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ASEMG promove almoço de congraçamento entre seus associados e políticos
Na segunda-feira (18) a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (ASEMG) realizou um almoço de congraçamento para celebrar as
conquistas obtidas neste ano. “Escolhemos a data da última Bolsa do ano para agradecermos as parcerias políticas com a SEAPA, SEMAD, FAEMG, IMA,
SEBRAE, aos deputados defensores da causa suinícola Inácio Franco, Glaycon Franco, Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes e Mauro Lopes, e
principalmente aos associados que estiveram conosco durante 2017” comentou Dr. Antônio Ferraz, presidente da ASEMG.
O almoço aconteceu na sede da entidade e contou com um delicioso cardápio à base de carne suína. A Bolsa de Suínos de Minas Gerais ocorreu durante
o evento e sugeriu o valor de R$4,20 para a comercialização do quilo do animal vivo até o dia 08/01, quando haverá nova reunião de Bolsa. No entanto,
as pesquisas MERCOMINAS continuarão sendo realizadas normalmente e enviadas aos associados nas datas 21 e 28/12 e 05/01.
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Arquivo: ASEMG

ASEMG barra alteração da DN 74/2004
2017 foi um ano marcado pela mudança no texto da Deliberação
Normativa 74/2004, que estabelece critérios para classiﬁcação,
segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades
modiﬁcadoras do meio ambiente. O setor de suinocultura sofreu com a
possibilidade de alteração de seu potencial poluidor de M para G.
No entanto, desde meados de 2017 a FAEMG e a SEAPA, como
instituições votantes no COPAM, ﬁzeram o pedido de vistas do processo
que mudaria o potencial poluidor do setor e juntas com a ASEMG
trabalharam bravamente para provar que não seria justa tal alteração.
“O setor de suínos trabalha com alta tecnologia e empenhado em
produzir de forma sustentável, em vez de punição deveria ser pensado
era um incentivo a esse produtor” comentou Fabiana Vilela, analista de
Agronegócio do Sebrae Minas, entidade também empenhada em
manter o setor no patamar M.

Além do trabalho político que a ASEMG realizou junto a SEAPA, SEMAD
com o apoio dos Deputados Inácio Franco, Glaycon Franco, Antônio
Carlos Arantes, Emidinho Madeira, Fabiano Tolentino, também ocorreu
um forte trabalho técnico. “De forma brilhante a FAEMG, conselheira do
COPAM, cheﬁada pelo seu superintendente técnico Altino Rodrigues
Neto, pediu vistas do processo e executou uma defesa impecável ao
setor. Agradeço a todos os envolvidos, em particular a coordenadora de
meio ambiente Ana Paula Mello, ao analista de meio ambiente
Guilherme Oliveira, a advogada da SEAPA Juliana Cunha, aos
consultores Paulo Furtado e Luís Alberto e ao pesquisador da EMBRAPA
Paulo Armando, pela dedicação e qualidade técnica da defesa. Sem
vocês esta vitória não seria possível” agradeceu o presidente da ASEMG,
Dr. Antônio Ferraz.
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ASEMG prestigia AVIMIG
Arquivo: ASEMG

A Associação dos Avicultores de Minas Gerais
(AVIMG) promoveu no dia 09/12, em Pará de Minas
mais uma edição de sua confraternização, este ano
denominada “Queima do Frango”.
O evento contou com a presença de cerca de 600
pessoas que se confraternizaram ao som de música
sertaneja e um delicioso cardápio que contou com
cortes selecionados das aves como estrelas. Um
mágico também integrou o evento e surpreendeu e
animou a todos.
Arquivo: ASEMG

Produtos agropecuários mineiros
serão certiﬁcados a partir de 2018

FAEMG reúne representantes
do agronegócio mineiro

Arquivo: FAEMG

Depois de amplamente analisado e revisado, o texto da Deliberação
Normativa 74/2004, do Conselho Estadual de Política Ambiental
(Copam), foi alterado. “As alterações têm por objetivo melhor se
adequar à atual realidade de classiﬁcação dos mais diversos
empreendimentos rurais em Minas. Com a revisão, a norma cria novas
modalidades de licenciamento ambiental, como a versão simpliﬁcada,
além de passar a considerar características locais para concessão do
licenciamento” explicou Ana Paula Mello, coordenadora de meio
ambiente da FAEMG.
Frente a este cenário a FAEMG convocou representantes de todas as
cadeias para explicar as mudanças. “Alguns detalhes alterados no
novo texto da DN são importantes para as minúcias do dia a dia da
documentação de nossos empreendimentos, logo precisamos estar a
par das novidades e fazer com que a cadeia tenha conhecimento delas
o quanto antes” explicou José Arnaldo Cardoso Penna, vice-presidente
da ASEMG.

Arquivo: ALMG

O projeto de lei que institui o programa de certiﬁcação de produtos
agropecuários e agroindustriais elaborados em Minas Gerais foi
aprovado pela ALMG no último dia 18. O programa tem por objetivo
assegurar que os produtos ofertados possuam qualidade e
sustentabilidade em seus sistemas de produção, proporcionando
maior atratividade para sua inserção competitiva nos mercados
nacional e internacional.
Os produtos certiﬁcados farão o uso de um selo que se dará mediante
autorização pelo OCP (Organismo de Certiﬁcação de Produtos) de
responsabilidade do IMA que realizará auditorias de conformidade nas
propriedades produtoras e empreendimentos agroindustriais. O OCP
tem como atribuições: validar e publicar as normas de certiﬁcação por
escopo; decidir sobre a concessão da certiﬁcação; emitir certiﬁcados e
autorizações para o uso do selo de conformidade do Certiﬁca Minas. “O
Certiﬁca Minas é um sonho antigo dos suinocultores, há anos
trabalhamos para sua aprovação e tenho certeza que será de grande
valia para nossa carne” disse Dr. Antônio Ferraz, presidente da ASEMG.

ASEMG E AVIMIG se reúnem com FAEMG para discutir rumos da Central de Compras de Grãos
2018 terá início com os trabalhos efetivos da Central de Compra de Grãos e para discutir tais ações representantes da ASEMG, AVIMIG e FAEMG estiveram
reunidos na penúltima semana de dezembro. “Já ocorre um diagnóstico nas três cadeias: produtores de grãos, setor de logística e compradores nos
segmentos de aves e suínos que estará em andamento até maio de 2018. Em seguida daremos início a atividades que atingirão diretamente os setores.
"Momentos de crise como a de 2016 nos fazem parar e pensar em alternativas mais eﬁcientes para nossas cadeias e a Central de Grãos é uma dessas
soluções” comentou Dr. Altino Rodrigues Neto, superintendente técnico da FAEMG.
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