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ASEMG e Saudali fazem da carne suína
estrela da feijoada do Cruzeiro
Feijoada e futebol são uma mistura mais que perfeita e na edição 2018 da
Feijoada do Cruzeiro Esporte Clube a carne suína foi muito além da iguaria
que deu nome ao evento. Através de uma parceria entre ASEMG e Saudali
os sócios do clube tiveram a oportunidade de degustar cerca de 300 quilos
de carne suína minuciosamente preparada pelo mestre churrasqueiro
Vanderlei Ferreira. “O evento foi excelente! A carne estava deliciosa, as ﬁlas
enormes, inclusive maiores que da própria feijoada! Foi uma ótima
oportunidade para darmos ênfase ao Saudali e a carne suína como um
todo” disse Adriano Pacheco, diretor comercial do frigoríﬁco.
“Este acontecimento teve um público formador de opinião, que pôde
degustar a nossa proteína e se encantar com ela, tenho certeza de que
teremos novos evangelizadores da carne suína” comentou Antônio Ferraz,
presidente da ASEMG. Para o suinocultor Mário Lúcio Assis (Lula), que
prestigiou a feijoada, o evento contou com o público certo a ser atingido. “É
para este tipo de público que precisamos mostrar que a carne suína atende
a todos os seus desejos: sabor e saúde. Foi um evento bem positivo” disse.

Foto: Arquivo ASEMG

Suinocultores mineiros discutiram as perspectivas do mercado para 2018
No dia 12 de abril cerca de 150 suinocultores e
representantes do setor prestigiaram mais uma
edição do projeto 5ª Especial, que teve como
palestrante o renomado consultor Fernando
Pereira. O evento ocorreu na sede da ASEMG e
falou aos presentes sobre a atual situação do
setor e o que esperar dele. “A suinocultura é uma
produção complexa e está inserida em um
mercado maduro e muito competitivo. Para ter
sucesso, principalmente em momentos como o
que estamos enfrentando, é preciso focar na
eﬁciência de produção acima dos demais”
comentou o palestrante.
Na mesma ocasião Dr. Altino Rodrigues Neto,
superintendente técnico da FAEMG recebeu dos
suinocultores mineiros uma homenagem pelos
seus 42 anos de serviços dedicados ao
agronegócio mineiro. “Dr. Altino é uma pessoa
ímpar, que sempre trabalhou em busca de
melhorias para a cadeia nos seus 16 anos à
frente do IMA e agora nos três da FAEMG, daí a
justa homenagem” comentou José Arnaldo
Cardoso Penna, vice-presidente da ASEMG.
Foto: Arquivo ASEMG
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O evento ocorreu devido ao patrocínio da Agroceres Multimix e Agoceres Pic. “Foi uma tarde bastante produtiva e informativa.
Agradeço ao Grupo Agroceres nos nomes dos amigos Genésio Xavier e Sandro Cardoso” disse José Maria Assunção, diretor
ﬁnanceiro da ASEMG.
Clique no link abaixo e conﬁra a apresentação realizada durante a palestra.
(http://www.asemg.com.br/site/wp-content/uploads/2013/01/5%C2%AA-Especial-Abril-2018-Fernando-Pereira.pdf)

