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ASEMG participa da renovação da política agrícola de Minas Gerais

O vice-presidente da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (ASEMG), José Arnaldo Cardoso Penna, esteve reunido na sede da 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no dia 17 de novembro, para discutir a renovação da política agrícola de Minas Gerais. “A 
lei que rege o tema é de 29 de janeiro de 1994. Tendo em vista os avanços incorporados a esse tema, verifica-se a necessidade de sua renovação, 
visando incluir abordagens mais adequadas à realidade dos dias atuais” comentou Leonardo Brumado Kalil,  Superintendente de Desenvolvimento 
Agropecuário da SEAPA.

 “É impossível continuarmos com uma legislação tão antiga, assim se faz necessário e imediato construirmos um novo texto. Neste primeiro encontro já 
foram discutidos: energia alternativa, certificação e custeio mais acessível, temas estes bastante positivos para a suinocultura. A ideia é que já em 2018 
tenhamos uma nova legislação em vigor” contou Penna. 

ASEMG marca presença em workshop

sobre sistema nacional da agricultura 

O Governo de Minas Gerais, por meio da SEAPA e MAPA realizou, entre 
os dias 20 e 22 de novembro, o Workshop das Instituições Estaduais e 
Distritais da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo do 
encontro foi discutir a implantação de um Sistema Nacional Integrado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “A proposta visa a 
implantação de um sistema único e integrado que aproxime os 
produtores das políticas públicas para o setor agropecuário nos níveis 
federal, estadual e municipal. Esta é uma proposta ousada e muito 
interessante, que pode ser de grande valia para o nosso setor” disse Dr. 
Antônio Ferraz, presidente da ASEMG.

O sistema integrado deverá abranger quatro eixos do setor 
agropecuário: abastecimento, assistência técnica e extensão rural, 
defesa e pesquisa agropecuária. O financiamento das ações será feito 
por meio do Fundo Nacional de Recursos formado com repasses da 
União, Estados e Municípios que aderirem ao sistema.

Arquivo: ASEMG

 Comissão Nacional de Aves

e Suínos se reúne para discutir

legislação de integração

Representantes da suinocultura e avicultura estiveram reunidos na 
sede da FAEMG (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais), em 21 de novembro, para discutirem com 
representantes, ligados a ambos os setores, de todo o país a atual 
legislação de integração e as melhorias que precisam ser feitas na 
mesma. “Nos conectamos com diversos Estados através de uma 
videoconferência sediada na FAEMG e pudemos compartilhar as 
dificuldades vividas em Minas, conhecer a realidade dos demais e 
sugerir as melhorias necessárias. Em Minas contamos com a maioria 
da suinocultura de ciclo completo, cerca de 70% do plantel, mas nossa 
entidade trabalha por todo o setor daí nossa participação e empenho 
em trazer melhorias para estes 30% do plantel” comentou José Arnaldo 
Cardoso Penna.

Foto: Arquivo Ascom FAEMG

 ASTAP e SUINCO festejam 2017
Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba (ASTAP) em conjunto 
com a cooperativa e frigorífico Suinco promoveu sua confraternização de final de 
ano e levou cerca de 250 pessoas ligadas ao setor a um dos mais tradicionais 
espaços de evento de Patos de Minas. “É com muito carinho que preparamos este 
evento, através dele reunimos os produtores de toda a nossa região e demais 
integrantes da cadeia para brindarmos as vitórias do ano” explicou Valder Caixeta, 
presidente da ASTAP.

A Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (ASEMG) esteve entre 
os convidados. “Para a ASEMG é uma honra poder participar de uma festa tão 
bonita e confraternizar as vitórias deste ano com os produtores do Triângulo. ASTAP 
e SUINCO há anos fazem um excelente trabalho em relação ao melhoramento da 
suinocultura e incremento do consumo da nossa proteína, só tenho a parabenizar 
aos dirigentes da entidade pelo ótimo trabalho e também pela bela festa de ontem 
” disse  José Arnaldo Cardoso Penna,vice presidente da ASEMG. Foto: Arquivo ASEMG



(31) 3371-1580 Av. Amazonas, 6020 - BH/MG www.asemg.com.br

 02

ASEMG trabalha pela manutenção do potencial

poluidor M para a suinocultura em Minas

A Deliberação Normativa 74/ 2004, que legisla sobre o potencial poluidor das atividades agropecuárias passará por atualização em 06/12. Há meses a 
ASEMG trabalha junto a FAEMG, SEAPA, seus associados, políticos e consultores ambientais para que a atividade não saia prejudicada, já que a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) deseja alterar o texto atual (que mantém a classificação atual M) 
elevando a atividade de suinocultura para o potencial poluidor G. 

