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Qualificação da Suinfest é unanimidade 

entre público e expositores

A nona edição da Suinfest – Feira Mineira de 

Suinocultura – já está se aproximando (acontece nos dias 

06 e 07 de julho) e promete geração de grandes negócios 

para suinocultores e fornecedores. Neste espaço do 

informativo, retratamos o sucesso de edições anteriores, 

desde a criação do evento, em 2000 até as edições mais 

recentes. Agora voltemos ao ano de 2014, quando a Suinfest 

acontecia pela oitava vez, nos dias 30 e 31 de julho, em Ponte 

Nova (MG).

Consagrado como tradicional no setor, a feira 

reuniu cerca de 51 empresas expositoras, nos mais variados 

segmentos, no que é um ambiente propício para troca de 

informações e realizações de negócios. Com o tema, 

“Suinocultura: administrando razão e emoção”, profissio-

nais renomados ministraram as palestras: Nuno Cobra 

(ex-treinador do piloto Ayrton Senna) e Marcos Fava Neves 

(professor da USP e especialista em agronegócio).

Outro destaque na programação foi a “Rodada de 

Negócios”, importante momento para geração de novas 

parcerias entre produtores e fornecedores. Devido aos 

resultados favoráveis, a ação se repete na edição deste ano.

De acordo com a pesquisa feita com os expositores 

após da 8ª edição, 100% dos 41 entrevistados aprovaram a 

estrutura física do evento, a montagem da feira e também 

o trabalho da secretaria e da recepção. O jantar de abertura 

foi aprovado por 98% dos entrevistados. Nas palestras, a 

aprovação também foi unânime. Para 98% das pessoas, a 

Suinfest 2014 atendeu as expectativas. O mesmo número 

pretende participar da próxima edição da feira, em julho de 

2016. 

(Continua na próxima edição)

•  Rodada de Negócios 
é oportunidade para

novas parcerias - Pág 3

• Conra a programação 
da 9ª Suinfest - Pág 5
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Primeiro módulo do Curso de Gerentes ressalta 
boas práticas de manejo e ganhos na produção

Quando se fala em bem-estar 
animal nas granjas de suínos, uma 
das primeiras questões que vêm à 
mente é a aplicabilidade das boas 
práticas de manejo e quais os 
ganhos na produção. De acordo com 
o consultor da empresa Integrall 
Soluções em Animal, Iuri Pinheiro, 
adotar os conceitos de bem-estar 
evitam situações de estresse para os 
suínos, o que pode ser, consequente-
mente, um alento ao suinocultor. O 
tema foi apresentado durante o pri-
meiro módulo do Curso de Capacita-
ção para Profissionais de Granja de 
Suíno, na manhã de 11/5, na sede da 
Assuvap, onde Pinheiro explicou 
para mais de 60 pessoas, entre 
gerentes e chefes de setor, que a 
mudança de conduta e a atenção às 
questões de manejo resultam em 
benefícios econômicos para os pro-
dutores.

O conceito vem tomando 
corpo no mundo e no Brasil nos últi-
mos anos, e cresce, também, a 
necessidade de desmistificar o 
assunto. Segundo o palestrante, 
para praticar bem-estar animal nas 
granjas, não necessariamente é 
preciso fazer grandes investimen-
tos. “A primeira questão a se traba-
lhar é a conduta dos profissionais de 
suinocultura. Questões relacionadas 
à boa condução dos animais e ali-
mentação, acesso à água e densida-
de animal nas instalações, são fato-
res que não exigem investimento 
financeiro, mas sim, investimento 
em treinamento de pessoas que 

estão envolvidas”, garantiu.

O evento, realizado pela 
Assuvap, ABCS e Sebrae, através do 
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Suinocultura (FNDS), 
contribui para a desmistificação 
do assunto e capacitação do setor. 
A palestra foi baseada nas Carti-
lhas de Bem-Estar Animal, lança-
das pela ABCS. De acordo com 
Pinheiro, o material “está adequa-
do a qualquer tipo de granja, para 
qualquer situação na realidade 
brasileira”. A Assuvap considera 
que o curso de treinamento cola-
bora diretamente para melhorar 
ainda mais os procedimentos 
metodológicos e rotineiros das 
granjas. A palestra é uma ação 

para capacitar os profissionais 
e desenvolver a suinocultura, 
contribuindo para que o Vale do 
Piranga se mantenha referên-
cia em produção da proteína 
animal.