Fotos: Arquivo ASEMG
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Das dez melhores granjas
do país, cinco são mineiras
A Agriness divulgou seu anual Relatório Anual do Desempenho da
Produção de Suínos, seguido da cerimônia de premiação do Melhores
da Suinocultura 2017 – Especial 10 anos (Brasil, Argentina e outros
países América Latina), durante o último Info 360. O documento
mostrou a alta qualidade das granjas brasileiras com grande destaque
para os empreendimentos mineiros. “Esta é uma premiação muito
esperada pelo setor e observar os ótimos resultados das granjas
mineiras nos levam a concluir que a atividade está no caminho certo”
disse Dr. Antônio Ferraz, presidente da ASEMG.
Segundo a Agriness participaram do relatório 1.316 granjas e
1.045.490 matrizes no Brasil. Na Argentina o estudo contou com 123
granjas e 79.896 matrizes e em outros países 52 granjas e 41.794
matrizes. Dos empreendimentos participantes 14% continham 200 ou
mais matrizes, 15% estavam na faixa entre 201 e 300 matrizes, 24%
possuíam entre 301 e 500 matrizes, 24% entre 501 e 1000 matrizes,
14% entre 1001 e 2000 matrizes, 5% entre 2001 e 3000 e 4% acima de
3000 matrizes. 43% das granjas são produtoras de leitões de 6 Kg, 27%
produtoras de leitões de 23 Kg e 30% são granjas de ciclo completo.
As granjas mineiras estiveram presentes nas mais distintas faixas de
premiação:
Até 300 matrizes
3º lugar: Granja Iana, localizada em Pouso Alto/MG e capitaneada por
Amauri Pinto Costa.
Entre 301 e 500 matrizes
1º Lugar: Granja Boa Esperança, localizada em Presidente Olegário/MG,
dirigida por Agostinho Mansano Peres; 3º lugar: Granja Nova Canaã,
localizada em Pará de Minas/MG e de propriedade da suinocultora
Rosália Franco Marioto.
Entre 501 e 1000 matrizes
1º Lugar: Fazenda Várzea do Pau D'Alho situada em Lima Duarte/MG
capitaneada por Joaquim Campos Pereira; 3º Lugar: Granja Pedrosa
situada em Itaúna/MG de propriedade do produtor Paulo Pedrosa.
Entre 1001 e 3000 matrizes
Granja Capivari, localizada em Bom Despacho/MG, gerida pelo
suinocultor André Almeida Costa
Acima de 3000 matrizes - Fazenda São Paulo, situada em Oliveira/ MG
e de responsabilidade Carlos Eduardo Cepera.

André Almeida Costa

Entre as dez melhores granjas do Brasil cinco são mineiras
1º Fazenda Várzea do Pau D'Alho (Joaquim Campos Pereira – Lima
Duarte/MG), 2º Granja Capivari (André Almeida Costa – Bom
Despacho/MG), 3º Granja Boa Esperança (Agostinho Mansano Peres –
Presidente Olegário/MG), 5º Granja Pedrosa (Paulo Roberto Pedrosa –
Itaúna/MG) e 8º Granja Nova Canaã (Rosália Franco Mariotto – Pará de
Minas/MG).
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COESUI discute sanidade do plantel mineiro
Estiveram reunidos na sede da Associação
dos Suinocultores do Estado de Minas
Gerais (ASEMG) os participantes do Comitê
Estadual de Sanidade em Suídos (COESUI)
para discutirem temas com a certiﬁcação
de zona livre de aftosa como vacinação e o
FUNDESA/MG (Fundo de Defesa Sanitária
do Estado de Minas Gerais). “Minas é um
Estado que se destaque no quesito
sanidade. Este é um trabalho árduo, mas
que tem sido feito com excelência” disse
José Arnaldo Cardoso Penna, um dos
membros do comitê.

