capa

palavra do presidente

O bem-estar animal tem ganhado
força nos últimos anos, especialmente porque é crescente a preocupação
por produção de alimentos, aliada
à pressão para se alcançar altos
níveis de resultados, com menores
custos. Na avicultura, são muitos
os investimentos em tecnologia,
nutrição e manejo para conforto das
aves, sempre atendendo à Portaria nº
365, do Mapa.

Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente da Avimig

expediente

A sanidade avícola sempre esteve presente entre os assuntos que
considero importantes ressaltar. Como um dos grandes pilares de
sustentação do nosso negócio, cuidar da sanidade das aves deve
ser prioridade estratégica das empresas, pois qualquer enfermidade traz altos riscos para a produção.
Para garantir melhorias na sanidade animal, o bem-estar deve
estar presente em todas as etapas de produção, com medidas
preventivas, planejamento e cuidados referentes à qualidade de
vida das aves. Nesta edição, trouxemos esses temas para você e o
seu negócio como reforço da importância da manutenção do bom
estado sanitário do plantel avícola. O assunto também foi pauta no
Dia do Avicultor, em evento realizado pela Avimig e o Sinpamig,
com debates consideráveis e amplos sobre esses cuidados.
Aproveito, aqui, para fazer, também, uma reflexão sobre o difícil momento pelo qual atravessa o nosso país. A pandemia de
Covid-19 irá passar, mas ficará a lição dos procedimentos e comportamentos que tomamos ou demoramos a tomar. Se não bastassem as dificuldades econômicas, estamos vivenciando uma crise
política no Brasil. É, portanto, hora de equilíbrio e bom senso.
Nosso setor é extremamente sensível ao fluxo de chegada de
suprimentos para alimentar os animais, como, também, ao fluxo
de saída dos produtos de proteína animal, como ovos e carne de
frango para atender às mesas de todas as famílias. Reivindicamos,
portanto, que o direito de ir e vir seja preservado. Nossa preocupação, pelo que passa o país neste momento, é grande, mas, com
certeza, todos nós venceremos.
Associação dos Avicultores de Minas Gerais
Fundada em 08/02/1955 - Declarada de Utilidade Pública - Lei
Estadual Nº 5.635 em 08/12/1970 (31) 3482-6403
avimig@avimig.com.br / www.avimig.com.br
Instagram: @avimig.mg / Facebook: @AvimigSinpamigMG
R. Pitangui, 1.904 - Sagrada Família CEP 31.030-204 - BH/MG
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I N D I C A D O R E S D E C O M P O R TA M E N T O
E PROCEDÊNCIA - CEASA/MG
UNIDADE GRANDE BH - PRODUTOS: OVOS DE GRANJA

Procedência (%)

Quantidade de Ovos de Preço médio da cx 30
Granja (cx 30 dz)
dz (em Reais)
Janeiro

2020

2021

244.222

250.018

2020

Minas Gerais

2021

73,48

2020

81,62

2021

21,60

39,00

São Paulo
2020

Paraná

2021

44,02

28,90

2020

Goiás
2021

17,92

2020

14,80

Espírito Santo
2021

10,50

2020

11,40

2021

4,30

3,80

OUTROS

2020

2021

15,62

16,30
13,10

Fevereiro

212.231

225.854

96,36

105,82

31,81

43,60

40,03

24,20

16,00

18,60

6,00

8,10

3,10

4,60

9,13

Março

248.250

257.690

106,46

115,50

26,60

47,60

42,80

23,60

17,90

14,90

6,00

8,60

3,40

4,70

9,40

1,00

Abril

220.436

247.768

105,16

111,10

34,60

48,02

35,30

22,60

17,40

15,22

6,80

8,40

3,30

3,11

10,12

2,63

Maio

268.704

285.813

92,40

106,70

35,90

44,02

31,30

25,92

15,50

14,86

SI

7,85

Junho

257604

251.172

91,52

110,20

34,21

43,70

32,70

25,90

17,30

15,70

10,50

7,80

254.259

83,16

109,56

32,53

13,91

10,70

77,88

SI

32,60

SI

Julho

258.809

Agosto

244.495

SI

Setembro

262.486

SI

75,02

SI

30,10

Outubro

247.977

-

120,00

-

34,50

Novembro

242.790

-

89,76

-

Dezembro

215.959

-

95,04

Média

243.662

89,75

253.224

45,37

34,38

26,65

34,00

SI

SI

37,10

-

32,50

36,80

-

-

41,20

105,79

33,43

15,02
16,30

SI

SI

15,80

-

15,40

30,30

-

-

28,90

44,47

35,26

SI
2,60

7,57

2,60

9,30

SI

3,40

SI

SI

12,10

SI

2,80

-

12,20

-

3,90

15,80

-

11,30

-

-

13,40

-

11,20

-

22,76

16,02

13,45

9,69

8,52

2,94

14,60

4,31

4,20

13,22

2,70

3,13

13,53

3,37

12,90

SI

SI

17,00

SI

-

16,42

-

4,80

-

16,30

-

4,90

-

3,55

16,02
3,78

13,70

6,20
,

Fonte: SECIM
- DETEC
- CEASA-MG
- Elaboração
Avimig – Setembro/Outubro
de 2021
Fonte:
SECIM
- DETEC
- CEASA-MG
- Elaboração
Avimig – Setembro/Outubro
de 2021

ALOJAMENTO DE PINTOS COMERCIAIS DE CORTE E DE POSTURA DO BRASIL E DE MINAS GERAIS*
Pintos Comerciais de Corte
2021
2020 Minas Gerais

2020 Brasil

40.550.484

2021

Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)
2020
Brasil
2021
2020 Minas Gerais
2021

40.704.382

11.134.868

8.883.596

1.171.093

1.060.952

Janeiro

572.987.224

588.864.142

Fevereiro

533.436.362

535.946.459

36.029.633

37.495.821

9.767.581

9.005.753

794.662

909.782

42.738.932

11.249.682

10.676.252

1.199.645

785.373
1.093.082

Março

542.324.943

586.012.462

38.166.221

Abril

538.059.365

567.837.227

38.276.196

38.238.441

10.420.929

9.954.154

971.452

561.040.748

36.883.926

40.342.024

11.033.851

9.813.409

1.077.104

984.811

566.286.439

40.494.456

30.283.212

10.911.373

8.586.501

1.007.510

904.883

Maio

523.371.494

Junho

566.831.879

Julho

591.256.576

SI

39.052.915

SI

11.232.721

9.240.092

1.125.541

775.497

SI

10.728.965

9.705.277

1.229.302

1.176.707

Agosto

567.404.821

SI

36.469.487

Setembro

577.342.860

-

36.009.982

-

10.602.138

-

810.687

-

Outubro

627.146.595

-

44.126.316

-

10.671.619

-

1.531.968

-

Novembro

562.785.655

-

38.752.957

-

8.633.681

-

639.565

-

Dezembro

617.161.163

-

39.084.296

-

7.929.933

-

913.114

-

Média

568.629.410

567.664.579

38.658.072

39.800.469

10.359.778

9.483.129

1.047.327

961.386

**DADOS
ABPA/APINCO
Elaboração:
Avimig
– Setembro/Outubro
de 2021
DADOSEM
EMNÚMERO
NÚMERODEDECABEÇAS
CABEÇASFONTE:
FONTE:
ABPA/APINCO
Elaboração:
Avimig
– Setembro/Outubro
de 2021

Cotação de ovos posto Ceasa - Brancos e Vermelhos
(extra) caixa 30 dúzias - atacado
Período
16/08/2021 a 18/08/2021

R$ 130,00

R$ 140,00

19/08/2021 a 22/08/2021

R$ 130,00

R$ 135,00

23/08/2021 A 25/08/2021

Branco

R$ 125,00

Período

R$/KG

08/02/2021 a 28/02/2021

R$ 7,20

01/03/2021 a 14/03/2021

R$ 6,80

R$ 130,00

15/03/2021 a 02/05/2021

R$ 7,10
R$ 7,40

26/08/2021 A 29/08/2021

R$ 115,00

R$ 130,00

03/05/2021 a 20/06/2021

30/08/2021 a 05/09/2021

R$ 110,00

R$ 130,00

21/06/2021 a 11/07/2021

R$ 7,60

06/09/2021 a 12/09/2021

R$ 130,00

R$ 140,00

12/07/2021 a 25/07/2021

R$ 8,30

13/09/2021 a 19/09/2021

R$ 115,00

R$ 130,00

26/07/2021 a 22/08/2021

R$ 8,50

20/09/2021 a 21/09/2021

R$ 110,00

R$ 130,00

23/08/2021 a 21/09/2021

R$ 8,80

Fonte: Avimig - Até 21/09 /2021
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Vermelho

Frango abatido - Resfriado/Atacado
Posto frigorífico (FOB)

| www .avimig.com.br

Fonte: Avimig - Até 21/09/2021

Frango vivo posto granja
(média de mercado)
Período
16/06/2021 a 07/07/2021
08/07/2021
09/07/2021 a 11/07/2021

R$/KG
R$ 5,55
R$ 5,70
R$ 5,80

12/07/2021 a 22/07/2021

R$ 5,90

23/07/2021 a 01/09/2021

R$ 6,00

02/09/2021 a 08/09/2021

R$ 6,05

09/09/2021

R$ 6,10

10/09/2021 a 21/09/2021

R$ 6,15

Fonte: Avimig - Até 21/09/2021

C A R TA S
Registro nossos agradecimentos pelas
mensagens recebidas na Revista da
Avimig, edição 163, quando da comemoração dos 70 anos de fundação da nossa Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais (Faemg).
O reconhecimento e a parceria de entidades sérias e compromissadas com o desenvolvimento do agronegócio mineiro
contribuem para o engrandecimento da
atuação do nosso Sistema, para fortalecer,
cada vez mais, a luta pelos interesses do
produtor rural e do nosso setor.
Roberto Simões - Presidente do
Sistema Faemg/Senar/Inaes
Agradecemos a oportunidade de expressar as atividades desenvolvidas
pelos zootecnistas em prol da pecuária,
neste importante meio de divulgação
da Avimig.
João Ricardo Albanez - Subsecretário de Política e Economia
Agropecuária da Seapa

A toda a equipe da revista Avimig,
não posso deixar de agradecer a parceria
de sucesso que firmamos. A reportagem divulgada sobre o Dia de Campo Rivelli foi
de grande valia para a empresa, uma vez
que o evento é considerado um dos mais
importantes do setor agropecuário da região onde atuamos.
Espero que nossa jornada seja longa. Saibam que podem contar conosco sempre!
Grande abraço,
Carlos Rivelli - Sócio-fundador da
Rivelli Alimentos

“Fazer parte da família Avimig é uma
grande honra! Juntos estamos ressignificando a avicultura mineira e nacional
para produzir ovos sustentáveis, para
nosso planeta! Parabéns, à toda a equipe que traz a avicultura como pauta
para o desenvolvimento do nosso país!”
Leandro Pinto – Presidente do
Grupo Mantiqueira

Prezada doutora Marília,
faço votos que a senhora esteja muito bem, certamente satisfeita com
o nosso clube do coração, em Minas Gerais, e com os seus familiares.
Externo a satisfação de continuar recebendo a Revista da Avimig,
editada com o capricho de sempre. O número 163 (julho/agosto de
2021) é mais uma que, a meu juízo, corresponde aos objetivos desta
publicação. Sinto-me, portanto, muito honrado e ressalto o prazer
de ter prestado serviços à Avimig, inicialmente, no período anterior à criação da revista, mas, também, depois, como editor da
publicação e, ainda, mais adiante, na condição de assessor de Comunicação da entidade. Foi um considerável período de convivência com os dirigentes e associados, em que tive a oportunidade
de aprender mais a respeito da movimentação do setor, bem como
a valorizar a atuação de cada área - com as necessárias presteza e
qualidade requeridas para a colocação dos produtos aves e ovos no
mercado, conforme os preceitos de qualidade. Do período em que a
sede da Avimig ainda se localizava no bairro Barro Preto, Região
Oeste de Belo Horizonte, até despedir-me, tive a oportunidade de
aprender sobre a atividade avícola em seu conjunto de segmentos e
fiz amigos. Por tudo isso, serei sempre agradecido!
Ivani Cunha - Jornalista

Com grande satisfação vimos a página
especial destinada ao Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Estado de
Minas Gerais (CRMV-MG), na edição
162 da Revista da Avimig. Contar com
o apoio de instituição tão representativa,
para a Medicina Veterinária e a Zootecnia em Minas Gerais, é fundamental
para nós. Esperamos que os próximos
anos sejam de continuidade de nossa parceria e fortalecimento da avicultura e do
agronegócio mineiro como um todo.
Bruno Divino – Presidente do
CRMV-MG

A revista da Avimig é o mais importante aglutinador de informações para
o associado. Atualiza o avicultor mineiro com notícias locais, nacionais e,
até, internacionais em temas diversos.
Oliveiro Caetano de Freitas Neto
– Escola de Veterinária da UFMG

Resposta:
Prezado amigo, jornalista e colaborador da Avimig, Ivani Cunha,
que por mais de duas décadas trabalhou na associação, conduzindo
a área de Comunicação. O setor de avicultura de Minas Gerais e
a Avimig são os que devem a você muitas obrigações, por ter sido
o difusor e o arauto da importância da produção avícola e da qualidade de seus produtos para a saúde humana, promovendo, significativamente, a transparência e credibilidade do setor, através
do grande jornal dos mineiros e outras mídias em que trabalhou.
Você deu vida à comunicação do setor avícola, quando ainda estava
pouco visível à população e aos órgãos públicos. Através de suas
constantes reportagens, outras mídias se aproximaram do nosso setor, que se tornou o agronegócio avícola, que tem alimentado tanto
os nossos irmãos quanto chegado a mais de 150 países. Gostaríamos muito de receber um artigo seu, para nossa coluna Recado Final, ou mesmo uma crônica de sua passagem pela avicultura. Grata
por sua mensagem sobre a Revista da Avimig de número 163.
Marília Martha Ferreira
Diretora Executiva da Avimig

Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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HOMENAGEM PÓSTUMA

GILMAR TEODORO
DE SÃO JOSÉ

A

Avimig e o Sinpamig manifestam profundo pesar pelo
falecimento do prefeito de Perdigão (MG), Gilmar
Teodoro de São José, ocorrido no dia 19 de agosto.
A morte, para este exímio profissional, chegou de maneira inesperada, aos 64 anos, e nos deixou muito sensibilizados. Aos três
filhos; familiares; amigos e moradores de Perdigão, cidade onde
ele nasceu e viveu todos os seus dias, deixamos nossos mais
sinceros sentimentos de dor e solidariedade. •

Div. Prefeitura de Perdigão

Sua participação faz toda a diferença!
Prezado leitor, fale com a Revista da Avimig e nos dê
o seu parecer sobre as reportagens.
Há algum tema do agronegócio avícola que gostaria
que fosse abordado?

