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Bolsa de suínos de Minas Gerais retorna as quintas-feiras
A Bolsa de Suínos de Minas Gerais vem passando por uma reformulação e após
reunião com a diretoria e negociadores de suínos do Estado optou-se pela
mudança de seu modelo de negócio onde a mesma passou a operar sem a
presença dos representantes dos frigoríﬁcos. O dia da semana de sua realização
também sofreu alteração e agora acontece as quintas-feiras. “Nossa entidade e
os suinocultores mineiros estão maduros o suﬁciente e contam com pesquisas
proﬁssionais para determinarem o viés do mercado e o preço a ser
comercializado durante a semana e assim vem sendo feito, mas é preciso que os
associados se envolvam cada vez mais com esta tomada de decisão, que ﬁquem
atentos aos prazos de validade (sexta a quinta-feira), conversem mais entre si e
procurem sempre a ASEMG, uma vez que contamos com uma central de
inteligência que monitora o mercado e pode nos abastecer de informações que
ajudem na hora das vendas dos nossos animais” comentou Dr. Antônio Ferraz,
presidente da ASEMG.

ASSUVAP e COSUIPONTE iniciam 2018 com evento solidário
Devido a chuvas extremamente fortes ocorridas no ﬁnal de 2017 na região de Ponte Nova o tradicional jantar de congratulação da ASSUVAP e COSUIPONTE
não ocorreu em sua data pré agendada, e em detrimento dos estragos causados nas cidades do entorno os dirigentes das entidades optaram por mudar o
modelo de sua festividade e o transformaram em um jantar solidário.
O evento deixou de ser um momento apenas comemorativo, para se tornar uma ação de solidariedade. Durante o cerimonial de abertura, cerca de 400
pessoas presenciaram a entrega de cheques, que somaram o valor de 20 mil reais, destinados, em partes iguais, às cidades de Rio Casca, Urucânia, São
Pedro dos Ferros e Santo Antônio do Grama.

Foto: Arquivo ASSUVAP/COOSUIPONTE
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AGROCERES PIC inaugura UDG em Minas Gerais
Com investimento de R$ 15 milhões, a Unidade de Disseminação de Genes
(UDG) foi inaugurada no último dia 20 em Itabirito. Esta é a quinta unidade da
empresa no país e uma das mais modernas da América Latina. A inauguração
concluiu a primeira fase do projeto de implementação do negócio de
Genética Líquida da Agroceres PIC, que recebeu aportes de R$ 80 milhões
nos últimos 5 anos. A UDG Itabirito possui capacidade para alojar 450
reprodutores de alto valor genético e potencial para produzir cerca de 750 mil
doses inseminantes por ano.
Com a inauguração da nova unidade, a Agroceres PIC passa a contar com

cinco UDGs estrategicamente distribuídas pelo país, com alto padrão
tecnológico e completa automação de todos os seus processos e
controles. “A Genética Líquida se ﬁrmou no Brasil como um dos
insumos tecnológicos mais efetivos para aumentar a produtividade nas
unidades de produção. Por isso, ela é estratégica para nossa empresa
e foco privilegiado de investimentos e deve operar em plena
capacidade a partir de junho”, aﬁrma Sandro Cardoso de Moura ,
Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Agroceres PIC.

Fotos: Divulgação Agroceres PIC e Arquivo ASEMG
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Saudali reúne time para convenção nacional de vendas
No dia 24/02 o frigoríﬁco Saudali reuniu na cidade sede de sua planta, Ponte
Nova, cerca de 300 pessoas entre supervisores e representantes comerciais
de todo o país para mais uma edição de sua Convenção Nacional de Vendas.
Durante o dia os convencionistas atualizaram seus conhecimentos na área de
vendas e apreciaram dados sobre o andamento da empresa e as novidades
que serão implementadas 2018 . “A Convenção é um momento bastante
esperado pelo nosso time de vendas já que ela revela os “Melhores do Ano”,
onde colaboradores que foram além de suas metas são premiados por seus
resultados” explicou Adriano Pacheco, diretor comercial do Saudali.
Com o tema “Desbravadores” o frigoríﬁco motivou os participantes do seu time
a desbravarem de forma criativa e inovadora os mercados nos quais estão
inseridos. Para coroar o momento o garoto propaganda da empresa, o
sertanejo Sérgio Reis, marcou presença e se juntou aos colaboradores Saudali
durante este momento de troca de conhecimento e confraternização.
Fotos: Arquivo Saudali

Suinocultores já estão envolvidos com a Central de Compras de Grãos
Planejada desde o início do ano de 2017 a Central de Compras de Grãos, executada em parceria com a FAEMG (Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais) e AVIMIG (Associação dos Avicultores de Minas Gerais), já está funcionando a todo vapor. Desde o
início do ano consultores da Valintel, empresa responsável por analisar e executar a implementação da Central de Compras de Grãos,
estão visitando suinocultores e avicultores com o objetivo de entenderem as cadeias e as necessidades de seus produtores. “Há tempos
trabalhamos pela criação desta Central de
Compras e agora está na hora de nós
suinocultores nos empenharmos para que
ela se torne uma realidade. Recebi a visita
dos consultores e percebo que estamos no
caminho cer to, sou p arceiro nesta
empreitada e penso que em breve teremos a
nosso favor um novo mecanismo de
compra” contou o suinocultor Geraldo
Magela, suinocultor da região central de
Minas.
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