COGRAN 40 ANOS
A HISTÓRIA QUE REVOLUCIONOU
A AVICULTURA DE PARÁ DE MINAS

(sujeito a confirmação
devido a Covid-19)

capa

palavra do presidente

A matéria de capa traz a história
de sucesso da Cogran, uma
empresa de Pará de Minas, em
franca expansão, que há 40
anos produz com qualidade.

Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente da Avimig

N

expediente

os últimos dias, o decreto de pandemia mundial do novo
coronavírus (Covid-19) deixou todo o mundo em alerta
e várias medidas de prevenção foram adotadas em nível
máximo, seguindo as recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. Frente a essa situação de
risco, o agronegócio avícola também adotou ações para preservar a saúde de todos os envolvidos em sua cadeia de produção.
Entre as medidas, a Avimig destacou as orientações da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) para processos de biosseguridade em todos os elos da avicultura de corte e postura do estado.
Além disso, solicitamos a máxima restrição das visitas de qualquer
origem e atividade não ligada a empresa, e ressaltamos o papel
das agroindústrias, que devem contar com regimentos próprios de
prevenção e realizar campanhas internas de orientação sobre o
novo coronavírus. Diante da vital relevância do setor alimentício
para o mundo, e da distribuição dos produtos da avicultura mineira
em todo o território nacional e global, reforçamos a importância
de todas as empresas do setor continuarem operando. Todos os
esforços possíveis, com medidas preventivas internas e externas,
estão sendo feitos para assegurar a continuidade dos nossos
processos sem alterações. A Avimig tem consciência do seu papel
associativista para a avicultura mineira e continua acompanhando
os desdobramentos dessa pandemia, tomando medidas que possam minimizar o avanço do vírus e prejuízos significativos ao setor.
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I N D I CAD OR E S D E COM P ORTAM E NTO
E P R O C E DÊN C IA - C EASA/ M G
U N I DAD E G R AN D E B H - P R O D UTOS: OVOS D E G R ANJA
Procedência (%)

Quantidade de Ovos de Preço médio da cx 30
Granja (cx 30 dz)
dz (em Reais)
2019

2020

2019

Minas Gerais
2019
2020

2020

São Paulo
2019
2020

Paraná
2019

2020

Mato Grosso
2019
2020

Outros
2019

2020

Janeiro

320.527

SI

51,04

SI

18,50

SI

38,20

SI

20,00

SI

6,60

SI

16,70

SI

Fevereiro

247.531

SI

71,28

SI

24,50

SI

32,40

SI

19,90

SI

4,90

SI

18,30

SI

SI

81,62

SI

25,40

SI

32,80

SI

20,70

SI

6,00

SI

15,18

SI

Março

270.609

Abril

249.822

82,72

27,00

34,00

18,50

5,80

14,70

Maio

276.981

71,94

30,30

32,40

18,20

4,50

14,60

Junho

249.104

73,42

27,70

31,30

18,70

4,80

17,50

Julho

269.286

70,84

26,20

37,80

16,90

3,30

15,73

Agosto

268.204

73,00

28,40

37,10

16,20

6,40

12,10

Setembro

286.263

73,48

27,91

38,11

16,51

3,31

14,16

Outubro

252.340

70,18

28,70

38,00

14,40

3,80

15,10

Novembro

225.417

67,98

29,00

39,80

14,80

3,40

16,40

Dezembro

235.495

85,28

29,93

39,91

17,50

2,10

10,56

Média

262.680

74,76

26,89

35,92

4,25

15,07

17,68

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig – Março/Abril de 2020

ALOJAMENTO DE PINTOS COMERCIAIS DE CORTE E DE POSTURA DO BRASIL E DE MINAS GERAIS*
2019

Brasil

Pintos Comerciais de Corte
2020
2019 Minas Gerais
572.987.224

2020

Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)
2019
Brasil
2020
2019 Minas Gerais
2020

Janeiro

554.836.452

39.069.865

40.550.484

9.037.998

11.134.868

981.684

982.312

Fevereiro

506.184.308

SI

36.532.373

SI

8.773.715

9.767.581

993.618

794.662

Março

515.037.110

SI

36.780.727

SI

Abril

528.251.924

37.028.807

10.201.098

1.094.900

Maio

539.954.066

37.881.497

9.663.504

932.296

Junho

510.531.319

35.955.239

9.054.999

709.577

Julho

561.837.312

38.432.326

10.647.471

986.762

Agosto

556.282.107

35.389.076

10.386.842

972.240

Setembro

526.168.343

32.352.368

10.124.821

905.096

Outubro

581.477.667

40.700.184

10.818.036

1.226.075

Novembro

515.928.192

31.557.325

9.725.140

1.125.429

Dezembro

562.512.068

39.162.104

10.405.497

1.103.055

Média

538.255.072

572.987.224

37.241.324

40.550.484

9.589.871

9.874.665

SI

808.465

10.451.225

986.599

SI

888.487

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – Março/Abril de 2020

Cotação de ovos posto Ceasa - Brancos e Vermelhos
(extra) caixa 30 dúzias - atacado
Período
27/01/2020 a 28/01/2020

R$ 80,00

R$ 95,00

29/01/2020 a 25/02/2020

R$ 95,00

R$ 115,00

06/02/2020 a 11/02/2020

R$ 120,00

R$ 140,00

12/02/2020 a 02/03/2020

R$ 120,00

R$ 165,00

03/03/2020 a 10/03/2020

R$ 110,00

R$ 150,00

11/03/2020 a 15/03/2020

R$ 115,00

R$ 165,00

16/03/2020 a 23/03/2020

R$ 125,00

R$ 165,00

24/03/2020 a 30/03/2020

R$ 140,00

R$ 180,00

Fonte: Avimig - Até 30/03/2020

Branco

Vermelho

Frango abatido - Resfriado/Atacado
Posto frigorífico (FOB)
Período
09/12/2019 a 15/12/2019

R$ 5,80

16/12/2019 a 19/01/2020

R$ 5,50

20/01/2020 a 26/01/2020

R$ 5,20

27/01/2020 a 03/02/2020

R$ 4,90

04/02/2020 a 17/02/2020

R$ 4,70

18/02/2020 a 24/03/2020

R$ 5,00

25/03/2020 a 29/03/2020

R$ 5,50

30/03/2020

R$ 5,30

Fonte: Avimig - Até 30/03/2020

R$/KG

Frango vivo posto granja (média de
mercado)
Período
25/11/2019 a 12/02/2020
13/02/2020
14/02/2020 a 26/02/2020

R$/KG
R$ 3,50
R$ 3,55
R$ 3,60

27/02/2020

R$ 3,50

28/02/2020

R$ 3,40

29/02/2020 a 16/03/2020

R$ 3,30

17/03/2020 a 29/03/2020

R$ 3,25

30/03/2020

R$ 3,10

Fonte: Avimig - Até 30/03/2020

CALE N DÁR I O D E EVE NTOS

17 e 18

Devido à Covid-19, as datas dos eventos
podem sofrer alterações. Confirme os detalhes
com os organizadores.

AVICULTOR 2020

Junho

Local: Belo Horizonte
Mais informações:
Contato comercial referente ao evento deve ser
feito com o gerente administrativo da Avimig,
Oswaldo Silva: (31) 3482-6403 / 99974-9500 ou
avimig@avimig.com.br.

07 a 09

CONFERÊNCIA FACTA WPSA BRASIL

Julho

Local: Expo D. Pedro - Campinas - SP
Mais informações:
facta@facta.org.br / www.facta.org.br
Tel. (19) 3255-8500

21 a 23

X ENCONTRO TÉCNICO AVÍCOLA

Julho

Local: Vivaro Centro de Eventos
Maringá - PR
Realização: Integra e Sindiavipar
Mais informações:
Redes Sociais: @encontroavicola e facebook/encontrotecnicoavicola - Telefone: (44) 3031-2057 - E-mail: eventos@creventos.com.br

29 Setembro a
01 Outubro

AVESUI AMÉRICA LATINA 2020

Local: Medianeira - PR
Lar Centro de Eventos
Mais informações:
https://www.avesui.com/sobre-a-feira/edicao-2020

Março e Abril 2020 | AVIMIG
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E NTR E FRAN G OS E OVOS
PR EÇOS D OS OVOS

M U DANÇA
NO
S I N PAM I G

Divulgação Sinpamig

Atuar de forma proativa, promover a integração
entre os sindicalizados, tendo por objetivo o desenvolvimento sustentável da agroindústria avícola.
Esse é o propósito do novo presidente do Sindicato
das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado de
Minas Gerais (Sinpamig), Rodrigo Braga de Castro.
Advogado (Unipac-Barbacena), pós graduado em
Direito Empresarial e Econômico (UFJF) e com

As cotações dos ovos atingiram o maior patamar real da
série histórica do Cepea, iniciada em 2013 para esse produto – valores deflacionados pelo IPCA de fev/20. Esse cenário
está atrelado à demanda pela proteína, que segue bastante alta, e à oferta, que está menor – o número de pedidos
tem superado a produção das granjas. Além de o período
de Quaresma, tradicionalmente, impulsionar a procura por
ovos, a preocupação da população com uma possível falta
de alimentos nas próximas semanas, por conta da pandemia
da Covid-19, tem levado mercados atacadistas e varejistas
a aumentarem seus pedidos. Segundo pesquisas do Cepea,
em Bastos (SP), onde se concentra a maior parte da produção nacional, o ovo branco tipo extra teve preço médio de
R$ 116,84/caixa de 30 dúzias, na quinta-feira, 2.04, alta de
3% em sete dias. Para os ovos vermelhos, as valorizações
têm sido ainda mais intensas. Na praça paulista, o produto
vermelho foi cotado a R$ 137,36/cx no dia 2.04, alta de
4,3% na semana. • Fonte: Cepea

MBA em Direito do Trabalho (FGV-BH), Rodrigo de
charlesricardo por Pixabay

Castro, que já fazia parte da diretoria do sindicato,
assumiu o lugar de Valéria Maria da Silva Souza. O
mandato termina em 2022. •
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PR OD UÇÃO NÃO PARA 1

PR OD UÇÃO NÃO PARA 2

O setor produtivo de aves e suínos não pode parar por
conta do coronavírus (Covid-19). Essa é foi a conclusão
de entidades patronais, agroindústrias, cooperativas e
especialistas do setor. Os frigoríficos estão mantendo
a produção, embora tomando todos os cuidados possíveis para a proteção de seus colaboradores. Em nota, a
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa
que os setores de aves, ovos e suínos do Brasil estão
empenhados na manutenção do fluxo de oferta de alimentos para a população brasileira, em meio à pandemia da Covid-19. •

“O agro está produzindo para garantir, cada dia mais,
alimentação saudável para todos nós. Agradeço a todos
os trabalhadores da nossa cadeia produtiva. Vocês são
o orgulho do Brasil. Tenho conversado com o setor, que
está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde,
para combater a pandemia do coronavírus e tomando as
medidas necessárias para garantir a saúde de todos os
colaboradores”, disse a ministra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Tereza Cristina, em suas redes sociais. A
ministra publicou, ainda, uma série de fotos de funcionários
de agroindústrias e cooperativas no trabalho. •

Fonte: Avicultura Industrial

Fonte: Avicultura Industrial

| www .avimig.com.br

E NTR E FRAN G OS E OVOS

HOMENAGEM PÓSTUMA
DESPEDIDA DE VALDIR VAGNER FERREIRA

Com muito pesar, despedimo-nos, no dia 30 de março de 2020, de nosso associado Valdir
Vagner Ferreira, um dos sócios da Frango Ferreira, empresa fundada em 1991, em Igaratinga,
região de Pará de Minas (MG). Deixamos o nosso abraço aos familiares, especialmente ao seu
irmão, José Ferreira, desejosos que Deus conforte a todos os corações. •

