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•  Entidades apoiam 
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Homenagem Empresarial

A Assuvap e a Coosuiponte, representadas pelo diretor 
financeiro João Leite, receberam uma homenagem especial, 
na noite de 17/9, durante o Mérito Empresarial 2016. O motivo 
da condecoração foi o comprometimento das instituições com 
o meio social, através do apoio ao Centro Regional de Iniciação 
ao Atletismo (CRIA). O evento aconteceu no Babilônia Centro de 
Eventos, em Ponte Nova (MG).

Outro homenageado foi o professor de educação 
física Juninho Guimarães, idealizador do CRIA. O projeto 
recebe, em Oratórios, alunos de 6 a 18 anos para incentivar a 
pratica de diversas modalidades do atletismo. As entidades 
são apoiadoras desde 2014, fornecendo materiais esportivos e 
melhoramentos da estrutura física, que atende, hoje, 120 
jovens atletas.

Realizado pela Associação Comercial de Ponte Nova 
(ACIP/CDL) em sua sexta edição, o Mérito Empresarial conferiu 
44 homenagens a empresas pelos seus aniversários de 
fundação. Os certificados foram entregues pelo presidente 
Noêmio Gomes e diretores da associação.

A ACIP/CDL escolheu ainda mais duas homenagens 
especiais. Uma delas foi para Nélio Leopoldo Soares, indicado 
pelo seu trabalho realizado na suinocultura da região. Ele foi 
um dos percursores para a fundação do Frigorífico Saudali. 
Esta entidade que, por sua vez, foi a outra homenageada da 
noite pela realização do “Atleta Saudali”, projeto social em 
parceria com o CRIA. A ação atende, anualmente, cinco atletas 
do Centro, oferecendo a eles materiais esportivos, 
acompanhamento psicológico e nutricional, cesta básica 
mensal, dentre outros benefícios.

Cursos e eventos
•  Semana Nacional da

Carne Suína reúne
o setor  - Pág 3

 •  Circuito Aproxima
valoriza a proteína - Pág 4
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Mascote da Assuvap, Lilipig desperta sorrisos 

durante evento na Apae de Ponte Nova

P a s s a r e l a 
m o v i m e n t a d a  e 
muita animação na 
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepci-
o n a i s  ( A p a e )  d e 
Ponte Nova, no dia 
24/8. É que a entida-
d e  fi l a n t r ó p i c a 
realizou, em sua 
sede, o desfile de 
garotos e garotas 
apaeanos, e a Lilipig, 
mascote da Assu-
vap, claro, não fica-
ria de fora dessa. 

A “porquinha 
Lili”, assim apelida-
da por alguns dos 
alunos, distribuiu afeição, e seu 
carisma foi retribuído com dezenas 
de sorrisos sinceros. Um evento espe-
cial, com o significado sublime de 
projetar uma sociedade mais inclu-
siva, assim como predizia a frase 
estampada em uma das paredes da 
escola: “O futuro se faz com a consci-
entização das diferenças”.

Estas poucas palavras que têm 
muito a nos dizer, compõe a epígrafe 
da Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla – 
projeto realizado anualmente pelas 
Apaes de todo território nacional, 
que em 2016, aconteceu entre os dias 
22 e 26 de agosto. Segundo explica a 
presidente da Rede em Ponte Nova, 
Ana Virginia, o desfile é um dos 
atrativos do programa; um momen-
to para comemorar e mostrar o tra-
balho da entidade para a sociedade.

“É uma coisa que os meninos 
gostam. É para incentivar a popula-
ção a enxergar esse outro lado e res-
peitar. É uma forma de mostrar que 
eles (os alunos) são capazes”, diz 
Virginia. “Como estamos trabalhan-
do inclusão, é uma forma de incluí-
los na sociedade que fazem parte. É 
uma semana que se comemora”, 
completa.

A Assuvap e a Coosuiponte 

apoiam grande parte das ações da 

Apae, e realizam doações de mate-

riais de limpeza e higiene. Como 

explica Lorena Fonseca (Marke-

ting Assuvap/Coosuiponte), muito 

mais que atuar pela suinocultura 

e promover a carne suína, as insti-

tuições visam princípios e valores 

como o da responsabilidade social 

e respeitabilidade, e a parceria 

com a Apae representa bem isso.