Nosso contato:
Edição 163

6

| www .avimig.com.br

avimig@avimig.com.br ou 31 99974.9500

HOMENAGEM

MÉDICOS VETERINÁRIOS DE TODO O BRASIL!

N

o dia 9 de setembro, foi comemorado o Dia do Médico
Veterinário, profissional que
atua muito além de zelar pelos animais. O médico veterinário trabalha,
também, cuidando da saúde das
pessoas e do meio ambiente, desempenhando importantes funções nas
mais variadas organizações. Além de
atender nas clínicas e realizar cirurgias,
o médico veterinário cuida, ainda, do
ensino; da pesquisa; da extensão; da
preservação da fauna silvestre; realiza

perícias; está dentro dos laboratórios
de diagnósticos e análises clínicas e
em muitas outras áreas de destaque.
Reconhecendo a importância e o
compromisso do médico veterinário
na proteção da vida, a Revista da
Avimig faz uma homenagem a todos
os profissionais. Para representá-los,
escolhemos e parabenizamos os médicos veterinários do Comitê Estadual de
Sanidade Avícola (Coesa-MG).
São eles: Alberto H. R. Filho (Rivelli
Alimentos);Alex Mitchell (Cobb-Vantress);

Belchiolina B. Fonseca (UFU); Carla Porto
e Denise M. Viegas (Mapa); Cinthya L.
M. Oliveira (Emater); Daniela D. Oliveira
(Granja São Jorge); Gustavo R. Fonseca
e Marília M. Ferreira (Avimig); Izabella G.
Hergot e Laura F. Canêdo (IMA); Josiane
T. Abreu (CDMA); Kátia C. Barra (BRF);
Leonardo E. Ruiz (Avivar Alimentos);
Márcio Botrel (Laudo Laboratório);
Oliveiro C. F. Neto e Roselene Ecco
(UFMG); Pedro Ribeiro (Somai Nordeste);
Tailisom B. Silva (Pif Paf) e Tiago D. Ferreira
(Frango Ferreira). •
freepik.com

IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL
“Os médicos veterinários têm um
papel fundamental na vida e na saúde
das pessoas. Para nós, profissionais,
isso sempre fez sentido, mas, nos
últimos tempos, mostrar essa inserção para a sociedade tem sido quase
uma prioridade, um reconhecimento
necessário. Na avicultura, os médicos
veterinários têm uma atuação fundamental, ajudando, diretamente, no

desempenho do setor. Em especial nas
ações relacionadas à sanidade avícola, eles contribuem para a qualidade
e segurança dos produtos que consumimos, além de fortalecer nossas
exportações, por meio de um trabalho
contínuo, relacionado ao status sanitário e manutenção de nossas granjas
livres de doenças. Assim, podemos
afirmar, com segurança, que a susten-

tabilidade do setor avícola passa pela
atuação dos médicos veterinários e,
por isso, consideramos tão relevante
a parceria com a Avimig, forte instituição representativa do setor em Minas
Gerais”.
Bruno Divino
Presidente do CRMV-MG •

Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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SMEA HOMENAGEIA O DIA
DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

A

data de 12 de outubro, Dia do
Engenheiro Agrônomo, não
poderia ser mais marcante no
calendário brasileiro. A homenagem
ao profissional coincide com o feriado nacional pelas comemorações da
padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida e, também, pelo Dia das
Crianças. “Enquanto o agronegócio
for importante, o engenheiro agrônomo será peça-chave do processo,
o que significa dizer que o trabalho
do engenheiro agrônomo foi, é e
sempre será vital para o bem-estar
da sociedade brasileira”, afirmou o
presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos (SMEA),

Emílio Mouchreck.
Para parabenizar os profissionais pelo
seu dia, o SMEA On-line enviou a todos
uma mensagem, que, entre outros,
dizia: “Creio na agronomia, porque é
atividade histórica e universalmente
ligada ao bem-estar humano; Creio
no engenheiro agrônomo, inimigo da
pobreza rural, sempre sensível aos
problemas sociais do campo; Creio
no engenheiro agrônomo, consciente
da responsabilidade de aproveitar,
com racionalidade, os recursos naturais e entregá-los incrementados às
gerações futuras; Creio no engenheiro
agrônomo, que tenha compreendido
o valor social e político de sua classe

freepik.com

profissional, seja a ela solidário e participe das atividade de classe; Creio
no engenheiro agrônomo, que sabe
valorizar seu trabalho e exigir legislação que corresponda aos seus anseios;
Finalmente, creio no engenheiro agrônomo honesto, combativo, competente
e consciente de seu valor, que olhe
direto nos olhos de seus filhos e neles
encontre respeito e orgulho.
A Avimig parabeniza a todos os engenheiros agrônomos brasileiros! •

PARABÉNS, SEAPA, PELOS 130 ANOS!

A

Avimig e o Sinpamig parabenizam a Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais (Seapa-MG) pelo aniversário de 130 anos de criação e construção do agronegócio mineiro. A secretária Ana Valentini, que superou todos os
desafios e se tornou a primeira mulher
na história do Governo de Minas a assumir a Seapa, saudamos pela brilhante
contribuição na promoção do desenvolvimento, abrindo oportunidades e
transformando a vida de quem depende
do agro, no campo e na cidade.
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Maria Teresa Leal_FAEMG

Parabéns, ainda, a todos os subsecretários e servidores, que, ao lado da Avimig,
têm se dedicado, com perseverança, às
ações de fortalecimento e crescimento
da avicultura mineira. Agradecemos
pelo importante e imprescindível apoio
nesses 66 anos de nossa associação, na
certeza de que essa parceria só contribui para ampliar e destacar, ainda mais,
a avicultura e o agronegócio no Brasil e
no mundo.
Parabéns, e obrigado, Seapa! •
| Ana Valentini.

EVENTOS

AVICULTOR 2022

SERÁ EM GRANDE ESTILO NO EXPOMINAS

E

m formato inovador, num local
grandioso, o Avicultor 2022
voltará a ser realizado de forma
presencial, no próximo ano. A participação, cada vez maior, de grandes
marcas e a presença crescente do
público, nas edições anteriores, fizeram com que a Avimig e o Sinpamig
buscassem local que fosse à altura de
evento desta importância. O Avicultor
2022 estreará sua participação no
Expominas - o maior espaço de eventos de Minas Gerais - nos dias 22 e 23
de junho.
Com o apoio garantido de entidades
estaduais e nacionais do setor, serão
dois dias de um encontro que terá a
Feira de Produtos e a participação de
renomados profissionais, em palestras
técnicas, com temas relevantes da
atualidade. Para a Feira de Produtos,
o mapa de estandes está sendo
divulgado junto às empresas do
setor e já conta com a presença
de grandes marcas nacionais e
internacionais.

Expominas
A escolha de um dos mais conceituados centros de eventos da América
Latina, localizado em Belo Horizonte,
traz inúmeras vantagens para a realização do Avicultor 2022. Além de
garantir mais visibilidade, espaço e
conforto a todos, o Expominas proporciona facilidades de acesso, com várias
opções de transporte público. Um dos

expominasbh.com.br/

diferenciais é a plataforma exclusiva
de acesso ao metrô, áreas para táxis
e motoristas de aplicativos e estacionamento, facilitando as chegadas e
saídas dos participantes.
Além da localização, infraestrutura
e tecnologia de ponta, o Expominas
está a 50 minutos do Aeroporto
Internacional de Confins e a 25 minutos do Aeroporto da Pampulha.
Segurança
Mesmo com a expectativa de estar
toda a população vacinada contra a
Covid-19, até a realização do evento,
os organizadores estão tomando todas
as medias para que o Avicultor 2022
seja realizado com segurança máxima.
O evento cumprirá rígido protocolo
sanitário, como medição de temperatura dos visitantes e participantes,
totens com álcool 70% disponibilizados em vários locais, exigência do uso
correto de máscaras, entre outros.

Oportunidade de negócios
Agende a sua participação e de
sua empresa no Avicultor 2022.
Esteja entre os maiores e melhores da cadeia produtiva da avicultura de corte, postura e de
genética de Minas, do Brasil e do
mundo.
GARANTA O SEU ESPAÇO:
(31) 99974.9500 ou 3482.6403
avimig@avimig.com.br •

Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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EVENTOS

“DIA DO AVICULTOR”

REÚNE ESPECIALISTAS EM SANIDADE

U

m evento histórico nestes mais
de 66 anos da Avimig: o “Dia
do Avicultor” foi comemorado
on-line, e teve a participação de profissionais dos mais diversos segmentos
da cadeia produtiva. O encontro foi no
dia 27 de agosto, véspera da comemoração oficial da data. Com apoio
da Cobb-Vantress; Elanco e Fiemg
Competitiva, a celebração, realizada
pela Avimig e pelo Sinpamig, foi de
muito conhecimento e esclarecimento
sobre um dos temas de grande interesse dos avicultores: “A importância
da sanidade para o setor avícola”.

| Antônio Carlos Vasconcelos Costa.

A abertura do “Dia do Avicultor” foi
feita pelo presidente da Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos Costa, que
destacou o fato de a sanidade ser considerada o principal ativo da avicultura
brasileira. Logo de início, ele fez um
apelo: “Peço aos produtores, parceiros das integradas; empresários e aos
avicultores em geral, todo o cuidado
para manter o bom estado sanitário do
plantel avícola. Essa é a nossa grande
10
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| Ricardo Santin.

missão”. Temos de cuidar bem deste
que é o nosso grande patrimônio, além
de nossos colaboradores, que fazem o
dia a dia das empresas”.
Após algumas reflexões, que abordaram o difícil momento que o país
está passando, tanto com relação ao
enfrentamento da pandemia do Novo
Coronavírus, quanto o momento econômico e político, Antônio Carlos
Vasconcelos passou a palavra ao
presidente da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA), Ricardo
Santin, que iniciou elogiando a
Avimig e o Sinpamig por comemorar o “Dia do Avicultor”, com debate
tão importante: “Nada melhor que
a biosseguridade para se trabalhar
conhecimento, neste dia. Precisamos
trabalhar o tema, saber sobre o futuro da sanidade e da biosseguridade,
porque estamos crescendo. O mundo
espera do Brasil, de agora até 2026,
que possamos suprir 41% da demanda
de produção de alimentos. E isso significa cada vez mais responsabilidade”.

As palestras
O evento foi mediado pelo presidente do Conselho Técnico-Científico e
Ambiental da Avimig, Emílio Elias
Mouchrek.
A primeira palestra teve como tema
“Atualização quanto a Registro
e Fiscalização de Estabelecimentos Avícolas de Reprodução
pelo Mapa” e foi ministrada pela
auditora fiscal federal agropecuária,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais
(Mapa), a médica veterinária Denise
Magalhães Viegas. Ela fez explanação sobre o sistema, disponibilizado
pelo Mapa, para o registro de estabelecimentos avícolas de reprodução, e
apresentou estratégia, em estudo, para
a fiscalização destes estabelecimentos,
com base no risco que representam.
A fiscal agropecuária do Instituto

| Denise Magalhães Viegas.

EVENTOS

“...TODO O CUIDADO PARA MANTER O BOM ESTADO
SANITÁRIO DO PLANTEL AVÍCOLA. ESSA É A NOSSA
GRANDE MISSÃO”. - Antônio Carlos Vasconcelos Costa.

| Izabella Hergot.

Mineiro de Agropecuária (IMA),
Izabella Hergot, que é responsável
pelo Programa de Sanidade Avícola em
Minas Gerais, falou sobre “Medidas
adotadas pelo IMA para aumentar a vigilância sanitária em granjas avícolas". Segundo ela, a avicultura de pequena escala tem crescido
no estado, o que é considerado muito
positivo, mas, para não colocar a avicultura industrial em risco, é necessária a construção de estabelecimentos
bem estruturados e com o mínimo de
medidas de biosseguridade. Durante
a palestra, Izabella Hergot lembrou
que faz parte das ações do IMA, em
parceria com a Avimig, a exigência de
distanciamento de 3 km entre granjas
de corte e de postura.
Sabemos que os laboratórios de sanidade prestam importante serviço para
o avanço e garantia da qualidade da
produção avícola nacional. Neste
contexto, o médico veterinário do
Laudo Laboratório, José Renato de
Oliveira Branco, ministrou o tema

“Ferramentas laboratoriais para
tomadas de decisões”. De acordo
com ele, “o entendimento das etapas
que abrangem o diagnóstico, dentro
de um laboratório, auxilia os médicos
veterinários e demais envolvidos na
cadeia de produção, a definirem estratégias de controle das enfermidades”.
José Renato Branco abordou algumas
dessas etapas de investigação, como
identificar o objetivo e necessidade de
ensaios laboratoriais, os critérios para
coleta e armazenamento de amostras;
as técnicas e suas limitações, bem

| Paulo Lourenço.

- Situação atual e estratégias
para o futuro”. Ele destacou que, no
cenário atual, com galpões maiores,
altas densidades, genética cada vez
mais produtiva e produção integrada,
a intensidade de produção pode favorecer o aumento das chamadas "doenças de produção", que geralmente se
originam de interação complexa entre
patógenos, genética e meio ambiente,
incluindo deficiências no ambiente de
criação, na nutrição e no manejo.

| José Renato de Oliveira Branco.

como a interpretação de resultados.
O último tema do evento foi ministrado pelo médico veterinário e professor da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), Paulo Lourenço,
que falou sobre “Sanidade Avícola

Você pode acompanhar a
íntegra das palestras do “Dia
do Avicultor” pelo Youtube da
Avimig:
www.youtube.com/watch?v=jqyArOaiJU&t=133s •

Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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ENTRE FRANGOS E OVOS
CARNE DE PATO
Brazilian Duck é a nova marca internacional do setor exportador de carne
de pato produzida no Brasil, lançada pela Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil). Sob gestão da ABPA, a marca buscará o incremento das exportações do segmento, já que os números têm crescido nos
últimos anos. Dados da ABPA revelam que o Brasil exportou 4 mil toneladas
de carne de pato em 2020, volume que superou, em 26,55%, as vendas
registradas no ano anterior. Arábia Saudita; Emirados Árabes Unidos; Peru;
Catar; Kuwait; Japão e Hong Kong estão entre os principais destinos das
exportações, que geraram US$ 10,5 milhões em divisas, em 2019. •
Fonte: ABPA

Foto Divulgação

NOVO CHEFE GERAL
O pesquisador Everton Krabbe será o novo chefe geral da Embrapa Suínos e Aves
para o período 2021-2024. Com 50 anos de idade, ele é pesquisador da Embrapa
Suínos e Aves, desde 2011. Formado em Agronomia, pela Universidade Federal
de Santa Maria, tem mestrado em Zootecnia, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, e doutorado, em Zootecnia, pela mesma instituição. Suas principais
áreas de atuação são: produção animal; qualidade de alimentos; nutrição e meio
ambiente. Atualmente, Everton Krabbe está substituindo a pesquisadora Janice
Zanella, que comandava o Centro de Pesquisa de Concórdia (SC), desde agosto de
2014. A posse da nova chefia está marcada para o dia 10 de novembro.•
Fonte: Embrapa Suínos e Aves
| Everton Krabbe.

