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O ano de 2020 está terminando e será marcado como 
o ano da transformação. O ano em que a convergência da 
suinocultura foi essencial para superarmos os momentos 
difíceis. O mercado está cada vez mais firme e comprador. 
Nossa plataforma de dados da BSEMG tem sido determi-
nante no direcionamento do nosso mercado. 

A suinocultura está entre os setores que mais gerou em-
pregos de carteira assinada no ano de 2020. Mesmo com 
o aumento nos custos de produção, conseguimos superar 
as expectativas do mercado e continuamos com a premis-
sa de crescimento sustentável aliando as informações de 
mercado em tempo real com um horizonte de médio prazo 
de expectativas e também de incertezas. A dosagem desta 
análise sensorial de mercado é individual, cada associado 
tem seu próprio desafio. 

A Assuvap/Coosuiponte admitiu sete novos colaborado-
res, (citar % de aumento) com foco na inovação e melhoria 
dos processos. É o trabalho de muitos que geram resultados 
positivos para toda a cadeia. O momento continua sendo de 
cautela e cuidados e a produção está a pleno vapor.

Os investimentos na suinocultura não param. Vivemos 
um momento único de oportunidades para blindagem de 
nossos negócios, seja com o aumento da produtividade ou 
com a melhoria das nossas instalações; seja nas adequa-
ções das normas do MAPA tão importantes para continuar 
garantindo a abertura do mercado global para a nossa pro-
dução; seja nos investimentos na estocagem de milho e de 
farelo de soja. Portanto, é livre a escolha. 

Nesta edição, temos avaliações importantes sobre o 
mercado e como a suinocultura tem se comportado nos úl-
timos meses. Destaco o sucesso da AgroLive que, a cada 
mês, apresenta temas relevantes e que nos fazem analisar 
o comportamento financeiro do mercado, de forma racional 
e consciente.

O ano está finalizando, mas não os desafios. Tenho con-
vicção que temos tratado das pautas adequadas para que 
o caminho traçado nos mantenha no rumo certo e em uma 
trajetória de crescimento sólido e sustentável.

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo

Presidente da Assuvap
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NOTÍCIAS
RÁPIDAS

O colaborador André Granato é o nosso Coordenador 

de Compras. As atividades dele estão relacionadas ao 

atendimento e negociação junto aos fornecedores, 

atendimento aos cooperadores, orientação e 

direcionamento da esquipe de colaboradores do setor. 

Ele é responsável por manter o estoque da cooperativa 

abastecido.

O André é parte importante da nossa equipe e atua 

de forma estratégica com o objetivo de contribuir com 

o desenvolvimento da suinocultura do Vale do Piranga.

 Conte com o André! Conte conosco!

Conte conosco:
Coordenador de compras

Saudali e Assuvap celebraram 
Dia da Nutricionista com 
profissionais da região

Coosuiponte realiza 
campanha interna de 
vacinação contra o sarampo

Seguindo a tradição dos últimos dois anos, o Saudali 

e a Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga 

(Assuvap) se uniram para homenagear e reconhecer 

o trabalho das nutricionistas em mais uma edição do 

Sabor com Ideias. 

Neste ano, uma ação de marketing substituiu 

a comemoração presencial, visando atender as 

recomendações de saúde impostas pela pandemia do 

coronavirus. O Sabor com Ideias é um projeto que tem 

como objetivos celebrar o Dia da Nutricionista, datado 

em 31 de agosto, e informar estas profissionais sobre os 

benefícios da carne suína. O projeto conta com o apoio 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Carne Suína 

(FNDS), disponibilizado através da Associação Brasileira 

dos Criadores de Suínos (ABCS).

Uma campanha interna de vacinação contra o 

sarampo mobilizou todos os colaboradores na tarde 

desta quinta-feira, 8 de outubro. A ação, organizada pelo 

setor de Recursos Humanos/RH da Cooperativa dos 

Suinocultores de Ponte Nova e Região/COOSUIPONTE 

em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde/SMS 

de Ponte Nova, tem como principal objetivo manter os 

colaboradores saudáveis e livres da doença.

As vacinas disponibilizadas pela Secretaria de 

Saúde foram a dupla viral (adultos de 30 a 59 anos) 

e a triviral (20 a 29 anos). Foram vacinados 27 

colaboradores, incluindo os terceirizados.
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Dia dos Pais

NOTÍCIAS
RÁPIDAS

A Assuvap comemorou, no dia 7 de agosto, o Dia 

dos Pais. Ao todo, 11 colaboradores foram presenteados 

com uma camisa personalizada e um mural, especial, em 

homenagem a eles. Amor de pai combina “bacon” com 

tudo foi a frase escolhida que estampou a camisa. 

A Associação faz questão de homenagear os 

colaboradores em datas comemorativas. “É tão 

importante comemorar o Dia dos Pais quanto o Dia das 

Mães, pois o pai tem a mesma importância e peso da mãe 

na educação dos filhos e demonstrar que a Instituição 

em que ele trabalha se importa com isso é fundamental”. 

AgroLive destaca 
comportamento do consumidor 
durante a pandemia

“Entendo que parte do meu trabalho também é 

estimular as pessoas a pensarem através de uma 

abordagem fundamentada, refletida e ampla.  Acredito 

que, antes do preço, existem alguns conceitos 

importantes que te colocam ou te tiram do caminho das 

melhores escolhas”. Assim, definiu o médico-veterinário 

e consultor da Asemg, Alvimar Jalles, sobre a terceira 

AgroLive, apresentada pela HIPRA, empresa +Parceira 

da Assuvap. 

Durante a apresentação, o médico-veterinário falou 

sobre as expectativas e propostas iniciais da pandemia; 

explicou a trajetória do varejo no Brasil; destacou os 

hábitos do consumidor em relação ao alimento; analisou 

a flutuação do emprego e da renda durante a pandemia; 

apresentou os impactos e dimensões do Auxílio 

Emergencial Federal; fez um comparativo das carnes no 

varejo e mostrou um outro olhar sobre a agropecuária e 

o desenvolvimento do Brasil.



