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FAÇA PARTE,
ASSOCIE-SE.
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Volte ao Sumário

II FÓRUM ESTADUAL DA SUINOCULTURA



Pelo segundo ano 
consecutivo, a Associação
dos Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais 
(ASEMG), a Associação 
dos Suinocultores 
do Vale do Piranga 
(ASSUVAP) e a Associação 
dos Suinocultores do Triângulo e Alto 
Paranaíba (ASTAP) uniram suas forças 
para levarem aos suinocultores a 
capacitação através do II Fórum Estadual 
da Suinocultura.
No ano passado os resultados foram 
extremamente positivos, o que 
motivou as três entidades de classe, 
representativas dos produtores de suínos, 
a continuarem firmes em seus propósitos 
de dividirem informação relevante com a 
cadeia.
Neste ano o suinocultor teve 
participação ainda mais ativa no evento 
já que além de assistir à conferência, os 
temas tratados foram escolhidos através 
de demandas levantadas pelos próprios. 
Escolhemos trabalhar os assuntos a 
partir das sugestões dos produtores, 
pois entendemos que eventos precisam 
levar soluções efetivas aos suinocultores 
e este processo foi bastante vitorioso já 
que mais de 400 pessoas participaram 
ao vivo ou assistiram aos eventos 
posteriormente.
Nós da ASEMG, agradecemos a cada um 
dos integrantes da cadeia que dividiram 
seu tempo com o II Fórum Estadual da 
Suinocultura. Agradecemos também as 
entidades que nos apoiaram nessa 
empreitada: ABCS, COGRAN, 
COOPEROESTE, COOSUIPONTE 
E SUINCO e também aos nossos 
patrocinadores: Agroceres PIC, DSM e 
Vaccinar.
Nos vemos em 2022!

João Carlos Bretas Leite, presidente da 
ASEMG 

PALAVRA DOS PRESIDENTES
PALAVRA DOS PRESIDENTES

O II Fórum Estadual da 
Suinocultura Mineira 
foi uma oportunidade 
de atualização 
para produtores e 
colaboradores. O advento 
da pandemia tem contribuído 
para transformações muito 
rápidas, acompanhar a evolução temporal 
destas mudanças é um desafio adicional 
para a nossa cadeia.
O tripé gestão de pessoas, zootécnica 
e de mercado, num cenário de 
permanente volatilidade, o qual as 
incertezas e expectativas estão sempre 
presentes nos nossos debates diários 
valorizam as informações fidedignas. A 
qualidade da informação cada vez mais 
será a mola propulsora para o nosso 
desenvolvimento. A Asemg acertou na 
escolha dos temas e colaborou para um 
maior conhecimento de seus associados.

Fernando Araújo, diretor da ASSUVAP

Durante a programação pudemos 
constatar a importância de estarmos 
atualizados, buscando 
melhorias e informações 
sobre os assuntos tratados 
diariamente em nossas 
granjas.
Através da segunda edição 
do Fórum realizado em 
parceria com as entidades 
mineiras, acessamos conteúdos 
partindo das escolhas dos nossos 
associados e já habituados aos novos 
tempos e a participação de eventos 
online.
O suinocultor deve cada vez mais se 
preocupar em se manter informado 
e atualizado sobre o nosso setor, 
principalmente aproveitar as facilidades 
oferecidas por nossas associações.

Luiz A. Grigoletto, presidente da ASTAP
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Realizado em conjunto pela Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(ASEMG), pela Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga (ASSUVAP) e Associação 
dos Suinocultores do Vale do Piranga (ASTAP), a segunda edição Fórum Estadual da 
Suinocultura aconteceu nos dias 27 a 29 de julho, contou com três palestras, uma por dia, 
todas escolhidas através de uma pesquisa opinião realizada com os nossos associados.

 Durante três dias as entidades apresentaram conteúdos que se destacam no dia a dia do 
produtor através de um evento online devido às medidas de isolamento social que ainda 
se fazem necessárias. Mesmo assim neste “novo normal” tivemos cerca de 400 pessoas 
de diversos polos suinícolas de todo o Estado dialogando sobre temas como: gestão de 
pessoas, normativas e mercado de carnes.

 O fórum contou com palestrantes de alto nível o que garantiu a qualidade das informações 
compartilhadas com os suinocultores mineiros.

 Para aqueles que não puderam participar, ao vivo, das palestras, as associações 
disponibilizaram duas das palestras em nosso canal do Youtube.

II EDIÇÃO DO FÓRUM
ESTADUAL da SUINOCULTURA

De 27 a 29/07

se inscreva AGORA!