Foto Divulgação Cobb

GERENTE REGIONAL MG
O médico veterinário Heleno Bolzan é o novo gerente Regional da Cobb-Vantress,
para os estados de Minas Gerais e Goiás. Formado pela Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), tem 10 anos de experiência na agroindústria, com passagem
por atividades como extensão rural, saúde animal e supervisão de integração. Ele
assumiu o serviço técnico a clientes de MG e GO, com o desafio de ampliar o nível
de atendimento e a excelência das informações técnicas prestadas. “Estou muito
feliz de compor esta equipe que trabalha arduamente, para levar as mais recentes
informações e tecnologias para o avicultor”, disse Heleno Bolzan. •

| Heleno Bolzan.
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Fonte: Cobb-Vantress

ENTRE FRANGOS E OVOS

PARABÉNS, COGRAN!
A Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda (Cogran)
está na 16ª edição do Anuário de Informações Econômicas e
Sociais do Cooperativismo Mineiro – ano base 2020 -, estudo
organizado pelo Sistema Ocemg. O anuário reúne o ranking das
50 maiores cooperativas mineiras, que registraram desempenho
positivo em diversos segmentos de atuação, no ano passado. A
Cogran está, também, entre as 20 maiores cooperativas no ramo
agropecuário nos quesitos: número de empregados – 5º lugar,
com 672 empregados; receitas totais – 16ª colocada; sobras
do exercício – 6ª colocada; patrimônio líquido – 15ª colocada; capital social – 9ª colocada. “Esse resultado é motivo de
orgulho para toda a equipe Cogran e todos que acreditam em
nosso espírito coopertivista”, assinam o comunicado, enviado à
Avimig, o presidente da Cogran, Antônio de Melo Silva, e o
diretor Ricardo Duarte Lemos.•
Informações: Cogran

freepik.com

FIM DO SHELF LIFE
As autoridades sanitárias do Reino da Arábia Saudita suspenderam
a implementação da medida que determinava a adoção de um shelf
life (prazo de validade), de três meses, para a carne de frango congelada. Os argumentos foram apresentados pelo governo brasileiro,
com o apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA),
baseados nas normas do Codex Alimentarius e internacionais, que
atribuem, entre outras, a determinação do prazo de validade ao produtor. “A acolhida da decisão restabelece os processos de nossas
tratativas, com o fundamental mercado da Arábia Saudita, sob os
critérios que norteiam o comércio internacional de alimentos. É uma
notícia importante para os exportadores brasileiros, que têm sólida e
longa relação com aquele mercado”, avaliou o presidente da ABPA,
Ricardo Santin.•
Fonte: ABPA

Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | COLUNA

ESTRUTURA
MÍNIMA DO PGR
Lorivando Costa

• Engenheiro de Segurança do Trabalho
• Presidente do Conselho de Segurança

e Medicina do Trabalho da Avimig.

E

m nosso último encontro, nesta
Revista da Avimig (n°163), fizemos advertência aos empresários
e profissionais de Segurança e Saúde
do Trabalho (SST), sobre o Programa de
Gerenciamento de Risco (PGR), contido
na futura NR 01 (DISPOSIÇÕES GERAIS

14
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e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS), ao Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural
(PGRTR), este contemplado na NR 31
(SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E

AQUICULTURA) e a 4ª fase (Eventos de
SST), do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (e-Social). Aos empresários, alertamos que
incentivem e forneçam treinamentos
de capacitação aos seus profissionais
de SST para a feitura e preenchimento
desses documentos. Aos profissionais
de SST, que busquem informações técnicas, estudem e sejam competentes
na elaboração dos documentos. Nesta
edição e na próxima, daremos algumas
informações técnicas, que considero
muito relevantes na feitura do PGR e
PGRTR.
Estruturalmente, PGR e PGRTR são
semelhantes, mas há particularidades
no PGRTR. Basicamente, o PGR, conforme determina a NR 1, que entrará
em vigor no dia 03/01/2022, terá a
seguinte estrutura: um “Inventário de
Risco” e um “Plano de Ação”.
O “Inventário de Risco”, conforme
determina os subitens 1.5.7.3.1 e
1.5.7.3.2 da NR 1, será composto,
no mínimo, com as informações contidas nos documentos “Identificação
dos Perigos” e “Avaliação dos Riscos
Ocupacionais”.
A “Identificação dos Perigos”, por sua
vez, pode ser feita, segundo o subi-

COLUNA | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

tem 1.5.4.2.1.2, em duas etapas: o
“Levantamento Preliminar de Perigos”
e a “Identificação dos Perigos”, propriamente dita, mas poderá, também, ser feita em um só documento.
Sugiro que façam essas duas partes
separadas. É imprescindível que estes
documentos contenham, no mínimo,
as seguintes informações: os perigos
identificados; as possíveis lesões ou
agravos à saúde dos trabalhadores
em razão dos perigos identificados; a
indicação das fontes ou circunstâncias
em que esses perigos são gerados; a
descrição de riscos gerados por esses
perigos com a indicação dos grupos de
trabalhadores sujeitos a esses riscos e
as descrições das medidas de prevenção existentes.
Ainda, deverão compor o “Inventário
de Risco” as avaliações quantitativas

e qualitativas dos agentes de riscos
ambientais, em conformidade com a
futura NR 9 (Avaliação e Controle das
Exposições Ocupacionais a Agentes
Físicos, Químicos e Biológicos),
que também entrará em vigor em
03/01/2022. Este “Inventário de
Risco” deverá permanecer atualizado e
seu histórico mantido por, no mínimo,
20 anos, conforme determina o subitem 1.5.7.3.3.1 da NR 1.
Finalmente, o “Inventário de
Risco” deverá conter a “Avaliação
e
Classificação
dos
Riscos
Ocupacionais”. Esse documento será
feito por meio de uma matriz de avaliação de risco, a partir das variáveis
Severidade x Probabilidade (S x P),
de todos os perigos identificados na
fase de “Identificação dos Perigos” e
que não puderam ser evitados durante

Importante: o “Plano de Ação” deve
ser assinado pelo Gestor Principal da
Empresa, ou por quem ele nomear oficialmente.
A figura ao lado mostra-nos a estrutura mínima do PGR.
Em nosso próximo encontro falarei
sobre as particularidades do PGRTR.

aquela etapa.
O segundo documento, que fará parte
do PGR, será o “Plano de Ação”, que
deverá ser elaborado após a fase da
“Avaliação e Classificação dos Riscos
Ocupacionais”, com o objetivo de
estabelecer as medidas mitigadoras
(eliminar ou minimizar) dos perigos
identificados. O subitem 1.5.5.2.1
da NR 1 determina que o “Plano de
Ação” indique todas as medidas de
prevenção que deverão ser implementadas pelo empregador. Importante:
o “Plano de Ação” não é um simples
cronograma. Ele deverá responder, no
mínimo, as seguintes perguntas: “O
que deve ser feito? Por que deve ser
feito? Como deve ser feito? Quando
deve ser feito? Quem será o responsável para cada ação prevista?

INVENTÁRIO DE RISCOS

PGR

[Levantamento Preliminar dos
Perigos (LPP) + Identificação dos
Perigos (PIP) + Aval. Riscos e
outros documentos].
PLANO DE AÇÃO

Até a próxima! •

Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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PARÁ DE MINAS – CAPITAL
DO FRANGO DE CORTE EM
MINAS GERAIS – 1ª PARTE
Situação, em 1971 - Engenheiro Agrônomo. Extensionista da Associação de
Crédito e Assistência Rural (Acar), atualmente Emater-MG, do Escritório de Pará
de Minas. (Aula Inaugural do Curso de Pós-Graduação em “Produção Avícola”, da
Faculdade de Pará de Minas (Fapam), em 8 de setembro de 2021.
• Introdução
 O trabalho foi iniciado, em
1964, pelo médico veterinário José
Alexandre Ferreira – Personalidade
de importância reconhecida, que era
coordenador Regional da ACAR, merecedor de muitas homenagens, inclusive
dando nome ao Auditório da Avimig,
em Belo Horizonte.
 O motivo principal foi a necessidade de ampliar a oferta de proteína
animal – para melhorar a dieta
alimentar e abrir perspectivas de
exportação.
 Muitos produtores de leite e de hortaliças – produtos de longa tradição na
região – foram motivados pelos extensionistas da ACAR.
 Pará de Minas – Vantagens:
Posição geográfica; Proximidade
da produção de milho e de soja;
Proximidade dos centros consumidores.
 Primeiros passos:
Elaboração de Projetos Técnicos;
Implantação/Construção das granjas;
Associativismo dos produtores;
Contato com as principais empresas do ramo;
Treinamento para pequenos avicultores e mão de obra dos galpões;
16
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Realização de eventos, com palestras sobre aspectos técnicos e comerciais.
• Situação da avicultura em Pará
de Minas – 1971
 O trabalho evoluiu e o primeiro
levantamento/perfil da avicultura,
na região de Pará de Minas, foi elaborado, em setembro/1971, pelo
Extensionista Emílio Mouchrek, e
entregue ao secretário de Agricultura,
Dr. Alysson Paolinelli.
 Em outubro/1971, o Dr. Paolinelli
apresentou o trabalho, no Centro
Literário “Pedro Nestor”, com a criação
do “Clube do Galo Paraminense”, que
se reunia em jantares, na Churrascaria
Escanteio.

Emílio Mouchrek
• Presidente da Câmara Técnica-Científica e
Ambiental da Avimig
• Coordenador da Câmara Técnica de
Avicultura do Estado de Minas Gerais
Engenheiro Agrônomo, MS
CREA-MG 10522/D
e-mail: eemfilho@yahoo.com.br

 Perfil da avicultura de corte –
1971
Número de granjas: 84;
Capacidade de alojamento (10
aves/m²): 477.000 aves ou 5.678
frangos/granja, em média;
Idade ao abate: 60-63 dias;
Peso ao abate: 1,7 a 1,8 kg/ave;
Conversão alimentar: 2,5;
Mortalidade: 2%, em média;
Linhagens disponíveis: Peterson;
Indian River; Arbor Acres;
Galpões de 2.000 frangos (25 m
x 8 m);
Engradamento pesado (caibros e
ripas), telhas francesas, lanternim e,

Quadro de produção – 1971
Número de Produtores e Objetivos da Exploração
GRÁFICO
Capacidade Total de Alojamento
548.000 aves
Postura

Corte
497.000

90,70%

51.000

20.000 3,60%

477.000 87,10%

25.000 4,50%

Matrizes

Frangos

Produção

25.000

9,30%
4,50%

Cria / Recria

1.000

0,30%

Matrizes
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| Galpão típico de 25 m x 8 m, com capacidade para 2.000 frangos.

eventualmente, telhas de cimento
amianto;
Comedouros de madeira tipo
“cocho” – pequenos; médios e grandes
Bebedouros – Tipo Calha, localizados, geralmente, no comprimento do
galpão;
Famoso “lanche” de NF-180 (11%
de Furoxona – Marca de Furazolidona),
ministrado entre 30 e 35 dias de idade;
Ração Inicial – até 28-30 dias de
idade;
Ração Final – de 31 até 60-63
dias de idade;
Comprava-se concentrado proteico-vitamínico-mineral e misturava-se
ao milho, nas proporções recomendadas pelo fabricante, para cada tipo de
ração.
 Setor de corte – Estrutura
Incubatório Local (Francap –
Antônio Alves Capanema) – que
abastecia a maior parte das granjas,
produzindo 120.000 pintos/mês, com
plantel de 20.000 matrizes pesadas.
Industria “Marajó” (Antônio
Joaquim Costa e filhos), que produzia moinhos; misturadores e calhas
para bebedouros, de grande aceitação
pela qualidade dos produtos.
Fornecimento de concentrado proteico-vitamínico-mineral, ou de ração
completa, pelas empresas “MINAS
AGRO LTDA.” – cujo gerente era

o Sr. José Maria Salgado – atual
diretor da Avimig; “Cooperativa
Central dos Hortigranjeiros de Minas
Gerais Ltda.”; “Comercial Agrotécnica
Ltda.” e Gabriel Siqueira Lopes –
Representações e Transporte, representantes, respectivamente, das rações
Anhanguera; Purina; Socil e Produtor,
todas com assistência técnica especializada, citando-se, também, os doutores
Nelson Carneiro Baião; Marcílio
Azevedo dos Santos; Nelson
Lúcio; José Maurício Moreira.
 O milho era transportado, em
caminhão, de Pains; Patos de Minas;
Capinópolis e Uberlândia.
 Aspectos Creditícios – Banco do
Brasil (Sr. Dico Cançado – Chefe
da Carteira Agrícola); Minas Caixa
(Gerente - Sr. Paulinho) e Bemge
(Gerente e Avicultor - Sr. Genésio
Varela) – Elaboração, implantação
e assistência técnica de projetos
de custeio e de investimentos
para a avicultura.
 Abate, processamento e
comercialização
 Não existia cooperativa para receber a produção;
 Pequena parte da produção era abatida e processada em Pará de Minas;
 Maior parte abatida em Belo
Horizonte, por estabelecimentos que
tinham programação com as granjas;

 Existiam situações em que pequenos avicultores vendiam seus frangos
para produtores de maior expressão e
estes aos abatedouros;
 Ocasionalmente, por exigência
de mercado, abatedouros do Rio de
Janeiro e de Salvador adquiriam frangos de Pará de Minas;
 De acordo com a empresa “Minas
Agro Ltda.”, em 1971, existiam 03
(três) abatedouros em Divinópolis e 01
(um) em Mateus Leme, que compravam
frangos, ainda em pequena escala;
 Abatedouros de Belo Horizonte:
Pampulha; Frangominas; Cooperativa
Central dos Granjeiros Ltda.; Modelo;
Capacri; Caldeira e Aviário Santo
Antônio.
 Abatedouros em Pará de Minas:
Sociedade Avícola Paraminense –
Soave, com capacidade de abate da
ordem de 4.000 frangos/dia, possuía
câmara fria em Belo Horizonte e com
plano de expansão desde a capacidade de abate até o armazenamento em
câmara fria;
Frangoleto – Inaugurado, recentemente à época (1971), abatendo
1.000 frangos/dia e já com capacidade
para 3.000 frangos/dia.
Atendia a Pará de Minas, Pitangui e
Lagoa da Prata, pretendendo atender
a Salvador-BA.
• Comentários finais
 De acordo com informações da
Empresa “Minas Agro Ltda.” que muito ajudou na elaboração deste trabalho, por intermédio do Sr. José Maria
Salgado – atual diretor da Avimig –
bem como informações dos próprios
avicultores, 70% dos produtores,
isto é, 63 granjas tinham a avicultura COMO ÚNICA, SENÃO A
PRINCIPAL FONTE DE RENDA, EM
1971. •
Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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AVIMIG PARTICIPA DE EVENTOS EM
BOM DESPACHO E PARÁ DE MINAS