Limpeza e desinfecção de 
forma prática para sua granja

*Por Tamires Gomes Cordeiro

Hoje, muito se fala em biosseguridade em 
granjas. A limpeza e desinfecção são pontos 
fundamentais desse elo para a redução da 
pressão de infecção da sala, quebrando o 
ciclo dos agentes entre lotes.

A limpeza e desinfecção, junto com vazio 
sanitário, trazem inúmeros benefícios para 
o ciclo de produção de suínos, pois é uma 
forma preventiva contra os agentes internos 
e externos da granja. O método mais eficiente 
é “todos dentro, todos fora”, que possibilita a 
limpeza por completo da sala, desde o forro 
às canaletas, piso, cortinas e paredes do setor. 

Um dos motivos pela cronificação de 
doenças é a falta de limpeza nos galpões. 
Os animais na instalação contaminam o 
ambiente com agentes patogênicos, quando 
existentes, e com microbiota normal do 
organismo do animal. Com a saída destes 
animais da instalação e nesse local não 
sendo feito o procedimento de higienização 
da forma correta esses microrganismos 
permanecem no ambiente afetando, assim, 
os lotes subsequentes. Este ciclo se agrava 
quando em condições de imunodepressão 

do animal, deficiência na ingestão de 
colostro, falha neste procedimento de auxílio 
e estimulação à mamada, sendo este 
um dos principais responsáveis 
pela imunidade futura do 
leitão, lembrando que além 
de energia, o colostro 
fornece nutrientes, o 
mesmo adquire da mãe 
anticorpos e linfócitos 
T que não é adquirido 
através de mãe de 
leite.

Este procedimento 
de limpeza e 
desinfecção pode ser 
trabalhado na granja 
com um Procedimento 
Operacional Padrão (POP), 
para se ter uma organização e 
planejamento do trabalho a ser executado. É 
um documento descritivo de todas as medidas 
necessárias para realização de uma tarefa, 
materiais necessários, atividades pontuadas 
de maneira simples e de fácil entendimento.

Um exemplo de POP seria: 

Resultado almejado: Melhoria da sanidade e do bem-estar animal, baias e instalações 
limpas e desinfetadas, dias de vazio sanitário satisfatório.

Materiais necessários:

• Macacão, touca, óculos de proteção.

• Vassoura e pá.

• Copo dosador.

• Detergente e desinfetante.

• Bomba de alta pressão.

Atividades Operacionais:

Limpeza Seca:

• Retirar a ração que está em condição de ser reaproveitada;

• Após a saída dos animais retirar todos os equipamentos desmontáveis, piso, 
comedouros, lâmpadas, escamoteadores e demais;

• Organizar lavagem de comedouros de leitões, deixar mergulhados em água até a 
lavagem final;

• Retirar todo o esterco possível dos pisos, canaletas, paredes e corredores.

Limpeza Úmida:

• Ao começar a limpeza úmida certificar que a energia da instalação está desligada;

• Molhar toda a superfície da instalação com solução de água e detergente, pisos, 
cortinas, paredes, canaletas, comedouros que não sejam desmontáveis;

• Deixar a solução de água e detergente agir em tempo estipulado pelo fabricante;

• Lavar com bomba de alta pressão no sentindo de cima para baixo toda a sala, desde 
o forro, cortinas ao piso;

• Lavar no sentido da canaleta, se preciso utilizar escovão. Os respingos da água das 
canaletas recontaminam o ambiente;

• Após lavada a instalação, inclinar bebedouros e secar comedouros que não foram 
retirados para não deixar água acumulada na sala;

• Deixar que a instalação seque de um dia para o outro;

• Os equipamentos desmontáveis que foram retirados das salas, devem ser lavados e 
deixados para secar de preferência ao sol.
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Resultados esperados com todo este 
processo é a melhoria do bem-estar animal, 
aumento do ganho de peso diário dos animais, 
redução de mortes, melhor imunidade de plantel, 
redução de gastos posteriores com tratamentos 
de animais doentes, todos estes pontos podem 
ser evitados com o manejo preventivo, assim 
consequentemente, aumento de ganhos 
lucrativos.

Após todo o processo de limpeza e também 
o de desinfeção é importante que seja feita a 
auditoria minuciosa das atividades que foram 
feitas, ou pelo gerente responsável da granja ou 
pelo responsável do setor, analisar se estão de 
acordo o com pré-estabelecido anteriormente 
e se foi feito com eficiência. Assim, não ficando 
nenhum resíduo ou sujeira encrustada nos 
pisos, paredes e gaiolas. Caso necessite, fazer 
novamente todo o processo de limpeza.

Desinfecção:

• A desinfecção deve ser feita no dia posterior à limpeza, estando a sala limpa e seca;

• Os equipamentos desmontáveis já podem ser remanejados para dentro da instalação para 
também serem desinfetados;

• Aplicar o desinfetante sobre toda a superfície da sala e equipamentos, deixando os 
mesmos totalmente molhados;

• Observar a diluição adequada do desinfetante, respeitando a recomendação do fabricante.

Vazio Sanitário: 

• 01 dia de limpeza seca e limpeza úmida, 01 dia de desinfeção e 03 dias de vazio sanitário;

• É considerado vazio o período em que a sala permaneça totalmente fechada até a chegada 
do novo lote sendo, no mínimo, 3 dias.

Recomendações Gerais: 

• Utilizar produtos conforme quantidade e diluição orientados pelo fabricante;

• Vazio sanitário sem circulação de animais ou pessoas, interessante que seja feito rotação 
de princípios ativos;

• Certificar se o colaborador que irá operar o processo tem problema alérgico aos produtos 
a serem utilizados;

• Após todo o processo de limpeza e desinfecção, organizar os comedouros, medir vazão, 
pressão, altura de bebedouros, instalar lâmpadas no escamoteador e observar aquecimento 
no piso, deixar sempre uma sala limpa, desinfetada e organizada em todos os detalhes para 
recebimento de um novo lote.

