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REFIS do FUNRURAL tem nova data

Foto: Freepik

Na última quarta-feira (30) foi publicada a Medida Provisória que prorroga o prazo da adesão do Programa de Regularização Tributária Rural, conhecida
como REFIS do Funrural, para 30 de outubro de 2018.
Essa é a segunda prorrogação de prazo do Reﬁs do Funrural. Em abril, outra medida provisória havia estendido o período em 30 dias. Dentre os
principais itens garantidos na Lei 13606/2018, que instituiu o PRR, estão a redução em 100% das multas e encargos legais; a cobrança em cascata,
quando o produtor paga o imposto em várias etapas da cadeia; e a redução da alíquota de 2,5% para 1,7% aos produtores rurais Pessoa Jurídica
Clique aqui e tire suas dúvidas sobre o assunto.
(http://www.asemg.com.br/noticias/orientacoes-sobre-a-atual-aplicacao-do-funrural/)

Agroceres reúne suinocultores do Vale do Piranga e Centro- Oeste de Minas

Foto: Arquivo ASEMG
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Nos dias 09 e 10/05 a Agroceres Pic reuniu os
suinocultores das cidades de Ponte Nova e Pará de
Minas, respectivamente. O evento denominado O Rali
Tecnologia e Gestão Agroceres Pic teve como objetivo
apresentar um panorama completo das novas
tendências de tecnologia, produção e gestação e apontar
seus reﬂexos para a eﬁciência zootécnica e econômica
das granjas. “Em resposta ao alto dinamismo da
atividade suinícola, novas tecnologias têm surgido para
sustentar o contínuo desenvolvimento do setor, abrindo
caminho para novos ganhos de produtividade. Entre
esses avanços, a genética exerce um papel fundamental,
com conceitos, técnicas, produtos e serviços inovadores,
responsáveis por elevar o patamar de eﬁciência e
competitividade nas unidades de produção” explicou
Sandro Cardoso Moura,
No dia 10/05, após o ciclo de palestra ocorreu a Bolsa de
Suínos de Minas Gerais, que teve sua sede alterada,
naquela data especiﬁcamente, devido a concordância
dos negociadores da mesma.
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Suinco investe 6,5 milhões em maquinário
Inaugurado em 2007 o frigoríﬁco SUINCO, situado em Patos de Minas
conta com 16 suinocultores cooperados, abate 1500 animais, produz
1500 toneladas de produtos industrializados mês e 1400 toneladas
de produtos in natura. Para se tornar ainda mais eﬁciente e levar
produtos diferenciados aos consumidores brasileiros o frigoríﬁco
investiu em torno de 6,5 milhões em um maquinário de ponta que será
ponto chave para a expansão do frigoríﬁco, que já vem ocorrendo
desde meados de 2017. “O SUINCO é uma referência de qualidade em
produtos, está presente em um grande número de Estados brasileiros
e é de suma importância para o bom andamento da cadeia.
Parabenizo seus acionistas e dirigentes pelo ótimo trabalho que têm
realizado” disse Dr. Antônio Ferraz, presidente da ASEMG.A economia
brasileira e a suinocultura especiﬁcamente têm passado por um
período complexo, mas isso não freou a vontade da empresa de
crescer. “É preciso entender que não existem crises e sim
oportunidades de realinhamentos que sempre trazem maior
maturidade, modernidade e de certa forma, fortalece e vacina a
indústria. A oportunidade de crescimento da SUINCO é enorme,
considerando o potencial produtivo de seus cooperados, da região e do
pessoal que nela trabalha, que notei apaixonados pela empresa. Em
meio a essas oportunidades, alavancamos produção e resultados em
tempo muito curto e seguimos ﬁrme rumo ao crescimento sustentável”
explicou Weber Vaz, diretor comercial do Suinco.
Foto: Arquivo Suinco