A

Avimig participou do lançamento do Projeto de Derivação
do Rio São Francisco para o
Rio Picão, solenidade realizada, em
agosto, no Salão Nobre da Prefeitura
Municipal de Bom Despacho, na região
Centro-Oeste de Minas Gerais. O projeto consiste na captação da água do
Rio São Francisco, que será levada até
a nascente do Rio Picão, contribuindo
para o abastecimento de água aos
moradores de Bom Despacho.
A previsão é que a captação favoreça o
plantio de grãos e hortifrútis, permitindo a irrigação de 10 a 15 mil hectares
de área plantada às margens do curso
d’água, contribuindo para o desenvolvimento da produção e a economia
do município. Com o projeto, Bom
Despacho poderá se tornar grande
município fornecedor de grãos para o
polo suinícola e avícola da região.
A solenidade contou com a presença do
governador de Minas Gerais, Romeu
Zema; da secretária de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais, Ana Maria Soares Valentini; do

prefeito de Bom Despacho, Bertolino
da Costa Neto; dos deputados
federais Domingos Sávio e Diego
Andrade, entre outras autoridades.
Pela Avimig, esteve presente o assessor administrativo, médico veterinário
Gustavo Ribeiro Fonseca.
Na ocasião, foi feita, também, homenagem ao ex-ministro e engenheiro
agrônomo Alysson Paolinelli, que
este ano concorreu ao Prêmio Nobel da
Paz. O ex-ministro foi agraciado com a
medalha “Dr. Hugo Marques Gontijo”,
pelos relevantes serviços prestados ao
município como idealizador do Projeto
de Derivação do Rio São Francisco para
o Rio Picão.
Pará de Minas
Em agosto, o assessor administrativo
Gustavo Fonseca também esteve em
Pará de Minas, onde participou do lançamento do Programa de Fiscalização
Ambiental Preventiva 2021 (FAP),
que tem como objetivo orientar e
instruir os empreendedores sobre as
melhores práticas ambientais, incenMarco Evangelista Imprensa MG

| A apresentação do Projeto de Derivação do Rio São Francisco para o Rio Picão foi feita no
Salão Nobre da Prefeitura de Bom Despacho (MG).
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tivando-os a obter a regularização
ambiental de seus empreendimentos.
O programa foi desenvolvido para
todas as empresas e atividades que
tenham licenciamento ambiental de
competência do município. A apresentação foi feita pelo secretário de
Agronegócio, Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente de Pará de Minas,
José Hermano Oliveira Franco, e
pelo prefeito da cidade, Elias Diniz.
Ainda em Pará de Minas, a Avimig
esteve presente, em setembro, na
inauguração da Sede da Secretaria de
Agronegócio, Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente. Além da Avimig,
representada por Gustavo Fonseca,
o evento contou com a presença da
secretária de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável de
Minas Gerais, Marília Melo; do deputado estadual Inácio Franco; do prefeito da cidade de Pará de Minas, Elias
Diniz; do secretário José Hermano
Oliveira Franco, entre outras autoridades. •
Divulgação Avimig

| Gustavo Fonseca, José Hermano Franco e
Elias Diniz.

ENTIDADES

ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS É
REELEITO PARA NOVO MANDATO NA AVIMIG
Divulgação Avimig

| Assembleia Geral Ordinária (AGO), da Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig).

A

Assembleia Geral Ordinária (AGO), da Associação
dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig), realizada no dia 4 de outubro, na sede da associação,
no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, elegeu,
para um novo mandato, o Conselho Diretor e Conselho
Fiscal da entidade, bem como seus suplentes, atendendo
ao regimento do Estatuto da Avimig. Após a eleição do
Conselho Diretor, foi realizado a eleição para presidente
do conselho, onde o sr. Antônio Carlos Vasconcelos
Costa foi reeleito. A posse dos eleitos, para o biênio
2021-2023, será no dia 4 de dezembro de 2021.
O Conselho Diretor ficou
assim definido: Antônio Carlos
Vasconcelos Costa; Aulus Sávio
Corrêa Assumpção; Carlos Fábio
Nogueira Rivelli; Cláudio Almeida
Faria; e Delcio José dos Santos. Os
Suplentes do Conselho Diretor
são: Cleiton Matiolo; José Magela da
Costa; Luciano Machado Mendonça;
Luiz Alberto Borges; Valter Luiz
Mota Fonseca. Para o Conselho
Fiscal, os eleitos foram: José
Aparecido Ferreira; Marcelo Amaral
Franco e Tarcísio Silva Moreira. Os
Suplentes do Conselho Fiscal
são: Alessandra Cristina Paula Pio;
Daniele Cristine dos Santos Gomes;
João Marcelo Mendes. A Diretoria| Antônio Carlos Vasconcelos.

Executiva é formada pelo sr. José
Maria Salgado e dra. Marília Martha
Ferreira. Gerente Operacional:
Oswaldo Pereira Silva; Suporte
Administrativo: Gustavo Ribeiro
Fonseca e Theresa Cristina P. dos
Santos. Os Diretores Setoriais
são: Geraldo Souza – Indústria e
Processamento de Frangos; Flávio
Ferrão e João Marcelo Mendes –
Produção e Processamento de Ovos;
Marcelo Amaral Franco – Frangos;
Délio Pandolfo – Matrizes; Iracilde
Imaculada Silva Fabel – Insumos;
Nelson de Souza Lopes – Produtos
Veterinários; Antônio de Melo Silva
– Cooperativas; Cleiton Matiolo –
Integração; e Benedito Lemos de
Oliveira – Coturnicultura.
“Agradeço, mais uma vez, a confiança para a condução da Avimig aos
Conselheiros Diretores; Conselheiros
Fiscais; à Diretoria Executiva; equipe de colaboradores da entidade
e, muito especialmente, a todos os
associados desta tão representativa
associação no cenário da produção
avícola de Minas Gerais. Juntos e
participativos seremos fortes”, afirmou o presidente reeleito, Antônio
Carlos Vasconcelos Costa, que está
à frente da presidência do conselho
diretor da Avimig desde 2010.
O atual conselho firma o compromisso com a continuidade dos trabalhos
que vêm sendo realizados em prol da
avicultura mineira e nacional, sempre
disposto a atuar frente aos novos
desafios.
Parabéns aos eleitos!•

Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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ANTÔNIO DE SALVO SUBSTITUIRÁ
ROBERTO SIMÕES NA FAEMG

A

Avimig enviou mensagem de parabéns
ao engenheiro agrônomo e produtor rural
Antônio Pitangui de Salvo, cumprimentando-o pela vitória nas eleições da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Faemg). A associação deseja que todos os desafios, na presidência da entidade, sejam superados
por ele, com maestria, assim como tudo que tem
feito, como vice-presidente.
A Diretoria da Avimig espera que, no decorrer dos
próximos quatro anos, a parceria entre as entidades se fortaleça, ainda mais. A entidade deseja
sucesso, também, a todos os eleitos, que estarão
ao lado do novo presidente, a partir de dezembro.
O mandato do atual presidente, Roberto Simões,
terminará no fim de novembro.
Chapa vitoriosa
Natural de Curvelo e conhecido como Toninho,
Antônio de Salvo é presidente da Câmara Setorial
da Cadeia Produtiva de Carne Bovina, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa);
da Comissão Nacional de Pecuária de Corte, da
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), e do
Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo. “Será
uma honra passar os próximos quatro anos representando este setor que tanto gosto. Precisamos
trabalhar em conjunto e a Faemg está aí para isto.
Vamos caminhar em frente. Somos todos produtores rurais, sindicatos rurais, e vamos trabalhar juntos para defender Minas e o Brasil”, disse Antônio
de Salvo.
Foram eleitos ainda:
Primeiro vice-presidente Secretário:
Weber Bernardes de Andrade
Primeiro vice-presidente de Finanças:
Renato José Laguardia de Oliveira
Segundo vice-presidente Secretário:
Patrick Brauner Resende Silva
Segundo vice-presidente de Finanças:
Thiago Bianchi Silveira. •
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Divulgação Faemg

| Antônio de Salvo.

ENTIDADES
Graziela reis

FUNDESA DEFINE CRITÉRIOS
PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

E

se a doença da “vaca louca”,
noticiada recentemente, não
tivesse sido uma ocorrência atípica, ou seja, tivesse causado catástrofe, com consequências irreparáveis
para o rebanho? E se aparecesse por
aqui casos de influenza aviária, que
devastassem os planteis avícolas? E
se a peste suína africana...? Enfim, por
mais cuidado que se tenha, nenhum
produtor está livre de passar por sustos como esses, especialmente com a
criação de espécies tão sensíveis, como
a de aves.
É por isso que a Avimig, juntamente com outras entidades, integra o
Fundo de Defesa Sanitária do Estado
de Minas Gerais (Fundesa-MG), criado
para atuar no combate e prevenção de
doenças animais, oferecendo indenizações em caso de emergências determinadas pelas autoridades sanitárias.
A entidade apoia e incentiva todos
os produtores, indústrias e cooperativas mineiras a contribuírem com o
Fundesa-MG, essencial em casos de
gravidade, uma vez que a burocracia
do governo não garante a agilidade de
atendimento, necessária em episódios
sanitários.
Criado há cerca de três anos, o Fundesa-

MG está na fase de implementação,
quando, após a fase de carência, os
critérios para a utilização dos recursos
são definidos e aprovados por um conselho. “Estamos indo bem, apesar de a
adesão de alguns setores estar abaixo
de nossa expectativa. Algumas cadeias
produtivas estão com excelente adesão, como a de aves e a do gado de
leite. No entanto, a de gado de corte e
a de suínos, que poderiam ter melhor
recolhimento, estão muito aquém das
nossas expectativas”, disse o superintendente técnico da Federação da
Agricultura e Pecuária de Minas Gerais
(Faemg), Altino Rodrigues Neto.
Segundo ele, o Fundesa-MG está
dividido em três partes: Aves, Suínos
e Bovinos, estando o montante do
recolhimento distribuído da seguinte maneira: Aves – R$ 3,8 milhões;
Suínos – R$ 1,2 milhão, e Bovinos –
R$ 7 milhões, sendo que nesse, grande
parte dos recursos levantados são provenientes de leilões, da indústria e produtores de leite, e que, apenas, cerca
de R$ 1,5 milhão, foram recolhidos da
pecuária de corte. “A arrecadação da
avicultura está condizente com a produção; a de suínos deveria estar entre
R$ 3 a R$ 4 milhões e a de bovinos,

Um seguro inédito no mundo
O primeiro seguro de pecuária contra a
febre aftosa do mundo foi assinado, recentemente, na Federação da Agricultura do
Rio Grande do Sul (Farsul). O cálculo para
o valor do seguro gaúcho levou em conta
fatores como o georreferenciamento de
propriedades e a qualidade do trabalho de

defesa agropecuária realizado no estado. O
presidente do Fundo de Desenvolvimento
e Defesa Sanitária Animal (Fundesa - RS),
Rogério Kerber, falou sobre as mudanças de cenário, desde 2001, quando houve
o último foco no estado. "É uma condição
totalmente diferente que temos hoje, com
um serviço veterinário oficial preparado

| Altino Rodrigues.

só da pecuária de corte poderia estar
em R$ 7 milhões. A nossa defasagem
é muito grande em função dos suínos
e bovinos de corte”, explicou Altino
Neto.
Campanha
Para fazer com que as informações
sobre o Fundesa-MG e sua importância cheguem a maior número de produtores, o Sistema Faemg/Senar/Inaes/
Sindicatos lançou uma campanha que
inclui, além da divulgação em várias
mídias, o contato com as entidades
para que coloquem profissionais em
visita presencial a produtores que
ainda não fizeram a adesão. A Avimig
apoia a campanha e amplia a divulgação sobre a importância do Fundesa-MG.
Para adesão ou mais informações:
http://www.faemg.org.br/programas/fundesa-mg
e estrutura para um rápido diagnóstico
e ação para a contenção de eventuais
focos". O valor do prêmio - que o Fundesa
- RS pagará, anualmente, à seguradora
Fairfax é de R$ 3,98 milhões. Já a franquia
é de R$ 15 milhões. O valor segurado, além
da franquia, é de R$ 300 milhões de reais.
Fonte: Farsul •
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CAPACITAÇÃO

FAPAM LANÇA CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO AVÍCOLA
pixabay.com

A

Faculdade de Pará de Minas
(Fapam) realizou, em setembro, o lançamento do curso de
Pós-graduação em Produção Avícola,
por meio de aula inaugural, que contou com o apoio da Avimig. Foram
dois dias de encontros. No dia 08.09,
foram ministradas duas palestras: uma
pelo presidente do Conselho TécnicoCientifico e Ambiental da Avimig,
engenheiro agrônomo Emílio Elias
Mouchrek Filho, e outra pela diretora
executiva da Avimig, a médica veterinária Marília Martha Ferreira. No dia
09.09, as palestras foram proferidas
pelo médico veterinário e mestre em
Zootecnia (Ufla), Benedito Lemos de
Oliveira, e pelo zootecnista e professor
da Ufla, Antônio Gilberto Bertechini.
De acordo com a Fapam, o objetivo do
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curso de Pós-graduação em Produção
Avícola é proporcionar o desenvolvimento da capacidade crítica e de
compreensão dos aspectos técnicos,
sanitários e científicos da produção na
atividade ao longo do tempo, gerando melhoria no sistema produtivo e
de gestão, a fim de criar novas fontes
para o aprimoramento da qualificação
profissional e pessoal. O curso possui
estrutura curricular, que engloba todos
os processos da área avícola.
Além de oferecer conteúdo técnico
sobre a criação de aves e as conformidades necessárias da atividade, a
especialização conta, também, com
conteúdo aprofundado sobre o mercado, gestão estratégica e financeira
de granjas avícolas; coordenação de
pessoas e processos, garantindo a for-

mação de profissional com ‘visão 360
graus’, para se destacar no mercado,
inclusive empreender o seu próprio
negócio.
A Pós-graduação em Produção Avícola
é direcionada, especialmente, a profissionais como engenheiros agrônomos;
zootecnistas; médicos veterinários;
administradores e empresários do
agronegócio. As disciplinas do curso
foram distribuídas de modo a permitir que o aluno se prepare para atuar
com excelência nas áreas da avicultura industrial; gestão de operações
e logística; necessidades nutricionais
e manejo nutricional, além de abordar conhecimentos específicos sobre
programas de controle de qualidade e
certificações. As aulas serão no sistema
virtual, através da plataforma Fapam
Virtual, com a possibilidade de encontros presenciais.
Para saber mais sobre o novo curso,
assista na íntegra a aula inaugural:
youtube.com/fapamtv. Outras informações pelo portal fapam.edu.br/
pos ou telefone ou WhatsApp (37)
3237.2023. •
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COLUNA DO ASSOCIADO

ANDRÉ RODRIGUES
DA PAIXÃO
Arquivo pessoal

“

A Avimig, pra mim, representa muita coisa. Todo
o conhecimento avícola que tenho, foi através da
associação, onde nos associamos há 10 anos.
Aprendi muito com dra. Marília e o Antônio Carlos,
esse sempre nos auxiliando com sua experiência de
gestão, e a eles agradeço por isso. Acho importante
que todos os granjeiros sejam associados a Avimig,
para que tenhamos força em conjunto. Sempre fui
defensor da entidade, fazendo reuniões fora, para
levar o pessoal para dentro da Avimig, pois sei que
só por meio da associação poderemos alavancar,
ainda mais, a avicultura. Espero que mais avicultores se associem, para que a entidade tenha, ainda,
mais força e possamos, por exemplo, fazer compras
conjuntas. O pequeno produtor é muito carente,
especialmente com relação à legislação no setor de
ovos. Existe produtor que não tem nem classificadora, o que me preocupa. Precisamos ter mais associados de postura para que, cada vez mais, a Avimig
seja representativa no setor. Percebo que o pessoal
do frango é mais unido, o que ainda não acontece
com o de postura. Sobre os eventos da Avimig, estamos sempre presentes e ressalto a importância da
participação de todos os avicultores. •
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“

| André Rodrigues da Paixão
Sócio-proprietário da Granja Meu Xodó.
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LEGISLAÇÃO

AUTOCONTROLE NA
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
BENEFICIARÁ SETOR AVÍCOLA
Divulgação Avimig

| O deputado Domingos Sávio apresentou o texto do PL à Diretoria da Avimig.