Foto: Arquivo ASEMG

Retorno das exportações para Rússia devem ocorrer a partir de 15/05
Segundo o MAPA as exportações para um dos maiores mercados
explorados pela suinocultura brasileira, a Rússia deverá ser
normalizado a partir de 15/05.
Os resultados relativos à exportação do início do ano até o momento
foram desanimadores. Um dos principais motivos foi o embargo da
Rússia, mercado que normalmente responde por cerca de 40% de
todas as exportações brasileiras. De acordo com a ABPA, as vendas
de carne suína – considerando todos os produtos, entre in natura e
processados – para o exterior totalizaram 155,2 mil toneladas no
primeiro trimestre de 2018, apresentando queda de 13,4% em
relação aos três primeiros meses de 2017, com 179,2 mil toneladas.
Apenas em março, as exportações do setor alcançaram 58,1 mil
toneladas, número 8,1% inferior ao apresentado no mesmo período
de 2017, com 63,2 mil toneladas.
Por outro lado, o aumento de volume exportado para outros países
Fotos: lakov - Freepik
amenizou a situação. Na China, por exemplo, as vendas somaram
39,2 mil toneladas no primeiro trimestre deste ano, resultado 152% superior a quantidade embarcada no ano passado, que foram 15,5 mil
toneladas. Nesse mesmo período, Hong Kong comprou 46,4 mil toneladas, 23% a mais que as 37,7 mil toneladas embarcadas em 2017.
Singapura, por sua vez, importou 5% a mais de carne suína brasileira no mesmo intervalo de tempo. Outros países que incrementaram suas
compras em relação ao ano passado foram o Uruguai, com salto de 31%, o Chile, com 30% a mais, e a Angola, que chegou a 8,2 mil toneladas no
trimestre, 11% acima das 7,3 mil toneladas exportadas no último ano. “Em praticamente todos os mercados houve incremento das exportações.
Isto ajudou a reduzir os impactos causados pelo embargo russo, que entre janeiro e março do ano passado havia importado 68,5 mil toneladas”,
avaliou Francisco Turra, presidente-executivo da ABPA.
O anúncio feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) na última semana sobre novas negociações com o comércio
exterior trouxe ainda mais esperança de recuperação aos produtores. O ministro Blairo Maggi informou que a Coréia do Sul e o Peru pretendem
abrir o mercado para o Brasil, importando a carne suína fornecida pelo estado de Santa Catarina, a única área livre da febre aftosa sem
vacinação no país até então. Maggi informou ainda que está prevista para maio visita de representantes da China para discutir a ampliação do
número de plantas frigoríﬁcas autorizadas à embarcarem todos os tipos de carnes – bovina, suína e de aves. Além disso, o MAPA aﬁrmou que já
enviou carta às autoridades sanitárias russas a respeito das medidas adotadas pelo Brasil para viabilizar a volta dos embarques, possibilitando
a reabertura do mercado da Rússia à carne suína brasileira.
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Brasil receberá certiﬁcado de zona livre de aftosa, com vacinação
Em maio o Brasil receberá a certiﬁcação de país livre da febre
aftosa, o certiﬁcado será concedido pela Organização Mundial
de Saúde Animal e dará impulso às exportações brasileiras.
Para comemorar a conquista, foram organizados eventos
simultâneos em todos os Estados, tal campanha com
comemorações concomitantes ﬁcou conhecida como Dia D.
“Esse feito grandioso só foi possível porque foi realizado por
várias mãos. Estamos caminhando para um futuro livre de
enfermidades animais no estado. O Fundesa será a garantia
para chegarmos lá” comentou o presidente da Faemg, Roberto
Simões.
Em Minas, a FAEMG, o governo do Estado e o Ministério da
Agricultura organizaram no Parque de Exposições da Gameleira
uma comemoração pelo esforço dos órgãos oﬁciais de defesa
sanitária, dos sindicatos rurais, dos produtores e da indústria
pecuária para erradicação da doença. “Essa é uma vitória de
todo o povo mineiro e irá impulsionar ainda mais o setor,
especialmente as exportações, contribuindo para a geração de
emprego e renda” disse o então secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento Pedro Leitão.
Marcílio Magalhães, diretor geral do IMA, lembrou da
importância da continuidade do trabalho já realizado em Minas.
“Nesse momento em que comemoramos essa vitória para todo
Foto: Arquivo ASEMG
o país, é preciso ressaltarmos que o trabalho continua e que
devemos manter a vigilância permanente com a vacinação do
rebanho duas vezes por ano e que continua obrigatória até que a mesma seja retirada, em 2021, conforme previsto pelo Ministério da Agricultura”,
aﬁrmou.
“É uma grande conquista porque dá mais consistência e segurança para o produtor. Importante lembrarmos que Minas Gerais já possui o status de área
livre de aftosa com vacinação desde 2008, o que demonstra o empenho do produtor” contou José Arnaldo Cardoso Penna, vice-presidente da ASEMG e
presidente da Comissão Técnica de Suinocultura da FAEMG.

Coosuiponte completa 20 Anos

No dia 22 de abril a Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e Região
(Coosuiponte) completou 20 anos de história. A entidade surgiu de uma
necessidade de montar uma central de compras que orientasse os produtores
na aquisição de insumos e medicamentos necessário na produção de suínos.
No ano de 2004, a Assuvap e a Coosuiponte se reorganizam e começam a
atuar de maneira conjunta e com a ajuda do Sebrae, as duas entidades
ﬁcaram mais fortes e passam a ocupar a mesma sede. Com Assuvap e
Coosuiponte trabalhando juntas a favor da suinocultura, o poder de compra
dos suinocultores elevou, os custos reduziram e o resultado foi o aumento da
competitividade setorial. “Em nome de todos os produtores de suínos mineiros
parabenizo o excelente trabalho que vem sendo feito pelos suinocultores da
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região do Vale do Piranga. Aquela é uma região bastante unida,
cooperativista, uma potência da suinocultura e isso se deve a
coragem e dedicação dos muitos presidentes e diretores que
trabalharam e prol da suinocultura nestes 20 anos de Coosuiponte”
disse Dr. Antônio Ferraz, presidente da ASEMG.
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ASTAP promove 36º Gerentes em Ação
A 36ª edição do Encontro Técnico Gerentes em Ação,
promovido pela Associação dos Suinocultores do
Triângulo e Alto Paranaíba (ASTAP) foi um sucesso!
As 150 pessoas que se ﬁzeram presente no
auditório do Parque de Exposições de Patos de Mina
s, no dia 25 de abril, contaram com momentos de
aprendizado e troca de experiências. O evento tem o
objetivo de levar conhecimento para aqueles que
são parte integrante da suinocultura mineira.
“Temos a certeza de que sempre é possível
melhorar, mas o apoio e a conﬁança em nós
depositados nos dão o respaldo para desejar ir mais
além: inovar, ousar e surpreender. Com o resultado
positivo alcançado neste evento, estamos certos de
que a próxima edição ser realizado pela Astap,
previsto para 19 de junho será ainda melhor” disse
Valder Caixeta, presidente da ASTAP.

