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Pauta de suínos
terá novo
mecanismo de
deﬁnição

Bolsa de Suínos
de Minas Gerais
conta novamente
com presença
dos frigoríﬁcos

Sustentabilidade da
suinocultura foi
tema de palestra do
presidente da ABCS
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A pedido da ASEMG e da FAEMG, SEF/MG modiﬁca mecanismo
de deﬁnição da pauta de suínos
O preço de pauta ﬁscal é um valor referencial deﬁnido pela
Secretaria da Fazenda (SEF) diante de pesquisas
regulares de preços, para utilizá-los como base do cálculo
em situações previstas pela legislação tributária em
Minas. Nas operações internas e interestaduais com suíno
para abate, o ICMS é calculado sobre o preço corrente na
respectiva região, adotando-se como valor mínimo 95%
(noventa e cinco por cento) do preço da Bolsa de Suínos de
Minas Gerais.
No entanto de janeiro a junho deste ano não houve
fechamento da Bolsa de Suínos pelas entidades ASEMG e
AFRIG e conforme dispõe a Portaria 93/11, a pauta de
suíno para efeito de emissão de notas ﬁscais é o preço
ﬁxado na referida Bolsa. Quando não se fecha o preço, a
mencionada Portaria dispõe que aplica-se o último valor
de fechamento da Bolsa. No caso, entre 8 de janeiro e 16
de julho de 2018, o valor de pauta aplicado era em cima de
R$4,20. No entanto, nestes sete meses, o valor do suíno
não mais atingiu esse patamar, estando hoje na casa de
R$3,30.
Diante desta situação, ASEMG e FAEMG solicitaram uma
alteração na redação da portaria para adicionar
dispositivo que quando não houver fechamento da Bolsa
de Suínos, por duas semanas consecutivas, aplicar-se-á o
valor de suíno vivo, à vista, disponibilizado pelo
CEPEA/ESALQ. “Como sempre fomos muito bem
recebidos pelo subsecretário da receita estadual, Dr. João
Alberto Vizzotto, que se posicionou aberto ao nosso pleito.
Já protocolamos a nossa solicitação e estamos no aguardo
da redação dos técnicos da Fazenda”, declarou Sabrina
Cardoso, gestora da ASEMG.

Foto: Sabrina Cardoso, gerente da ASEMG, João Alberto Vizzotto, Subsecretário da
Receita Estadual, Fausto Santana da Silva, auditor Fiscal da Receita Estadual e
Francisco Simões coordenador Jurídico da FAEMG