A

modernização da legislação
de defesa sanitária agropecuária está sendo debatida na
Câmara dos Deputados, em Brasília,
com a expectativa de desburocratizar
e facilitar os processos de fiscalização e controle da produção de insumos e alimentos de origem animal,
a partir do autocontrole dos agentes
privados e a implantação de programas de incentivo à conformidade em
Defesa Agropecuária. Esses e outros
avanços estão previstos no Projeto
de Lei 1293/2021, apresentado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e relatado pelo
deputado Federal por Minas Gerais,
Domingos Sávio.
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O texto do PL foi levado pelo deputado ao presidente da Avimig, Antônio
Carlos Vasconcelos, e representantes de frigoríficos com atuação em
Minas, em encontro realizado, na sede
da associação, em Belo Horizonte.
Mais autonomia
Defensor do agronegócio no Congresso
Nacional e vice-presidente da Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA),
Domingos Sávio destaca que as
mudanças previstas pelo PL dão maior
autonomia aos fabricantes de produtos
agropecuários e aperfeiçoam os processos industriais, em todas as cadeias
do agro, ao estabelecer que o controle
sobre os processos de produção passa

a ser obrigatoriedade de quem produz,
assim como a apresentação dos registros de controle de forma informatizada e auditável, sujeita à fiscalização do
Estado.
“O autocontrole não é autorregulação.
Estamos estabelecendo mais clareza,
mais liberdade e menos amarras para
quem produz, ao mesmo tempo em
que propomos diminuir o intervencionismo excessivo do poder público nas
indústrias, que, por vezes, transforma
os servidores do Ministério em prepostos das empresas fiscalizadas”, destacou o deputado, que também é médico
veterinário.
A qualidade dos insumos e produtos de origem animal também têm

LEGISLAÇÃO

“O AUTOCONTROLE NÃO É AUTORREGULAÇÃO. ESTAMOS
ESTABELECENDO MAIS CLAREZA, MAIS LIBERDADE E MENOS
AMARRAS PARA QUEM PRODUZ” – DOMINGOS SÁVIO
destaque no texto. De acordo com o
relator, estão descartados retrocessos
com a adoção do autocontrole ou risco sanitário para os consumidores. “A
indústria estará livre para implantar
os próprios programas de controle de
qualidade, mas a regulação continua
sendo exercida 100% pelo Estado, que
vai estabelecer o padrão mínimo de
qualidade que o produto precisa atender e dar liberdade para inovação”,
explicou.
O poder público, por sua vez, poderá
atingir maior eficiência no desempenho das funções de fiscalização e

direcionar as ações de controle às atividades de maior risco.
Agro mais forte
A reformulação da atual legislação
é considerada anseio do setor produtivo. As alterações propostas, pelo
PL 1293/21, reestruturam o entendimento jurídico sobre o controle
da produção para atender às novas
demandas, permitindo a expansão do
agro e os avanços na exportação de
commodities agropecuárias, diante da
incompatibilidade do poder público
em acompanhar a evolução do setor,

em um cenário que pode precarizar a
fiscalização.
“O dinamismo que buscamos para
incentivar, ainda mais, o crescimento
do agro vem no exemplo da avicultura. Hoje, o Brasil é consolidado o
maior exportador de frango do mundo.
Queremos esse resultado em outros
setores do agronegócio. Por isso,
não podemos mais permitir a relação
quase que de intervenção do Estado,
centralizando todos os processos. Se
queremos ser competitivos, temos de
propor mais agilidade e diminuir custos”, afirmou Domingos Sávio. •
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CAPA

TECNOLOGIA, NUTRIÇÃO E MANEJO PARA
CONFORTO E BEM-ESTAR DAS AVES
Sergio Amzalak

| Galpão de frangos de corte.

O

bem-estar animal é um tema
que tem ganhado força nos
últimos anos, especialmente
porque é crescente a preocupação
por produção de alimentos, aliada à
pressão para se alcançar altos níveis
de resultados, com menores custos.
Em agosto, entrou em vigor a Portaria
nº 365, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que
instituiu o “Regulamento Técnico de
Manejo Pré-abate e Abate Humanitário
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e os métodos de insensibilização autorizados no abate”.
A portaria impõe obrigações aos
estabelecimentos que realizam abates, para consumo humano ou outras
finalidades comerciais, e vale para
todos os estabelecimentos de abate
do Brasil, independentemente se o frigorífico tem inspeção federal, estadual
ou municipal. Os estabelecimentos
registrados, junto a órgão federal, têm
um ano para se adequar. Já para os

registrados, junto a órgãos estaduais
ou municipais, o prazo para entrar em
conformidade é de dois anos.
O objetivo da portaria é fazer com que
todo o processo de abate ocorra em
ritmo, o mais natural possível para os
animais; sem sobressaltos; barreiras
físicas; lesões ou agressões; evitando
dor; agonia ou sofrimento desnecessários, independentemente da espécie;
sexo; idade ou porte. Vale destacar
que, com a entrada em vigor do tex-

CAPA

Divulgação Granja Diamante

| Granja Diamante.

to, todo estabelecimento de abate
deve designar um responsável pelo
bem-estar animal, em sua unidade industrial. A inclusão do transporte no pré-abate, é outra determinação,
já que, antes, a atenção ao bem-estar
animal estava regulamentada, apenas,
a partir do desembarque dos animais
no frigorífico.
Outro ponto da portaria é a capacitação dos trabalhadores. Para assegurar que todas as ações corram bem e
de acordo com os requisitos, a portaria
determina que “o estabelecimento de
abate deve assegurar que todos operadores, envolvidos no manejo pré-abate
e abate, inclusive os motoristas dos
veículos transportadores de animais,
sejam capacitados nos aspectos de
bem-estar dos animais de abate”.

e manejo para se garantir, além da
sanidade e bem-estar das aves, maior
rentabilidade.
A cada ano sobem os números da
produção de carne de frango e ovos
e aumenta a pressão para atendimento à forte demanda por alimentos no
país. Segundo dados da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a
produção brasileira de carne de frango
cresceu 4,5%, em 2020, no comparativo com o ano anterior, fechando com
volume total de 13,845 milhões de
toneladas. Com relação à produção de
ovos, nos últimos 5 anos, o país passou
de 39 bilhões de ovos para 53 bilhões,
ressaltando, ainda, que o consumo de
ovos aumentou de 191 para 251 ovos
per capta no país, de acordo com a
ABPA.

Avicultura antecipa
Na avicultura, a maioria das empresas
já cumpre o que está sendo determinado pela Portaria nº 365 e outras já
estão no processo de adaptação. Nos
últimos anos, foram muitos os investimentos do setor para integrar tecnologia; genética; padrões científicos de
saúde; conforto; segurança; nutrição

Granja Diamante
Aliado ao aumento da produção está o
aumento dos custos, resultado da subida dos preços da nutrição, da energia
elétrica, das embalagens... Mas é preciso ressaltar que todo investimento
no bem-estar das aves compensa, pois
elas se tornam muito mais produtivas
quando são bem tratadas.

“DEVEMOS SEMPRE
LEMBRAR QUE É POSSÍVEL
TER CRIAÇÃO DE AVES
EM GAIOLAS, SEGUINDO
TODAS AS NORMAS DE
BEM-ESTAR ANIMAL;
DENSIDADE CORRETA;
CONFORTO; CONDIÇÕES
IDEAIS DE AMBIÊNCIA E
NUTRIÇÃO”.
JOSIMAR PAIVA
GRANJA DIAMANTE
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É o que reconhece o gerente de
Produção da Granja Diamante,
Josimar Queiroz dos Santos Paiva.
Segundo ele, a granja investiu em
galpões com sistema automatizado,
para garantir melhor qualidade na
produção. “Temos o controle de tudo.
Sabemos quanto a ave consome, quanto ela bebe de água; qual a ambiência
que está sendo fornecida para as aves;
qual o nível de amônia que está no
galpão, naquele momento, o nível de
CO²; qual a temperatura; a umidade; a
intensidade de luz fornecida; quantos
exaustores estão ligados, qual o nível
de ventilação... E tudo isso on-line,
todo o tempo. Temos o controle total
dos nossos aviários, na palma da mão,
permitindo, assim, o monitoramento,
alterações e correção de desvios em
tempo real”, detalhou.
Josimar Paiva garante que essas medidas proporcionam para as aves uma
“ambiência espetacular, manejo bem
controlado, qualidade de ovo excelente, nível de sanidade controlado para
os planteis, ou seja, o bem-estar ideal”.
De acordo com ele, dessa forma, as
aves respondem melhor ao potencial
genético que elas têm, retornando com
melhores resultados, principalmente
em produtividade e sanidade.
“Devemos sempre lembrar que é possível ter criação de aves em gaiolas,
seguindo todas as normas de bem-estar animal, densidade correta, conforto, condições ideais de ambiência e
nutrição. Como eu sempre aprendi na
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avicultura, as aves respondem exatamente ao que fornecemos para elas: se
você quer bons resultados, forneça boa
estrutura, bom manejo e bem-estar”,
ressaltou o gerente de Produção.
No entanto, ele acredita que as indústrias avícolas precisam evoluir ainda
mais. “Temos de aprender que não é
produzir a qualquer custo. O setor tem
de sair do comodismo e perder alguns
paradigmas antigos, que ainda estão
enraizados na memória de muitos”.
Josimar Paiva ressalta que a tecnologia
é a grande aliada do setor produtivo, e
que ter o profissional certo, para lidar
com ela, garantirá maior bem-estar
para as aves. “Com toda certeza, colheremos estes frutos de investimentos no
bem-estar animal em nossa indústria,
pois os equipamentos também facilitam o trabalho do dia-a-dia, otimizam
a mão de obra e diminuem os nossos
custos de produção”, enfatizou.
Cobb-Vantress
Para o gerente de Laboratório e BemEstar Animal da Cobb-Vantress na
América do Sul, Márcio Gereti, a tecnologia desenvolvida para o bem-estar das aves ajuda em controles mais
específicos e precisos. Como exemplo,
ele destacou que se pode ter controle de temperatura e qualidade do ar,
entre outros, que podem ser feitos
de maneira automática, facilitando e
desafogando o contingente humano
para outras tarefas. “Até mesmo o uso
de câmeras de vídeo para visualizar o

Divulgação Cobb-Vantress

“BEM-ESTAR ANIMAL NÃO É
ALGO NECESSARIAMENTE
TECNOLÓGICO OU CARO
DE SE IMPLEMENTAR,
MAS REQUER TEMPO,
EMPENHO E DEDICAÇÃO
DE TODOS NA EMPRESA”
MÁRCIO GERETI
COBB-VANTRESS

CAPA

Sérgio Amzalak

| Galpão de aves de postura.

comportamento das aves e qualquer
anomalia que possa estar acontecendo”, destacou.
Segundo ele, o uso de tecnologia tem
ajudado, também, nos incubatórios,
em temas que antes eram tidos como
polêmicos ou tabus, como é o tratamento de bico, que, atualmente, pode
ser feito com feixes de infravermelho,
diminuindo a possibilidade de lesões,
que podem acontecer com os cortes
mecânicos. “Há muita tecnologia sendo desenvolvida visando ao bem-estar
animal e, ainda que não seja a realidade de toda a indústria, será mais
acessível em futuro próximo”, acredita
Márcio Gereti.
São muitos os investimentos para que
as aves se mantenham confortáveis e

bem alojadas. Mas ainda faltam alguns
pontos, que precisam ser explorados.
Para o gerente da Cobb-Vantress,
o que precisa são empresas que,
antes de começarem suas atividades,
tenham bom plano e políticas e regras
bem estabelecidas sobre esse tema.
“Bem-estar animal não é algo necessariamente tecnológico ou caro de se
implementar, mas requer tempo, empenho e dedicação de todos na empresa.
Tudo começa com algo bem descrito
e aprovado pela alta diretoria para,
então, começar a fazer parte da cultura
da empresa. Esta seria a empresa do
futuro: aquela que se preocupa com o
bem-estar das aves e demonstra isso
com programa bem desenhado”, disse
ele.

