado de forma a conciliar 

os anseios dos credores em conjunto com as possibilidades dos potenciais devedores.

Uma entidade (cuja 

natureza mais se 

aproxima de uma 

associação, segundo 

juristas) seria criada 

para proporcionar a 

garantia a operações 

de crédito realizadas 

por produtores rurais 

e financiamentos 

para implantação 

e operação de 

infraestruturas de 

conectividade rural.

Estaria previsto no 

Estatuto do FGS todas 

as suas características, 

desde a sua forma 

de constituição 

e administração, 

passando pelo meio 

pelo qual o pagamento 

das obrigações 

garantidas por este 

fundo será realizado, 

até os aspectos mais 

operacionais de 

seu funcionamento, 

como a forma e 

administração dos 

recursos integrantes 

de seu patrimônio.

Participam dos FGSs 

pelo menos dois 

devedores (o número 

máximo pode ser 

limitado por ato 

administrativo do 

poder executivo), o 

credor e o garantidor, 

se houver.
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Cédula de Produto Rural (CPR) 
Certamente um produtor rural que faz uso de crédito rural, já assinou uma Cédula de 

Produto Rural – CPR. O título não é novo, mas a “Lei do Agro” trouxe alterações nesse título 

que podem ser benéficas ou perigosas.

O que mudou com a “Lei do Agro”:

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TÍTULOS DE 
CRÉDITOS

A “Lei do Agro” criou outra modalidade de título de crédito, a Cédula Imobiliária Rural 

(CIR) que seria mais um título de crédito à disposição das instituições financeiras de modo a 

possibilitar o crédito rural. 

Assim, quando o produtor rural for ao Banco ou outra instituição financeira, poderá se 

deparar com esse documento (Cédula Imobiliária Rural - CIR) e o gerente solicitará sua 

assinatra nesse documento. Isso quer dizer que todos os documentos com esse nome 

possuem características comuns:

Entretanto, é preciso cautela para esse tipo de operação, pois o fracionamento da 

propriedade e afetação da mesma também representa uma maior facilidade ao credor de 

executar aquele patrimônio em caso de inadimplência. 

Assim, é sempre importante uma consulta especializada para que dúvidas sejam sanadas 

e o produtor rural não saia prejudicado quanto a utilização de recursos previstos na nova lei.

Assim, justamente por ser vinculada ao patrimônio rural em afetação, a CIR será 

garantida por parte ou por todo o patrimônio. Em outras palavras, a garantia prevista para 

esse documento é o patrimônio em afetação ou toda a propriedade e isso implica que é 

preciso ter cautela antes de assinar o documento, pois existem várias exigências a serem 

cumpridas, despesas e até mesmo a facilidade de transferência do patrimônio ao credor 

(banco ou outra instituição financeira) em caso de inadimplência. É importante estar atento!

Promessa de pagamento em dinheiro 

decorrente de operação de crédito;

E com obrigação de entrega ao 

credor de bem imóvel rural (ou fração 

dele) vinculado ao patrimônio rural 

em afetação, e que seja garantia da 

operação de crédito anteriormente 

mencionada.
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Em termos de garantia, a CPR agora passa a admitir vários tipos que não 

apenas aval, hipoteca e penhor, como era antes, ressaltando a possibilidade 

de garantia através do patrimônio de afetação em imóvel rural.

Quanto a emissão, a NOVA CPR passa a admitir mais emitentes do que a CPR antiga, 

que estava restrita somente ao produtor rural, suas associações e cooperativas. Agora, 

quem explora floresta nativa ou plantada, ou que beneficie ou promova a primeira 

industrialização de produtos rurais, além de outros, poderá também se valer do título 

em seus negócios.

A Lei do Agro agora autoriza a emissão com base em produto originário de floresta 

plantada, pesca e aquicultura, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor 

econômico, inclusive quando submetidos a beneficiamento ou a primeira industrialização 

e outros mais, o que vai aumentar e muito o emprego desse título.