*Médica-Veterinária da Coosuiponte
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Uma nova solução contra 
os principais desafios da 
suinocultura

O setor suinocultor é um dos que mais 

avança no país. Com amplo potencial 

produtivo, os produtores enfrentam no 

campo uma série de desafios que afetam o 

desempenho zootécnico dos animais e os 

ganhos produtivos. Entre as patologias que 

geram uma série de transtornos estão as 

doenças respiratórias, infecções urinárias, 

diarreias, e a síndrome metrite mastite 

agalaxia (MMA). 

Com altas taxas de prevalência, essas 

patologias causam uma série de perdas 

econômicas, associadas aos gastos com 

tratamento, perdas produtivas, quedas 

no desempenho do rebanho e perda de 

animais. Se não tratadas rapidamente essas 

enfermidades podem se espalhar pelo plantel 

acarretando danos ainda mais extensos.

Sempre comprometida com a cadeia 

produtiva e em busca de soluções que facilitem 

a rotina no campo, a Ceva Saúde Animal, traz 

para o mercado brasileiro uma nova opção 

para o combate destas enfermidades, o 

MarboxTM, um antibiótico injetável, de amplo 

espectro, com alta eficácia, em dose única e 

em frasco Clas®, que é extremamente seguro 

e resistente à choques.

“Estamos sempre em busca de soluções 

que auxiliem nos desafios do campo e 

potencializem os resultados dos produtores. 

O MarboxTM foi desenvolvido para atuar como 

um parceiro dos criadores, auxiliando no 

controle dos maiores desafios da suinocultura 

e ajudando a garantir a sanidade dos plantéis”, 

afirma a gerente de linha da Unidade de 

Suínos da Ceva, Marina Moreno. 

O produto possuí em sua formulação 

a marbofloxacina um dos princípios ativos 

mais eficazes do mercado. Com rápida ação 

e absorção, MarboxTM atua de forma eficaz 

contra bactérias gram-positivas e gram-

negativas proporcionando uma resposta ágil 

do organismo contra esses agentes.

“O MarboxTM é um poderoso aliado para o 

controle dos principais agentes bacterianos 

presentes no campo. O produto contribui para 

a rápida recuperação clínica do animal, com 

pleno retorno do seu desempenho produtivo", 

detalha o gerente técnico da Unidade de 

Suínos da Ceva, William Costa.

O MarboxTM  é indicado para o controle 

dos seguintes agentes bacterianos: 

Pasteurella multocida tipo D, Actinobacillus 

suis, Escherichia coli, Mycoplasma 

hyopneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae, 

Pasteurella multocida tipo A,  Actinobacillus, 

pleuropneumoniae,  Haemophilus parasuis,  

Bordetella bronchiseptica,  Salmonella 

Choleraesuis e  Streptococcus suis.

MarboxTM é a nova opção da Ceva, para o controle das doenças respiratórias, 
diarreias, infecções urinárias e síndrome MMA nos suínos
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AgroLive destaca 
trajetória da BSim e 
como a Bolsa impactou 
positivamente 
Semanalmente produtores se reúnem para definirem o preço do suíno vivo

A AgroLive apresentada pela empresa Elanco, 

+Parceira da Assuvap, destacou a trajetória da Bolsa 

de Suínos de Minas Gerais/BSim e mostrou como a 

fidelidade dos dados da plataforma ajudam a definir 

os preços do suíno vivo. Apresentada pelo médico-

veterinário e consultor da Asemg, Alvimar Jalles, esta 

edição teve um formato diferente. Uma mesa redonda, 

virtual, foi composta por Fernando Araújo/Presidente 

da Assuvap; Luiz Grigoletto/Presidente da ASTAP e 

Donizetti Ferreira/Gerente de Unidade de Negócios da 

COGRAN.

“A plataforma de dados analisa vários pontos, entre 

eles o peso médio do suíno, as vendas previstas, as 

vendas reais, a quantidade de estoque nas granjas e as 

faixas de pesos dos animais”, explicou Alvimar Jalles. 

A BSim acontece semanalmente e tem a presença de 

produtores e representantes das Associações que, 

após a apresentação dos estudos, votam no preço 

considerado o mais justo para a semana, de acordo 

com as respostas do mercado. Simultaneamente, 

acontece a Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais/ 

BSEMG, entre representantes dos suinocultores e dos 

frigoríficos que, juntos, acordam o melhor valor para a 

comercialização do quilo do suíno vivo em Minas Gerais. 

A plataforma, de dados, é a mesma para as duas Bolsas.

“Eu, sempre, uso os gráficos e os dados apresentados 

durante a BSim para balizar as vendas”, relembrou 

Fernando Araújo. Donizetti Ferreira reforçou, durante 

a AgroLive, a importância do produtor acreditar na 

plataforma. “A gente tem que acreditar. A informação 

precisa ser trabalhada e divulgada para, a partir daí, 

construir algo em prol da atividade”.

A plataforma da BSim baseia-se na análise de dados 

de mais de 100 mil matrizes cadastradas, em nível 

estadual, ou seja, mais de 50% do plantel que forma 

preço dentro do Estado de Minas Gerais. “Há informações 

inéditas sobre o mercado. A gente fica mais estruturado 

para poder opinar e decidir. A plataforma inaugurou o 

debate semanal das exportações”, reforça Alvimar Jalles. 

A BSim tem o compromisso de entender o mercado e 

agir com precisão através de um sistema transparente, 

participativo e racional, que permite a formação de 

preços para a melhor comercialização de suínos.

A BSim foi criada em 2017, em formato presencial. 