No mês de novembro muitas foram as ações realizadas pela entidade, confira :

Reunião com a presença de representantes de 
todos os polos além de deputados e do prefeito de 
Pará de Minas para discutir o plano de ação 
referente a alteração da DN 74/2004.

Reunião com o Secretário da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Pedro Leitão, para discutir os 
anseios do setor e solicitar  intervenção junto a 
SEMAD a favor do pleito da ASEMG. 

Elaboração de dossiê que demonstra o equívoco na mudança do 
potencial poluidor da atividade e envio de ofícios demonstrando a 
postura pró meio ambiente da suinocultura mineira. Presidentes e 
dirigentes de todas as entidade ligadas ao setor (ASEMG, ASTAP, 
ASSUVAP, COGRAN, COOPEROESTE , COOSUIPONTE, SUINCO, FAEMG e 
FRENTE PARLAMENTAR DA SUINOCULTURA MINEIRA) assinaram um 
ofício solicitando apoio e intervenção da SEAPA  junto à SEMAD. 

Reunião de planejamento técnico/estratégico para 
sensibilização dos participantes do COPAM.

Encontro com o Secretário de Agricultura, Pedro 
Leitão, para acompanhar o andamento da 
negociação junto à SEMAD.

06/11

14/11

15 e 16/11

21/11

21/11
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O prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz 
sensibilizou o presidente da Associação 
Mineira de Municípios, votante no COPAM, 
sobre a causa da suinocultura. 

24/11

27/11

A gerente executiva da ASEMG, Sabrina 
Cardoso, visitou o deputado Glaycon Franco, 
também votante no COPAM para municia-lo 
de informações a respeito do pleito do setor.

28/11

O  p r o j e t o  p a r a  a 
criação da central de 
compras  de  g rãos 
a p r e s e n t a d o  a o s 
suinocultores no dia 
06/11 terá início ainda 
em 2017. O núcleo de 
compras é encabeçado 
pela mult inacional 
Valintel em parceria 
com a FAEMG, ASEMG 
e AVIMIG. “Assim como 
em outros projetos que 
j á  e s t ã o  e m 
funcionamento no sul 
da Bahia e também 
fora do Brasil, vamos estruturar todos os elos envolvidos no negócio em questão. Esperamos 
que os produtores, as cooperativas e associações ligadas aos suinocultores e avicultores do 
Estado se juntem a nós nesta empreitada” disse Anderson Resende, CEO da Valintel. 

“Este é um sonho antigo da ASEMG, há tempos buscamos parceiros e inteligência de mercado e 
agora poderemos oferecer esta facilidade aos nossos associados” comentou o presidente da 
ASEMG, Dr. Antônio Ferraz.  

O trabalho terá início com um diagnóstico das três cadeias: produtores de grãos, setor de 
logística e compradores nos segmentos de aves e suínos que será realizado de dezembro de 
2017 a maio de 2018. “Este é um trabalho importante que vai tornar as atividades envolvidas 
mais sustentáveis e lucrativas. Por se tratar de um trabalho edificante que trará melhoramento 
a todas as cadeias envolvidas, a FAEMG é parceira. Já aprovamos um aporte de 300 mil reais e 
conclamamos os produtores de suínos e aves a se tornarem parceiros também” comentou Dr. 
Altino Rodrigues Neto, superintendente técnico da FAEMG. 