ASEMG e APCS prestigiam SUINFEST
A Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais
(ASEMG) e a Associação Paulista dos Criadores de Suínos
(APCS) prestigiaram mais uma edição da Suinfest (Feira
Mineira de Suinocultura). “Este é um evento de sucesso e
grande referência de feira para os suinocultores mineiros.
Como esperado a produção se superou em organização,
inovação e claro, na programação. Parabenizo Fernando,
José Miguel, Paula, Lorena, Lico, Patrícia e todos os demais
membros da equipe Assuvap e Cosuiponte por mais uma
brilhante edição” comentou o vice-presidente da ASEMG,
José Arnaldo Cardoso Penna.
A Feira Mineira de Suinocultura (Suinfest) é realizada a cada
dois anos pela Associação dos Suinocultores do Vale do
Piranga (Assuvap) em parceria com a Cooperativa dos
suinocultores de Ponte Nova e Região (Coosuiponte). Criada
em 2000, é direcionada a pessoas ligadas ao setor
suinícola, recebendo convidados dos suinocultores
associados/cooperados, parceiros e expositores.
Foto:Fernando Araújo, José Arnaldo Cardoso Penna, Patrícia Morari, Fabe Lina, Paula Gomides, Alvimar Jalles, Sabrina Cardoso e Waldomiro Ferreira
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AGRINESS capacita suinocultores mineiros
Cerca de 30 representantes de granjas mineiras participaram da 46ª
turma do curso: Gestão da Suinocultura – Imersão do Pensamento +1 que
ocorreu na sede da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas
Gerais (ASEMG) e foi elaborado e ministrado pela Agriness. “Buscamos
levar através deste curso conhecimentos duradouros, que possam ser
aplicados em diferentes áreas e que apoiem o proﬁssional não somente na
atividade de suínos, como também para o crescimento pessoal. O
conhecimento repassado é fruto de diferentes fontes que bebemos, e o
que entendemos que tem de melhor, não na parte teórica, mas
principalmente que sejam aplicáveis em seu dia a dia. Talvez esta seja a
grande diferença para este curso frente aos demais que encontramos na
atividade de suínos” disse Junior Salvador, diretor de negócios da
Agriness.
Os representantes do setor conheceram um pouco mais sobre gestão de
pessoas, indicadores além do método de gerenciamento Agriness. “A
metodologia do curso Pensamento +1 é muito interessante já que
simpliﬁca nosso modo de entender e perceber e as melhores formas de
aplicação dos indicadores que o sistema S2 nos fornece. Um outro
excelente efeito colateral do curso é que conseguimos deixar toda a equipe
mais motivada, entendendo melhor de cada parte do negócio e tendo
visão dele todo, de que é preciso que cada uma das fases da granja
trabalhem com excelência para um resultado ﬁnal positivo” disse a
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suinocultora Maria José Assis, da Granja São Gabriel.
“O curso foi fantástico! Achei surpreendente a forma com que o tema
gestão de pessoas foi abordada já que o enfoque foi bastante assertivo e
nos trouxe novidades no tange a personalidades e setores da granja, foi
um momento que nos mostrou inclusive conceitos para a vida. Também
ﬁcou claro que se o produtor aprender a elencar as prioridades, a analisar
os números do seu negócio e a aplicar os conhecimentos ali adquiridos
não tem como sua granja não dar certo. O curso foi bastante focado e
mostrou como as ferramentas podem ter um grande impacto. Foi um curso
extremamente denso, os assuntos escolhidos tiveram profundidade, foi
produtivo, útil, aplicável no dia a dia, e bastante agradável. Vale muito o
investimento e eu indico a todos que tiverem a oportunidade de participar”
contou a suinocultora Andréa Zerbetto, do Grupo Aro.
Segundo Junior Salvador a experiência em terras mineiras foi excelente.
“A experiência foi tão boa que já estamos nos preparando para levar Curso
de diagnóstico de oportunidades de produção - Na prática pela primeira
vez para MG. Este curso é para apoiar no aprofundamento da análise nas
informações e nas oportunidades que temos em nossas granjas. O curso
de gestão te ajuda para fazer uma gestão como um todo, aqui veremos
como fazer um bom diagnóstico e as oportunidades que temos. Estamos
analisando a agenda, mas o mesmo deve acontecer na semana de 12 a 16
de novembro deste ano.
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Seguro rural, plano de saúde e
outros serviços ao produtor foram
discutidos entre ASEMG E FAEMG
Representantes da ASEMG e da FAEMG (Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) estiveram
reunidos para discutirem benefícios que impactam diretamente o
negócio do suinocultor e que normalmente ele não encontra de
forma personalizada para a suinocultura no mercado. Entre os
programas estão seguro rural com especiﬁcidades voltadas para
a atividade, plano de saúde para os produtores e uma operadora
de cartão de débito rural, que garantirá a segurança do produtor e
de seus colaboradores já que ﬁcarão disponíveis ao produtor,
cartões de débito para serem distribuídos aos colaboradores,
que funcionarão sob bandeira Visa e poderão ser usados em
Bancos 24 horas e nos Correios. “Nosso papel é buscar soluções
que sejam eﬁcazes e tenham o menor custo possível ao
suinocultor. Tenho certeza que tudo o que foi discutido nesta
reunião terá um papel importante no dia a dia do produtor”
explicou o presidente da ASEMG, Dr. Antônio Ferraz.

Bolsa de Suínos de Minas Gerais volta a contar com todas as partes
envolvidas na negociação
Desde a quinta-feira 16/08, a Bolsa de Suínos de
Minas Gerais voltou a contar com a presença, em
deﬁnitivo, dos representantes dos frigoríﬁcos
para a negociação do valor de comercialização
do quilo do suíno vivo no estado. A negociação
também voltou a contar com a presença de
negociadores da região do Vale do Piranga. “Só
com a participação dos suinocultores de todas
as regiões do Estado conseguiremos uma classe
forte, por isso é tão importante contarmos
também com pessoas que vivenciam o dia a dia
da suinocultura do Vale do Piranga” comentou o
diretor de mercado da ASEMG e suinocultor em
Passos, Roberto Coelho. “Estamos aqui para
somar e trabalhar por um cenário melhor para
todos os produtores de Minas” disse Fernando
Soares, suinocultor em Ponte Nova e diretor da
ASSUVAP. “No processo de formatação do preço
se faz necessária a presença de todas as partes
envolvidas no processo. Essa é a melhor forma
de termos um mercado forte para o mercado da
carne suína. Há meses está sendo desenhado
este retorno dos compradores e é com muita
satisfação que anunciamos o retorno em
deﬁnitivo dos negociadores da AFRIG para juntos
construirmos uma nova fase da Bolsa de Suínos
de Minas Gerais” noticiou André Costa,
suinocultor em Pará de Minas e diretor de
mercado da ASEMG.
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Presidente da ABCS palestrou sobre a sustentabilidade da suinocultura
O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, esteve em Belo Horizonte , na última quinta-feira (23) para falar
aos produtores do Estado sobre: A Sustentabilidade da Suinocultura Brasileira em um mundo em Transformação. “Marcelo é o nosso líder máximo da
suinocultura no Brasil e através de sua palestra nos elucidou sobre novidades de mercado e os desaﬁos da nossa atividade” disse José Arnaldo Cardoso
Penna, vice-presidente da ASEMG.
Para Valder Caixeta, suinocultor do Triângulo Mineiro e presidente da ASTAP, foi uma tarde bastante interessante. “Esta foi uma quinta bastante
produtiva já que estivemos juntos aos produtores das diversas regiões do Estado durante nossa Bolsa e em seguida contamos com uma apresentação
bastante robusta do nosso presidente Marcelo Lopes. Informações como as apresentadas precisam ser disseminadas entre os produtores para juntos
fortalecermos o setor” disse.
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