Márcio Gereti completou: “O mais
importante a se dizer é que bem-estar
animal deve fazer parte da cultura da
empresa, isto é, ser feito desde o mais
alto diretor até o cargo mais básico,
todos devem ter esse tema como algo
do cotidiano e base da empresa. Só
assim o bem-estar será melhor difundido, seguido e mantido de maneira que
seja realidade da empresa”.
Leia a Portaria 395 na íntegra:
https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/portaria-n-365-de-16-de-julho-de-2021-334038845 •
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A Associação Avícola de Pernambuco (Avipe) fez bela homenagem a Alysson Paolinelli, como reconhecimento pela indicação do
ex-ministro da Agricultura a uma das maiores honrarias mundiais,
o Prêmio Nobel da Paz 2021. A associação produziu campanha
publicitária e criou o troféu “Alysson Paolinelli – Quem produz
alimento, alimenta a paz”, que será entregue às personalidades
que se destacam e colaboram com o agronegócio brasileiro. A
Avimig parabeniza a Avipe pela iniciativa •
Informações: Avipe

MAIS MILHO

MAIS SOJA

Os estoques, destinados para a venda de milho aos
pequenos criadores de animais de todo o país, contarão com aporte de até 200 mil toneladas do cereal.
A compra será realizada pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) e o produto será disponibilizado para os produtores por meio do Programa de
Venda em Balcão (ProVB). A aquisição do milho foi
autorizada por Medida Provisória (MP). A Conab irá
propor o limite máximo de compra por criador e o
preço de venda do milho por estado ou região, que
terá como base o preço de mercado. Também, cabe à
Companhia dimensionar a demanda de milho e realizar leilões públicos de compra ou remoção de estoque
de milho. •

A cultura da soja, que cresce em todo o país, também
vem ganhando espaço em Minas Gerais. No município de Abaeté, na região Centro-Oeste, a produção de
soja recebeu, na safra 2020/2021, forte estímulo com
um projeto de cooperação técnica entre a Embrapa
e Sicoob Credioeste, tendo o apoio da Emater-MG e
da Cooperabaeté. A iniciativa pretende levar as novas
tecnologias de plantio da oleaginosa para agricultores de pequenas e grandes propriedades. “Embora
alguns produtores já cultivem o grão com irrigação,
o município não tem tradição de plantio da soja. A
intenção do projeto é mostrar a viabilidade da cultura na região, aumentando a renda dos produtores”,
explica o extensionista da Emater-MG, Fernando
César Couto. •

Fonte: Conab

Fonte: Emater-MG
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Guarim de Lorena - AEB

O agronegócio estima novo recorde para exportação
em 2021. As vendas externas apontam para R$ 105
bilhões neste ano, acima do resultado do ano passado,
de US$ 101 bilhões, conforme projeção da Associação
de Comércio Exterior do Brasil (AEB). A soja em grão
permanece como carro-chefe do agronegócio, com previsão de exportação entre 85 milhões e 87 milhões de
toneladas, equivalentes a cerca de US$ 38 bilhões, valor
mais elevado que os US$ 28,6 bilhões do ano passado,
e 82,9 milhões de toneladas. Apesar de positivo para o
setor, o cenário acena para mudanças relevantes. “A soja
será o segundo maior item exportado. Tudo indica que o
minério voltará a ser o principal, em 2021, por causa do
aumento dos preços”, disse o presidente da AEB, José
| José Augusto de Castro.

Augusto de Castro. •
Informações: Valor Econômico

RESULTADO SINDIRAÇÕES
O Sindicato Nacional da Indústria
de Alimentação Animal (Sindirações)
estima que, no primeiro semestre de 2021, a produção nacional
seja de 39 milhões de toneladas,
crescimento de 5,2% em relação
ao mesmo período de 2020. O
sindicato informou que a indústria
brasileira de alimentação animal
manteve o desempenho, apesar dos
desafios impostos pelo efeito dos
fatores climáticos extremos (estiagem e geadas), pela alta do dólar
no ambiente doméstico e os altos

preços do milho e da soja. Sobre a
Resolução Normativa da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança/
CTNBio, que autorizou a importação
de milho geneticamente modificado
dos Estados Unidos, o Sindirações
divulgou que a iniciativa ainda não

surtiu efeito na prática, que o setor
continua demandando desoneração
dos impostos, ainda incidentes, no
desembaraço aduaneiro e no transporte/comercialização do cereal. •
Fonte: Sindirações
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AVELÂNDIA AMPLIA CAPACIDADE DE
PRODUÇÃO COM NOVOS INVESTIMENTOS
Divulgaçao Avelândia

Nova Era; Bom Jesus do Amparo;
Ferros e Santa Maria de Itabira.
Além do abatedouro, a Avelândia
mantém a criação de pintinhos de um
dia, na Fazenda Ponte dos Machados,
localizada em Bom Jesus do Amparo,
cerca de 40 km de Itabira. No centro
da cidade, a empresa é muito conhecida por sua tradicional loja, que vende
frangos no varejo.
“O abate de frangos conta com tecnologia avançada de congelamento,
realizada dentro das próprias fábricas,
garantindo que todos os requisitos de
qualidade e controle higiênico-sanitário sejam seguidos à risca. É um métoArquivo pessoal

A

Avelândia acaba de fazer grande investimento. A empresa,
fundada em 1973, que tem
como principal negócio a produção; o
abate/processamento e o comércio de
frangos resfriados, mudou sua planta
frigorífica, que há quase 50 anos funcionou no centro de Itabira, interior de
Minas Gerais, para o Distrito Industrial
da cidade. No novo local, a empresa
tem capacidade para abate de, 10 mil
frangos por dia. Atualmente, a produção é de 4 mil frangos por dia.
Toda a produção é vendida na cidade
de Itabira e nas cidades vizinhas, entre
elas Santa Bárbara; Barão de Cocais;
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| Ivart Fonseca.

Divulgaçao Avelândia

do de congelamento, que prolonga
a conservação do frango e preserva
suas características nutricionais por
mais tempo”, informou o fundador e
hoje conselheiro da Avelândia, Ivart
Fonseca.
Todo o trabalho é realizado por cerca de
50 funcionários, sendo 25 trabalhando
na fazenda. “Somos uma empresa
familiar. Valorizamos os funcionários.
Alguns estão conosco há cerca de
30, 40 anos. Também, prezamos pela
honestidade em primeiro lugar. Temos
muita preocupação pela qualidade de
alguns produtos que não são congelados. Transparência com público interno
e externo, sempre. Tenho muito amor
por nossa empresa e orgulho por tudo
que já foi conquistado. Somos muito
bem reconhecidos pela população itabirana, nestes 50 anos de trabalho”,
disse Ivart Fonseca. •

MAIOR PRODUTIVIDADE E
OVOS DE EXCELENTE QUALIDADE.

Rações e concentrados 100% naturais
Núcleo sem antimicrobianos promotores de crescimento
Os produtos da linha ProNatura contêm aditivos naturais de alto desempenho,
microminerais orgânicos e conservantes naturais que asseguram o aproveitamento
máximo da dieta, favorecem a saúde e a função imunológica, reduzem
a contaminação ambiental e aumentam a produtividade.
Conheça, escolha o que melhor atende às suas necessidades e surpreenda-se
com os resultados na produção e na sua lucratividade.

www.guabisaboretradicao.com.br
Julhoe eOutubro
Agosto 2021 | AVIMIG
Setembro
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CADE APROVA AQUISIÇÃO E
PIF PAF MANTERÁ MARCA UNIAVES
Divulgação Pif Paf.

| Planta Uniaves, em Castelo, no Espírito Santo.

A

Superintendência-Geral
do
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
aprovou, sem restrições, a aquisição de 100% do capital social da
Companhia de Alimentos Uniaves pela
Pif Paf - nome fantasia da empresa Rio
Branco Alimentos (RBA), também dona
das marcas Fricasa; Club V; Ladelli
e Flip, dentre outras. A decisão já foi
publicada no Diário Oficial da União
(DOU). Com a nova aquisição, a RBA
dará continuidade à execução de seu
plano estratégico de crescimento sustentável, ampliando a capacidade de
processamento de aves e promovendo
a expansão acelerada de suas atividades, no Brasil e no exterior.
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Por meio de nota, a empresa informou
que a marca Uniaves será mantida,
integrando o portfólio de marcas da
RBA. A expectativa é ampliar a produção em cerca de 30%.
Uniaves
Com quase 12 anos de mercado, a
Uniaves, sediada em Castelo, é a maior
produtora de frangos do Espírito Santo
e uma das maiores indústrias do estado capixaba. Possui modernas instalações, marca reconhecida e quadro de
colaboradores resilientes e altamente
comprometidos com a história da
organização. A empresa disponibiliza
cerca de 80 produtos, em diferentes
linhas, comercializados no varejo tradi-

cional e no food service, além de serem
exportados para diversos países. Sob a
gestão da Pif Paf, o funcionamento da
empresa será normalmente mantido.
Pif Paf
Uma das principais empresas de alimentos do Brasil, a Pif Paf atua, há 53
anos, nas cadeias de produção de aves
e suínos. Seu mix de produtos contempla mais de 900 itens, entre carnes;
pescados; embutidos; massas; pães
de queijo, alimentos à base de plantas, entre outros. Com a conclusão do
negócio, a Pif Paf vai fortalecer, ainda
mais, sua presença nos mercados do
Brasil e do mundo. •
Informações: Pif Paf e Avisite

NUTRIÇÃO

PROJETO MAIS GRÃOS APOIA
PRODUTORES NO CENTRO-OESTE MINEIRO
Divulgação Avivar

| Os convidados conheceram a estrutura do Centro de Recepção e Armazenagem de Grãos, da Avivar Alimentos.

C

om a presença de produtores,
representantes dos sindicatos
rurais, empresas parceiras e entidades, ente elas a Avimig, o "Projeto
Mais Grãos - Cresce Centro-oeste de
Minas Gerais" foi apresentado em
evento no formato híbrido, realizado, em agosto, na matriz da Avivar
Alimentos, em São Sebastião do
Oeste (MG). A iniciativa da Regional
Centro-oeste do Sebrae Minas apoia,
diversifica e impulsiona o agronegócio
da região, estimulando os produtores
rurais a conhecerem novas possibilidades de investimento.
A abertura do encontro contou com
a participação do presidente da

Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA), Ricardo Santin, que
destacou a importância da iniciativa
como “forma de reforçar uma cadeia
de suprimentos sustentável para o
setor”. Além das palestras sobre o
incentivo e viabilidade do negócio para
o produtor, possibilidades de linha crédito no setor e as tendências mercadológicas da produção de milho e soja, os
convidados conheceram a estrutura do
Centro de Recepção e Armazenagem
de Grãos, da Avivar, que tem capacidade de absorver a produção de milho,
sorgo e soja na região.
“O agronegócio brasileiro é referência
na economia do país e a Avivar forta-

lece, ainda mais, o setor com projetos
como esse, que traz oportunidade
de renda, emprego e valorização da
região Centro-oeste de Minas”, disse
o diretor de Suprimentos da Avivar,
Eliênio Costa.
Além da Avimig, o evento contou
com o apoio do Banco do Brasil;
Sebrae; Senar Brasil; Embrapa; Bolsa
de Terras; Asemg; Faemg; sindicatos
rurais de Divinópolis, Carmo da Mata,
Itapecerica e Carmo do Cajuru; Grupo
Novo Oeste e Rede Agrinova. •
Informações: Avivar
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SAÚDE ÚNICA:

CONCEITO E IMPORTÂNCIA
Gustavo Ribeiro
Fonseca
• Médico Veterinário
CRMV-MG 17.145
• Assessor Administrativo da Avimig

Divulgação CFMV

O

termo Saúde Única, do inglês
One Health, vem ganhando,
cada vez mais, espaço nas discussões ligadas à saúde e epidemiologia. Segundo o Centro de Controle
e Prevenção de Doenças (CDC), nos
Estados Unidos, o conceito de Saúde
Única é: “Uma abordagem colaborativa, multissetorial e transdisciplinar,
trabalhando nos níveis local, regional, nacional e global, com o objetivo de alcançar resultados de saúde
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ideais, reconhecendo a interconexão
entre pessoas, animais, plantas e seu
ambiente compartilhado.” Dessa forma, podemos entender que a Saúde
Única é o equilíbrio entre meio ambiente, saúde animal e a saúde humana. O
olhar amplo para todo esse ecossistema é fundamental, para garantir níveis
excelentes de saúde e prevenir doenças, por meio da ação integrada entre
os profissionais envolvidos.
Humanos e animais, cada vez mais,

passam a conviver de maneira mais
próxima, sejam esses animais de estimação, pecuária ou selvagem. Devido
a tamanho contato, é importante nos
atentarmos para as zoonoses que
possam surgir. Vivemos em um mundo
conectado, com população crescente e se expandindo para novas áreas
geográficas. Como resultado, vamos
ter maior contato entre humanos e
animais selvagens, o que enseja maior
oportunidade para que novas doenças
possam surgir, fazendo-se necessário
aplicar, efetivamente, o conceito de
Saúde Única, para proteger as pessoas,
animais e, naturalmente, a economia,
uma vez que determinadas doenças
causam impactos econômicos monstruosos aos países atingidos.
Como as doenças zoonóticas podem
surgir, devido a vários fatores diferentes, a Saúde Única sugere que medidas de prevenção e mitigação de risco
sejam aplicadas em colaboração com
diversas áreas profissionais, realizando
vigilância; planejando atividades de
resposta sanitária e criando estratégias
de prevenção de doenças, para que se
reduza a contaminação e mortes em
pessoas e animais. •

SUSTENTABILIDADE

PATENSE: UNIÃO ENTRE
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Divulgação Patense

| Clênio Gonçalves.

| Biofiltro.

| Unidade Tanguá.

om mais de 50 anos de história,
a Patense, indústria que atua
em um segmento conhecido
como reciclagem animal, mantém seus
investimentos em melhorias, buscando
otimizar o desenvolvimento de seus
processos, bem como de seus controles ambientais. Assim, mais uma vez,
a empresa buscou a inovação. Através
da adoção de um sistema de biofiltro, a
Patense consegue minimizar os odores
característicos de sua atividade produtiva. O seu sistema de tratamento
atmosférico busca reduzir as partículas odoríferas do processo industrial,
diminuindo, significativamente, a percepção do cheiro e de possíveis incômodos.
Em sua atividade, a Patense utiliza,
como insumos, partes geralmente rejeitadas pela indústria frigorífica, como
vísceras, penas, ossos e até o sangue,
considerados subprodutos animais. O
processamento desse tipo de material
tem, entre seus principais resultados,
a farinha - usada como ingrediente
de ração para frangos, suínos e peixes.
Outro produto é o sebo, fornecido para

a indústria de alimentos; química; farmacêutica e, até, para biodiesel.

radores e comunidades da região, bem
como edificamos estações de tratamento e realizamos reflorestamentos.
Outro mecanismo de destaque da
empresa é o uso da fertirrigação,
processo que consiste em reutilizar
o líquido residuário, resultando em
adubo rico em nutrientes orgânicos e
químicos”, revelou o diretor presidente
do Grupo Patense, Clênio Antônio
Gonçalves.
De acordo com ele, o investimento em
tecnologias de ponta permitiu a utilização da cogeração de energia, projeto que visa a autossuficiência energética da Patense e a disponibilização
dos excedentes no Sistema Interligado
Nacional (SIN). “Pensando em mais
uma forma de reaproveitamento, o
modelo de cogeração produz eletricidade, por meio do processamento da
biomassa gerada nas fábricas através
de um sistema de turbinas e geradores. Essa estratégia possibilita que juntemos preservação e autossuficiência,
minimizando descartes”, explicou ele.•

C

Funcionamento do sistema
O sistema, já implantado nas unidades
de Patos de Minas (MG), Tanguá (RJ)
e Adamantina (SP), é composto por
um pré-lavador, que tem como função
umidificar e reduzir a temperatura dos
gases. Em seguida, esses gases são
direcionados ao sistema de biofiltro,
composto, exclusivamente, por biomassa, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento químico. Nessa etapa, ocorre a
absorção das partículas odoríferas. Na
última fase, esses gases passam por
um pós-lavador, para o polimento final.
O resultado, de todo o processo, é avaliado como muito positivo. Segundo a
Patense, a percepção de melhoria nas
áreas onde os projetos foram implantados, foi significativa, conforme registrado até, mesmo, pelos moradores do
entorno.
“Nossa promoção à sustentabilidade,
vai além do reaproveitamento dos
restos de animais. Promovemos ações
coletivas de reciclagem, entre colabo-
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MERCADO DE GRÃOS

MILHO TEM QUEDA E SOJA BATE RECORDE
NO ÚLTIMO LEVANTAMENTO DA SAFRA 2020-2021

A

Companhia
Nacional
de
Abastecimento (Conab), no
12º Levantamento da Safra de
Grãos 2020-2021, último levantamento para esta safra, confirmou redução
nos volumes de produção de grãos. A
safra nacional foi estimada em 252,3
milhões de toneladas, 1,8% menor em
relação à safra passada, 4,7 milhões
de toneladas inferior à previsão do
levantamento anterior da companhia.
A produção total do milho será de
85,75 milhões de toneladas, volume
16,4% menor que em 2019-2020,
quando fechou em 102,5 milhões de
toneladas. A primeira safra está com a
colheita finalizada e a segunda safra
com 86,9% foi concluída no final de
agosto. Para a terceira safra, situada
na região do Sealba (Sergipe, Alagoas
e nordeste da Bahia), além dos cultivos
em Pernambuco e Roraima, a situação
das lavouras variam da fase vegetativa

até as operações de colheita.
A produção de soja foi a que mais equilibrou os números totais da safra, com
produção recorde estimada em 135,9
milhões de toneladas, aumento de
8,9% em relação à safra 2019-2020.
A colheita está praticamente finalizada, restando a produção de Roraima e
Alagoas, que representam pouco mais
de 0,1% do volume nacional.
Concluídos os dados da safra 20202021, a partir de outubro, a Conab
reiniciará o ciclo e passará a contabilizar os números da próxima colheita
no país.