"D OE NÇAS DAS AVE S
A Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas (Facta) fará
o lançamento da 3ª edição do livro “Doenças das Aves” durante
a Conferência Facta WPSA-Brasil, que ocorrerá de 7 a 9 de julho,
na Expo D. Pedro, em Campinas (SP). A obra, que trata da evolução da medicina aviária, ocorrida nos últimos anos, envolveu 120
profissionais da iniciativa privada e de renomadas instituições de
ensino, comprometidas com o setor avícola, que submeteram o
livro a uma revisão geral e incluíram novos capítulos, considerados essenciais para a sua atualização. Informações: (19) 32558500 ou facta@facta.org.br. •

“MAN D E S E U D E S E N H O
D E OVO”
A campanha do Instituto Ovos Brasil (IOB) quer movimentar as crianças em casa, ao mesmo tempo que mostra a
elas como o consumo de ovos faz parte de uma alimentação saudável, saborosa e nutritiva. O desenho, divertido
e criativo, deve ser postado no Instagram com @institutoovosbrasil. O IOB também tem em seu site uma área
“Kids”, com desenhos para pintar e brincadeiras para
imprimir: www.ovosbrasil.com.br/espaco-kids/•

Março e Abril 2020 | AVIMIG
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EVE NTOS

VEM AÍ O
AVICULTOR 2020
Expectativa é de recorde de público
e negócios

O

s novos desafios e oportunidades
que o futuro da avicultura reserva
poderão ser conhecidos e discutidos no maior evento da avicultura de
Minas Gerais. O Avicultor 2020, que será
realizado nos dias 17 e 18 de junho (sujeito a confirmação devido a Covid-19), no
Espaço CentoeQuatro (Praça Rui Barbosa,
104, Centro, Belo Horizonte, MG), reunirá
informações imprescindíveis para quem
quer atuar com sucesso no mercado, abordando temas técnico-científicos, análises
dos mercados interno e externo de carnes,
ovos e grãos, bem como expondo aspectos
políticos que influenciam na atuação do
setor.
O evento, que é realização da Avimig, em
parceria com o Sindicato das Indústrias
de Produtos Avícolas do Estado de Minas
(Sinpamig), também é rico em conhecimentos que podem contribuir com novas
projeções para o agronegócio avícola, além
de facilitar a realização e a prospecção de
negócios. “O Avicultor vem crescendo, em
público e geração de negócios, a cada ano.
Os temas apresentados são muito ricos, de
interesse de todas as pessoas que movi-

8
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mentam o setor. É um evento que oferece,
aos participantes, oportunidade única de
interação com professores, pesquisadores,
dirigentes de empresas, produtores e autoridades do agronegócio avícola”, explicou
o presidente da Avimig, Antônio Carlos
Vasconcelos Costa.
Sucesso
Já são 19 anos de realização do Avicultor.
No ano passado, o evento teve um grande
salto, reunindo 48 empresas, entre expositoras e patrocinadoras, que realizaram e
prospectaram negócios de cerca de R$ 15
milhões. O público presente foi de aproximadamente 1.000 pessoas. Em um dia
de evento, foram ministradas 12 palestras
técnicas.
A estimativa é que o Avicultor 2020 supere
todos esses números. A exemplo de 2019,
poderá, também, contar com as presenças
do governador de Minas Gerais, Romeu
Zema, e da secretária da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Ana Maria
Valentini, assim como outras importantes
personalidades.
Além da Jornada Técnica, com palestras
simultâneas em ambientes diferenciados,

A JORNADA
TÉCNICA E A FEIRA
DE PRODUTOS E
SERVIÇOS PARA
A AVICULTURA
MOVIMENTAM
OS DOIS DIAS DO
AVICULTOR 2020
sobre a avicultura de corte e a avicultura
de postura, a Feira de Produtos e Serviços
para a Avicultura, já tradicional nos eventos anteriores, é outro grande atrativo para
o Avicultor 2020. Ao final, uma confraternização com todos os participantes marca
o encerramento das atividades.
Mais informações:
www.avimig.com.br; avimig@avimig.com.br;
(31) 3482.6403 ou (31) 99974-9500•

17/06 - Manhã
Avicultura de corte e postura

PROGRAMA
PROVISÓRIO

7h45 às 8h45

Inscrições e entrega de credenciais

-

-

Avicultura de Corte: Auditório principal - Moderador: Marcelo Cançado
8h45 às 9h

Abertura

9h às 10h

Climatização em galpões Dark House

10h às 10h30

Café
Uma visão estratégica sobre a retirada de
antimicrobianos

10h30 às 11h30

Antônio Carlos V. Costa

Presidente da Avimig

Rodrigo Braga de Castro

Presidente do Sinpamig

Lucas Schneider

Cobb-Vantress

-

-

Dra. Eva Hunka

Phibro

11h30 às 12h30

Sistema de integração (Legislação e
Cadecs)

José Antonio Ribas

Associação Catarinense de
Avicultura - Acav

12h30 às 14h

Intervalo para almoço e visita à feira

-

-

Antônio Carlos Vasconcelos Costa

Presidente da Avimig

Rodrigo Braga de Castro

Presidente do Sinpamig

Dr. Márcio Botrel

-

-

-

Avicultura de Postura: Auditório - Cinema 104 - Moderador: Dr. Emílio Mouchreck
9h às 9h10

Abertura

9h10 às 10h

Doenças respiratórias em aves de postura

10h às 10h30

Café

10h30 às 11h30

Instituto Ovos Brasil
Qualidade de ovos da granja ao
consumidor
Intervalo para o almoço

11h30 às 12h30
12h30 às 14h

A definir

-

Prof. Benedito Lemos

-

-

-

17/06 - Tarde
Auditório principal: Plenário
Moderador: Dr. José Euler Valeriano

14h40 às 15h20

Avicultura brasileira no mercado interno e
externo
Mercado de grãos

15h20 às 16h00

Banco do Brasil

16h às 16h30

Café

14h às 14h40

16h30 às 17h50

Cenário econômico brasileiro

(sujeito a confirmação
devido a Covid-19)

ABPA

Dilvo Groli

-

A definir

-

-

-

Rita Mundim

Economista e comentarista econômica na
Rádio Itatiaia/MG

Encerramento

17h50 às 18h

18h às 22h

Abertura oficial da Feira de Produtos e
Serviços
Visita à feira e coquetel

22h

Encerramento da feira

18h

-

-

-

-

-

-

-

18/06 - Manhã
Avicultura de corte e postura
7h45 às 8h45

Inscrições e entrega de credenciais

-

-

Matheus Resende ou Eduardo
Muniz

Zoetis

Luiz Sesti

Diretor de serviços veterinários
da Ceva na América Latina

Rodrigo Tedesco

Aviagen

-

-

Avicultura de Corte: Auditório principal - Moderador: Marcelo Cançado
9h às 10h

Biosseguridade e vacinação no controle
das Salmonelas

10h às 11h

Impacto econômico das principais
enfermidades para o frango de corte

11h às 12h

Manejo do frango de corte visando maior
eficiência no campo e abatedouro

12h às 13h30

Intervalo para almoço e visita à feira

Avicultura de Postura: Auditório - Cinema 104 - Moderador: Dr. Emílio Mouchreck
Uso de probióticos na ração de poedeiras
Prof. Antonio Gilberto Bertechini
9h às 10h
comerciais
10h às 11h
a definir
a definir
11h às 12h

Biosseguridade nas granjas de postura

12h às 13h30

Intervalo para o almoço

18/06 - Tarde

Prof. Paulo Lourenço
-

Wisium
Universidade Federal de
Uberlândia
-

Auditório principal: Plenário
Moderador: Dr. José Euler Valeriano
13h30 às 14h30

A evolução das vacinas na avicultura:
passado, presente e futuro

14h30 às 16h

Nova legislação ambiental e suas
consequências - Aspectos práticos

16h às 19h
19h

Jorge Werlich

Gerente técnico MSD Saúde Animal

Dr. Emilio Mouchreck

-

Visita à feira

-

-

Encerramento da feira

-
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AVIMIG GARANTE DESCONTO
DE 15% EM CURSO DA FAPAM
Free-Photos por Pixabay

O CURSO DE MBA EM PRODUÇÃO AVÍCOLA TEM CARGA
HORÁRIA DE 360 HORAS E DURAÇÃO DE 18 MESES.

I

nvestir na carreira profissional é
essencial para ser competitivo e
bem-sucedido no mercado de trabalho. Sabendo disso, a Avimig conquistou importante benefício para os seus
associados, o que permitirá a capacitação dos profissionais, bem como a
ampliação do número de técnicos com
formação especializada no setor. A
entidade assinou convênio de descontos com a Faculdade de Pará de Minas
(Fapam), em parceria com o Centro
Multiplicador de Capacitação (CMC),
para o curso de MBA em Produção

10
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Avícola.
Todos os associados, colaboradores e
dependentes terão desconto de 15%,
no valor da mensalidade. As aulas
teóricas e práticas são ministradas na
Fapam, as sextas-feiras (tarde e noite)
e aos sábados (manhã e tarde), uma
vez por mês. O curso de MBA em
Produção Avícola tem carga horária de
360 horas e duração de 18 meses.
“A parceria firmada com a Fapam e o
CMC é de suma importância para proporcionarmos a formação de especialistas, com competências necessárias

para atender às exigências técnicas
do mercado de avicultura, além, é
claro, de possibilitarmos o intercâmbio
de conhecimento entre profissionais,
que serão responsáveis pela evolução
de todos os elos da nossa cadeia de
produção”, destaca o presidente da
Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos
Costa.
A Fapam fica na Rua Ricardo Marinho,
110, bairro São Geraldo, Pará de Minas
(MG). Outras informações: fapam@
fapam.edu.br ou (37) 3237-2000. •

COLU NA D O AS S OCIAD O

Daniel Holanda

José
Ferreira

“P

ara saber de tudo que envolve
a avicultura é preciso ser associado da Avimig. Não há outro
jeito. Juntos com a associação nos
beneficiamos de informações sobre
tudo que é relacionado ao nosso
setor, desde as relacionadas à legislação, como a tributos, trabalhista,
de mercado... E o melhor: estamos
sempre em contato com os nossos
companheiros da avicultura, trocando experiências. Uma dica: nunca
se deve procurar um órgão individualmente. O melhor é sempre pela
Avimig, que é uma entidade muito
forte, tradicional e respeitada.•

“

José Ferreira
Sócio da Frango Ferreira
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CORONAVÍRUS, PESTE SUÍNA AFRICANA
E GRIPE AVIÁRIA NA CHINA
SÃO OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

O

presidente da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA),
Francisco Turra, disse, recentemente, em entrevista à Agência de Notícias
Reuters, que essa “tempestade perfeita”
de preocupações sanitárias e alimentares
na China, provocada por novo coronavírus,
peste suína africana e gripe aviária, tende
a alavancar a demanda por proteínas da
América do Sul.
A China reportou o surto de gripe aviária,
enquanto milhões de frangos enfrentam
a perspectiva de desnutrição em meio ao
isolamento (“lockdown”) da província
de Hubei, próxima ao epicentro do novo
coronavírus. Isso ocorre em um momento
em que os fornecedores chineses de carnes ainda lutam contra os efeitos da peste
suína africana, doença mortal que dizimou
quase metade da criação de porcos do país
asiático, que é a maior do mundo.
“Peste suína africana, coronavírus e a gripe
aviária influenciam os hábitos do consumidor e podem aumentar a demanda chinesa
por carnes do Brasil”, disse Francisco Turra.
“Nossos representantes na China nos contam que a grande preocupação deles é a
segurança alimentar.”

12
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Segurança alimentar
Para o presidente da ABPA, como fonte
segura de carnes, o Brasil — que nunca
registrou um caso de gripe aviária ou peste suína africana — deve se beneficiar da
situação. Ele acrescentou que o país possui
capacidade para atender, pelo menos, parte da demanda adicional por frango importado, tendo processado, em 2019, cerca de
6 bilhões de aves.
Francisco Turra disse que a ameaça vem
em um momento em que a China tenta
ampliar a produção local de frango, visando a substituição da carne de porco — cuja
produção recuou fortemente por causa da
peste suína — por carnes de aves.
Antes dos problemas associados ao novo
coronavírus e à gripe aviária, era esperado que a China produzisse cerca de 12
milhões de toneladas de frango neste ano,
enquanto o Brasil tende a produzir por volta de 14 milhões de toneladas, disse Turra.
No ano passado, as importações de frango brasileiro pela China avançaram 34%,
enquanto os embarques de carne suína
saltaram 61%, de acordo com dados da
ABPA.