Projeto “Núcleo de Compras” está 

aprovado e terá início ainda em 2017

No dia 06 de novembro a ASEMG realizou 
mais uma edição da 1ª2ª Especial.  O 
evento contou com a palestra magna do 
presidente da FAEMG, Dr. Roberto 
Simões que falou aos presentes sobre o 
Futuro do Agro. Diferentemente das 
edições anteriores o evento ocorreu no 
KEMIM Truck, uma carreta altamente 
equipada que esteve estacionada 
próxima a sede da ASEMG. 

O futuro do agro foi discutido

na 1ª2ª Especial de novembro

Foto: Arquivo ASEMG

Foto: Arquivo ASEMG

Sensibilização dos conselheiros do COPAM, 
responsáveis por aprovar o texto proposto 
pela SEMAD, a respeito da tecnificação da 
suinocultura e consequentemente a 
manutenção da atividade  na listagem M da 
normativa. 

22/11

Deputado Inácio Franco declara apoio a 
solicitação dos suinocultores

04/12 Diretor Administrativo da ASEMG, Roberto da Silveira 
Coelho, solicita apoio dos deputados Antônio Carlos 
Arantes e Emidinho Madeira ao pleito da suinocultura.



Na segunda-feira (27) cerca de 35 pessoas ligadas à suinocultura 
participaram, na sede da ASEMG,  do II Workshop Mercado Futuro 
de Grãos. O evento foi uma realização da ABCS em parceria com 
ASEMG, Astap, Assuvap, ASES, Coosuiponte e Suinco e contou com 
apoio das empresas Cargill e Nutron.  O curso apresentou aos 
participantes as alternativas para operar no mercado futuro de 
grãos. “Conhecendo mais sobre esta opção conseguimos pensar 
em seus benefícios e desafios e calcular se inserir nosso negócio 
neste segmento pode nos ajudar no gerenciamento de custos, e 
melhoramento da rentabilidade” contou o suinocultor Geraldo 
Magela, participante do curso.

Suinocultores mineiros recebem capacitação em mercado futuro de grãos
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Para a ASEMG foi uma honra sediar as duas edições de um treinamento tão importante como este. Parabéns a ABCS pela 
iniciativa a às parceiras pelo suporte. Tenho certeza que as informações aqui passadas foram de grande valia para o produtor” 
disse Roberto Magnabosco,  diretor da ASEMG.

Para o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, o segundo módulo do treinamento vem para dar continuidade na formação, de forma 
a suprir as demandas das estaduais. “A análise eficiente de custos de grãos e a apresentação das ferramentas passadas no 
evento trazem ao suinocultor a possibilidade de conseguir se manter competitivo na atividade”.“

Foto: Arquivo Ascom ASEMG

No dia 10/11 a ASEMG abriu as portas para que o 
time do parceiro Saudali pudesse se reunir e 
debater sobre a nova campanha de marketing do 
frigorífico e discutirem ações a serem tomadas 
para que os resultados da empresa se tornem 
ainda mais positivos neste final de ano. 

ASEMG recebe Saudali

A FAEMG em parceria com a ASEMG passou 
a oferecer aos empreendedores rurais da 
suinocultura mineira a opção de um seguro 
rural personalizado. “Muitas vezes o 
empresário rural tem dificuldade em lidar 
com seguros por não encontrar cobertura 
adequada aos seus negócios, ou por achar 
muito caro ou até mesmo desconhecer as 
possibilidades que cercam seu negócio. No 
entanto está é uma ferramenta de gestão, 
ela dá tranquilidade a atividade. O Sistema 
FAEMG percebendo a necessidade de seus 
produtores lançou o  FAEMG seguros com 
coberturas bastante diferenciadas e 
específicas para cada atividade. Tenho 
certeza que teremos muito o que contribuir 
com a suinocultura” coordenador da 
Assessoria Sindical FAEMG, Wilson Moura.

Devido ao convênio firmado entre as entidades os suinocultores associados a ASEMG terão 
atendimento especial além de descontos e outros benefícios. Mais informações sobre o 
tema podem ser obtidas pelo telefone: (31) 3371-1580

Associados da ASEMG terão vantagens

na aquisição de seguro rural

Foto: Saudali

Foto: FAEMG