ASEMG busca providências para normalização do setor pós greve
No último dia 29 a Associação dos Suinocultores do Estado
deMinas Gerais esteve na Assembleia Legislativa de
MinasGerais para discutir junto a lideranças do
agronegócioprovidências a serem tomadas para a
normalização dasatividades de suinocultura após a greve dos
caminhoneiros.“Precisamos de soluções imediatas para a
volta ànormalidade, sob o risco de um
completodesabastecimento” disse Dr. Antônio Ferraz,
presidente daASEMG.A audiência discutiu, sobretudo, os
impactos da crise no setorrural e o presidente da ASEMG
deixou clara a necessidade deliberação da frota do setor para
ir e vir já que os caminhões dediversas granjas eram liberadas
para passarem comprodutos de primeira necessidade para a
manutenção da vidados animais mas era retida junto ao
protesto quandoretornavam vazios para um novo
carregamento. Dr. Antôniotambém demonstrou as
diﬁculdades do setor através de umvídeo onde o viceFoto: ALMG
presidente da ABPA, Ricardo Santin, cita osprejuízos do setor
de proteínas e apontara a inﬁltração de pessoas violentas nos bloqueios.Como resultado da reunião foi direcionado à Polícia Militar de Minas
Gerais o pedido de escoltas junto a carretos com com alimentos para os suínos ecom animais vivos a serem entregues em frigoríﬁcos de todas
as regiões do Estado. Ao Ministério da Agricultura, através de seu coordenador deﬁscalização e inspeção, Clério Alves da Silva presente na
reunião o presidente da ASEMG encaminho a solicitação de incremento da capacidadede abate dos frigoríﬁcos mineiros por 30 dias. “Com
maior capacidade de abate dos frigoríﬁcos nós suinocultores poderemos incrementar ovolume de vendas e a população não ﬁcará
desabastecida” explicou o presidente.Após oﬁcializado no ﬁm da greve nos caminhoneiros na sexta-feira (01/06) o dirigente da ASEMG aﬁrmou
que é preciso apoio governamental para que o setor serecupere. “Peço também a cada um dos suinocultores mineiros que enviem à ASEMG
reivindicações a serem trabalhadas junto ao governo e a órgão deﬁscalização, assim trabalharemos em cima das reais necessidades da cadeia
suinícola mineira” solicitou o presidente.
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Carne Suína é destaque na imprensa mineira
O consumo, a qualidade e a preferência dos mineiros pela
proteína suína estiveram em destaque na EPTV, aﬁliada da
Rede Globo no Sul de Minas. Uma reportagem bastante
completa, foi o destaque do ﬁnal de semana em um dos mais
conceituados e populares jornais da região Sul do estado de
Minas. A matéria mostrou o amadurecimento da produção, a
saudabilidade, o sabor, a diversidade de cortes e algumas
formas de preparo da carne suína.
O gerente comercial do Grupo Cabo Verde, Moacir Ávila, que
também é negociador da Bolsa de Suínos de Minas Gerais foi
um dos entrevistados da reportagem e ressaltou o
proﬁssionalismo na produção de suínos e os desaﬁos no
incremento do consumo. Para Dr. Antônio Ferraz, presidente da
ASEMG, divulgar os atributos da carne suína é sempre
necessário. “A matéria elaborada e veiculada pela Globo do Sul
de Minas foi excelente, tocou em todos os pontos da nossa
Foto: EPTV Sul de Minas
cadeia e consequentemente mostrou ao consumidor ﬁnal as
vantagens de consumir esta proteína. Ações como esta são
importantes sempre e ainda mais no momento complexo que se encontra nossa cadeia, necessitando urgentemente do aumento do consumo interno
do nosso produto. Parabenizo ao Moacir e ao Roberto Coelho, ambos do Grupo Cabo Verde por contribuírem com informações assertivas a respeito da
nossa cadeia” disse o presidente.
Clique aqui e conﬁra a reportagem. ( http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/jornal-da-eptv/videos/t/edicoes/v/carne-de-porco-ganha-destaque-namesa-com-novas-formas-de-preparo/6713934/)

19º Seminário de Desenvolvimento e Tecnologia para a
Suinocultura Moderna será no dia 19 de junho

A Associação dos Suinocultores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (ASTAP) realizará no dia 19 de junho mais uma edição do tradicional Seminário de
Desenvolvimento e Tecnologia para a Suinocultura Moderna. O evento reunirá grandes nomes da suinocultura que debaterão temas relevantes, atuais
e relacionados à realidade da cadeia suinícola brasileira.
O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, falará sobre "A sustentabilidade da suinocultura brasileira em um mundo em transformação", Jairo Martiniano,
coach e especialista em Liderança e Motivação, abordará o tema: "Você é o líder da sua vida e dos seus resultados"; Eduardo Raele, pesquisador e
médico veterinário, tratará "O aporte nutricional como elemento fundamental para a promoção da saúde intestinal"; o professor Vinicius Cantarelli, pósdoutor em Nutrição e Saúde de Suínos pela Purdue University (EUA), e Willian Costa, médico veterinário e especialista em Diagnóstico de Doenças
Suínas, irão discutir sobre o uso prudente de antimicrobianos.
O evento terá início às 8h00 e ocorrerá no espaço Decorfest, em Patos de Minas. As inscrições e mais informações podem ser obtidas através do e-mail:
astap@astap.com.br.
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