“Junto dos interesses da 

associação, visamos levar a ale-

gria, bem-estar e respeito ao pró-

ximo. Tudo isso com a enorme 

ajuda da nossa mascote Lilipig, 

que sabe tirar das 

crianças o que 

e l a s  t ê m  d e 

melhor da magia 

do mundo encan-

tado, despertando 

amor e carinho. O 

futuro se faz com 

a conscientização 

das diferenças, e a 

Assuvap está dis-

posta a fazer essa 

diferença”, afirma 

Fonseca.

A entidade �lantrópica realizou o des�le de garotos e garotas apaeanos, 
e recebeu o apoio da Assuvap, Coosuiponte e Saudali

Este apoio é 

motivo de comemo-

ração para a presi-

dente da Apae de 

Ponte Nova: “São as 

empresas parceiras 

que nos seguram, 

que ajuda a gente a 

caminhar”, diz Vir-

gínia. “Contamos 

com ajuda munici-

pal, do estado, mas 

nem tudo chega na 

hora certa”, conta, 

“então é justamente 

a colaboração de 

e m p r e s a s  c o m o 

Assuvap, Coosui-

ponte e Saudali (esta última que 

realiza doações de carne) que segu-

ram a barra para a gente, em termos 

monetários e doações. É muito grati-

ficante e essencial para a vida da 

Apae”, lembra Virgínia.

Programação – Além do desfi-

le de 24/8, a Semana Nacional con-

tou com eventos em outros quatro 

dias. Na segunda (22/8) foi a passea-

ta, com participação de escolas e 

entidades parceiras da comunidade 

apaeana. Em 23/8, capoeira e músi-

ca. Na quinta (25/8) a entidade rece-

beu os pais dos alunos para um jan-

tar, e em 26/8, realizou sessão cine-

ma.
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Assuvap participa do lançamento 

da 4ª Semana Nacional da Carne Suína
Evento vai movimentar mais de 500 lojas das redes Extra e Pão de Açúcar entre os dias 13 e 29 de setembro

A ABCS e o Grupo Pão de Açú-

car (GPA) lançaram nesta terça-

feira (13/9) a 4ª Semana Nacional da 

Carne Suína (SNCS), em evento que 

reuniu o setor, em São Paulo. A Assu-

vap foi representada pela gestora 

executiva, Paula Gomides, e Lorena 

Fonseca (Marketing), que parabe-

nizaram a iniciativa e reforçaram 

a parceria entre as instituições.
Essa ação, segundo Gomides, 

reitera a força de um trabalho em 

conjunto. “A suinocultura tem 

muito a ganhar com a parceria 

sólida que foi construída com o 

GPA. A Semana Nacional é o resul-

tado de muito esforço de todos, e 

pode resultar no aumento do con-

sumo da carne suína no mercado 

interno e favorecer na desmistifi-

cação da proteína”, diz.
Para Fonseca, a 4ª SNCS é um 

grande ganho para o setor, uma vez 

que, em suas palavras, representa 

a “maior ação de vitrine para a 

carne suína” no varejo brasileiro. 

“Um trabalho fantástico da ABCS, 

onde o foco é o estímulo ao consu-

mo da carne suína. Dessa maneira, 

seguimos desmist ificando os 

mitos que ainda existem em torno 

dessa proteína e mostrando para os 

consumidores que a carne suína, 

além de saborosa, é versátil e extre-

mante saudável”, completa.

O evento 

A Semana Nacional da 

Carne Suína é uma realização da 

ABCS e do GPA que vai movimen-

tar, entre os dias 13 e 29 de setem-

bro, mais de 500 lojas das redes 

Extra e Pão de Açúcar. O objetivo é 

estimular o consumo da carne 

suína através de ações que pro-

movem a qualidade e os benefí-

cios da proteína. De acordo com a 

associação brasileira, também 

foram realizadas mais de 40 

ações em todo o país, entre trei-

namentos de vendas e oficinas 

gastronômicas.  Ainda devem 

acontecer exercícios com foco no 

atendimento aos cl ientes e 

aumento das vendas.