Mercado externo
A soja segue com cenário positivo no
mercado internacional. Neste levantamento, a Conab estimou 83 milhões de
toneladas para a exportação de soja,
em 2021. Por outro lado, foi reduzida a previsão do volume exportado
de milho. No caso do cereal, a partir
dos efeitos do clima na produção e da
reversão do destino de contratos de
exportação para o mercado doméstico,
a expectativa é de queda nas exportações em 37%, o que corresponde a 22
milhões de toneladas ao final da safra.
A projeção de importação manteve-se
inalterada em 2,3 milhões de toneladas. •
Fonte: Conab

Divulgação Embrapa
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EXPORTAÇÃO

AGOSTO REGISTRA AUMENTO DAS
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO

A

s exportações brasileiras de
carne de frango - considerando todos os produtos, entre in
natura e processados - somaram 379,9
mil toneladas em agosto, volume
que supera em 4,8% as exportações
registradas no mesmo período do ano
passado, com 362,5 mil toneladas.
Em receita, o crescimento foi ainda
mais expressivo, com 36,1%, alcançando US$ 677,3 milhões, em agosto
deste ano, contra US$ 497,8 milhões,
no oitavo mês de 2020. As informações são da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA).
Na soma dos oito primeiros meses
de 2021, os embarques de carne de
frango alcançaram 3,048 milhões de
toneladas, volume 7,58% superior
ao exportado no mesmo período do
ano passado, com 2,833 milhões de
toneladas. No mesmo período (janeiro
a agosto), a receita das exportações
alcançou US$ 4,893 bilhões, resultado 18,2% maior que o efetivado, em
2020, com US$ 4,140 bilhões.
“Os preços aquecidos para as exportações de carne de frango são consequência direta da alta internacional
dos custos de produção. Mesmo
com este quadro, grandes mercados
importadores de alto valor agregado,
aumentaram o apetite pelos produtos
brasileiros, resultando em um mês
marcadamente positivo, reforçando a
expectativa de alta histórica nas exportações totais de 2021”, considerou o
presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Principais importadores
Principal destino das exportações, a
China importou 57,4 mil toneladas
em agosto, volume 4,8% superior
ao efetuado, no mesmo período de
2020. Assumindo o segundo lugar, os
Emirados Árabes Unidos importaram
no mês 38,8 mil toneladas, número
50,5% superior ao embarcado em
agosto do ano passado. Na terceira
posição está o Japão, com 35,2 mil
toneladas, número 1,7% superior ao
embarcado no oitavo mês de 2020.
Outros destaques do mês foram: União
Europeia, com 17,2 mil toneladas
(+12,5%); México, que entrou para
o “top 10” com 15,1 mil toneladas
(+591,4%); Filipinas, com 12,1 mil
toneladas (+55,1%); Rússia, com 9,5
mil toneladas (+17,6%) e Líbia, com
8,9 mil toneladas (+161,5%).
Entre os principais estados exportadores estão o Paraná, que embarcou 157
mil toneladas, em agosto (+10,18%),
seguido por Santa Catarina, com
77,6 mil toneladas (-0,88%) e Rio
Grande do Sul, com 50,8 mil toneladas
(-17,5%).

USDA prevê alta
A produção de carne de frango do
Brasil deverá atingir 14,72 milhões de
toneladas, em 2022, alta de 3% na
comparação anual, impulsionada pela
forte demanda externa e pelo aumento
no consumo doméstico. A estimativa é
do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA, na sigla em
inglês), com representação no Brasil.
Segundo o órgão, tanto as exportações quanto o consumo interno, que
já bateram recordes históricos, neste
ano, tendem a avançar 3% no ano
que vem, para 4,17 milhões de toneladas e 10,54 milhões de toneladas,
respectivamente. O Brasil é o segundo
maior produtor de carne de frango do
mundo, atrás somente dos Estados
Unidos, mas ocupa o posto de maior
exportador global da proteína, tendo
como principais clientes China; Arábia
Saudita e Japão.
Fontes: ABPA; Istoé

Pixabay.com
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LIBERADO O ENVIO DE MATERIAL
GENÉTICO AVÍCOLA DO BRASIL PARA O JAPÃO

A

s empresas de genética de
ovos férteis e pintos de um
dia instaladas no Brasil, que
atendam aos requisitos de saúde
animal publicados pelas autoridades
sanitárias japonesas em seu certificado, já podem se beneficiar da
abertura de mercado para o envio
de material genético avícola para o
Japão. O Certificado Zoossanitário
Internacional (CZI) vale para corte e
postura. A notícia é da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA),
a partir de informação divulgada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).
A relação entre produtores avícolas
do Brasil e o mercado japonês é uma

das mais tradicionais do agronegócio nacional. São cerca de quatro
décadas de exportações de carne de
frango com a nação que, atualmente,
figura como segundo principal destino para o produto brasileiro.
“A nova oportunidade para as vendas
de produtos avícolas do Brasil, desta
vez com foco em genética avícola,
reforça o reconhecimento do mercado japonês quanto aos elevados
critérios sanitários e de qualidade,
especialmente neste segmento, com
forte agregação de valor, que, agora,
ganha o reforço da marca internacional Brazilian Breeders”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES DE MATERIAL
GENÉTICO E OVOS FÉRTEIS
(UNIDADE: KG LÍQUIDO)
2020

2021

%

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

1.193.933
1.266.838
1.345.425
455.288
545.914
589.633
668.336
793.636
773.704
869.083
827.885
924.321

1.102.234
925.551
1.417.028
1.130.399
1.089.010
1.292.322
1.408.494

-7,70%
-26,90%
5,30%
148,30%
99,50%
119,20%
110,70%
-

ACUMULADO
(JAN - JUL)

6.065.367

8.365.038

37,90%
Fonte: ABPA
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Mercado
No acumulado de janeiro a julho
deste ano, foram exportadas
8.365 toneladas de material
genético e ovos férteis do Brasil,
aumento de 37,9%, em relação
as 6.065 toneladas do mesmo
período de 2020. De acordo
com a ABPA, as exportações
brasileiras de material genético
de pinto de um dia somaram
1.230 toneladas, em 2020, um
aumento de 18,58%, em relação a 2019. Já em relação às
exportações do material genético dos ovos férteis, o volume é
bem maior, isto é, foram 9.024
toneladas exportadas, em 2020.
Mas, houve queda de 29,91%
na comparação com o ano anterior. O Paraná foi o maior estado
exportador de material genético
avícola. Entre os destinos das
exportações brasileiras de genética e ovos férteis do Brasil estão
o Senegal e o Paraguai. •

DEFESA AGROPECUÁRIA

BRASIL TERÁ COMPLEXO PARA
TREINAMENTO DE CÃES FAREJADORES

O

Antônio Araújo - Mapa

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) terá um complexo de treinamento para cães farejadores
da vigilância agropecuária. Numa área de cerca
de 17 mil m², em Brasília, será construído um
complexo para a atuação do Centro Nacional
dos Cães de Detecção (CeNCD). As ações para
implementação da primeira etapa dos trabalhos,
que consiste no canil de observação com oito
baias, já começaram. A previsão é que o processo
de licitação ocorra ainda este ano. A entrega de
todas as etapas do complexo e a inauguração
estão previstas para 2023.

"OS CÃES SÃO MAIS UM
ELEMENTO DE SEGURANÇA
PARA A DEFESA AGROPECUÁRIA DO BRASIL..."
O CeNCD terá capacidade para treinar, num
mesmo ciclo, 11 cães. Serão oito prédios com
estrutura para o ensino e treinamento dos animais, além de canis, laboratório de faro, depósito
e área administrativa. As áreas livres, também,
fazem parte do complexo e serão utilizadas para
o manejo de baixo estresse e o enriquecimento
ambiental.
O objetivo do Mapa é aumentar a disponibilidade
de espaço físico para o alojamento e treinamento de um número maior de cães farejadores, que
atuam na fiscalização agropecuária brasileira em
portos, aeroportos e postos de fronteira. •
Setembro e Outubro 2021 | AVIMIG
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Wellington
Abranches de
Oliveira Barros

• Engenheiro Agrônomo.

LEMBRANÇAS
Divulgação do AUTOR

H

oje não escreverei crônica
minha, mas vou transcrever uma
especial, elaborada pela amiga e
escritora Marlene Ribeiro, que, após
46 anos como revisora, coordenadora da revisão/editoração e chefe de
departamento na Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais
(Epamig), aposentou-se e foi morar na
“Fazenda Vovô Chiquinho”, agora de
sua propriedade. A fazenda já teve o
nome de “Fazenda Lagoinha” e fica no
município de Campo Belo (MG).
Lá, ela pensa, recorda seus tempos de
criança e coloca no papel todas as suas
lembranças da meninice. Eis, então, a
crônica de Marlene Ribeiro:
“Hoje, acordei precisando deixar fluir
o pensamento. Lembranças que me
acompanham a vida toda e todos os
dias. Nesse último final de semana,
deitada na rede, com minha netinha,
comecei a pensar como é a vida...
Estou em um lugar onde passava
minhas férias de infância e, hoje, posso
proporcionar todas aquelas sensações
aos meus queridos, em especial aos
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meus netos. É muita alegria quando
eles chegam!
O pensamento voou para o passado, e
lembrei-me de quando, também, chegava neste mesmo lugar. Era aquela
festa! Vovô Chiquinho vinha ao meu
encontro e o abraço apertado, quentinho e aconchegante era inevitável!
Depois, as tias... Sempre naquela
euforia! Dali, corria para a talha, uma
manilha enorme, que meu avô havia
improvisado, colocada num canto da
cozinha, com água fresquinha e uma
caneca de alumínio, que deixava a
água mais gostosa, ainda! Ali, eu
matava a sede que vinha guardando, durante a viagem toda, à espera
daquele momento.
Depois, corria para ver os carneiros
e carneirinhos e lhes dava milho na
mão. Até hoje, lembro-me do roçar de
suas bocas na palma da minha mão. E,
assim, o dia corria, entre andar a cavalo, escorregar no terreiro de café, por
entre os grãos espalhados, ver o monjolo que trabalhava incessantemente e
correr para a cozinha, quando uma das

tias gritava: “O almoço tá mesa”!
Hoje, é bastante diferente! As alegrias
são outras, a piscina ganha para qualquer outro brinquedo, o churrasco atrai
a meninada, que fica eufórica com tantos pedacinhos de gostosuras. Depois,
o sorvete, a paçoquinha, o suspirinho,
que tomaram o lugar dos doces caseiros e das compotas daquela época tão
feliz!
A vida vai tomando outros rumos; as
amizades vão se revezando; gente
nova vai chegando, mas a estrada, o
cheirinho que o eucalipto exala, continuam os mesmos. O céu continua bem
azul, com nuvens brancas espaçadas e,
à noite, a lua clara e linda traz aquele
aconchego que só um coração sensível pode perceber. É disso que a vida
é feita! Dias felizes que guardamos
em nossas mentes, no fundo do nosso
coração e, de vez em quando, de lá os
retiramos, para aquecer o momento
presente, renovando as forças para
continuar a caminhada para o futuro.”•
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Benjamin
Salles Duarte

O PREVISÍVEL MUNDO
IMPREVISÍVEL

A

dmite-se que o futuro é uma
hipótese, mas uma hipótese
bem formulada é fundamental
à Ciência & Tecnologia, bem como
para nortear os cientistas e pesquisadores, lideranças mundiais, governantes, governados, inovações tecnológicas exigidas, formuladores de políticas
públicas, recursos alocados, incluindo-se essa pandemia virótica recalcitrante, que assola o mundo inteiro, e suas
consequências humanas, econômicas,
políticas, ligadas aos ambientes internacionais, que não será controlada
como num passe de mágica.
Uma espécie de ponto fora da curva
em pleno alvorecer do século XXI,
imprevisível como evento adverso
e previsível nas suas consequências,
agravando, inclusive, o problema da
fome nos continentes da Terra; pandemias não escolhem fronteiras geográficas e nem povos, sejam ricos, pobres
ou remediados.
Pode-se aceitar que ninguém poderia
controlar o “ciclo hidrológico,” que
existe e funciona há milhões de anos,
mas crises hídricas podem e devem ser
amenizadas se houver planejamento do uso da água no campo e nas

46

| www .avimig.com.br

cidades, reduzindo-se, onde couber,
os desperdícios havidos nos seus múltiplos usos na agricultura, indústria,
agroindústria, comércio, serviços e no
abastecimento humano.
Lembre-se que a água é fonte de vida,
biodiversidade e igualmente um poderoso “insumo” natural e econômico,
insubstituível. E mais: um dos pilares da recuperação da economia norte-americana, afetada duramente pela
quebra da Bolsa de Valores de New
York, em 1929, sendo o maior programa mundial, à época, na recuperação
do Vale do Tennessee (EUA/mais de
105 mil km2), árido, extremamente
pobre e vulnerável, sendo o presidente
Theodore Roosevelt, líder e executor
desse audacioso projeto de modernização lançado na década de 1930 (New
Deal), com vultuosos investimentos na
preservação do solo e da água; gestão
de recursos hídricos; criação de empregos; indústrias; reservatórios estratégicos; energia hidrelétrica; agricultura
irrigada; aquicultura; educação; saúde;
lazer e turismo e navegação fluvial. O
Estado do Tennessee faz divisas com
Kentucky, Virgínia, Carolina do Norte,
Geórgia, Alabama e Missouri (Google).