Fernando Araújo, propri-
etário da granja Santa Rosa, de 
Catas Altas da Noruega (MG), 
avaliou o curso como oportuni-
dade para mostrar aos produ-
tores da região as tendências 
de mercado, que estão sendo 

Treinamento foi realizado pela Assuvap com base nas Cartilhas de Bem-Estar 
Animal desenvolvidas pela ABCS
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desenvolvidas no conceito de bem-
estar animal. “Atualmente, a suino-
cultura passa por um momento de 
instabilidade econômica e o bem-
estar animal se torna uma ferra-
menta para os produtores. Essa 
palestra ajudou a elucidar novas 
tendências para o crescimento de 
granjas da região. De acordo com o 
momento econômico, o bem-estar 
animal reflete um aumento de 
produtividade e diminui os nossos 
custos”, concluiu Araújo.

Na opinião de Glicério Leonil-
do, gerente da Fazenda Água Limpa, 
de Jequiri (MG), o curso foi momento 
de atualização. “Temos que estar 
atento às novidades, em busca de 
conhecimento, novas informações e 
atualizar em nossas granjas as boas 
práticas de bem-estar animal”, dis-
se. Para Felipe Polesca (Granja Soa-
res, de Ponte Nova), a boa prática de 
manejo em granjas é uma tendência 
mundial. “Cada dia mais temos que 
estar focado, por que é uma exigên-
cia do consumidor”, avaliou.

O Curso de Gerentes também 
contou com a parceria da Coosui-
ponte, Mapa, Embrapa, Sebrae Naci-
onal e da Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA).
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9ª Suinfest traz a Rodada de Negócios para
aproximar suinocultores dos fornecedores

Iniciativa é ensejo para geração de bons negócios

A 9ª Suinfest – Feira Mineira de 
Suinocultura, que acontece em 06 e 
07 de julho de 2016, tem em sua pro-
gramação um importante momento 
para geração de novas parcerias: a 
“Rodada de Negócios”. O objetivo é 
fazer com que o produtor fique mais 
atento à diversidade de produtos e 
tecnologias disponíveis no mercado. 
O momento também é oportuno 
para que os fornecedores caminhem 
na contramão da instabilidade eco-
nômica, fechando negócios mais 
longos com os suinocultores.

Para participar, mantenha-se 
atento às datas. O período será de 
dois dias. Durante a Suinfest no dia 

06/7, o horário será das 18h e 23h. 
Em 07/7 entre 8h e 23h. A Coosui-
ponte será responsável por coor-
denar as negociações.

Na Suinfest 2014, a ação foi 
oportunidade para bons negócios 
entre produtores e fornecedores. A 
iniciativa possibilitou para o for-
necedor fechar parcerias mais 
longas com o suinocultor, que por 
sua vez, usou de um volume maior 
de empresas para conseguir pre-
ços mais competitivos. Mais 
informações, entre em contato 
com a Assuvap pelo telefone (31) 
3819-3900, ou acesse ao nosso site: 
www.suinfest.com
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RODADA DE NEGÓCIOS

Período: 06/7 a 08/7

6 de julho: de 18h às 23h
7 de julho: 8h às 23h

HORÁRIO: 
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Associados e Cooperados se reúnem para 
tratar alternativas de aquisição de milho

Encontro aconteceu na tarde de quinta-feira (19/5), na sede da Assuvap e Coosuiponte

INFORMATIVO

Associados e Cooperados se 
reuniram na tarde de quinta-feira 
(19/5) no Espaço Interagir, sede da 
Assuvap e Coosuiponte, em Ponte 
Nova (MG), para tratar de assuntos 
voltados a alternativas de aquisição 
de milho. A reunião foi uma deman-
da dos próprios produtores. O intuito 
foi criar um espaço oportuno ao deba-
te, direcionado à criação de comitês, 
regimentos e formas de negociação 
do cereal.

O alto preço dos insumos e o 
cenário instável da economia vêm 
preocupando o setor em todo o país - 
o que motivou a convocação da reu-
nião.

O ambiente proporcionou a 
troca de informações e contribuiu 
para definir, entre os temas trata-
dos, sobre questões inerentes aos 

processos de importação de milho. 
Como exemplo, foi informado o pro-
cesso de importação – e os devidos 
custos – que hoje está sendo feito 
pela Associação dos Suinocultores e 
Avicultores do Estado do Espírito 
Santo (Ases).