Desde então, acompanhou os avanços do mercado e, 

mais recentemente, se adaptou à realidade imposta pela 

pandemia. Todas as Bolsas acontecem de forma ON LINE. 

“Como que eu trabalhava antes de ter essa ferramenta?! 

É um recurso interessante que vai direcionar a nossa 

evolução”, destacou Donizetti Ferreira.
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O consultor da Asemg reforçou, durante a 

apresentação, que “o mercado não é baseado 

em união e, sim, uma questão de convergência 

entre os participantes. Esse pequeno detalhe 

faz toda a diferença e a convergência só se 

consegue com muita clareza e transparência 

na condução pela associação e concluiu: 

“Nós todos abrimos para um novo jeito de 

discutir preço e não podemos mais retroceder. 

Atingimos um patamar melhor de ideias e 

reflexões sobre o funcionamento do negócio”. 

Um dos grandes diferenciais da plataforma 

de dados usada na BSim é a consistência de 

informações trazidas pelas granjas, ou seja, 

todas que entram na plataforma para poder fazer 

a análise da oferta trazem os números desde 

2017, o que completa a análise de preços e traz 

para a realidade atual do mercado. “Quanto 

mais dados trouxemos para a plataforma, 

mais consciência nós teremos. Quanto mais o 

Suinocultor colaborar, melhor para ele e para 

a Plataforma”, destacou o Gerente de Unidade 

de Negócios da COGRAN. 

O presidente da Assuvap, Fernando 

Araújo, participou do processo de criação 

da BSim, há três anos. Ele afirma que quanto 

mais informações os produtores tiverem, mais 

precisão eles terão na hora de negociar o 

preço do quilo do suíno vivo. “Hoje não me vejo 

como suinocultor sem a plataforma. Eu estaria 

sem rumo”.

A Bolsa se fundamenta em cinco pilares, que trazem frutos cada vez mais produtivos para a 

suinocultura:

1- Metodologia participativa e impessoal;

2- Compartilhamento de dados e reciprocidade;

3- Processamento de informação de modo técnico e objetivo;

4- Geração de conteúdo relevante e transparente;

5- Entender o mercado de modo racional e consciente. 

A AgroLive, completa, está disponível no YouTube da Assuvap/ Coosuiponte.

Metodologia
participativa e
impessoal:

Geração de
conteúdo
relevante e
transparente

Entendimento
do mercado de
modo racional
e consciente

Compartilhamento
de dados e
reciprocidade

Processamento
de informações
de modo técnico
e objetivo

A Bsim
se fundamenta
em 5 pilares
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Coosuiponte e Vetoquinol 
lançam campanha que irá 
sortear uma moto 0KM

A campanha vai até o dia 4 de dezembro e todos os cooperados podem participar  

A Vetoquinol em parceria com a 

Cooperativa dos Suinocultores de Ponte 

Nova e Região/Coosuiponte, que está sempre 

ao lado do produtor com ações inovadoras 

e que valorizam a união de esforços, trazem 

uma super novidade para os cooperados. Até 

o dia 4 de dezembro, acontecerá a Campanha 

Vetoquinol. Para participar é muito simples, 

basta comprar o Forcyl/100ml e preencher 

um cupom, que deve estar no nome do 

cooperado, e torcer para ser o grande 

vencedor de uma moto 0KM.

Além de concorrer a uma moto modelo 

POP 110, o cooperado ganhará prêmios 

instantâneos que vão variar de acordo com 

a quantidade de fracos, do Forcyl, que forem 

comprados. Entre os prêmios instantâneos, 

estão: bastão marcador; rodo de 60 cm; 

batedor/direcionador; vassouras; vacinador 

de 5ml com porta frasco e parede plástica 

móvel 100 X 80. 

O sorteio será no dia 7 de dezembro 

e o vencedor terá o prazo de até 15 dias 

para buscar a moto POP 110/0KM, que será 

faturada pela Honda Maxmoto, em Ponte 

Nova/MG. “Esta ação é mais uma reversão 

de recursos aos nossos cooperados, fruto 

de uma parceria entre a Coosuiponte e a 

Vetoquinol que, juntas, visam o bem-estar 

animal oferecendo produtos de qualidade e a 

preços acessíveis”, destacou André Granato/

Coordenador de Compras.

Desde o início da campanha, até o 

momento, 26 cooperados já participaram e 

estão na torcida por serem sorteadores. Mais 

de 700 cupons já foram entregues (764). Os 

cooperados Francisco Ângelo e José Ricardo 

B. Leite, participam da campanha. 

Para saber mais sobre a campanha e 

ter acesso ao regulamento acesse o site da 

Assuvap (www.assuvap.com) e boa sorte!
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A Cooperativa dos Suinocultores de 

Ponte e Região/COOSUIPONTE inova mais 

uma vez, trazendo benefícios, qualidade e 

segurança ao cooperado, após a ampliação 

do Laboratório de Micotoxinas. Proporcionar 

ao cooperado soluções eficientes e 

confiáveis, através das análises, são de 

extrema importância para a saúde dos animais 

nas granjas. Em novo espaço, o laboratório 

conta com a presença da médica-veterinária 

e responsável técnica, Tamires Gomes, e do 

José Antônio Magalhães responsável por 

toda a operação, que vai desde o preparo da 

amostra ao resultado das análises.

“A análise auxilia o produtor nas tomadas 

de decisões em relação as micotoxinas, assim 

como a ocorrência de sinais clínicos e a 

prevalência das mesmas na região da Zona da 

Mata”, explica Tamires Gomes. O mapeamento 

das micotoxinas, nos ingredientes, será 

registrado e divulgado em um Banco de 

Dados, virtual, onde o cooperado terá acesso. 