Em nota divulgada, o presi-

dente da ABCS, Marcelo Lopes, disse 

que a Semana reafirma o potencial 

da carne suína brasileira, e que os 

resultados obtidos nas edições 

anteriores indicam a suinocultura 

seguindo no caminho certo. “Este 

ano reforçamos nossa frente de 

atuação junto ao GPA e pretende-

mos aumentar ainda mais o volu-

me de vendas da proteína, mostrar 

cada vez mais para os brasileiros 

porque a carne suína é a proteína 

mais consumida no mundo”, pro-

jeta o presidente.

Fonte: ASSUVAP com 

informações da ABCS
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Conheça o nosso exclusivo espaço de receitas
A Assuvap e Coosuiponte 

agora contam com um exclusivo 
espaço de receitas, e a carne suína é 
o ingrediente principal. Para 
conhecer, acesse a página inicial do 
nosso site www.assuvap.com.br. 
Abaixo do índice de notícias, você 
encontra receitas que permitem 
aproveitar ao máximo da variedade 
de cortes e sabores da proteína mais 

consumida no mundo.
Segundo a gestora executiva 

da Assuvap, Paula Gomides, a ini-
ciativa é para valorizar e mostrar 
todo o potencial que a carne suína 
oferece. “São muitos os cortes suí-
nos existentes e inúmeras possi-
bilidades. Essa nova galeria do site 
vai mostrar que, além das tradici-
onais, podemos fazer receitas 

bastantes gourmetizadas”, diz. 
Mais Carne Suína

Ao lado da galeria de receitas, 
disponibilizamos um vídeo expli-
cativo que introduz o site www.ma-
iscarnesuina.com.br – idealizado 
pela ABCS para ser uma fonte de 
informações para o consumidor 
brasileiro. Acesse e escolha por 
mais carne suína você também!

Ações Assuvap e Coosuiponte
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Criatividade e gastronomia lado a lado 
no Circuito Aproxima

Festival na capital mineira reúne cerca de 200 mil pessoas para valorizar a carne suína

Cortar a linha tênue 
que separa criatividade de 
gastronomia pode ser um dos 
passos para fazer uma receita 
aprazível. E foi pelo terceiro 
ano consecutivo que o Circuito 
Aproxima, de Belo Horizonte, 
tirou estes substantivos do 
papel para demostrar, na 
prática, que eles caminham 
lado a lado. Dessa vez, o ingre-
diente principal foi a carne 
suína. O resultado: mais de 
200 mil pessoas experimenta-
ram pratos como pizzas, san-
duiches, tira gostos e até 
sobremesas com a proteína, 
assinados por chefs dos 42 
estabelecimentos participan-
tes do festival.

A diversidade de cores e 
sabores tornou o evento uma 
experiência inesquecível: uma 
demonstração da variedade 
de cortes que a proteína é capaz de 
oferecer aos seus consumidores. Como 
explica o organizador, Eduardo Maya, 
“o porco tem praticamente todos os 
cortes que o boi tem. É preciso aprovei-
tá-lo melhor; e Minas pode ser van-
guarda nisso. Estamos começando esta 
história”, afirma.

Se para o consumidor o Circuito 
é uma forma de conhecer novos cortes, 
para o setor de produção, ele é uma 
vitória. Nas palavras do vice-presidente 
da Asemg, José Arnaldo Cardoso Penna, 
fazer da proteína a estrela do evento foi 
motivo de muita alegria. “Consegui-
mos chamar a atenção de um público 
formador de opinião para a diversida-
de de cortes suínos existentes e mos-
trar que além de saborosa e tradicional, 
ela pode ser bastante gourmetizada”, 
diz. “Outro ponto interessante para a 
cadeia suinícola mineira, foi o incre-
mento do consumo da carne na praça 
de Belo Horizonte”, completa Penna.

Para o presidente da Asemg, Dr. 
Antônio Ferraz, a união de entidades 
ligadas ao setor também foi uma con-
quista. “Asemg, Afrig, Sinduscarne, 
Frigorífico Saudali e Assuvap se uni-
ram para tornar possível a realização 
do festival, e esta relação mostra que a 
mobilização de institutos parceiros, 

como os nossos, só tem a agregar ao 
setor”, pontua Ferraz. A presidente 
da Assuvap, Patrícia Morari, destaca 
que a realização do evento abre 
novos horizontes para a proteína. “A 
princípio seria um festival gastronô-
mico de 20 dias, não apenas um 
festival qualquer, mas o maior da 
capital mineira, para aumentar a 
escolha por carne suína”, diz Morari.