27/07 16h às 17h 

Psicóloga, doutora pela Universidade do Minho, em 
Portugal na Investigação da Excelência Humana 
Mestre em Administração, pós‐graduada em Gestão 
de Negócios e Gestão de Recursos Humanos.

Virginia Gherard
Gestão de Pessoas. Transforme sua equipe em um time!

Patrocínio: Apoio:Realização:

II EDIÇÃO DO FÓRUM
ESTADUAL da SUINOCULTURA

De 27 a 29/07

se inscreva AGORA!

28/07 17h às 18h 

Dra. em nutrição de não ruminantes, Nutricionista do 
Premix Coosuiponte.

Ana Paula Liboreiro Brustolini

Médica Veterinária e Responsável Técnica - Coosuiponte.
Tamires Gomes Cordeiro

IN65, como colocá-la em prática.

Patrocínio: Apoio:Realização:

II EDIÇÃO DO FÓRUM
ESTADUAL da SUINOCULTURA

De 27 a 29/07

se inscreva AGORA!

29/07 19h às 20h 

Administrador de empresas, produtor rural e editor 
da Carta Pecuária.

Rogério Goulart
O cenário do mercado de carnes em 2021.

Patrocínio: Apoio:Realização:

Mediação: Alvimar Jalles, 
Consultor de Mercado da 
ASEMG.
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II EDIÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DA SUINOCULTURA 
PROMOVEU INFORMAÇÃO DE QUALIDADE AOS PRODUTORES 



“O Fórum é um evento pensado para capacitar de 
forma assertiva os suinocultores dos mais diversos 

polos suinícolas mineiros. Ele teve início com um 
tema de primordial importância para o bom 
andamento de qualquer negócio, afinal sem 

pessoas não existem empreendimentos. 
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GESTÃO DE PESSOAS FOI O TEMA DE ABERTURA DO II 
FÓRUM EST ADUAL DA SUINOCULTURA

A exposição feita pela palestrante Virginia Gherard destacou comunicação 
e cuidado como as principais ferramentas para o sucesso de um time nos 
tempos atuais.

O II Fórum Estadual da Suinocultura realizado pelas entidades: 
Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (ASEMG), 
Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga (ASSUVAP) 
e Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba 
(ASTAP), aconteceu entre os  dias 27 á 29 de julho, com patrocínio da 
das empresas: Agroceres PIC, DSM- Bright Science Brighter Living, 
Vaccinar Nutrição  Animal  e o apoio da ABCS, Cogran, Cooperoeste, 
Coosuiponte e Suinco.

A abertura do evento ocorreu  no dia 27 de julho, e tratou um dos temas mais demandados 
pelos suinocultores mineiros, a gestão de pessoas. “O Fórum é um evento pensado para 
capacitar de forma assertiva os suinocultores dos mais diversos polos suinícolas mineiros. 
Ele teve início com um tema de primordial importância para o bom andamento de qualquer 
negócio, afinal sem pessoas não existem empreendimentos. A palestra foi cirúrgica no tange 
ao assunto e tenho certeza que ajudou bastante os participantes que se fizeram presente” 
disse o presidente da ASEMG,  João Carlos Bretas Leite. Em seguida os participantes do 
evento puderam conhecer um pouco mais sobre a parceira do Fórum Estadual, a DSM, 
através de um vídeo institucional da empresa.  

Virginia Gherard, especialista, psicóloga e doutora pela Universidade do Minho, em 
Portugal na Investigação da Excelência Humana Mestre em Administração, pós graduada 
em Gestão de Negócios e Gestão de Recursos Humanos proferiu a palestra: “Gestão de 
Pessoas, como transformar uma equipe em um time”, que teve início com a explanação 
da importância do entendimento  do contexto em que se vive, se trabalha e se comunica. 
“Nós passamos e ainda estamos passando por diversas transformações no mundo e na 
comunicação, é muito diferente a sociedade antes e depois do celular ou antes e depois da 
internet. Estamos vivendo agora em um mundo de mudanças diariamente, essas mudanças 
geram uma nova perspectiva de relações pessoais e profissionais. Porém, muitas vezes 
a cabeça das lideranças ainda estão lá atrás, precisamos trabalhar em uma perspectiva 
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de um mundo conectado e dinâmico, a gestão de pessoas deve acompanhar essa nova 
realidade”, pontuou a palestrante.