Esse registro irá auxiliá-lo em tomadas de 

decisões à médio e longo prazos. “Analisamos 

sorgo, soja, farelo de trigo e milho. O ideal é 

que seja feita análise do ingrediente e estimar 

a quantidade de contaminação na ração, 

uma vez que a análise de rações pode gerar 

resultados não fidedignos”, relata a médica-

veterinária.  

Desde a chegada da Tamires houve 

uma evolução nos serviços prestados ao 

produtor que, a partir de agora, conta com 

visitas regulares às granjas. Entre as ações 

desenvolvidas durante as visitas estão 

o acompanhamento técnico daqueles 

produtores que já utilizam o Premix fabricado 

pela Coosuiponte na alimentação dos suínos e 

daqueles que têm outras demandas internas, 

como por exemplo auxiliar na elaboração 

de planos de ação que contribuirão para o 

desenvolvimento da granja e realizar análises 

em sanidade animal e manejo. Todas as visitas 

são gratuitas e garantidas pela Cooperativa.

“A análise auxilia o produtor nas tomadas 

de decisões em relação as micotoxinas, 

assim como a ocorrência de sinais clínicos 

e a prevalência das mesmas na região da 

Zona da Mata”
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Laboratório

Além de ser de fácil acesso, já que o Laboratório 

fica nas dependências da Cooperativa, no Espaço 

Interagir, este serviço é oferecido sem nenhum custo. 

As análises são feitas e entregues, semanalmente. 

“Atendemos o cooperado de forma a oferecer 

um serviço sem custo e que auxilia nas tomadas 

de decisões em relação às micotoxinas. A partir 

de agora, passaremos a orientar os cooperados 

quanto à importância de uma amostragem feita 

com qualidade e com empresas parceiras. A ideia 

é fazermos, também, treinamentos para auxiliar 

na leitura dos laudos emitidos pela Coosuiponte”, 

destaca Tamires Gomes, que tem ao lado dela e à 

serviço do cooperado, um analista com 24 anos de 

experiência laboratorial. “Desenvolvemos uma nova 

instalação para podermos ter melhores resultados 

e cuidados com as análises, assim desenvolvendo 

ainda mais nossa credibilidade frente ao cooperado”, 

relata Tamires.

Na edição anterior da Revista Cultura Suína, 

trouxemos de forma detalhada os processos 

de coleta de amostras e como as análises de 

micotoxinas influenciam diretamente no controle de 

qualidade.  

Para usar o laboratório são necessários:  

• É necessário que a amostragem seja 

representativa do lote;

• 200g de amostra são suficientes para que a 

análise seja realizada;

• A Coosuiponte guardará a contraprova da 

amostra durante um mês, para que haja a 

reanálise caso necessário;

• As análises são realizadas às terças e quintas;

• Assegurar que as amostras sejam entregues 

na recepção, identificadas corretamente.
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Coosuiponte e 
Basso Pancotte 
lançam campanha 
para os cooperados

Haverá sorteio de brindes no dia 6 de abril de 2021

A Cooperativa dos Suinocultores de Ponte 

Nova e Região/Coosuiponte está sempre 

um passo à frente trazendo novidades e 

inovações para o cooperado. Em parceria 

com a Basso Pancotte, empresa do comércio 

atacadista de produtos para agropecuária, 

lançou uma campanha que irá sortear brindes.

“O setor de compras, vem buscando novas 

formas de parceria junto aos fornecedores, na 

intenção de beneficiar os nossos cooperados. 

Essa campanha da Basso, é fruto de mais 

uma parceria concreta que vem dando certo”, 

ressaltou André Granato/Coordenador de 

Compras da Coosuiponte.  

Serão dois ganhadores e a promoção é 

válida até o dia 31 de março do ano que vem. 

O sorteio será no dia 6 de abril. A cada R$ 

100,00 em compras de produtos do fabricante 

Vilavet o cooperado ganhará um cupom para 

concorrer a 1 frigobar e 1 ar condicionado. 

“Semanalmente, emitiremos um relatório 

com informações do total de compras em 

produtos Vilavet, por cooperado. Assim, 

saberemos quantos cupons cada cooperado 

têm direito. Quanto mais produtos Vilavet 

eles comprarem, maiores são as chances de 

serem sorteados”, explicou André Granato. 

Os cupons estão disponíveis para retirada no 

setor de vendas da Coosuiponte.

Para a equipe da Basso Pancotte, a 

parceria com a Coosuiponte é de suma 

importância. A construção dos 32 anos 

de história só foi possível pelo fato de ter 

parcerias sólidas e de confiança. “Neste ano 

delicado que estamos vivendo, decidimos 

fazer uma ação promocional em parceria 

com a Coosuiponte.  Através de campanhas 

como essa que buscamos trazer benefícios 

aos cooperados, que fazem o uso dos nossos 

produtos e nos dão força para continuar. 

Desejamos boa sorte a todos que participarem 

da campanha. Esperamos que essa parceria 

perdure por longos anos e que possamos 

seguir trabalhando com foco nos melhores 

resultados”.
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Assuvap/Coosuiponte abraça 
campanha do Outubro Rosa

A Assuvap/Coosuiponte possui, 

atualmente, no quadro geral de 

colaboradores um público grande de 

mulheres, o que corresponde a 51% do 

total de funcionários, com um diferencial 

que merece destaque: a gestão é feita por 

duas mulheres. Esses números tornam, 

ainda mais importante, a participação da 

Assuvap/Coosuiponte em campanhas de 

conscientização e preservação da saúde 

da mulher. 

Frente ao protagonismo feminino, 

principalmente na suinocultura, houve 

uma mudança nas relações de trabalho 

e uma preocupação, maior, com a saúde 

e o bem-estar. Um estudo do Centro 

de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, revelou 

que nos últimos anos houve um aumento 

de 8,3% no número de mulheres 

trabalhando no agronegócio.

Durante todo o mês de outubro, 

em parceria com o Hospital de Nossa 

Senhora das Dores/HNSD, todos os 

colaboradores (mulheres e homens) 

vestiram uma camisa de uniforme na cor 

rosa, como forma de conscientização e 

mobilização para o diagnóstico precoce 

da doença. 