Foto: Arquivo Astap

Saudali recebe imprensa e chefs de cozinha de beagá
Dentro das ações do projeto
Compar tilhando Sabores, o
frigoríﬁco Saudali promoveu no
dia 09 de abril, no Restaurante
To p o d o M u n d o , e m B e l o
Horizonte, um requintado jantar
para chefs de cozinha e imprensa.
O encontro teve como objetivo
apresentar os cortes suínos
produzidos pelo Saudali ao
público ligado ao setor
gastronômico mineiro. A
preparação do menu ﬁcou por
conta do chef residente André
Rotondo e do chef convidado
Sandro Massa.Os presentes
tiveram uma experiência de degustação de três entradas e três
pratos principais, harmonizados com cervejas artesanais, além de
uma sobremesa que contou com macarons, sorvete e uma
surpreendente farofa de bacon.Para César Godoi, supervisor de
marketing e comunicação do Saudali, este tipo de ação tem um
grande impacto para a marca pois permite que, “de maneira
informal e descontraída, proporcionemos aos convidados uma
experiência com nossos produtos, bem como as diversas
possibilidades oferecidas pela proteína suína”.O gestor também
falou sobre os retornos do evento “Os resultados foram muito
rápidos e claros já que recebemos contatos bastante positivos de
restaurantes de alta gastronomia de Belo Horizonte junto ao nosso
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Foto: Arquivo Saudali

setor comercial e a
exposição da marca junto a
imprensa especializada em
gastronomia foi
excelente”.O chef André
Rotondo, responsável pelo menu da noite descreveu a proteína como
coringa. “A carne suína é muito saborosa, versátil e nos permite
inﬁndáveis combinações de sabores” disse André.Sabrina Cardoso,
gerente executiva da ASEMG foi uma das convidadas do evento. “Foi um
evento bem interessante, destaque para o menu e para a escolha do
local, que foi singular” disse Sabrina.
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FAEMG promove palestras e distribui cartilhas sobre segurança no campo
A falta de segurança no campo está entre os maiores problemas que
preocupam agricultores e pecuaristas. Por isso, o sistema FAEMG contratou a
Trust Consultoria e Soluções em Segurança, que está desenvolvendo um
programa de orientação para os produtores rurais.
Na primeira fase, os coronéis da reserva da Polícia Militar, Luís Martins e Divino
Brito, estão fazendo palestras e distribuindo a cartilha “Prevenção – O caminho
para a segurança no campo”, elaborada em parceria com a FAEMG e o SENAR.
Luís Antônio foi um dos produtores rurais que foram à palestra no Sindicato de
Curvelo: “Gostei das dicas de prevenção. Não sou a favor do porte de armas,
mas trocaria essa condição por mais segurança”. Segundo o coronel Brito,
“todo crime tem um agente, uma vítima e uma oportunidade. O objetivo é
impedir que esta chance exista”.As quadrilhas especializadas em roubos na
zona rural atuam porque encontram facilidade, e esta condição precisa ser
mudada. A estimativa é que em torno de 70% dos crimes no campo podem ser
evitados se o proprietário tomar as medidas protetivas. “Nem todos os
produtores rurais têm preocupação real com a segurança. É preciso haver maior consciência do risco para uma
prevenção eﬁcaz”, aﬁrmou o coronel.
“Os produtores rurais precisam se organizar e reivindicar melhores condições de policiamento. É importante
procurar o comando local, prefeito, vereadores, deputado da região ou, até mesmo, o governador. O esforço
político também é importante para a causa.”