Só para se ter uma ideia do problema, a
Bloomberg noticiou, recentemente, citando cartas da associação de produtores
de aves de Hubei, que o “lockdown” da
província ameaça mais de 300 milhões
de frangos, devido à iminente escassez de
ração. •
Fonte: Avicultura Industrial

“NOSSOS
REPRESENTANTES
NA CHINA NOS
CONTAM QUE
A GRANDE
PREOCUPAÇÃO
DELES É A
SEGURANÇA
ALIMENTAR”

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S

PANDEMIA PREJUDICA
PROCESSOS PARA HABILITAÇÃO
DE FRIGORÍFICOS NA CHINA

A

China não aprovou nenhum novo
frigorífico brasileiro para exportação neste ano devido à epidemia
do novo coronavírus, e todas as novas
habilitações estão suspensas até um alívio
na crise de saúde pública. A paralisação
ocorre mesmo após os governos do Brasil e
da China terem chegado a um acordo, em
janeiro deste ano, sobre um novo sistema
que visa acelerar as aprovações, afirmou
o secretário de Assuntos Internacionais
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Orlando Leite Ribeiro.
Segundo ele, o ministério tentou entrar
em contato com representantes chineses

neste ano, sobre o início da implantação
do sistema, mas, com o novo coronavírus surgindo, a Administração Geral das
Alfândegas da China (GACC) não estava
funcionando normalmente. E, agora que o
Brasil foi atingido pela pandemia, muitos
funcionários públicos estão trabalhando
em regime de home office, o que os impede de realizar as reuniões necessárias para
obter novas aprovações de plantas, explicou o secretário.
Mas, ainda assim, de acordo com ele, há
boa vontade de ambos os lados, e acrescentou: "O que está acontecendo é um
descasamento temporário. A China foi

afetada primeiro pela Covid-19 e, agora,
quando a China começou a voltar ao normal, o Brasil foi afetado pelo novo coronavírus", disse Orlando Ribeiro. Ele ainda
alertou que novas habilitações são pouco
prováveis até que o surto no Brasil diminua, o que pode levar meses. A China é o
maior comprador de carne bovina, suína e
de frango do Brasil. Havia expectativa de
que as vendas de carne continuassem em
constante ascensão, devido à peste suína
africana na Ásia, que dizimou a criação de
porcos da China e impulsionou a demanda
por proteína suína e outras carnes no exterior, como substitutos. •
Fonte: Reuters

PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19
MOBILIZA AVIMIG E SINPAMIG

T

odos os associados da Avimig/
Sinpamig receberam uma carta com
alerta de segurança e prevenção
contra o novo coronavírus (Covid-19). O
documento foi assinado pelo presidente da
Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos Costa,
e pelo presidente do Sinpamig, Rodrigo
Braga de Castro.
“Buscando preservar a saúde de nossos
associados, colaboradores, integrados e
a sanidade da cadeia de produção avícola mineira, a Associação dos Avicultores
de Minas Gerais (Avimig) e o Sindicado

das Indústrias de Produtos Avícolas do
Estado de Minas Gerais (Sinpamig) informam que estão acompanhando de perto
a evolução mundial do novo coronavírus
(Covid-19) e estão atentos às orientações
da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Ministério da Saúde e Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA). Diante dessa
situação, é necessário que profissionais e
agroindústrias do setor adotem medidas
preventivas como:
• Cancelar viagens a trabalho ao exterior;
• Manter “quarentena” de 14 dias aos

profissionais que tenham visitado países
com registros de focos da enfermidade;
• As viagens dentro do país devem ser
realizadas somente em caso de extrema
urgência;
• As agroindústrias do setor devem suspender visitas técnicas em suas unidades
produtivas, bem como a circulação de seus
colaboradores;
• Recomenda-se que as reuniões de trabalho sejam realizadas a distância, por intermédio de meios de comunicação, como
conferência telefônica ou Skype;
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• Reavaliar a realização de eventos internos e externos;
• Em caso de eventual ocorrência de sintomas graves do novo coronavírus, é recomendado que o colaborador procure atendimento médico e notifique as autoridades
de saúde pública da região, responsáveis
por fornecerem orientações sobre as próximas etapas a serem tomadas;
• Seguindo as orientações do Ministério
da Saúde, os casos graves devem ser
encaminhados a um hospital de referência
estadual para isolamento e tratamento. Os
casos suspeitos leves podem não necessitar de hospitalização, sendo acompanhados pela atenção primária e instituídas
medidas de precaução domiciliar.
A Avimig/Sinpamig ainda reitera as
recomendações da ABPA para medidas de
biosseguridade em todos os elos da cadeia
produtiva de aves. Reforçamos a restrição de visitas de pessoas procedentes de
outros países às instalações avícolas com
animais vivos ou que possuem relação
14
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direta com estas instalações - em especial,
se o país de procedência for endêmico
para doenças de notificação obrigatória
a OIE. Além disso, solicitamos a máxima
restrição das visitas de qualquer origem e
atividade não ligada à empresa.
Vale ressaltar que as empresas devem contar com regimentos próprios de prevenção
e realizar campanhas internas de orientação sobre o novo coronavírus, promovendo
a divulgação de recomendações de prevenção ao vírus, grupos de risco, principais
sintomas e como cada colaborador pode
fazer sua parte no combate a Covid-19.
Diante da vital relevância do setor alimentício para o mundo e da distribuição dos
nossos produtos da avicultura mineira em
todo o território nacional e global, reforçamos a importância de as empresas do
setor continuarem operando todas as suas
unidades. Devem ser tomados todos os
esforços possíveis, com medidas preventivas internas e externas, para assegurar a
continuidade dos nossos processos sem

jacqueline macou por Pixabay

alterações, oferecendo segurança e alimentos de qualidade para a população
nesse momento desafiador.
A Avimig/Sinpamig tem consciência
do seu papel associativista para a cadeia
avícola mineira de corte e postura e continuará acompanhando os desdobramentos
do quadro epidemiológico, tomando medidas que possam minimizar o avanço desta
pandemia”. •

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S

GOVERNO DE MINAS
RECEBE OFÍCIO
DA AVIMIG

Belo Horizonte,19
Horizonte
de Março de 2020.

Ofício nº 20/2020
Ilustríssima Senhora
Ana Maria Soares Valentini
Secretária de Estado da Agricultura
gricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais
N/Capital

N

o dia 19 de março, a Avimig encaminhou ofício ao governador de
Minas, Romeu Zema, reforçando o
engajamento da entidade no combate ao
novo coronavírus, assim como solicitando
que medidas preventivas a serem tomadas
pelo governo mineiro não inviabilizem as
necessidades do setor, como o abastecimento e suprimento de ração para os plantéis avícolas, bem como de outros insumos,
além do transporte dos produtos frangos e
ovos. O documento enfatiza, entre outros,
a importância da avicultura mineira para
a saúde da população. Ofício com mesmo
conteúdo foi enviado, ainda, a secretária
de Estado da Agricultura e Pecuária, Ana
Maria Valentini.
Leia um dos trechos de destaques do
documento, assinado pelos presidentes da
Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos Costa,
e do Sinpamig, Rodrigo Braga de Castro:
“Comprometidos com a atual situação da
fácil propagação da Covid-19, reiteramos
que todo o agronegócio avícola, composto
por indústrias e estabelecimentos de produtores rurais avícolas, está sendo orientado e auxiliado a tomar todas as medidas
preventivas contra a contaminação e disseminação do novo coronavírus.
Aproveitamos para solicitar que, caso alguma medida preventiva contra a Covid-19
seja estudada, e que possa afetar de
forma direta ou indireta nosso setor, que
representantes da avicultura do estado de
Minas Gerais sejam acionados. É de suma
importância que evitemos a suspensão
do fluxo de alimentos que abastece toda
a população. Com isso, o setor poderá
contribuir com a sustentação das famílias
neste momento difícil”. •

Assunto.:
Medidas Governamentais Preventivas contra o novo Coronavírus (COVID-19)
19)
Senhora Secretária,

de Março de 2020.
Belo Horizonte,19
Horizonte

Ofício nº 19/2020

A Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig) e o Sindicato das Indústrias de Produtos
Avícolas do Estado de Minas Gerais (Sinpamig) representando os avicultores do nosso estado,
estado
dirigem-se em caráter especial à Vossa Senhoria, neste momento delicado em que Minas Gerais
está passando em relação ao COVID-19.
COVI

Excelentíssimo Senhor
Romeu Zema Neto
Digníssimo Governador do Estado de Minas Gerais
N/Capital

produ
anual cerca de 1,1milhão de toneladas de carne de
A avicultura mineira tem como produção
frango e aproximadamente 5,3 bilhões de unidades de ovos. O setor é responsável por atender o
mercado interno,, e outros estados do país e também o mercado externo através das exportações
com seus produtos ricos em proteínas de alto valor nutricional para a saúde humana. A avicultura
Medidas Governamentais Preventivas contra o novo Coronavírus (COVID-19)
19)
mineira também é responsável por gerar mais de 400 mil empregos, considerando empregos
diretos e indiretos. Os alimentos produzidos pelo setor , além de serem ricos nutricionalmente e
contribuir para a saúde da população, também é responsável por movimentar toda atividade
Senhor Governador,
econômica ao seu redor.

Assunto.:

A Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig) e o Sindicato das Indústrias de Produtos
Senhora
Secretária, os
diante
de tudo do
viemos
os através
solicitar
que medidas
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Avícolas do Estado de Minas Gerais (Sinpamig)
avicultores
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estado deste oficio solicitar-lhe
estado,
preventivas neste
e de contenção
pel
COVID
não inviabilizem
dirigem-se em caráter especial à Vossa Excelência,
momentoelaboradas
delicado pela
em sua
quesecretaria
Minas frente ao COVID-19,
as necessidades do setor, como o abastecimento e suprimento de ração para os plantéis
Gerais está passando em relação ao COVID-19.
avícolas,
colas, cujo o consumo anual é estimado em 2,603 milhões toneladas,
toneladas além do produto final,
carne e ovos.
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de 400 mil
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empregos
diretos e indiretos. Os alimentos produzidos pelo setor , além de serem ricos nutricionalmente e
contribuir para a saúde da população, também é responsável por movimentar toda atividade
econômica ao seu redor.
que medidas
os através deste oficio solicitar-lhe
solicitar
Senhor Governador, diante de tudo viemos
preventivas e de contenção elaboradas pelo seu governo frente ao COVID-19,
COVID
não inviabilizem as
necessidades do setor, como o abastecimento e suprimento de ração para os plantéis avícolas,
av
cujo o consumo anual é estimado em 2,603 milhões toneladas, além do
o produto final, carne e
ovos.
Comprometidos com a atual situação da fácil propagação do COVID-19,
COVID 19, reiteramos que todo o
rurais avícolas
agronegócio avícola composto por indústrias e estabelecimentos de produtores
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estão sendo orientados e auxiliados a tomarem todas as medidas preventivas contra a
contaminação
ção e disseminação do Novo Coronavírus.
Coronavírus

AVIMIG E SIMPAMIG
ADOTAM HOME OFFICE
A Avimig e o Sinpamig comunicaram a todos que “com o objetivo de conter a
proliferação da Covid-19 e preservar a integridade de seus colaboradores e da
população mineira, os atendimentos das entidades, a partir de 23.03, estarão
acontecendo via home office. Com os procedimentos de prevenção corretos, a
entidade está pronta para contribuir com a sociedade no combate à pandemia
e na geração de qualidade de vida. Todas as informações que recebermos
serão compartilhadas para que possam acompanhar de perto o andamento
desta crise. Assuntos urgentes poderão ser tratados pelo telefone:
(31) 99974-9500 (whatsapp) Oswaldo ou pelos e-mails:
avimig@avimig.com.br ou financeiro@avimig.com.br •
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JUNTOS VAMOS
COMBATER A
PANDEMIA EM
MG

A

Avimig e o Sinpamig sabem da fundamental importância de se posicionarem em momentos de crise. E,
agora, quando o mundo busca combater
a pandemia do novo coronavírus, não
poderia ser diferente. Nos unimos a ABPA
para, juntamente com nossos associados e
sindicalizados, levantarmos R$ 10 milhões,
que serão repassados ao Ministério da
Saúde via Ministério da Agricultura. Até
o fechamento desta edição da Revista da
Avimig, os recursos somavam cerca de R$
4 milhões.