O título poderá conter cláusula de atualização vinculada à variação cambial, bem como 

de juros com taxa fixa ou flutuante, o que vai impactar muito na formação do saldo 

devedor da obrigação.

Assim, destacamos como ponto de atenção primordial da alteração legislativa a 

possibilidade de utilização de taxas de juros fixa ou flutuante e atualização monetária 

vinculada à variação cambial. Isso quer dizer que sua Cédula poderá conter cláusulas que 

possibilitem uma formação de saldo devedor variante – o que pode impactar severamente 

nos valores a serem pagos.

A lei antes vedava esse tipo de composição de atualização e juros, mas os anseios por 

capital externo fizeram com que houvesse esse tipo de autorização legislativa e, com isso, 

uma maior vulnerabilidade do produtor rural, especialmente, ao pequeno produtor rural que 

agora precisa estar atento a esses detalhes.

Nada assustador, apenas mais um ponto de atenção antes de assinar um documento, nesse 

caso, a Cédula de Produto Rural (CPR).

INVESTIDOR EXTRANGEIRO PODE RECEBER 
IMÓVEL COMO GARANTIA DA DÍVIDA

Atendendo ao longo anseio das empresas estrangeiras ou nacionais a elas equiparadas, 

nas disposições finais da “Lei do Agro”, o §2º do artigo 1º da Lei nº 5.709/71 foi alterado 

para permitir que, em favor do estrangeiro, possa ser constituída garantia real (inclusive 

alienação fiduciária) tendo por objeto imóvel rural. 

Pode parecer uma realidade distante da nossa, mas essa possibilidade vai certamente 

impactar os produtores rurais quanto a oferta de crédito internacional. Uma empresa 

estrangeira somente se interessará em ofertar crédito aos produtores ruras brasileiros se for 

possível a constituição de garantiais que lhes sejam interessantes.
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A inovação legislativa vai possibilitar a constituição de garantia real – qual seja – quando 

se dá um imóvel em garantia ao credor empresa estrangeira ou a ela equiparada. Nesse 

sentido, precisamos pensar em instituição financeiras estrangeiras ou mesmo outras que 

assim sejam e que antes não podiam constituir esse tipo de garantia.

Assim, essa possibilibidade nos leva a pensar em quantas instituições financeiras, com 

elevado poder econômico, se interessarão por esse segmento tão forte da economia 

brasileira, pois têm ao seu favor a possibilidade de eleição de uma garantia real (um imóvel 

rural como garantia).

O cenário delineado por essa possibilidade é atrativo e pode ser que novas portas se 

abram a partir da inovação da lei.

Desse modo, a expectativa é que as inovações trazidas pela lei representem uma 

transformação no cenário rural, estimulem avanços, atraiam investimentos (inclusive 

estrangeiros) e modernizem o segmento.

*Priscila Reis, advogada, especialista em direito privado pela Universidade Cândido Mendes, 

formada em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora.

ANTES DA "LEI DO AGRO"

Garantia do Empréstimo era feita por Banco ou seguradora;

100% do imóvel era oferecido como garantia e estava 

suscetível a ir a leilão no caso do não pagamento da dívida;

Emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) apenas produtos;

Emissão da CPR apenas em Real (R$);

Investidor estrangeiro não poderia receber o imóvel como 

liquidação da dívida.

DEPOIS DA "LEI DO AGRO"

Fundo Garantidor Solidário permite formar um grupo para 

garantir o investimento.

Produtor pode fracionar a propriedade para diferentes 

operações de crédito sem comprometer todo o imóvel em 

apenas uma dívida;

Emissão da CPR em Real ou com cláusula de variação 

cambial, a qual pode ser aplicada no Certificado de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA);

Emissão da Cédula de Produto Rural (CPR) de produtos, 

subprodutos e derivados;

Investidor estrangeiro pode receber o imóvel como garantia, 

inclusive em áreas de fronteira.
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