Além dos pratos muito 
bem elaborados, o festival 
contou com elementos artísti-
cos que remetem à sustenta-
bilidade. Foram dispostas, em 
diferentes pontos da capital 
mineira, obras de arte em 
formato de suínos, feitas com 
rejeitos de minério da Barra-
gem do Fundão – que se rom-
peu em 5 de novembro do ano 
passado. Segundo os organi-
zadores, esse material foi 
escolhido para chamar a aten-
ção para o meio ambiente e 
mostrar formas de aproveita-
mento dos rejeitos.

Sorvete de bacon

Lembra que criativida-
de e gastronomia caminham 
lado a lado? Pois é. Dentre os 
pratos participantes do festi-
val, um deles chama a aten-
ção pela singularidade: o sor-

vete de bacon. Alexander Luchesi, pro-
prietário da sorveteria Lullo, explica a 
fórmula de sucesso: “Acertamos com o 
chocolate 50% de cacau, no qual o 
sabor (do bacon) aparece mais no final. 
Delicioso!”.

Fonte: ASSUVAP com 

informações da ASEMG

Ponte Nova - MG | Ano XIV | Nº 456 | OUTUBRO 2016



Ações Coosuiponte 5
Premix da Coosuiponte: 

qualidade, economia e resultado
Atualmente, 26 cooperados usufruem deste serviço

Encontrar alternativas que 
aliem eficiência, qualidade na 
produção e economia é indispensá-
vel na suinocultura atual. Por isso, a 
Coosuiponte disponibiliza para os 
seus cooperados uma linha comple-
ta em nutrição de suínos, que con-
templa todas as fases de produção e 
garante o equilíbrio perfeito entre 
custo e desempenho zootécnico.

Os produtos são formulados 
para atender os mais exigentes mer-
cados, fruto de um hábil processo de 
produção, com tecnologia moderna 
e disposição de uma seleção de 
ingredientes. 

Segundo o médico veterinário 
Frederico Soares, o diferencial no 
projeto da Coosuiponte é a flexibili-
dade que o programa oferece. “Os 
produtos com baixa inclusão permi-
tem ao cooperado uma maior mar-
gem para negociação de ingredien-
tes lácteos, por exemplo”, comenta. 
“Outro ponto de destaque é a trans-
parência com a qual a cooperativa 
trabalha os preços dos produtos; as 
altas e baixas dos ingredientes são 
repassadas a cada novo lote de pro-
dução” explica.

Desde a concepção do projeto, 
em 2008, a metodologia não parou 
de ser aprimorada. Hoje conta com 
um comitê técnico – responsável 
pelas formulações – e com 
consultorias constantes de 
renomados nutricionistas 
do país.

O suinocultor Tarcí-
sio Miranda, avalia que, ao 
adotar o premix da Coosui-
ponte, obteve resultados 
consistentes, especial-
m e n t e  p e l o  c u s t o -
benefício. “Os resultados 
são equivalentes aos melhores do 
mercado; os ganhos estão no custo 
menor e logística”, constata. 

Também satisfeito, o produ-
tor Adilson Roberto afirma que, 
utilizando a linha de produtos em 
sua granja, foi perceptível o bom 
desempenho dos suínos. “Estão 

desenvolvendo bem, e o preço é 
excelente”, completa.

Acrescenta Frederico Soa-
res, os resultados satisfatórios 
são notados, em boa parte, pelo 
processo de produção eficiente. 
“Trabalha-se a formulação foca-
da em GPD (ganho de peso diário), 
CA (conversão alimentar) e quali-
dade de carcaça; tudo isso sempre 
analisando o custo do programa 
nutricional”, afirma. 

Outro ponto positivo desta-
cado pelos suinocultores é a logís-
tica de entrega dos produtos, que 
ocorre a cada quinze dias, confor-
me programação estabelecida 
pelo contratante. Como destaca 
Tarcísio Miranda, a disponibili-
dade também é um diferencial. 
“Sempre que preciso de algum 

pedido extra, tem disponibilidade 
na cooperativa”, diz.