A psicóloga ainda ressaltou o impacto da pandemia da covid-19 na vida de muitos 
trabalhadores e empresas, que tiveram de se adaptar ao home office, buscar alternativas 
para enfrentar o novo cenário e o aumento de casos de ansiedade, ela enfatizou que 
todos esses fatores devem ser levado em conta para se motivar um time “Estamos em um 
mundo e uma sociedade muito ansiosa, linear e instável, então devemos ter mais cuidado 
e zelo com o outro, com quem nos cerca, cada vez mais precisamos substituir a relação de 
controle pela relação de conhecimento, sair da zona de conforto e buscar saber o que está 
acontecendo com o outro, ter mais empatia e colaboração “, disse Virgínia. 

Para finalizar, Virgínia Gerhard enfatizou a importância de manter sua equipe motivada no 
trabalho, de desenvolver os propósitos importantes e fortes e de buscar entender como 
as pessoas do seu time lidam com as frustrações, pois tudo isso deve ser colocado em 
cheque quando se trabalha em conjunto, e principalmente, coordena pessoas.

Assista à palestra CLICANDO AQUI.

II EDIÇÃO DO FÓRUM
ESTADUAL da SUINOCULTURA

De 27 a 29/07

se inscreva AGORA!

27/07 16h às 17h 

Psicóloga, doutora pela Universidade do Minho, em 
Portugal na Investigação da Excelência Humana 
Mestre em Administração, pós‐graduada em Gestão 
de Negócios e Gestão de Recursos Humanos.

Virginia Gherard
Gestão de Pessoas. Transforme sua equipe em um time!

Patrocínio: Apoio:Realização:

https://www.youtube.com/watch?v=XDDRjZEjo3I&t=1481s


Saúde para os animais 
e rentabilidade para 
o seu negócio

Desenvolvida pela DSM, Px Hy•D® Swine 200 é uma 
solução metabolizada de vitamina D pura que garante:
• Melhor imunidade para o plantel;
• Aumento nas taxas de seleção de leitoas e longevidade;
• Alta rentabilidade por matriz alojada;
• Mais leitões nascidos vivos;
• Maior número de leitões desmamados por ano;
• Redução de custos das dietas de lactação e gestação.

Entre em contato
com seu consultor 

de vendas DSM
e saiba mais sobre 
Px Hy•D® Swine 200Se não formos nós, quem será? 

Se não for agora, quando?

NÓS TORNAMOS ISSO POSSÍVEL

DSM Nutritional Products
america-latina.dnp@dsm.com
www.dsm.com/animal-nutrition-health  
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OS IMPACTOS E FORMAS DE ADEQUAÇÃOÀ IN 65 
ESTIVERAM EM DEBATE

A palestra do segundo dia do II Fórum Estadual  da Suinocultura teve como 
foco a IN65, qual seu papel e como o produtor consegue colocá-la em 
prática. 

O dia 28 de julho foi marcado pelo compartilhamento de informação 
a respeito de uma das mais polêmicas Instruções Normativas relativas 
à cadeia suinícola,a IN65. Durante o  segundo dia do Fórum Estadual 
da Suinocultura, realizado de forma on-line, Tamires Gomes, médica 
veterinária e responsável técnica da Coosuiponte e Ana Paula Liboreiro,  
zootecnista, doutora em nutrição não ruminante e nutricionista do Premix 
Coosuiponte, proferiram a palestra: “IN65 e como colocá-la em prática.”

O evento teve início com as boas vindas de um dos parceiros do Fórum, a 
Agroceres PIC, representada pelo  consultor técnico comercial, Marcos 
Coelho. “Nós da AGROCERES PIC, estamos muito felizes de participar 
deste evento e principalmente com um tema tão importante. Pois prezamos 
que nossos suinocultores produzam a maior quantidade de carne, com a 
melhor qualidade possível ao menor custo de produção, então é para isso que 
estamos aqui. Esse é o nosso foco”, disse ele. 

Dando andamento às tratativas do dia, Tamires explicou que entende-se, na atualidade, que 
a “IN65 é uma forma de tentar controlar o uso indiscriminado de antibióticos na produção 
animal, já que hoje, o produtor tem o livre acesso à de compra do medicamento que julgar 
necessário. A normativa tenta regularizar esses pedidos através de uma prescrição do 
médico veterinário responsável pelo manejo da propriedade, ou seja, só será possível a 
compra através de uma receita especializada” explicou a médica veterinária.

“A receita deve ser escrita sem rasura, de forma legível, em duas cópias, ter  a identificação 
da espécie animal, o número de rebanhos a receber o medicamento, a dosagem do 
produto (concentração do princípio ativo no produto com medicamento a ser fornecido 
aos animais), a duração e frequência do tratamento. Toda essa documentação é de 
extrema importância, pois serve de rastreabilidade para o fiscal”,  explicou Tamires.