A parceria com o HNSD, referência 

no tratamento do câncer, fortalece 

ainda mais as ações de prevenção e 

diagnóstico rápido da doença. Com o 

slogan “Cuidado com as Mamas, Carinho 

com seu Corpo”, a campanha do Outubro 

Rosa de 2020 busca conscientizar 

as mulheres sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce da 

doença. No âmbito do SUS, o controle 

passa pelo diagnóstico precoce na 

Atenção Primária à Saúde e pelo rastreio 

mamográfico.

Para reforçar a importância da prevenção colaboradores vestem camisa na 
cor da campanha 
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Palestra

O autocuidado é vital quando o 

tema é saúde e bem-estar. Falando 

exclusivamente para o público feminino 

da Assuvap/Coosuiponte, a psicóloga 

e terapeuta integrativa Vivyane Mota 

refletiu sobre os cuidados, com o corpo 

e a mente, que são necessários para 

manutenção do equilíbrio e uma vida mais 

saudável. “Nós temos que ser a nossa 

maior prioridade. Isso não é egoísmo, é 

amor próprio”, explicou Vivyane.  

“Foi um encontro especial, nos 

lembrando que EU sou muito importante!!! 

Vamos nos cuidar para podermos 

cuidar dos outros!!! Obrigado Assuvap/

Coosuiponte, pela importância que temos 

para você”, relatou Fernanda Osório/

Coordenadora de Vendas.

“Como sempre a Assuvap/

Coosuiponte está de parabéns! É muito 

gratificante para mim, trabalhar em uma 

empresa que está sempre procurando 

cuidar de nós. Hoje aprendemos que nos 

amamos em primeiro lugar, cuidamos de 

nós em primeiro lugar, para que possamos 

cuidar dos demais, mas nossa empresa, 

cuida de nós primeiro, pois somos a força 

dela. Gratidão”, relatou Lizandra Siqueira/

Auxiliar de Atendimento.

Câncer de mama

A recomendação é que mulheres, 

sem sintomas ou sinais de doença, 

com idade entre 50 a 69 anos façam a 

mamografia a cada dois anos. Ao ser 

atendida na Unidade Básica de Saúde, 

independentemente do motivo da 

procura, toda mulher nessa faixa etária 

deve ser abordada para a realização do 

exame.

De acordo com estimativa do Instituto 

Nacional do Câncer (Inca), órgão vinculado 

ao Ministério da Saúde, o Brasil terá em 

2020 mais de 66,2 mil novos casos de 

câncer de mama, que podem evoluir de 

diferentes formas. Por isso, a campanha 

alerta que para que as mulheres fiquem 

atentas ao próprio corpo.

Com informações da Agência Brasil.
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ABCS pauta Peste Suína 
Africana e Peste Suína 
Clássica

A Peste Suína Clássica (PSC) e a Peste Suína Africana (PSA) 

são duas das principais doenças que acometem a suinocultura. 

A PSA vem ganhando cada vez mais destaque no noticiário em 

decorrência da epidemia que tem acometido o continente asiático 

e o impacto causado por ela no mercado mundial de carnes. Agora 

mais do que nunca o assunto está em pauta após a Alemanha 

relatar o surgimento de casos de PSA no país. Aproveitando 

o gancho, o evento realizado pela ABCS em conjunto com a 

333 Brasil buscou justamente trazer informações de qualidade 

sobre o cenário dessas doenças no Brasil, na Europa e na Ásia, 

convidando três especialistas para falar sobre as ocorrências 

recentes, experiências de enfrentamento e prevenção para mais 

de 400 inscritos de 12 países diferentes.

Segundo o médico veterinário e gerente da Trouw Nutrition, 

Dr Maurício Dutra, a PSA é endêmica do continente africano, e foi 

relatada pela primeira vez em 1921 no Kênia. A primeira onda de 

contaminação aconteceu em 1957 em Portugal, depois entre 1960 

e 1979 chegou a outros países da Europa e também da américa 

central e do sul, inclusive no Brasil no final da década de 1970. 

Em 2007 a doença acometeu a Rússia, outros países europeus 

e chegou a Ásia. Se trata de uma doença infecciosa, resistente e 

Ao lado de um trio de especialistas a associação traz um panorama mundial 
sobre as duas doenças

Por ABCS
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Ásia

A Peste Suína Africana não é uma zoonose, 

portanto não passa dos animais para as 

pessoas, somente infecta os suínos domésticos 

e asselvajados ( javalis). É um problema para 

a saúde dos suínos, e traz muitos prejuízos 

para os animais e para o mercado, devido 

aos grandes índices de mortalidade e rápida 

disseminação. Desde de 2018 até junho deste 

ano, a China tem notificado oficialmente 

poucos casos, porém, o país conta com o 

maior rebanho suíno do mundo. Estima-se 

que a redução do plantel no país tenha sido 

de 30 a 50% em granjas de subsistência e 

tecnificadas, o que representa uma redução 

em torno de 10 Milhões de matrizes, de um 

total de 38 Milhões. Já no Vietnã o dano é 

ainda maior se pensarmos na redução total 

do rebanho no país, com uma perda de 50% 

do rebanho, devido a uma predisposição a 

negligenciar a biossegurança, já que 70% 

da produção do país não é tecnificada. O 

Doutor Maurício explica que ainda não existe 

vacina ou tratamento eficaz contra a PSA, 

“mundialmente existem várias vacinas sendo 

testadas, algumas se mostram promissoras, 

mas todas estão em fase experimentais e 

de testes. Não há tratamento disponível. A 

notificação é obrigatória e a biosseguridade é 

a melhor ferramenta de prevenção e controle, 

pois a letalidade do vírus é muito alta. 90% dos 

animais que se contaminam podem morrer”. 