Foto: Arquivo FAEMG

A cartilha pode ser acessada através do QR Code

Alterações nos Procedimentos das Guias de Trânsito Animal
Desde o início de abril a emissão de GTA´s (Guias de Trânsito
Animal) se tornou problema para os suinocultores mineiros. Os
formatos de preenchimento, pagamento da guia e valores sofreram
alterações e trouxeram preocupação ao produtor. No entanto,
segundo a FAEMG, o revés tem data marcada para terminar - a
previsão é de que em dois meses os problemas operacionais sejam
resolvidos. “O Fundo é importantíssimo para a cadeia, no entanto o
produtor não pode ser prejudicado neste período de adequação,
por isso estamos trabalhando junto ao IMA, a FAEMG e aos
deputados da bancada rural para que a agilidade seja uma das
premissas deste momento” disse o presidente da ASEMG, Dr.
Antônio Ferraz.
Entenda
Em 29 de dezembro de 2017 foi
aprovado na Assembléia Legislativa
(ALMG) o Fundo de Defesa Sanitária
do Estado de Minas Gerais,
denominado Fundesa, capitaneado
pela FAEMG. Após aprovação, por
lei, o setor teria 90 dias (três meses)
para colocar o Fundo em
funcionamento. “O Fundesa é uma
demanda antiga dos produtores.
Além de proteger os plantéis,
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impactará positivamente em nossas exportações. No entanto, ajustes
ainda precisam ser realizados, assim estamos trabalhando a toque de
caixa para que tudo esteja pronto o quanto antes, para que ele comece
de fato a funcionar e o dia a dia do produtor volte aos padrões
operacionais normalizados, disse o superintendente técnico da FAEMG,
Dr. Altino Rodrigues Neto.
Hoje a folha da GTA tem o valor de R$21,06, preço este deﬁnido em lei,
haja vista a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado. Optando
por pagar a GTA via Fundesa, assim que o fundo estiver devidamente
constituído, o produtor deixa de pagar este valor integral e pagará 50%
do mesmo, ou seja, R$10,53, já que a outra metade será pago ao Fundo
pela indústria.
Isto é, no momento de pagamento da GTA, o
produtor através de seu veterinário
habilitado poderá optar por pagar R$21,06
direcionado ao Governo do Estado ou 50%
deste valor direcionado ao Fundesa. Se
optar pelo pagamento via Fundesa, ele
marcará na hora da emissão da guia a
opção ao fundo e emitirá a GTA sem
nenhum pagamento prévio. Os
pagamentos das guias serão efetuados
integralmente pelas indústrias no 5º dia útil
do mês subsequente e após repassados
pela mesma a cada produtor tendo em
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vista os 50% do valor condicionado ao montante de GTA’s recebidos
de cada cliente seu. “Com o Fundesa em vigor o veterinário não
precisará fazer nenhum tipo de pagamento no ato da emissão das
GTA’s para receber posteriormente do produtor. O valor de R$10,53
por folha de GTA deverá ser pago para a indústria compradora dos
suínos vivos, já que as mesmas serão as responsáveis pelo
pagamento integral (R$21,06) da emissão das GTA’s” explicou o
presidente.
Na última sexta-feira (27) o IMA informou que a pedido dos produtores
houve uma alteração no sistema de retirada das GTA’s e estas já
podem ser retiradas em bloco, assim o produtor realizará apenas um

pagamento ao ﬁnal do dia. “Estamos fazendo tudo que está ao nosso
alcance para que este momento seja o menos complexo possível para
o produtor” disse Marcílio Magalhães, diretor geral do IMA.
Ainda segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária( IMA ) caso a
compensação das DAE’s referentes ao pagamento das GTA’ s
ultrapassem o tempo de uma hora e quarenta minutos, o veterinário
pode fazer contato com o escritório regional do IMA, já que desde
quarta-feira (02) foi colocado um servidor em cada escritório com o
objetivo de agilizar este processo, ou procurarem pela Laura Canedo
através do e-mail: laura.canedo@ima.mg.gov.br ou pelo telefone (31)
3915-1000.

Foto: Arquivo ASEMG

Adesão ao Reﬁs do Funrural é prorrogado até 30 de maio
O Diário Oﬁcial da União publicou na edição desta segunda-feira, 30 de abril, a
decisão do governo federal de prorrogar por mais 30 dias o prazo do produtor
para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural. O programa tem
como objetivo principal renegociar dívidas com o Fundo de Assistência do
Trabalhador Rural (Funrural).
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