PARA ATINGIRMOS A
META DE R$ 10 MILHÕES E
DARMOS A CONTRIBUIÇÃO
DO SETOR AO COMBATE
DA COVID-19, PRECISAMOS
QUE VOCÊ TAMBÉM ENTRE
NESSA BATALHA, QUE É DE
CADA UM DE NÓS.
Faça sua contribuição:
Associação Brasileira de Proteína Animal
Banco Bradesco – 237
Agência: 504 – Jardim Paulistano – SP
Conta corrente: 21.884-7
CNPJ: 19.908.104/0001-27
Após o depósito, envie o recibo para avimig@avimig.com.br para que possamos
fazer o controle e ajudar a ABPA, que
enviará a cada um o recibo relativo à contribuição.
Lembramos que doações de pessoa física
e do produtor rural também serão muito
bem-vindas.

16
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Indústria e sociedade
Todos sabemos da falta de equipamentos hospitalares para atendimento aos
pacientes do novo coronavírus. Diante
disso, a Avimig e o Sinpamig abraçaram
a campanha da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para
a arrecadação de R$ 65 milhões para a
compra de 1.000 respiradores, que serão

doados à rede estadual pública de saúde.
A doação das entidades foi no valor
de R$ 65 mil, que equivale à compra
de um respirador.
A Avimig e o Sinpamig agradecem a mobilização de todos os associados e sindicalizados numa causa que envolve cada um
de nós. Juntos vamos vencer a Covid-19.•

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S

RELEMBRANDO

CONCEITOS DURANTE A PANDEMIA

DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

T

odos nos tornamos especialistas com
o grande volume de informação disponível sobre a pandemia causada pelo
coronavírus (Covid-19). Estamos acompanhando a propagação do vírus, em tempo
real, graças ao incrível mapa desenvolvido
pelos pesquisadores da Universidade Johns
Hopkins. Podemos usar nossos conhecimentos adquiridos agora com esta pandemia e
entendermos como as doenças se propagam
na avicultura. Nesta oportunidade, podemos
relembrar a importância da biosseguridade
na nossa avicultura, que é decisiva para o
controle das doenças.
Vamos pensar que cada granja pode ser
determinada como um país, porque apresenta diferentes medidas de biosseguridade
e diferentes tipos de produção de aves. A

implantação da granja precisa respeitar a distância determinada pela legislação, ou seja,
distante de abatedouros, frigoríficos, fábrica
de rações e outras granjas. O isolamento da
granja é fundamental.
Os lotes de cada granja podem representar os
diferentes estados de cada país, que possuem
populações e manejo com algumas particularidades, mas que são regidas pelos mesmos
protocolos de biosseguridade da granja. Os
agentes infecciosos podem ser introduzidos
nas granjas pelo trânsito de pessoas, veículos e de animais. Por isso, algumas medidas
precisam ser implementadas para minimizar
esta introdução, como controle e visitas restritas apenas ao pessoal essencial, como prestadores de serviços. Além disso, deixe botas
ou propés e jalecos para estes visitantes.

As doenças se propagam entre as granjas quando as medidas de biosseguridade não são respeitadas. Os
veículos, equipamentos, equipamentos da granja, aves e pessoas podem carrear os agentes infecciosos.
Fonte: Figura adaptada do USDA-APHIS, 2002

Profª. Drª. Helena
Lage Ferreira

• Médica Veterinária da
Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos da
Universidade de SP

Limpeza e desinfecção dos
equipamentos e veículos são
fundamentais.
As doenças podem entrar
na granja, como a Covid-19
entrou em cada país. Os
agentes infecciosos são
silenciosos e podem se
propagar sem que a gente
perceba. Por isso, a vigilância
ativa é fundamental, porque
o diagnóstico precoce de
uma enfermidade facilita
o controle dela no futuro.
Tenhamos responsabilidade para acionar o serviço
veterinário oficial, quando
notarmos qualquer sintomatologia ou mortalidade fora
do controle.
Que consigamos tirar lições
positivas com esta pandemia. Por enquanto, respeitem
o isolamento social, lavem
bem as mãos, cubram o nariz
e a boca com o cotovelo ou
um tecido, fique a mais de
um metro de distância das
pessoas. Fiquem bem!
Gostou? Leia mais artigos
como este em: https://www.
jox.com.br/artigos-jox.php •
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ABPA RECOMENDA
MEDIDAS CONTRA A COVID-19

A

Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA) divulgou para todas
as suas associadas o documento
que chamou de “Informações relevantes”
sobre o novo coronavírus (Covid-19).
Algumas medidas recomendadas estão
no documento de alerta e prevenção também enviado pela Avimig/Sinpamig, mas
é importante ressaltar alguns pontos do
documento da ABPA e que foi assinado
pelo presidente Francisco Turra:
Comunicação interna, com a
imprensa e a sociedade
A ABPA recomenda que a empresa encaminhe internamente, entre os colaboradores diretos e indiretos, orientações sobre os
cuidados recomendados pelo Ministério da
Saúde, como medida preventiva ao coronavírus. Em caso de ocorrência de coronavírus entre os colaboradores, a ABPA indica
os seguintes passos:
1° - Envio de comunicado interno, com
informações sobre as medidas tomadas
pela empresa para a contenção do pro-

blema; relato das orientações dadas pelo
órgão de saúde local à empresa;
2° - Publicação de Comunicado da empresa em suas respectivas redes sociais e
encaminhamento reativo (apenas se solicitado) para os órgãos de imprensa. O
comunicado deve ser objetivo, com informações estritamente necessárias, à exemplo do modelo abaixo:
“A ............ (nome da empresa) informa
que foi detectado um caso da Covid-19
(novo coronavírus) entre os seus colaboradores. A empresa, com a orientação do
órgão de saúde local, tomou as medidas
cabíveis para a contenção do problema”.
______
(Se houver autorização do órgão de
saúde local)
As atividades da ............... (nome da
empresa ou unidade) seguem normais.
(Se não houver autorização do órgão
de saúde local)
As atividades da ....... (nome da empresa
ou unidade) foram temporariamente suspensas de forma preventiva.

______
Vale ressaltar que a OMS não tem qualquer estudo que comprove a relação entre
o consumo de alimentos (exceto provenientes de animais selvagens) e a transmissão do novo coronavírus. Conforme o
Ministério da Saúde, a transmissão ocorre pelo ar ou pelo contato pessoal entre
humanos.
Ao mesmo tempo, a ........ (nome da
empresa ou unidade) reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e considerando o conceito de Saúde
Única – que une de forma indissociável a
saúde humana, animal e ambiental – não
medindo esforços nas ações contra o novo
coronavírus.
3° - Manutenção da informação interna:
divulgação de boletim entre os colaboradores com os cuidados que devem ser
mantidos para se evitar o contágio. Se
necessário e conveniente, atualizar as
informações do estado de saúde do colaborador contaminado.

E S PE CIAL COR ONAVÍR U S

IMPORTANTE
Transmissão do vírus entre animais e
humanos
A via de transmissão predominante da
Covid-19 parece ser de humano para
humano. As evidências atuais sugerem
que a Covid-19 tem uma fonte animal. As
investigações em andamento são importantes para identificar a fonte animal
(incluindo as espécies envolvidas) e estabelecer o papel potencial de um reservatório animal nessa doença. No entanto, até
o momento, não há evidências científicas
suficientes para identificar essa fonte ou
explicar a rota de transmissão de uma fonte animal para o homem.
Os dados da sequência genética revelam
que o novo coronavírus é um parente próximo de outros CoV encontrados circulando
em populações de morcegos Rhinolophus
(morcego-ferradura). Existe a possibilidade

de que a transmissão ao homem envolva
um hospedeiro intermediário.
Precauções quanto aos animais
Embora haja incerteza sobre a origem da
Covid-19, de acordo com os conselhos
oferecidos pela OMS, como precaução
geral, ao visitar mercados de animais vivos,
úmidos ou de produtos de origem animal,
devem ser aplicadas medidas gerais de
higiene. Isso inclui lavar as mãos regularmente com sabão e água potável, após
tocar em animais e produtos de origem
animal, além de evitar tocar nos olhos,
nariz e boca, e evitar contato com animais
doentes ou produtos animais estragados.
Qualquer contato com outros animais possivelmente vivendo no mercado deve ser
evitado. Deve-se tomar precauções para
evitar o contato com resíduos ou fluidos
de animais no solo ou nas superfícies de

lojas e instalações de mercado.
As recomendações padrão emitidas pela
OMS para impedir a disseminação da
infecção incluem lavagem regular das
mãos, cobertura da boca e nariz com o
cotovelo ao tossir e espirrar e evitar contato próximo com qualquer pessoa que
mostre sintomas de doença respiratória,
como tosse e espirro. De acordo com as
boas práticas gerais de segurança alimentar, carne crua, leite ou órgãos de animais
devem ser manuseados com cuidado, para
evitar a possível contaminação cruzada
com alimentos não cozidos. A carne de
gado saudável, que é bem cozida, permanece segura para comer.
Fonte: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/
specific-information-andrecommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

COVID-19
Resumo
(Ministério da Saúde)
Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em
31/12/19, após casos registrados na China. Provoca a doença
chamada de coronavírus (Covid-19).
Período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas a aparecerem desde a infecção por coronavírus, o que
pode ser de 2 a 14 dias.
De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem os sintomas. É possível a transmissão viral após a
resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é desconhecida para o coronavírus. Durante o período
de incubação e casos assintomáticos não são contagiosos.
A maioria dos coronavírus geralmente infectam apenas uma

espécie animal ou pelo menos um pequeno número de espécies
proximamente relacionadas. Porém, alguns coronavírus, como o
SARS-CoV, podem infectar pessoas e animais. O reservatório animal para o Covid-19 ainda é desconhecido.
Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado, podendo, também, causar
infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No
entanto, o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas
da doença.
Os principais sintomas conhecidos até o momento são: febre, tosse e dificuldade para respirar.
Mais detalhes sobre o coronavírus no link: https://www.saude.
gov.br/saude-de-a-z/coronavirus/ •
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VAMOS VENCER
MAIS ESTA!
freepik.com

Lorivando Costa

• Engenheiro de Segurança
do Trabalho
• Presidente do Conselho
de Segurança e Medicina
do Trabalho da Avimig