Segundo ele, o que tem sido feito na China é 

um investimento pesado em biosseguridade 

através do controle rígido de pessoas, 

caminhões de transporte e suprimentos para 

frear a contaminação nas granjas. “Uma outra 

forma que tem sido adotada para conter a 

disseminação, é testar rapidamente na granja, 

os animais que apresentam algum sinal clínico 

da doença, junto aos suínos mais próximos, e 

removendo-os do sistema de criação em casos 

positivos”.

Europa

Já no continente europeu, o médico 

veterinário, professor e pesquisador do   Instituto 

de Investigação em Recursos Cinegéticos 

(IREC) e da Universidade de Castilla- Espanha, 

Christian Gortázar relaciona o ressurgimento 

da PSA, ao crescimento da população de 

javalis, que são hospedeiros da doença. “O 

javali desempenha um papel fundamental na 

disseminação da PSA, mas, apesar de sua 

importância, pouco se sabe sobre os principais 

mecanismos que impulsionam a transmissão da 

infecção e a persistência da doença”. O contato 

com esses animais, com seu sangue ou carcaça 

já pode ser o suficiente para a transmissão 

e disseminação para populações vizinhas. 

Quando se trata do aumento populacional de 

javalis, o professor explica que disponibilidade 

de alimentação causa maior densidade de 

hospedeiros e temporadas de reprodução 

mais longas, podendo levar ao aparecimento 

de um surto epidêmico mais pronunciado e 

persistência da doença em longo prazo. Ele 

compartilha também que a principal medida 

adotada pela Espanha para evitar uma possível 

proliferação da doença é uma combinação de 

sacrificar os suídeos asselvajados e a remoção 

de carcaças infectadas. Eles têm trabalhado 

também com a caça recreativa com adoção 

de boas práticas durante o manejo, reforço 

de barreiras e gestão de habitat. Para ele a 

implementação antecipada de medidas de 

controle são cruciais para deter a infecção.

extremamente contagiosa que contamina suínos domésticos e selvagens. Os sinais clínicos da doença são lesões 

avermelhadas, hemorragias, perda de peso, úlceras, artrite, problemas respiratórios e necrose pulmonar. Ela é 

transmitida entre os suínos ou javalis, e também pode ser vinculada por picadas de tipos específicos de carrapatos, 

moscas de estábulo com o vírus presente, assim como pela ação do homem em contato com os suídeos que pode 

ser carregado por meio dos restos de alimentos, roupas e objetos contaminados. Maurício explica que de acordo 

com um estudo realizado na Rússia, 38% dos focos de PSA no país foram propagados por veículos contaminados. 

E 35% proveniente de alimentos contaminados ingeridos pelos suínos.
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Brasil

O Brasil felizmente é um país que não 

apresenta casos de PSA, e conseguiu 

erradicar em 1984, tornando-se um país 

livre. No entanto, se mantém vigilante 

através do Plano de ação e prevenção 

da Peste Suína Africana, implementado 

pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), para que a doença 

não adentre as fronteiras. O médico 

veterinário e auditor fiscal agropecuário 

do Departamento de Saúde Animal do 

MAPA Guilherme Takeda, explica que as 

medidas adotadas incluem ações de pré-

fronteira e fronteira. Redução de riscos de 

exposição dos suínos ao vírus, detecção 

precoce de casos suspeitos, com descarte 

ou confirmação rápidas e precisas. E a 

criação de condições e alternativas para a 

continuidade das atividades agropecuárias 

em caso de ocorrências no país.

Peste suína clássica

Apesar do status de livre de PSA, o 

Brasil lida com outra doença, a Peste 

Suína Clássica que persiste nos estados 

que compõem a zona não livre, região 

norte e nordeste. A PSC também é uma 

doença infecciosa e altamente contagiosa 

que acomete os suínos domésticos e 

selvagens. Na maioria dos casos ela se 

caracteriza por causar infertilidade, abortos, 

filhotes natimortos, infecções oro-nasais 

e lesões hemorrágicas. A transmissão 

se dá pelo contato entre os suínos, 

alimentos e equipamentos contaminados. 

A queda de produtividade e mortalidade 

são prejuízos diretos causados pela 

doença, além dos custos dos programas 

de controle e erradicação e restrições de 

acesso ao mercado de suínos nacional e 

internacional quando originários de áreas 

acometidas. O MAPA mantém um sistema 

de vigilância para a PSC através de duas 

normas que estabelecem as diretrizes a 

serem cumpridas para a certificação de 

granjas, vigilância de suínos asselvajados, 

ações de proteção da zona livre de PSC, 

quarentena de todos os suínos importados 

e realizações de testes diagnósticos, 

além da desinfecção de focos através do 

aumento na sensibilização do sistema 

de vigilância. Existe também o Plano 

Estratégico Brasil Livre de PSC, que 

objetiva erradicar a doença através da 

institucionalização e fortalecimento do 

serviço veterinário de emergência com 

estratégias regionalizadas. Guilherme 

encerra ressaltando o papel chave que 

os produtores de suínos desempenham 

no combate a essas doenças: “o produtor 

tem que conhecer o seu papel e conhecer 

essas doenças para que possa detectá-

las precocemente e fazer a notificação 

ao serviço veterinário oficial. Com isso, se 

consegui controlar e identificar rapidamente 

onde o foco primário da doença surgiu 

para evitar que se propague”.

Para a Diretora Técnica da ABCS Charli 

Ludtke, “organizamos este Webinar em 

conjunto com a 333, devido a PSA e a 

PSC serem as principais enfermidades da 

suinocultura mundial, e causar uma série 

de prejuízos socioeconômicos, e nesse 

sentido reciclar o conhecimento para 

intensificar as práticas de biossegurança 

é a principal forma de prevenção, e 

assim evitarmos que a PSA adentre o 

país. Recentemente a Alemanha notificou 

à OIE casos de PSA, que iniciaram em 

javalis, é algo para nos mantermos 

alertas, visando a prevenção e a detecção 

precoce, e redobrando todos os cuidados, 

principalmente na importação de insumos 

(ração), que apesar do risco ser baixo, não 

podemos ignorar”.
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Porque o suíno no Brasil está 
em R$ 8,00?