Outro ponto destacado foi refe-
rente ao mercado interno e mercado 
futuro. Os associados e cooperados 
também definiram sobre a monta-
gem de um grupo de trabalho para 
viajem à Mato Grosso. O objetivo é 
fazer uma visita aos produtores de 
milho do estado.

Mais informações, entre em 
contato pelo número (31) 3819-3900.

A Supermix Nutrição Animal tem a 

s a t i s f a ç ã o  e  o  o r g u l h o  d e 

parabenizar toda a equipe da 

Granja Bela Vista (Urucânia – MG), 

do suinocultor Luciano Salgado 

Arantes,  pela conquista do 1º lugar 

na categoria de 501 a 1.000 matrizes, 

e do 4º lugar na classificação geral, 

no  campeona to  Me lho res  da 

Su inocu l tu ra  Agr iness ,  tendo 

c o n s e g u i d o  3 3 , 4 5  l e i t õ e s 

desmamados / matriz / ano.

Esta oitava edição do campeonato 

envolveu 1.145 suinoculturas em todo 

o Brasil, num total de 871.094 

matrizes, monitoradas mês a mês, 

durante todo ano de 2015.

Para a Supermix, a premiação da 

Granja Bela Vista é um atestado de 

qualidade dos nossos produtos, 

r a t i fi c a n d o  a  s e r i e d a d e  e 

compromisso com os clientes.
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Conra a programação completa da 9ª Suinfest
Qualicação e evolução para a suinocultura: 

Feira conta com workshops para impulsionar o aumento da produtividade

Idealizada para inovar e tra-
zer as principais tecnologias de mer-
cado à suinocultura, a Suinfest - 
Feira Mineira de Suinocultura, 
chega neste ano à sua 9ª edição – 
com data marcada para os dias 06 e 
07 de julho, em Ponte Nova (MG), no 
Babilonia Centro de Eventos. O even-
to reúne o setor a cada dois anos 
para estimular bons negócio e bene-
ficiar produtores e fornecedores. 
Sendo também um espaço de capa-
citação, apresenta em sua progra-
mação workshops e palestras, com 
profissionais renomados e temas 
importantes para o processo de pro-
dução em granjas de suínos. Em ano 
economicamente instável, as pales-
tras contribuem para ampliar a 
visão do suinocultor, apresentar 
desafios e encontrar soluções.

A Feira é realizada pela 
Assuvap e Coosuiponte, tem apoio 
institucional da ABCS, ASEMG, 
AGS e ASTAP. Também conta com 
a parceria de divulgação da revis-
ta Mundo do Agronegócio.
Trabalho em conjunto

Para esta 9ª edição, a Suin-
fest recebe a colaboração da Asso-
ciação Brasileira de Veterinários 
Especialistas em Suínos – Abra-
ves/MG. A associação vai realizar, 
durante a programação da Feira, 
o workshop “Reconhecendo os 
desafios para aumentar a produ-
tividade”, no dia 06/7.

Os seminários recebem 
apoio das empresas patrocinado-
ras: 
Ouro: Auster, Elanco, Nutron, 
Caixa Econômica Federal;

Prata: Algar Agro, Okamoto, ICC, 
Evonik.
Expositores

Até o fechamento desta edi-

ção são 49 empresas expositoras: 

Agroceres Pic, Agroceres Multimix, 

Alimenta, Bayer, Biomin, Brasmi-

ner, Bretanha, Basso Pancotte, Coo-

perativa Integrada, Choice Gene-

tics, DB Danbred, de heus, Desvet, 

Enzilimp, ER-BR, Fatec, Farmabase, 

Global Vet, Grasp, Hertape, Hipra, 

Imeve, Indukern, JRS, Majop, Max 

Agronegócios, MCassab, Merial, 

Mosaic, MSD, Nutreminas, Ourofi-

no, Patense, Perstorp, PolySell, Poli-

nutri, Safeeds, Sanphar, Sauvet, 

Sicoob, Suiaves, Suin, Uniquímica, 

Vaccinar, Vansil, Vet Science, Vir-

bac, Vitamix e Zoetis.
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EXPEDIENTE:
Associação dos Suinocultores do