E

stamos
vivenciando,
neste
momento, algo que nenhum de
nós já tinha presenciado: a pandemia do novo coronavírus, doença
que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) batizou de “Covid 19”. A atual
população nunca tinha passado por
tamanha apreensão por causa de um
micro-organismo tão pequeno, que
para vê-lo necessitamos de microscópio, mas inversamente devastador.
Devastador para a nossa sobrevivência
e para a economia mundial. Sairemos
mais pobres, financeiramente, desta. Não dá nem para eu citar o atual
número de infectados e mortos, porque
o crescimento da doença se alastra de
forma tão exponencial que, quando os
queridos leitores lerem esta coluna, os
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números aqui citados estarão completamente defasados.
A humanidade já conviveu com esses
flagelos, como a “peste bubônica”,
conhecida como “peste negra”, que
matou, segundo os historiadores, 50
milhões de pessoas, entre a Europa
e a Ásia, nos anos de 1333 a 1351.
Essa doença, causada por uma bactéria chamada de “Yersinia pestis”, era
comum em roedores e transmitida aos
humanos pelas pulgas destes animais
contaminados. Foi debelada com o
saneamento das cidades afetadas por
aquela doença, diminuindo os ratos
urbanos.
Entre 1817 a 1824, outra doença que
assolou o mundo: a “cólera”, que já
era conhecida desde a antiguidade,

mas o “vibrião colérico” foi sofrendo
diversas mutações, causando ciclos
epidêmicos até chegar na grande epidemia que dizimou milhares de pessoas ao redor do mundo. Lembro-me
muito bem que, em 1991, ela esteve
entre nós, começando pelo Peru e
atingindo 20 países nas três Américas,
dentre eles o Brasil. Entre 1991 e
1994, tivemos, segundo dados da
OMS, 96.193 casos confirmados, resultando em 9.992 mortes.
Entre 1850 e 1950, tivemos 100 anos
de uma doença, que ao ser anunciada,
era sinônimo de morte: a tuberculose. Matou em todo o mundo um
bilhão de pessoas, dentre elas, Noel
Rosa, o nosso maior compositor da
Música Popular Brasileira (MPB). O
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Pinterest

grande Noel morreu antes de completar 27 anos, em 1927, deixando para
nosso deleite 250 canções compostas
e, naquela época, 71 gravadas. Uma
grande perda para nossa cultura! Foi a
tuberculose que matou o nosso primeiro Imperador, aquele que proclamou a
nossa independência: D. Pedro I, com
apenas 36 anos de idade. Nasceu e
morreu no Palácio de Queluz, uma cidade que, atualmente, pertence à região
metropolitana de Lisboa. Amante que
sou pela história, estive neste palácio
em outubro passado, e visitei o quarto
onde o Imperador agonizou e partiu,
em 24 de setembro de 1834. O combate dessa doença só foi possível após
a identificação do “bacilo de Koch”,
causador da doença. Ainda, na minha
infância, presenciei muitas mortes por
essa doença, e ela continua em nosso
meio.
Entre 1896 a 1980, 300 milhões de
pessoas morreram em razão da varíola, também conhecida por “bixiga”.
Essa doenca atormentou a humanidade por mais de três mil anos. Na chegada de Itapecerica, no centro oeste
mineiro, ainda se vê a placa indicativa:
“cemitério dos bixiguentos”. Os mortos eram enterrados fora das cidades,
tamanho o medo que essa doença causou na humanidade. Personalidades
famosas, como o Faraó egípcio Ramsés
II; a Rainha Maria II da Inglaterra e o
Rei Luis XV da França, sucumbiram a
essa doença, cuja contaminação era
semelhante a este coronavírus, ou seja,
pela via respiratória. Perdi coleguinhas
de infância por essa doença, que
somente foi erradicada em 1980, após
campanha de vacinação em massa da

população mundial. Foi em razão dessa doença que, em 1798, o britânico
Edward Jenner criou a primeira vacina,
nos livrando da morte provocada por
esses micro-organismos devastadores.
A gripe “Espanhola”, entre 1918 e
1919, matou 20 milhões de pessoas,
dentre elas o nosso presidente da
República, Rodrigues Alves, que adoeceu e morreu, em janeiro de 1918, sem
conseguir tomar posse. Ouvi minha
avó materna contar que famílias inteiras morriam em semanas, deixando as
casas sem um único morador. Foi em
razão desse nome - gripe “Espanhola”
- que a OMS deu um nome para este
coronavírus, de “Covid-19”, que foi
retirado das palavras “corona”, “vírus”
e “doença”, com 2019 representando
o ano em que surgiu o surto, relatado a
OMS em 31 de dezembro. Isto foi feito
para não estigmatizar o país onde surgiu o vírus, a China.
O vírus da “Covid-19”, que é a influenza, é o mesmo da gripe Espanhola,
logicamente com as mutações adquiridas ao longo dos anos. A contaminação acontece sempre da mesma forma:
gotículas de salivas e espirros, bem
como os sintomas – fortes dores de
cabeça e no corpo, calafrios provenientes da febre e inchaço dos pulmões.
Como este vírus está em permanente
mutação, infelizmente, o homem nunca estará imune a ele.
Gostaria de continuar a relatar as
grandes pandemias ou epidemias que
dizimaram boa parte dos povos, como
o “Tifo”, que matou três milhões
de pessoas na Europa Oriental e
Rússia, entre 1918 e 1922; a “Febre
Amarela”, que continua matando

| Compositor Noel Rosa morreu de turbeculose,
antes de completar 27 anos.

muita gente no Brasil; o “Sarampo”,
que, depois de erradicado do Brasil,
está de volta; a “Malária”; a “Aids” e
tantas outras, que felizmente a humanidade venceu e continuará vencendo,
como a “Covid-19”, mas o espaço
aqui é pequeno para descrever todas
essas doenças.
É por isso que verbas públicas, dedicadas às pesquisas científicas, não
podem ser cortadas ou contingenciadas pelos governantes de todos os
países, porque são elas que salvam a
humanidade, com a capacidade que
Deus nos deu para vencermos todas
essas guerras!
Até aproxima! •
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ELETRÔNICO EM MINAS
GERAIS – PARTE 2

Emílio Mouchrek
• Presidente do Conselho Técnico–Científico e Ambiental
da Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig)
• Coordenador da Câmara Técnica de Avicultura do
Estado de Minas Gerais
• Engenheiro Agrônomo, Mestre CREA-MG 10522/D
e-mail: eemfilho@yahoo.com.br

Albrecht Fietz por Pixabay

Introdução
De acordo com a Resolução Semad nº 2.890, de 04 de
novembro de 2019, o Sistema de Licenciamento Ambiental
(SLA) tornou-se totalmente eletrônico, com acesso por
meio do Portal EcoSistemas (http://ecossistemas.
meioambiente.mg.gov.br).
Aspectos Práticos
A Resolução Semad nº 2.890/2019 contempla, dentre
outros, estes aspectos.
• São usuários externos do Sistema de Licenciamento
22
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Ambiental:
 Empreendedores;
 Representantes Legais ou Procuradores de
Empreendedores.
.
.
.
• É de responsabilidade dos Empreendedores, de seus
Representantes Legais ou Procuradores:
 Manter o sigilo das senhas de acesso;
 Prestar informações com exatidão, de acordo com os

M E I O AM B I E NTE

critérios solicitados;
 Acessar o Sistema de Licenciamento Ambiental
(SLA);
 Elaborar o requerimento de Licença
Ambiental;
 Acompanhar regularmente as notificações e
comunicações recebidas, independentemente dos
avisos emitidos pelo Órgão Ambiental;
 Manter atualizados seus dados cadastrais.
• No que se refere ao requerimento; processamento e emissão da Licença Ambiental, as seguintes
ações devem ser realizadas pelo Empreendedor/
Representante Legal ou Procurador:
 Cadastramento individual no Portal EcoSistemas;
 Caracterização completa, no SLA, da atividade
ou do empreendimento objeto do requerimento;
 Instrução documental no SLA;
 Pagamento das taxas de expediente respectivas, ressalvados os casos de isenção;
 Atendimento às pendências e informações
complementares que se mostrarem necessárias.

Considerações Finais
Conforme mencionado na edição nº 154 da Revista da Avimig,
o processo tradicional de Licenciamento Ambiental será utilizado somente nos casos em que tenha ocorrido o pagamento da
taxa de expediente, ou que haja necessidade de retificação do
Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE).
Por outro lado, de acordo com os Artigos 9º e 10º da Resolução
Semad nº 2.890/2019, os Certificados de Licença
Ambiental deferida serão obtidos de forma eletrônica,
via SLA, e conterão ferramentas para validação de sua
autenticidade.
Cumpre registrar que as decisões de indeferimento e de
arquivamento dos processos de Licenciamento Ambiental
serão, também, disponibilizadas no SLA. •

Cabe registrar que o descumprimento das ações
previstas implicará na rejeição do requerimento
ou, mesmo, no arquivamento, caso sejam constatadas após a formalização do processo.
A Resolução Semad 2.890/2019 registra, também, que:
• O acesso aos processos de Licenciamento
Ambiental, formalizados via SLA, ocorrerá de forma eletrônica, por meio do registro do usuário no Portal EcoSistemas;
• Os procedimentos administrativos referentes a
atos diversos do Licenciamento Ambiental serão
realizados via Sistema Eletrônico de Informações.
Tais procedimentos incluem as Outorgas de
direito do uso de recursos hídricos, bem como
as ações prévias ao requerimento e posteriores à
emissão da Licença.
Março e Abril 2020 | AVIMIG
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COGRAN
40 ANOS
A história de sucesso dos avicultores
da região de Pará de Minas

| À frente da presidência da Cogran, Antônio de Melo Silva se orgulha da grande trajetória da entidade.

D

esde a descoberta do Brasil que as
crises financeiras acompanham a
trajetória de evolução e crescimento do país. E não foi diferente na década
de 1970, quando a alta dos preços e a
escassez de petróleo no mercado mundial
também golpearam nossa economia.
Naquela época, o país importava 70% do
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petróleo que consumia.
Mas, curiosamente, todas as crises mostraram que são nesses momentos que surgem
as grandes idéias e oportunidades. Com
a Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de
Minas (Cogran) não foi diferente. Sentindo
fortemente os efeitos da crise econômica,
que também castigou a avicultura, produto-

res sentiam necessidade de se fortalecer para
evitar a derrocada total.
Em seu favor eles tinham a vantagem de
trabalhar em uma região propícia ao bom
desempenho da atividade e apostaram no
município de Pará de Minas, localizado a
76 km da capital de Minas Gerais. A inspiração também veio do reconhecimento
que a união faz a força e assim um grupo
de jovens produtores foi se formando em
torno de análises sobre a necessidade de
mudanças no jeito de produzir.
Uma oficina mecânica localizada no centro
da cidade foi o local dos primeiros encontros. Entre uma xícara de café e outra,
como é costume nas reuniões mineiras,
o pequeno grupo começou a avaliar as
perspectivas do setor e na medida em que
as discussões ganhavam impulso, novas
idéias apareciam, atraindo mais pessoas.
De repente, houve o entendimento que
a salvação das granjas poderia estar no
cooperativismo e, aos poucos, a fundação
da Cogran passou a ser desenhada com a
prioridade de acabar com os intermediários. Até a constituição da cooperativa,
em 25 de fevereiro de 1980, houve muita
movimentação em torno do aprendizado
da essência do novo modelo de negócio.
Com cara e muita coragem, os envolvidos
no processo não só trabalhavam bastante
para operacionalizar a nova cooperativa
como buscavam mais associados. Sem
capital em caixa, tudo era emprestado e
até mesmo freis franciscanos, movidos
pelo ideal de bem servir, participaram da
mobilização cedendo salas, máquinas e
pessoal de escritório.
Meses depois os resultados da Cogran
começavam a aparecer e a partir deles foi
preciso mudar de endereço a sede administrativa que passou a ser mais frequentada pelos avicultores da região e a simbolizar, principalmente, a “estrela guia” da
atividade.

CAPA

LUTAS E CONQUISTAS

| Diretoria e conselho de administração: Antônio de Melo Silva, Moacir Lopes de Faria, Flávio José de Abreu
David, Paulo Camargos, Juliana Lemos Faria Gabriel e Ricardo Duarte Lemos.

P

roduzir com qualidade, vender bem
a produção, disputar espaço com os
concorrentes, prospectar a expansão
das granjas e garantir lucros aos produtores. Mesmo diante de tantos desafios, a
diretoria da Cogran encontrou caminhos
lucrativos e através deles vieram mais e
mais cooperados.
Já no mercado de frango vivo, a cooperativa montou um pequeno armazém e quebrou um tabu, passando a produzir a ração
nas próprias granjas dos associados que,
em pouco tempo, ficaram livres do domínio das fábricas. A obtenção de melhores
resultados, a um custo mais baixo, operou
milagres, consolidando a Cogran no mercado avícola.