• Engenheiro Agrônomo.

A oferta de água depende, como sempre foi e será, das paisagens rurais,
que são as grandes áreas coletoras de
chuva por suas bacias hidrográficas, a
exigir políticas públicas eficientes para
estimular a adoção de inovações tecnológicas nos estabelecimentos rurais,
que somam 607.488 somente em
Minas Gerais. Segundo o Censo Agro
2017, 52,9% dos estabelecimentos da
agricultura familiar mineira não adotaram nenhuma prática conservacionista. Não há mais tempo a perder e
compartilhar saberes e boas práticas!
O manejo correto do solo e da água
pode se apropriar das tecnologias já
existentes e disponíveis, e de outros
avanços que ainda virão, através da
pesquisa agropecuária e desenvolvimento; previsibilidade na imprevisibilidade climática de movimentos
pendulares, com suas forças hercúleas,
pois ninguém domina a natureza, que
coleciona seus 4,5 bilhões de anos de
mudanças e adaptações. Ora, vejamos
apenas um exemplo prático e recordar
os precedentes sinais de alerta ao longo do tempo. Sem demérito de nenhuma outra região brasileira, a região
Sudeste (MG+RJ+SP+MG), segundo
a Agência Nacional de Águas (ANA),
abriga 6% da água doce de superfície,
contra 68% no Norte do Brasil.
Contudo, a região Sudeste reúne 89
milhões de habitantes, 41,8% do total
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Brasil (estimativa 2021/IBGE) e 55%
do PIB brasileiro, portanto, com uso
intensivo dos recursos hídricos. Assim,
consequências previsíveis derivadas
de uma escassez de água por questões
climáticas adversas. Não precisaria ser
um “gênio” para avaliar e tomar providências indispensáveis numa perspectiva de tempo, para corrigir ou amenizar esses cenários de ofertas versus
usos múltiplos dos recursos hídricos!
Crises, não raro, resultam, também, do
fazer de contas que os problemas não
existem ou que a tese da abundância
dos recursos naturais se aplicaria ao
Brasil. Tolice!
Além disso, a pesquisa agropecuária
avança em busca de alternativas para
viabilizar, em nível de campo, com seus
reflexos nas cidades, novas tecnologias
para o enfrentamento dos desafios
ligados ao clima, culturas, criações,

gestão para resultados e na trilogia
econômico (renda); bem-estar social
(qualidade de vida); e sustentabilidade dos recursos naturais, com ganhos
sequenciais de produção, produtividade e qualidade dos alimentos para uso
humano, abastecer e exportar, e assegurando, também, a dessedentação
dos rebanhos de pequenos e grandes
animais. O solo é a base física de toda
produção agrícola, pecuária e florestal!
Contudo, inovar custa muito dinheiro
e sem lucratividade nas atividades
agropecuárias, que se aplica aos produtores familiares, médios e grandes
empresários, com suas singularidades
socioeconômicas, investir nas atividades agrossilvipastoris, num horizonte
de tempo, seria como trocar meia dúzia
por seis e operar no vermelho, quebra;
uma lógica econômica no mundo dos
negócios!

A colheita de chuva e a oferta regular
de alimentos acessíveis são indissociáveis num elenco de outras condicionantes tecnológicas e somando as
ligadas aos recursos naturais.
Uma torneira sem água e calor escaldante, associados e com suas sequelas,
desequilibram até as relações humanas
em qualquer domicílio e podem sinalizar outros conflitos domésticos! Num
quadro de grave escassez de recursos
hídricos, a lei determina prioridades
para o abastecimento humano e dessedentação dos animais. Funcionaria
na prática; a conferir? A região
Sudeste, com 89 milhões de habitantes e tomando-se a disponibilidade
média de 110 litros de água tratada
per capita/ dia para atender às necessidades básicas humanas, através do
abastecimento domiciliar, demandaria
3,57 trilhões de litros anuais. •
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AVICULTURA MINEIRA EM
EVOLUÇÃO. VENDEDORES
– INCENTIVADORES DE SONHOS!

Benedito Lemos de
Oliveira

• Professor aposentado da Ufla.
pixabay.com

•O que explica o sucesso e os resultados alcançados?

A

s apresentações na aula inaugural do recém criado curso
de Produção Avícola, em nível
de pós-graduação, em Pará de Minas,
além de importantes na informação,
surpreenderam por registrar passagens
históricas. Foi oportunidade excepcional para conhecer pesquisas, anais
de convenções e congressos; fotos;
jornais; revistas e documentos antigos
da avicultura mineira. Ao final, muitos questionamentos e reflexões, tais
como:
•Quantos órgãos e entidades de todos
os níveis foram engajados nesta história?
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•Quantos professores e profissionais
de órgãos públicos, despidos de vaidades pessoais, e até de recompensas
financeiras, contribuíram para o crescimento desta atividade?
Também, muitos outros agentes participaram dessa evolução, mas, nem
sempre lembrados, já que eram remunerados por empresas privadas.
Em tempos de comunicação tão difícil,
recursos financeiros escassos e, ainda,
corroídos pela inflação galopante, pergunta-se:
•O que moveu essas pessoas a atravessarem crises e a manter o entusiasmo?

Eis a resposta: foi puro idealismo e
responsabilidade nos propósitos, cada
um a seu modo, imbuídos de traços
marcantes de cooperação, completados com a criatividade e empenho
dos avicultores.
Uma tese de pós-graduação da
Universidade de São Paulo (USP) concluiu, à época, que os granjeiros de
sucesso tinham, em comum, idade de
65 a 75 anos e uma ponte de safena
no coração, abalados pelas crises na
atividade. Não possuíam formação
acadêmica, mas eram, extremamente,
criativos.
Assim, enfrentavam a inflação, que
chegava a 80%, e o dólar incontrolável por frequentes crises mundiais.
O ciclo sempre se repetia: crise,
criatividade e cooperação. Era
comum granjeiros visitarem granjeiros
e, assim, conhecerem uma inovação
para minimizar os efeitos da tal crise.
Que prazer era ensinar nova maneira
de debicar, ou vacinar; um novo método de muda ou uma “engenhoca”
para misturar ração na granja. Uma
semiautomação para ligar lâmpadas
ou manejar o esterco: um silo alterna-
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“CRISES EXISTEM, MAS PRECISAM
SER COMBATIDAS DE FRENTE, COM
COOPERAÇÃO E CRIATIVIDADE!”.
tivo para milho ou o endereço de um
equipamento novo a adquirir e de um
melhor comprador dos ovos.
Quantos descobriram o “ovo de
Colombo”, a diversificação de renda
com cafeicultura ou plantio de milho,
dando destinação lucrativa para o
esterco e garantia de suprimento do
cereal! Importante era cooperar para
a sobrevivência dos companheiros nas
crises. O melhor vinha depois, em reuniões ou encontros, na comunicação
alegre dos resultados. O projeto de
expansão, o carro novo ou a família na
praia eram sinais de ‘bons ventos’ para
os ovos. Com ar de sabedoria exclamavam: “Crises existem, mas precisam ser
combatidas de frente, com cooperação e criatividade!”. Boa resposta
para nossas reflexões. Mas, de onde
vinham os conhecimentos aplicados?
Muito já se falou do extensionista, no
‘leva e traz’ de problemas dos avicultores para a pesquisa e retorno com as
soluções.
Propositadamente, deixei para falar
agora, no final deste relato, sobre personagens importantes neste processo
de cooperação, entre os avicultores,
modernamente chamado de transferência de tecnologia.
Refiro-me aos mencionados agentes
remunerados, funcionários das empresas, aqueles que visitam as granjas, os
vendedores de premix, vacinas, medicamentos, desinfetantes e equipamentos. Enfim, tudo que o avicultor precisa
em sua atividade.

Enganam-se aqueles ao julgarem
que as granjas recebiam, apenas, um
comerciante. Na prática, estes vendedores foram, e ainda são, os maiores
e mais objetivos carreadores de novos
conhecimentos e tecnologias, entre os
granjeiros. O atarefado avicultor, na
época sem internet, sem telefonia, era
assim atualizado sobre mercado de
insumos e de ovos, sobre as novidades
em equipamentos e insumos vários,
sempre com frases finais como esta:
“Estive numa granja que já está usando, com ótimos resultados. Se quiser,
eu levo o senhor lá pra ver. É só combinar!”
Estes vendedores, também, ajudavam a levar galinhas para o diagnóstico
laboratorial na capital e viabilizavam
a rapidez dos remédios, às vezes, no
próprio carro. Prontamente, ofereciam
carona para as reuniões, convenções
e congressos e, por vezes, até socorro
para pessoas da granja em dificuldades e necessidades urgentes.
Não preciso dizer que, aos poucos, se
tornavam amigos, mais amigos do que
vendedores, recebidos com um cafezinho e bom papo.
Com criatividade e cooperação,
a crise passava, e firmava-se grande
amizade, expressada nos abraços da
nova visita, ou nas reuniões da classe, no amável e costumeiro cartão de
Natal, e até nas raras viagens de lazer.

da memória, mas impossível esquecer
dos que já se foram como o Décio,
da Nova Granja; do “Seu Geraldo, da
Lohmman Planalto”; do Ronaldo, da
Vaccinar. Destacar e agradecer aos que
ainda nos visitam, como o Salgado,
da Agropan-Casp; o Wagner e os
irmãos José Olavo e Joel, da Hy-line;
o Maurício, da Pfizer, e o silencioso, de
poucas palavras, mas prestativo e competente, Luiz Fernando, da Uniquímica,
entre os mineiros. De São Paulo, o
Vicente, da Artabas, o Luiz Carlos, da
Kilbra, e o Nelson, da Yamasa. Ainda,
os irmãos Marco e José Augusto, da
inovadora Zucami. Ansiosa mesmo era
a visita do Cassio, da H&N, sempre
aliviando a tensão ao afirmar: “O alojamento de pintainhas de postura caiu
bastante neste mês”.
Reflexão feita e resposta encontrada!
Com esses vendedores, chegavam
conhecimentos que alimentavam
a cooperação e a criatividade,
aumentando a confiança para vencer
cada crise. A esses personagens e a
suas empresas, vendedores de mercadorias e importantes incentivadores
de negócios, projetos e sonhos, a gratidão da avicultura mineira!•

Querem exemplos?
Primeiro as desculpas pelas omissões
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ntão, no dia 28 de agosto, a Avimig
comemorou o Dia do Avicultor. Aí,
vieram-me lembranças de quando
comecei a trabalhar no fomento à produção avícola, no extinto Departamento
de Produção Animal (DPA), um braço da
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), hoje Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA). Agora, quem vai ao
Parque da Gameleira, em Belo Horizonte,
tem a visão dos galpões que, atualmente,
pertencem às associações, mas que foram
feitos para o projeto de fomento à avicultura
mineira, nos idos dos anos 60, trabalho esse
para atender ao projeto ETA-42, instituído
no Brasil pela Aliança para o Progresso da
USAID, no tempo do regime militar no Brasil.
Bem, são fatos passados que muito contribuíram para a expansão do agronegócio avícola.
Na realidade, onde eu quero chegar é que,
naquela época, os que criavam aves para
produção de ovos e frangos, eram chamados
de "criadores de galinhas". Depois, foram
se profissionalizando, por meio das informações; palestras; extensão rural e inovações.
Aí, passaram a ser chamados de “granjeiros”
e, seus ajudantes de campo, chamados de
“tratadores” de galpões de aves.
Veio a abertura política e os trabalhos de
fomento e extensão, continuaram. A avicultura em Minas Gerais e no Brasil, já estava
com seus contornos e evidências de se tornar
um grande agronegócio, sendo que o granjeiro passou a ser denominado “avicultor”, já
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"...OS QUE CRIAVAM AVES PARA PRODUÇÃO DE OVOS E FRANGOS, ERAM
CHAMADOS DE 'CRIADORES DE GALINHAS'. DEPOIS (...) PASSARAM A SER
CHAMADOS DE 'GRANJEIROS' E, SEUS AJUDANTES DE CAMPO, CHAMADOS DE
'TRATADORES' DE GALPÕES DE AVES."
tendo sua inscrição de produtor rural (PR). Seu
funcionário, passou de “tratador” e cuidador das
aves e dos galpões, para “granjeiro”, uma ótima
elevação de cargo.
Bem, tudo certo, enquanto isso, os profissionais
da área de veterinária, que eram, no passado,
técnicos ou prestadores de assistência técnica veterinária, passaram a ser “Responsáveis
Técnicos, com certificação do Conselho de
Medicina Veterinária”. Tudo foi se desenvolvendo nesse agronegócio até a passagem do século.
Os tratamentos e denominações continuaram
os mesmos, mas já com a tecnologia avançada
velozmente; com as facilidades da informática
chegando ao campo; comunicação, via celulares;
computadores; exportações de produtos avícolas,
entre outros.
Então, chegamos a constituir a integração no
setor de produção de frangos, com a legalização
deste sistema de produção, em que o já empresário rural de avicultura passou a ser denominado
“integrado” e a indústria passou a ser chamada
de “integradora”. Ao final desta conversa toda,
acabou-se a denominação de “avicultor de corte”, ficando apenas o “avicultor de postura”,
que agora, também, é denominado empresário
do Setor de Produção de Ovos e Indústria de
Ovoproduto.
A maioria dos empresários e integrados do agronegócio avícola dos anos 60 e 70 já passou suas
empresas rurais para seus filhos, netos, herdeiros
legais ou para conselhos profissionais, já se afastaram pessoalmente do mercado, apesar de sempre estarem com as vistas no agro e no consumo.
O agronegócio, não só da avicultura, mudou radicalmente com a informatização, e os conselhos
gestores, o CIO e etc e tal. O avicultor não tem
mais a visibilidade de antigamente. Temos, hoje,
o agronegócio completamente informatizado,

como a nutrição; sanidade; genética e o manejo, aos cuidados de elevadas programações, diretrizes e legislações, de produção, sanitárias,
tributárias, trabalhistas, entre outros.
É isso aí, minha gente! As aves, todos os animais e a produção agrícola já não crescem mais só com o olho do dono, mas, sim, com as vistas
da informatização, do clima e, também, com as bênçãos da natureza,
do mercado e da política. A benção dos conhecimentos e da

vivência do avicultor, tanto médio quanto grande, o produtor rural de RAIZ, ainda tem muito valor. Lembrem-se
disso! •
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