Vale do Piranga - ASSUVAP

Fique por dentro

ESPAÇO COOPERATIVO 
Cooperativismo

Direitos
> Ser consumidor e usuário dos 
serviços oferecidos pela cooperati-
va.
> Participar das atividades econô-
micas, sociais e educativas.
> Receber retorno das sobras pro-
porcional ao valor de operações.
> Participar das assembleias gera-

is, decidindo pelo voto os assun-
tos de interesse da sociedade.
Deveres
> Debater ideias e decidir, pelo 
voto, objetivos e metas.
> Respeitar as decisões votadas 
nas assembleias gerais que 
representam a vontade da maio-
ria.
> Zelar pelo interesse comum e 
autonomia da sociedade. 

> Denunciar, sempre, os procedi-
mentos indevidos.
> Colaborar no planejamento, fun-
cionamento, avaliação e fiscaliza-
ção das atividades.
> Estimular a integração da coope-
rativa com o movimento coopera-
tivista.
Saiba mais no link:
http://www.portalcoop.com.br/co
nheca/o-que-e-cooperativismo

Renato Rasmussen fala das perspectivas 
para o mercado de grãos

 
O cenário instável da eco-

nomia e os preços elevados dos 

insumos, em especial do milho, 

refletem diretamente na situa-

ção da suinocultura nacional. 

Para dispor aos produtores uma 

visão estratégica da atual con-

juntura, a Assuvap e Coosuiponte, 

convidaram o renomado profis-

sional, Renato Rasmussem, a 

ministrar palestra sobre o mer-

cado de grãos. Mais de 60 suino-

cultores e chefes de setor estive-

ram presentes no encontro da 

noite de 23/5, na sede das entida-

des, em Ponte Nova (MG). Na opor-

tunidade, o palestrante esclare-

ceu algumas das dúvidas mais 

recorrentes e apresentou os meca-

nismos de formação de preços de 

grãos. A palestra contou com 

apoio da DB Genética Suína.

Rasmussen, que é especia-

lista dos setores de carnes e grãos 

do banco Rabobank Brasil, utili-

zou boa parte do tempo para fun-

damentar questões de oferta e 

demanda de milho. Ele falou das 

perspectivas do mercado interno 

do cereal e destacou o atual 

momento como “único e de 

curta duração”. Segundo Ras-

mussen, a tendência é um pos-

sível retorno ao preço de pari-

dade, podendo, ao longo do 

próximo mês, as cotações do 

milho cederem entre 10 a 15%. 

“Os preços que temos agora vão 

se manter elevados ao longo 

d a s  p r ó x i m a s  s e m a n a s , 

porém, a gente acredita que 

estamos muito próximos do 

teto do que podemos ter dentro 

desse mercado”, completou.

Para ele, fatores como 

importação do milho (vindos 

dos Estados Unidos e outros 

países) e a colheita da “safri-

nha tardia” são alguns dos ele-

mentos que sinalizam à possí-

vel queda dos preços. “A colhei-

ta da safrinha tardia, que terá 

uma produtividade um pouco 

melhor do que o grosso que já 

foi colhido até agora, isso com 

certeza vai dar um aquecimen-

to pontual nos preços de algu-

mas regiões muito importan-

tes, como o centro-sul do país”, 

explicou.

A crescente demanda mun-

dial pelos produtos (carnes e 

grãos) fazem Rasmussen acredi-

tar que o Brasil, apesar do atual 

momento, é o lugar certo para se 

estar. “Quando olhamos o agro-

negócio mundial, não há dúvidas 

de que o Brasil continuará sendo 

o celeiro do mundo, não só em 

termos de produção/exportação 

de grãos como em proteína ani-

mal”, afirmou o palestrante, 

destacando o país como “um dos 

poucos que tem estabilidade soci-

oeconômica e capacidade para 

aumento da produção”.

Ao final da palestra, foi 

concedido um tempo para os pro-

dutores dirigirem questiona-

mentos  ao  profissional .  O 

momento foi oportuno à capaci-

tação. A presidente da Assuvap, 

Patrícia Morari, destacou os 

esforços da associação em trazer 

aos suinocultores do Vale do 

Piranga um evento desta impor-

tância. “Esperamos, com isso, 

estimular a troca de informa-

ções, com eficiência, para que o 

setor supere os obstáculos”.

O prossional compartilhou seu conhecimento em palestra realizada pela Assuvap e Coosuiponte
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