União, companheirismo e muita garra também aceleraram investimentos imprescindíveis na época, entre eles a mecanização
da cooperativa, assegurando o transporte
da carga em frota própria, aquisição da
sede administrativa, criação de silos, instalação de um posto de combustível e a
compra de terrenos em Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e Bahia para distribuição de
frango vivo.
Os investimentos prosseguiram focados na
distribuição de frango vivo nos pequenos
atacados das regiões onde a cooperativa
ia se instalando. Tempos depois vieram a
fábrica de premix e a aquisição do abatedouro que, através de uma negociação
ousada, deu mais competitividade à

Cogran que se lançou no mercado de frango abatido, de maior rentabilidade.
Se a união sempre foi marca registrada
da cooperativa, o mesmo se pode dizer
da tenacidade das diretorias, revezadas
ao longo de quatro décadas. O sistema de
gestão foi se transformando para acompanhar as tendências mercadológicas, mas
uma coisa não mudou. “Sempre miramos
a excelência da produção e, por isso, mantivemos a humildade do aprendizado constante e a defesa dos interesses coletivos”,
afirma o presidente Antônio de Melo Silva,
o Betruca.
Essas características tão marcantes na
história da Cogran também resultaram
em sua larga expansão. Seja nas vendas
para todo o país, no patrimônio sólido, nas
premiações e em tantas outras conquistas,
o que prevalece mesmo é o reconhecimento de que a cooperativa projeta o setor
e, ao mesmo tempo, a economia de Pará
de Minas, gerando milhares de empregos
e agregando os maiores avicultores da
região.
O mais recente gol de placa foi a inauguração da Cogran Alimentos, braço suíno da
cooperativa, criado para receber a produção de seus cooperados e buscar mercado
para todos eles. E que venham os próximos
40 anos, porque de cooperativismo e bons
negócios, a Cogran entende muito bem.

GERENTES
NOTA 10

| Presidente e Diretor Financeiro, Betruca e
Ricardo Lemos, entre os brilhantes gerentes
da Cogran.
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FRANGOS COGRAN
Sabor e confiança na mesa de
milhões de consumidores

“A COGRAN
TEM PRESENÇA
MARCANTE NAS
GÔNDOLAS DOS
SUPERMERCADOS,
COM PRODUTOS DE
ALTA QUALIDADE”

| Paulo Henrique Penna destaca a forte presença
da Cogran no varejo nacional.

P

ara uns, aquele seria o passo mais
acertado no momento. Já para outros,
o investimento poderia esperar um
pouco. Na divergência de opiniões, venceu
a coragem de também tornar a Cogran
autossuficiente no que diz respeito ao abate das aves produzidas pelos cooperados.
Sentindo que o mercado de frangos vivos
entraria em decadência, a diretoria apostou no investimento para disputar o mercado de igual para igual com os concorrentes. Afinal, quem sempre teve o poder
de controlar o mercado é o consumidor e
ele dava sinais muito claros de que estava
gostando da comodidade de comprar o
frango limpo e abatido.
Assim, em 1990, a Cogran adquiriu um
pequeno abatedouro em Pará de Minas,
com capacidade para 13 mil aves/dia.
Foi uma reviravolta, tanto na gestão
administrativa como operacional, mas o
esforço conjunto valeu muito à pena, porque as vendas engrenaram rapidamente.
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O principal mercado da cooperativa
era a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, mas o produto também
era vendido para as capitais do Norte
e Nordeste do país, caso de Salvador,
Recife e Fortaleza.
Segura da sustentabilidade dos negócios, que não paravam de crescer, a
Cogran passou então a fazer investimentos contínuos no abatedouro que,
hoje, tem capacidade para 50 mil aves/
dia. O gerente da Unidade de Negócios,
Paulo Henrique Simão Penna, define
muito bem a escalada de sucesso do
empreendimento.
Segundo ele, a cooperativa nunca abriu
mão de seus pilares produtivos, sustentados pela elevadíssima qualidade da
matéria-prima, confiança dos clientes
e reciprocidade dos consumidores que,
a cada ano, ficam mais exigentes. “A
marca registrada de nosso abatedouro é o controle rigoroso da qualidade

e de todo o processo produtivo, desde a
chegada da matéria prima até a expedição,
assim como a padronização dos produtos”, diz ele.
O gerente também destaca a valorização
da mão-de-obra bem treinada para lidar
com todas as etapas de abate. As mulheres
são maioria, graças à habilidade e responsabilidade com os afazeres.
A logística também contribui muito para as
boas vendas, seja pela frota própria ou terceirizada. Segundo Paulo Henrique, motoristas e entregadores bem preparados,
pontualidade e o armazenamento perfeito
da carga são características que contribuem com a excelência dos produtos.
Com clientes nas regiões Sudeste,
Nordeste, Norte e no Centro-Oeste do país,
a Cogran ganha presença de destaque nas
gôndolas dos supermercados e estabelecimentos similares com sua grande linha de
produtos, composta de 43 itens. O campeão de vendas é o frango inteiro, seguido
pelos cortes nobres, como coxa e sobrecoxa, asa, peito, filé de peito e os miúdos.
O aprimoramento na produção do frango
Cogran é contínuo, seja através de treinamentos intensivos, visitas às feiras tecnológicas ou a participação em congressos.
E como a cooperativa sempre vislumbra o
horizonte, já iniciou estudos para a ampliação do processo de abate, de médio a longo prazo, que deverá ser elevado para 80
mil aves/dia, em uma unidade bem mais
automatizada.

A

região de Pará de Minas
manifestou vocação pela
avicultura na década de 1960,
sustentada pelas próprias condições climáticas. Especialistas
incentivavam os produtores a
investir no segmento em função
do clima temperado, altitude
ideal, terreno montanhoso que
propiciava isolamento sanitário
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VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Incentivando o profissionalismo, apoiando ideias
e respeitando as diferenças. Essa é a premissa da
política de valorização da Cogran em relação aos
seus 600 colaboradores. A cooperativa também
assegura a baixa rotatividade através do Plano de

Cargos e Salários, que vem apresentando excelentes resultados. Motivados a crescer na empresa,
eles impulsionam as atividades com expressiva
contribuição laboral. Aqui estão algumas das histórias emocionantes:

“Precisou de mim, é só chamar. Não tenho vergonha de querer aprender mais, não tenho
medo de desafios e continuo com a mesma disposição de sempre, apesar do calendário
dizer que estou ficando mais velho”. Essas declarações, por si só, já mostram o entusiasmo
de Januário dos Santos pela atividade profissional. Com 31 anos dedicados à Cogran, ele
traz ótimas recordações da convivência com os colegas e das oportunidades que recebeu.
Começou trabalhando na chamada “pega de frangos” nas granjas, depois foi convidado a
integrar a equipe da borracharia da cooperativa e, mais tarde, migrou para o abatedouro,
onde é mecânico de manutenção. Januário nem pensa em deixar a empresa, satisfeito
com a trajetória profissional e muito orgulhoso da confiança demonstrada pelos diretores
e companheiros de jornada. Seu espírito corporativo também o faz respeitar demais o
cooperativismo.

Filé de
Peito

Coxa com
Sobrecoxa

De funcionária de uma loja no centro de Pará de Minas a auxiliar no Setor Contábil.
Foi assim que Maria Aparecida Machado Teixeira chegou à Cogran há exatos 33 anos,
aproveitando a oportunidade repentina surgida através do seu professor. A aprovação no
teste foi uma alegria e tanto, mas ela admite que sentiu enorme diferença em relação ao
emprego anterior, até mesmo pelo volume de serviço. Mas Cida é dessas mulheres que
não se deixam intimidar pelos desafios e 12 anos depois de integrar a “família Cogran”
foi convidada a assumir o cargo de Gerente de Controladoria, função que exerce até hoje
com muita responsabilidade e orgulho. “Sou muito feliz aqui e espero continuar ainda por
bastante tempo nesta cooperativa, que é minha segunda casa. Também tenho orgulho
da Cogran pela oportunidade que ela sempre dá aos profissionais e, principalmente, pela
confiança depositada em nós.

Frango à
Passarinho

Com 33 anos de casa, Simone Perpétua Souza Antunes chegou ao cargo de Gerente
Financeiro depois de experimentar desafios e inovações. Sua admissão na cooperativa
se deu quando a família mudou de endereço e, de repente, ela percebeu que havia se
tornado vizinha da Cogran, começando a lidar mais com os funcionários. “Era tanto entrosamento e animação naqueles profissionais que também senti vontade de pertencer ao
quadro da empresa”. Ela percebia na Cogran um futuro promissor, como uma marca
forte. Pouco tempo depois, diante do surgimento de uma vaga, Simone foi convidada a
trabalhar como recepcionista e não demorou muito, surgiu a transferência para o Setor de
Recursos Financeiros. “A Cogran sempre nos exigiu responsabilidade e não decepcionei, já
que investi na carreira e trabalho com afinco” diz ela, muito feliz por trabalhar lá há tanto
tempo. E que venham os próximos 40 anos.

Frango
Resfriado

VOCAÇÃO AVÍCOLA DA REGIÃO
natural e a proximidade com os grandes centros compradores da época.
Outros aspectos também foram decisivos para os primeiros investimentos, entre eles o fato da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) oferecer o melhor
curso de Medicina Veterinária do país. Dessa forma, o
ambiente climático favorável e o expressivo número de
profissionais competentes deram ânimo aos primeiros
investidores que corajosamente apostaram na avicultura

e se tornaram referência para a rápida expansão do setor.
Dez anos depois, Pará de Minas já se destacava como
um dos pólos avícolas mineiros de maior respeito,
passando a ser chamada de “capital mineira do frango”. Esse título não só incrementou os negócios como
fomentou o turismo na cidade, através da criação da
Festa Estadual do Frango que, além de vasta programação técnica, apresentava shows artísticos de grande
expressão nacional.
Março e Abril 2020 | AVIMIG
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GRAN
CAMPEIRO
Linha Suína conquistou
os consumidores

| Luiz Carlos Souza e
Mônica Almeida
comemoram o sucesso
da Gran Campeiro
no mercado.
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D

a idealização do projeto até a
sua efetivação se passaram cinco
anos, mas o sonho foi muito bem
realizado quando, em março de 2019, a
Cogran marcou mais um aniversário com
a inauguração da Gran Campeiro, nome
comercial dado ao braço suíno da cooperativa. O empreendimento foi projetado para
atender aos anseios dos cooperados que,
além de avicultores, também são suinocultores. A idealização da Gran Campeiro
foi sustentada pelos pilares muito sólidos
da Cogran, que sempre acompanhou as
demandas mercadológicas.
Modernamente instalada no Distrito
Industrial Fernando Antônio Almeida, na
Rua Olímpio de Melo Franco, a unidade
criada para receber suínos abatidos e resfriados já está operando em plena carga,
desossando e industrializando 400 animais/dia.
Os 155 funcionários são responsáveis pela
transformação de 40 toneladas/dia de produtos acabados, que chegam às gôndolas
dos supermercados em três grupos separados por sete linhas: cortes in natura, cortes
temperados, linguiças frescais, linguiças
cozidas e defumadas, bacons, embutidos
e miúdos salgados. O primeiro grupo
engloba os cortes in natura, temperados,
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caso da picanha, alcatra, costelinha e barriga temperada. Já o
segundo grupo da família Gran Campeiro reúne os industrializados, que são os cortes temperados, as linguiças frescais,
linguiças cozidas e defumadas, assim como bacon, presunto e
apresuntado. E o terceiro é composto pelos miúdos salgados,
que são muito utilizados no preparo de pratos brasileiros, com
destaque para a feijoada.
Segundo Mônica Xavier de Almeida, responsável pela
Gerência Industrial da unidade, a receptividade do mercado
tem superado as expectativas e ela justifica a alta satisfação dos clientes com o padrão de qualidade dos produtos.
“Entramos em um mercado muito concorrido, mas sabíamos
da nossa capacidade produtiva, afinal nos preparamos muito
bem para o novo investimento”.
Também tem contribuído para o crescimento acelerado das
vendas os cortes bem feitos, elogiados por todos, e o tempero
diferenciado. O consultor Luiz Carlos Alves Souza, especializado em Tecnologia de Alimentos, afirma que o consumidor está
fidelizando a Gran Campeiro pela sensação de levar para casa
produtos caseiros, temperados na medida certa, e quando servidos representam plena satisfação de quem degusta. Outro
aspecto interessante é que as embalagens são comercializadas em diferentes tamanhos, atendendo todos os padrões do
consumo nacional. No ranking da preferência popular
aparecem as linguiças frescais e a linguiça tipo calabresa,
mas tanto o presunto como o apresuntado também
já conquistaram grande clientela pelo sabor
especial e a fatiabilidade. Em menos de um ano
de operações, a Gran Campeiro já chegou
a vários estados brasileiros.