“IN65 é uma forma de tentar 
controlar o uso indiscriminado de 
antibióticos na produção animal, 

já que hoje, o produtor tem o livre 
acesso à de compra do medicamento 

que julgar necessário...”
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Ana Paula Liboreiro reforçou a importância da IN65 e expôs como o produtor deve 
implementar os procedimentos que precisam para estar dentro da normativa. “O 
produtor deve definir se irá usar um medicamento ou um produto medicado. Se for 
um medicamento, deve-se implementar boas práticas de fabricação, pedir a autorização 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (Passar por auditoria), 
fazer teste de validação de limpeza e ganhar a autorização do MAPA. Se for um produto 
medicado é preciso se cadastrar no MAPA”, disse a zootecnista.

Ela concluiu informando aos que pretendem manipular o medicamento, o melhor caminho 
é uma consultoria especializada. É preciso ter, no mínimo, um ótimo controle de limpeza, 
manutenção preventiva e controle de pragas, é necessário ter um espaço dedicado ao 
armazenamento de produtos medicados e garantir a mistura homogênea das rações. 

Assista à palestra CLICANDO AQUI.

https://www.youtube.com/watch?v=XDDRjZEjo3I&t=1481s
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O CENÁRIO DO MERCADO DE CARNES EM 2021 FOI O TEMA 
DE ENCERRAMENTO DO FÓRUM

A importância de analisar dados e buscar entendimento sobre os mercados 
das carnes como um todo , foi foco da palestra do último dia do II Segundo 
Fórum Estadual da Suinocultura

O encerramento do II Fórum Estadual da Suinocultura, ocorreu  no 
dia 29 de julho, com a realização da palestra:  “O cenário do mercado 
de carnes em 2021” , sob  que foi ministrada pelo pecuarista e editor 
da Carta Pecuária Rogério Goulart através de uma live pelo canal do 
YouTube da ASEMG.  

A abertura do evento contou com a participação do diretor da ASEMG 
e presidente da ASTAP, Luiz Alberto Grigoletto, que disse: “a palestra de 
hoje será de extrema importância pois abordará estratégias para melhorarmos 
nossa rentabilidade, nossas compras e vendas. Gostaria também de parabenizar às 
três associações mineiras: ASEMG, ASSUVAP e ASTAP por mais esta edição do Fórum 
Estadual da Suinocultura. Ano passado  foi um sucesso e este ano seguimos com grande 
engajamento e interação bem como com apresentações bastante focadas que ajudam a 
qualificar a nós e a nossas equipes’’, expressou Grigoletto. Em seguida os participantes do 
Fóru puderam conhecer mais um dos parceiros do evento, a  Vaccinar Nutrição  Animal, 
através de um vídeo institucional.

O convidado para explanar sobre o tema  foi Rogério Goulart, produtor rural, administrador 
e editor da carta pecuária, O consultor de mercado da ASEMG, Alvimar Jalles, foi o 
responsável pela mediação da noite.

O palestrante iniciou o evento afirmando que o ano de 2021 vem sendo bastante atípico 
e que a qualquer momento tudo pode mudar, essa oscilação ocorre desde o início da 
pandemia provocada pela COVID-19. A forma com que as pessoas passaram a consumir a 
carne se alterou, o que consequentemente levou a diversos impactos em todos os setores 
produtivos, inclusive o do suíno.  “O mercado tem sofrido mudanças rápidas, marés 
fortes nos últimos três anos, algumas coisas estão se estabelecendo e outras ainda não, 
precisamos ficar atentos aos dados e à economia”, disse. 

“O mercado tem sofrido mudanças 
rápidas, marés fortes nos últimos 
três anos, algumas coisas estão se 
estabelecendo e outras ainda não, 

precisamos ficar atentos aos 
dados e à economia”.
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Após analisar o mercado nos últimos anos, Alvimar e Goulart  mostraram a importância de 
analisar os dados e o histórico em outras perspectivas. “É realmente muito importante essa 
análise de dados, e foi bem legal acompanhar por outra visão, pela visão de um pecuarista. 
Pois, é importante que o suinocultor tenha visão também de outras commodities, ou seja, 
o que está acontecendo com os outros setores”, expôs Alvimar. 

Assista a palestra na íntegra CLICANDO AQUI. 

https://www.youtube.com/watch?v=XDDRjZEjo3I&t=1481s
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