O preço dos suínos e das carnes continuarão subindo. E subirão por quê?

Mercados são por natureza fluidos e independentes. 

Não ligam para ninguém…nem para as opiniões dos 

seus participantes nem para a dos seus analistas. Mas, 

às vezes os analistas insistem, alguns com arrogância 

profética, outros com humildade dos sábios. Aonde a 

gente se encontra depende mais da opinião dos poucos 

leitores que do que nós mesmo dissermos.

Mas, independentemente disso, o preço dos suínos 

e das carnes continuarão subindo. E subirão por quê? 

Uma das várias abordagens que podemos fazer sobre 

inflação, que na prática é o reajuste de preços, está a 

dos choques. E eles são dois: choque de demanda e/ou 

choque de oferta.

O choque de oferta ocorre quando há escassez de 

produtos, fazendo com que o equilíbrio se desloque e os 

preços junto. O choque de demanda quando a procura 

cresce, tornando o estoque disponível insuficiente, 

levando ao mesmo deslocamento de preços. E 

há também alguns momentos que os 2 se juntam. 

Exatamente como agora: temos os 2 tipos de choques 

em ocorrência simultânea.

Nas carnes estamos vivendo um choque de oferta 

no mercado interno originado pela queda dos abates de 

bovinos por 2 trimestres consecutivos, como mostra o 

gráfico 1 e queda também no abate de frangos no último 

trimestre devido à pandemia, como mostra o gráfico 2, 

sendo que apenas o de suínos apresentou crescimento, 

gráfico 3.

Gráfico 1

Gráfico 2

*Por Alvimar Lana e Silva Jalles
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Gráfico 3
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Gráfico 4
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No caso do choque de demanda, temos aqui 2 

vertentes: uma externa e outra interna. A externa 

vem das compras chinesas para suprir o enorme 

déficit interno que existe por lá devido à conhecida 

epidemia de Peste Suína Africana iniciada em 2018. 

Seus efeitos promovem um choque de demanda 

mundial.

O déficit chinês de carne suína estimado 

para 2020, disparada a mais consumida por lá, é 

superior a 10 milhões de toneladas e as projeções 

de importação para este ano estão ligeiramente 

acima de 4 milhões de toneladas. Isso garante 

que a “pressão por compras” continuará existindo. 

Vide o que temos nos gráficos de exportações 

brasileiras mensais de carnes in natura já fechadas 

para o mês de agosto/2020.

Todas as 3 carnes estão com valores máximos 

de embarques mensais, sendo o mais evidente no 

caso da carne suína. Somando-se a esses 2 fatores 

descritos, temos o último fator, também totalmente 

imprevisível, mas, com grande impacto na formação 

dos preços das carnes que foi a Pandemia de 

Covid19 e a sua consequência econômica, que 

resultou na injeção recursos financeiros pelos 

Governos de vários países do mundo para minimizar 

os efeitos do necessário isolamento social.
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Gráfico 5

No Brasil temos estimativas de injeção de 

recursos que variam de 7 a 11% do PIB – Produto 

Interno Bruto mas, há um cálculo mais esclarecedor 

e concreto da dimensão do que representou a 

injeção desse dinheiro. Segundo o IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística a massa total 

de rendimentos do trabalho em abril, maio e junho 

de 2019 foi de R$ 213,27 bilhões e, nos mesmos 

meses de 2020, no auge do isolamento social, 

ela foi de R$ 188,90 bilhões. Se creditarmos, 

para efeitos de estimativas, essa diferença à 

Pandemia de Covid19 teremos uma diferença de 

R$ 24,37 bilhões por mês de perdas em salários no 

período. O total do auxílio financeiro emergencial 

contido nos primeiros meses das parcelas de R$ 

600,00, segundo o IPEA – Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas foi de R$ 254,20 bilhões 

em 5 meses, o que equivale a R$ 50,80 bilhões 

por mês. Por extrapolação podemos dizer que os 

recursos injetados na economia foram o dobro das 

perdas em rendimentos do trabalho. Não estão 

incluídos aí outras perdas nem outros auxílios. Para 

o mesmo IPEA o total de recursos injetados em 

programas de recuperação e estímulos para fazer 

frente à Covid19 foi de R$ 505,40 bilhões. Isso nos 

garante uma projeção conservadora e segura.

Além da dimensão do auxílio emergencial, 

temos outra vertente de análise que é o destino 

desses recursos. A maior proporção deles foi 

distribuída por classes populares e, portanto, 

destinada para a aquisição de produtos básicos, 

entre eles os alimentos e principalmente as carnes, 

que tem boa elasticidade de renda/consumo.

Resumindo, os preços dos suínos no Brasil 

estão atualmente sob efeito de choques de oferta 

e choques de demanda externos e internos, 

por isso estão nos atuais patamares sem sinais 

de arrefecimento. Estamos falando de eventos 

inesperados, aleatórios e passageiros que 

colocaram a suinocultura brasileira do lado dos 

vencedores...pelo menos por hora.

Dizem que o dinheiro é o melhor dos 

mecanismos para arbitrar as expectativas entre 

o passado e o futuro através das decisões de 

investimentos, poupança e consumo. A vitória da 

suinocultura nesse momento só será perene se os 

ganhadores atuais entenderem de verdade o que 

está acontecendo e conseguirem não hipotecar o 

futuro com decisões mal calibradas.

O capitalismo é cíclico!

*Alvimar Lana e Silva Jalles é médico-veterinário 

e consultor da Asemg. O texto foi reproduzido 

originalmente no site da 333. 
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