Atualmente, 26 cooperados 
usufruem deste serviço – e têm à sua 
disposição outras vantagens como 
consultoria nutricional personali-
zada e distribuição de dividendos. “A 
Coosuiponte não visa lucro e distri-
bui as sobras entre os cooperados 
(que utilizam o serviço) no final de 
cada exercício contábil, tornando o 
premix mais barato ainda”, explica 

o gerente geral da entida-
de, Júlio Márcio Natali.

Procedência

D a  e s c o l h a  d o s 
ingredientes à entrega 
dos produtos: todo o pro-
cesso é executado com 
zelo. Os ingredientes usa-

dos na produção são adqui-
ridos de fornecedores pré-

aprovados e enviados para Coo-
perOESTE, onde o processo de fabri-
cação acontece seguindo formula-
ções próprias da Coosuiponte.

Serviço

Para mais informações sobre 
a linha de produtos da Coosuiponte, 
ligue (31) 3819-3900.
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‘‘Desde 2008 a cooperativa 
disponibiliza uma linha 

completa em nutrição de suínos’’
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Fique por dentro

FNDS alcança 36% do plantel de suínos no Brasil
Criado pela ABCS no final de 

2014 para garantir sustentabilidade e 
defender as ações de produção, 
indústria e comercialização, o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura (FNDS) já conta com 
mais de 579 mil matrizes – corres-
pondente a 36% do plantel de suínos 
do país. Os números divulgados pela 
associação brasileira indicam que a 
adesão de produtores ao Fundo 
alcançou quase todas as regiões do 
país, conforme infográfico ao lado.

A presidente da Assuvap, Patrí-
cia Morari, manifestou seu apoio ao 
Fundo. “Vemos o que é realizado e 
sabemos da importância desta ação 
para a suinocultura. Vamos continu-
ar trabalhando, junto aos nossos 
associados e nossa participação no 
FNDS, para fortalecer cada vez mais 
a suinocultura na região”, diz.

A Assuvap foi uma das primei-
ras associações a 
acreditar no Fun-
do; os resultados 
foram colhidos de 
imediato, com a 
realização de cur-
sos de capacitação 
para os suinocul-
tores, gerentes e 
chefes de setor, 
workshops, além 
de treinamentos 
para profissionais 
de carnes e forma-
dores de opinião 
da área de alimen-
tação e saúde. 

Os recursos arrecadados pelo 
FNDS também são convertidos em 
frentes de estímulo ao consumo da 

proteína – como 
exemplo, o lança-
mento do concei-
to Escolha + Carne 
Suína. 

“Sem dúvi-
da o FNDS é um 
m a r c o  p a r a  a 
s u i n o c u l t u r a 
brasileira. Tenho 

certeza de que estamos no cami-
nho certo e que precisamos nos 
manter unidos para atingir a 

Em apenas dois anos, Fundo já conta com mais de 579 mil matrizes
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“Os números 
indicam 

que a adesão 
de produtores 

ao Fundo alcançou 
quase todas as 

regiões do país”

meta desenhada para manter a sus-
tentabilidade da atividade”, projeta 
Marcelo Lopes, presidente da ABCS.

FNDS ainda mais forte
A adesão do Grupo JBS foi fator 

decisivo para o crescimento do Fun-
do. A empresa, representada pela 
marca Seara, acresce em cerca de 
200 mil matrizes – coadjuvando no 
alcance da marca de 36% do plantel 
nacional de suínos.

Fonte: ASSUVAP com infor-
mações da ABCS

Comportamento ético
Ponte Nova, outubro de 2016
Na Cooperativa o comporta-

mento ético inclui a transparência 
nas suas relações, o cumprimento das 

exigências legais aplicáveis, o res-
peito aos cooperados, clientes, cola-
boradores, comunidade e fornece-
dores de produtos e serviços, a prá-
tica da honestidade e a resistência a 

qualquer tipo de assédio e atos de cor-
rupção. Para tanto é preciso que sejam 
estabelecidas regras claras para pro-
mover a ética.

Fonte: PDGC – Ciclo 2015.

ESPAÇO COOPERATIVO 