Março e Abril 2020 | AVIMIG
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QUALIDADE
DO PREMIX
Produzido pela COGRAN é altamente
reconhecida pelos produtores

A

comemoração dos 10 anos da
Cogran, em 1990, aconteceu em
alto estilo, com a inauguração da
Fábrica de Premix. Com solidez no mercado e uma boa experiência no cooperativismo atuante, a diretoria sentiu que
era o momento de ganhar o domínio das
questões nutricionais e reduzir os custos
de produção dos avicultores associados.
O empreendimento apostou inicialmente
na alimentação das aves mas, em pouco
tempo, surgiram também as linhas destinadas às necessidades de suínos e bovinos, afinal os produtores da região eram
visionários e já apostavam na diversificação das atividades.
O médico veterinário Donizetti Ferreira do
Couto, gerente da unidade, define muito
bem o corajoso investimento. Segundo
ele, a Fábrica de Premix Cogran assumiu
o desafio de oferecer uma nutrição animal
de elevado padrão e para isso se propôs a
desenvolver estudos capazes de promover
excelente desempenho zootécnico e econômico para o produtor.
“Nossas formulações de rações são personalizadas de acordo com a genética
e o sistema de produção, assegurando
uma combinação perfeita entre a exigência nutricional dos animais e a composição dos alimentos. O resultado é sempre
muito assertivo, assegurando um produto
balanceado e que atende plenamente às
expectativas dos avicultores em relação ao
desempenho dos planteis”, diz ele.
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| Referência profissional, o médico veterinário Donizetti Couto
é o responsável pela Fábrica de Premix Cogran.

Moderna, bem estruturada e em plena
sintonia com as exigências do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), a fábrica possui laboratório próprio, para análises físico-químicas das
matérias-primas dos produtos acabados,
assim como das rações dos clientes. E
através de importantes parcerias, ainda mantém consultoria permanente da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e do
laboratório francês Adisseo que, por meio

de moderno aparelho eletromagnético de
ondas vermelhas, faz medição precisa da
composição alimentar dos nutrientes constantes nas fórmulas desenvolvidas aqui.
Donizetti também destaca o compromisso
do time que mantém a Fábrica de Premix
Cogran entre as melhores de Minas. “Aqui
tem muita garra, talento e paixão de
todos os colaboradores. E é justamente
esse empenho em prol do bem estar do
consumidor que faz a cooperativa elevar
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continuamente os índices zootécnicos de
maneira socialmente responsável, mantendo o compromisso da produção de
alimentos saudáveis, livres de resíduos,
e prezando sempre pelo aproveitamento
correto dos recursos naturais.
Outro diferencial da Fábrica de Premix

Cogran é a equipe altamente qualificada,
especializada em nutrição e sanidade,
dentre outros, que dá assistência às propriedades e a partir dos dados levantados,
desenvolve a nutrição e o manejo adequados, respeitando as características da
produção.

OPINIÃO

ASSISTÊNCIA NO CAMPO

A
O

compromisso da Cogran com seus
clientes, cooperados ou não, vai
além da nutrição desenvolvida
por especialistas de alto nível. Eles têm a
tranquilidade de adquirir produtos fabricados sob rigoroso controle de qualidade
e contar com assistência técnica em suas
propriedades.
Semanalmente a equipe (foto) constituída

por veterinários, zootecnistas e técnicos
agropecuários se reveza nas granjas para
avaliar o desempenho dos animais. A
aproximação estreita os laços a tal ponto,
que os produtores sempre aproveitam o
contato com os profissionais para receber
orientações sobre o fomento dos negócios,
treinamento de funcionários e outras informações que aprimoram as atividades.

demir de Araújo Costa se tornou
respeitado no agronegócio da
região de Pará de Minas pelo
empreendedorismo e a vocação pelos
negócios rurais. Produtor há 40 anos, já
enfrentou muitos revezes na profissão,
mas nunca desistiu.
Avicultor, suinocultor e bovinocultor,
ele comanda as propriedades rurais
que adquiriu em São Gonçalo do Pará
e é de lá que faz questão de valorizar
o apoio que recebe da cooperativa,
com esta mensagem: “Olha, no início,
meu relacionamento profissional com a
cooperativa era parcial. Mas atualmente
só utilizo premix Cogran porque vejo os
excelentes resultados no desempenho
dos animais.
É importante dizer também que, além
da qualidade do produto, a entrega
programada nunca me deixa na mão.
E ainda tenho a tranquilidade de saber
que parte de minha produção vai para a
cooperativa”.
Ademir ainda faz questão de ressaltar a
capacidade dos profissionais que trabalham na Cogran e a confiança em sua
diretoria administrativa. “O crescimento
da cooperativa dá muita sustentação
para todos nós, por isso a gente investe
na produção sem medo”.
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ARMAZÉM
COGRAN
A segunda casa do produtor

D

e um ponto distribuidor de
milho, soja e premix ao varejo
diversificado e muito bem estruturado para atender às demandas dos
produtores. Em poucas palavras, esta é
a trajetória de ascensão do Armazém
Cogran, muito atuante em Pará de
Minas.
Assim como a cooperativa, ele está
completando 40 anos e foi através
do seu surgimento que os produtores
deram os primeiros passos em direção
ao fortalecimento da Cogran, afinal
ela apresentava uma proposta coletiva, capaz de atender às necessidades
das propriedades rurais a preços mais
competitivos.
E assim os clientes foram crescendo,
impulsionando a ampliação do estoque e dando fôlego à propaganda de
boca a boca. “A confiança sempre foi
marcante em nosso território”, como
define Geraldo Magela Ferreira, gerente administrativo da unidade.
Com uma equipe muito profissional,
frota própria e mercadorias para todos
os negócios – nutrição, medicamentos, vacinas, insumos e acessórios – o
Armazém Cogran conquistou enorme
clientela que se mantém fiel ao longo
de todos esses anos. Seu carro-chefe
são os excelentes premixes desenvolvidos pela própria cooperativa.
Mas como todo bom mineiro, o armazém tratou logo de transformar clien-
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| Geraldo Ferreira (à dir.) define o sucesso do Armazém Cogran pela grande proximidade com o produtor.

tes em amigos e na convivência leal
passou a entender também que eles
precisavam de atendimento diferenciado, operacionalizado por uma equipe
altamente capacitada.
Hoje, os produtores têm a comodidade
de fazer seus pedidos através de um
simples telefonema e a compra programada é cumprida à risca, sem qualquer
atraso. “Nossos vendedores são muito
precisos na prestação de serviços, por
entender que longe dos centros de
compras os clientes não podem perder

tempo”, diz Geraldo.
Mas o Armazém Cogran ainda exerce outro papel especial na vida dos
cooperados, sobretudo dos pequenos.
“Sempre que precisam de alguma
informação que facilite seus negócios,
nos oferecemos para ajudar no processo, até mesmo pela facilidade tecnológica que nem sempre é possível no
campo. E assim nos mantemos fieis à
essência do cooperativismo de valor,
que trabalha para todos”, conclui o
gerente.
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LOJA DE CONVENIÊNCIA APROXIMA A COGRAN DO
CONSUMIDOR FINAL

S

empre aberta a novos posicionamentos, a Cogran não se intimidou diante
da ideia de montar em Pará de Minas
uma loja de conveniência em ponto estratégico. O investimento foi projetado para
oferecer ao consumidor final a oportunidade de ele adquirir produtos fresquinhos,
além do leque de opções muito apreciadas
aos fins de semana, caso dos produtos
para churrasco, bebidas e outros.
A fidelização da clientela aconteceu também em virtude dos preços diferenciados,
que favorecem o orçamento ao final do
mês, principalmente em tempos tão difíceis para os brasileiros. E o boom das
vendas veio com a inauguração da Cogran
Alimentos que passou a oferecer a linha
suína.
A partir desse momento, a loja de conveniência conquistou também a preferência das empresas do ramo alimentício

– trailers, lanchonetes, bares e
restaurantes – que têm adquirido vários produtos de alta
qualidade e com muito mais
comodidade.
“No dia a dia, esses clientes
se dirigem ao nosso ponto
de vendas ou nos telefonam
fazendo encomendas maiores
e o feedback é sempre muito bom”, informa o gerente
Marco Aurélio de Faria Júnior.
O bacon é o carro-chefe dos pedidos, muito elogiado pela excelente qualidade e o
preço vantajoso.
Segundo Marco Aurélio, o fato de a Cogran
ser muito respeitada no mercado pelas
relações transparentes com os consumidores, ainda favorece bastante as vendas.
Nunca houve uma denúncia sobre má
qualidade dos produtos e essa confiança

gigantesca só amplia as vendas.
No ano passado, por exemplo, houve crescimento de 35% no faturamento. O gerente informou ainda que o alinhamento da
política de aproximação da Cogran com
o consumidor final tem surtido resultados
muito favoráveis, ao ponto da loja de conveniência já ter conquistado clientes em
toda a região.

GENÉTICA SUÍNA ACOMPANHA
A EVOLUÇÃO DO SETOR

S

e é para empreender, os produtores
sabem que podem contar com a
Cogran. Por isso, ela também investiu no pioneirismo do manejo reprodutivo
ao somar forças com outras duas cooperativas de Pará de Minas na fundação da
Coopercentral que, hoje, tem seu crescimento evidenciado pelos constantes
investimentos na suinocultura de alta
tecnologia.
A idéia surgiu na década de 1990, quando um grupo de suinocultores buscou na
Holanda conhecimentos sobre inseminação artificial.
Muito bem estruturada, a Coopercentral se
destaca nacionalmente como uma Unidade
de Disseminação de Genes Superiores
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| Hugo Frágola diz que aposta da diretoria é sempre
na suinocultura de alta tecnologia.

(UDGS) das principais genéticas do mercado. A principal missão dela, segundo
o presidente Hugo Frágola Barbosa, é

proporcionar aos cooperados e clientes a
livre escolha da genética suína, garantindo
doses inseminadoras de alto padrão.
Mas o cooperativismo também age em
favor dos pequenos produtores que, sozinhos, dificilmente teriam condições de
investir nos benefícios genéticos, devido
aos elevados custos.
Hugo define que o poder de fogo da
Coopercentral está nos investimentos
constantes da reposição do plantel, assim
como na aquisição de novas linhagens
e, ao mesmo tempo, em melhorias no
processo produtivo do sêmen. Ele ainda
destaca a alta performance da equipe de
colaboradores, que reúne a excelência e a
experiência da capacitação técnica.

CAPA

COLABORADORES:
FAZENDO A HISTÓRIA
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PA
LA
VRA
DO
COO
PERA
DO
Grande ou pequeno, com mais
ou menos experiência, todos os
produtores associados à Cogran têm
uma visão muito bem definida sobre
ela. Não fosse a cooperativa, o pólo
avicultor e suinocultor de Pará de Minas
já teria perdido força ao longo dos anos,
tamanhas as incertezas do mercado,
os revezes da atividade e a dificuldade
de se fazer tudo ao mesmo tempo:
produzir e vender. O reconhecimento
sobre a relevância da Cogran chega
de todos os lados e muito bem
acompanhado da satisfação e do
orgulho de saber que ela completa
40 anos cheia de energia e fôlego para
as próximas décadas. Aqui estão
alguns testemunhos:
36
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De tanto consertar caminhões de frango em sua oficina mecânica,
ele acabou se interessando pela atividade e se lançou no mercado
confiante de que poderia contar com a parceria da Cogran, afinal a
cooperativa já tinha mostrado sua força. “Não me enganei! Desde o
primeiro momento a cooperativa me mostrou os caminhos, atuando
com lealdade e incentivando o crescimento de minhas granjas. Hoje,
vejo com toda clareza que a Cogran representa a maior vitória da
avicultura de nossa região. Somos realizados, pois fazemos parte de
uma grande família”.
FLÁVIO JOSÉ DE ABREU DAVID – “Cabeça”
“Com nosso pai, Geraldo Xavier de Faria, que faleceu prematuramente, aprendemos desde cedo a representatividade da Cogran nos negócios da família. Ele sempre dizia que a cooperativa era a garantia do
produtor, que todos deveriam abraçar a ideia”. Hoje, na sociedade dos
negócios, Juliana Lemos é muito firme ao se declarar fã incondicional
do cooperativismo, ainda mais quando as relações comerciais são tão
firmes e amplas como a Cogran, que compra a produção, fornece a
melhor nutrição do mercado e ainda por cima, oferece assistência em
vários aspectos da produtividade constante.
JULIANA LEMOS FARIA GABRIEL

“É com muita satisfação que eu visto a camisa da Cogran desde a
sua fundação porque, entre tantos benefícios, ela me dá segurança
para produzir”. Essa declaração, já mostra a forte relação de confiança
do produtor com a cooperativa. Hoje, investindo na criação de aves,
suínos e gado, “João da Nega”, afirma com muita convicção que sem
a Cogran o agronegócio de Pará de Minas não seria tão forte, já que
o mercado está cada vez mais acirrado e as especulações em torno
das vendas ainda maior. “Nosso negócio é produzir com qualidade e
a Cogran cuida do resto, então somos estimulados a crescer sempre”.
JOÃO FERREIRA GOMES – “João da Nega”

Caminhoneiro agregado da Cogran, no transporte de aves vivas para
o Nordeste do país, ele trocou o volante pelas granjas e cresceu com a
cooperativa. “Com toda sinceridade, sozinhos não teríamos chegado
a lugar nenhum. Os pequenos, então, já teriam desaparecido há muito
tempo porque o mercado é voraz, muitas vezes quer pagar barato
demais. Já na cooperativa temos certeza de valorização do produto,
confiança na programação e a oportunidade de continuar crescendo. Agora então, com as operações da Gran Campeiro, nossos suínos
seguem o mesmo caminho do frango, a gente sabe que pode entregar
a produção”.
MOACIR LOPES DE FARIA
“Só de lembrar, dá arrepio. Era uma dificuldade danada para produzir e outra para vender. Tinha vez que a gente vendia e nem recebia.
Pensei em desistir, para dizer a verdade, mas me agarrei à tábua de
salvação que foi o surgimento da Cogran”. Como tantos outros produtores na década de 1980, que enfrentaram muitos altos e baixos,
ele seguiu os passos do pai e aprimorou a qualidade de suas granjas,
ao mesmo tempo em que passou a integrar o quadro de cooperados.
E assim, com vocação, muito trabalho e suporte da Cogran, se tornou
mais um vencedor nesse segmento que exige tanta persistência de
seus produtores.
VINICIO ANTÔNIO GALVÃO

É UM ORGULHO FAZER
PARTE DESTA HISTÓRIA!

A ADISSEO TEM O PRAZER DE PARABENIZAR
A

COGRAN

PELA

BELÍSSIMA

HISTÓRIA

CONSTRUÍDA AO LONGO DESTES 40 ANOS.

ANOS

PARA NÓS, É UM IMENSO ORGULHO FAZER
PARTE DELA. ESPERAMOS QUE A NOSSA
PARCERIA POSSA RENDER AINDA MAIS
SUCESSOS!

www.adisseo.com I feedsolutions.adisseo.com
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CAPA | 4 0 AN OS DA COG RAN

RECO
NHECI
MENTO
“A Cooperativa dos Granjeiros do
Oeste de Minas (Cogran)
completa 40 anos de
pioneirismo e inovação no
agronegócio avícola mineiro, se
consolidando como uma associação de expressão, reconhecida nacionalmente. Aproveito
a oportunidade para parabenizar
seus cooperados, e colaboradores,
especialmente, o presidente da entidade,
Antônio de Melo Silva, o Betruca, que desempenha um trabalho exemplar
à frente da Cogran, visando a excelência nos serviços prestados e a qualidade dos produtos ofertados ao mercado. Ao
longo dos últimos anos, Betruca tem sido sempre um associado com forte
presença e apoio nas ações da Avimig. Graças à Cogran, o associativismo
avícola de Minas Gerais tem ganhado força e promovido a evolução da
avicultura do estado, que vem alcançando, anualmente, uma posição estratégica no cenário nacional e nas estatísticas do agronegócio do país”.
Antônio Carlos Vasconcelos - Presidente da AVIMIG

“Quarenta anos! Alcançar essa
marca exige de uma cooperativa muito esforço, gestão,
flexibilidade, dedicação pelo
que se faz e, sobretudo,
profissionalismo e comprometimento com a causa de
seus cooperados. Essas são,
sem dúvida, características que
definem a atuação da Cogran,
importantíssima para o equilíbrio do
cooperativismo brasileiro, por atuar com alma cooperativista num setor
altamente competitivo. Sem dúvida alguma, a Cogran contribui e muito
para o cumprimento da missão de todos aqueles que constituem o
movimento cooperativista brasileiro e, por extensão, o Sistema OCB: tornar
o cooperativismo reconhecido por suas particularidades e benefícios, em
especial por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a
felicidade dos cooperados. Parabéns a todos que fazem parte da Cogran”.
Márcio Lopes de Freitas - Presidente do Sistema OCB
38
| www .avimig.com.br

Celebrar as quatro décadas da
Cooperativa dos Granjeiros
do Oeste de Minas (Cogran)
é motivo de muito orgulho
para o Sistema Ocemg e
o cooperativismo mineiro.
Há 40 anos um grupo de
avicultores vislumbrou uma
oportunidade e por meio da
cooperação, contribuiu
decisivamente para a evolução do
segmento na cidade e região. A cooperativa hoje está entre as 50
maiores de Minas Gerais, de acordo com o Anuário do Cooperativismo
Mineiro, resultado de dedicação e muito trabalho ao longo dos anos.
A Cogran compartilha os valores e princípios do setor de maneira a
engajar também a comunidade local, inclusive com uma atuação de
destaque no Dia C, ano após ano. Sua trajetória é de grande sucesso e
inspiradora para todos que acompanham o crescimento desse exemplar
empreendimento cooperativo. Na pessoa do Sr. Antônio de Melo Silva,
cumprimento a cada um dos cooperados pelo aniversário de 40 anos,
bem como aos dirigentes e colaboradores, desejando muito mais
décadas de conquistas e realizações. Parabéns a todos pela história de
sucesso e compromisso com o cooperativismo mineiro e nacional.
Ronaldo Scucato - Presidente do Sistema Ocemg

“Falar da Cogran é discorrer
sobre uma potência do agronegócio mineiro, de extrema
importância para a sustentabilidade da suinocultura e
avicultura no Estado. Trata-se
de uma instituição forte,
empreendedora e extremamente diferenciada no que
tange às oportunidades de
negócio que leva a seus cooperados,
sempre de maneira competente e inovadora. Nestas quatro décadas
de atividades percebemos um trabalho sendo realizado com muito
afinco e cercado de grandes desafios, que bem trabalhados
como foram e são, se tornaram grandes negócios para os cooperados.
Para a Asemg é um grande orgulho ter a Cogran como parceira
de tantas empreitadas. Parabenizo a toda equipe, pelo belo trabalho
que vem sendo feito e a todos os cooperados, que entendem que juntos
somos mais fortes! Vida longa à Cogran!”
Bretas Leite, presidente da ASEMG•

Parceria traz mais eficiência e
sustentabilidade para os cooperados
Novus e Cogran compartilham o valor da
busca pelos melhores resultados por meio
de soluções integradas em nutrição animal.
As melhores parcerias são construídas com
base em valores comuns. Por isso, a Novus
International e a Cogran (Cooperativa dos
Granjeiros do Oeste de Minas) trilham juntas o caminho da produção de alimentos
saudáveis de maneira cada vez mais sustentável e eficiente nas granjas.
A Cogran está sempre em busca da evolução na nutrição animal, seja na melhoria
de resultados zootécnicos e econômicos,
como no aumento da segurança para
a saúde humana e animal ou do meio
ambiente.
“Iniciamos nossa parceria em 2018 com
o compromisso de colaborar sempre para
o crescimento da cooperativa. Nossos
valores convergem na missão de ajudar a
alimentar o mundo e melhorar a qualidade
de vida da sociedade. Assim, saudamos
os 40 anos da Cogran”, enaltece Fabrício

Duarte, gerente de vendas da Novus em
Minas Gerais.
Para isso, o trabalho é realizado por meio
de um portfólio de soluções integradas
que efetivam na prática as tendências de
redução do uso continuado de antibióticos,
dentre outras.
“Entre os produtos, destacamos os ácidos
orgânicos e óleos essenciais protegidos,
que são utilizados como estratégia para
melhoria de desempenho e lucratividade
na nutrição de aves e suínos entre os seus
cooperados”, complementa.
A Cogran, inclusive, foi a vencedora do reconhecimento “Bússola da
Sustentabilidade”, realizado pela Novus
no final do ano passado, bem como seus
representantes estiveram na sede da
empresa em Indaiatuba recentemente.
“Buscamos o pilar econômico da sustentabilidade com a validação permanente de
parceiros de princípios técnicos e comerciais que favoreçam o sistema ganha–

ganha. Assim, temos condições de evoluir
nosso planejamento econômico e, sobretudo, o estratégico”, explica Donizetti
Ferreira do Couto, gerente da Unidade de
Premix.
Sobre o pilar ambiental, a cooperativa vai
além da legislação, começando pela formação cultural de todos os colaboradores
no sentido de zelar pelo meio ambiente.
O cuidado com os recursos naturais se
repete no pilar social. Além do modelo de
cooperativa, que permite a seus associados total autonomia, a Cogran participa de
programas voluntários de desenvolvimento
de entidades locais para apoio a crianças,
idosos e outros grupos. •
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Juntos construímos uma parceria sólida.
Por décadas temos fornecido soluções em refrigeração para a Cogran, que
neste ano completa 40 anos de história.
Inúmeros foram os projetos que trabalhamos juntos e em conjunto buscamos
a melhor solução energética e tecnológica.
Muito obrigado pela confiança de todos.

A Direção da Güntner
e todos seus funcionários
parabenizam a Cogran pelos seus
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Desejamos a todos muito sucesso!

Güntner do Brasil
+55 (54) 3220-8100 | contato.br@guentner.com | guentner.com.br

guentnerBR

guntner-do-brasil
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M E R CAD O AG R O

NOVAS REVISÕES
PARA BAIXO DOS

ESTOQUES
FINAIS
DE MILHO
O

s reflexos do novo coronavírus, a
queda no preço do petróleo sobre
a economia mundial e, consequentemente, a demanda por commodities,
são incertezas que rondam o mercado. No
entanto, em março, a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) divulgou o
quinto relatório de acompanhamento da
safra brasileira de grãos 2019/2020. No
caso do milho, houve revisões para baixo
nas áreas de primeira e segunda safras, de
0,3% e 0,6%, respectivamente. Alguns
destaques:
1. As revisões para baixo nas áreas de primeira e segunda safras, de 0,3% e 0,6%,
respectivamente, são em relação às estimativas do relatório anterior, de fevereiro.
De qualquer forma, as áreas deverão ser
3,2% e 2,1% maiores que na safra passada (2018/2019), nesta ordem.
2. Houve revisão para baixo na produtividade média da safra de verão (primeira
safra) de 1,6% em relação às estimativas
anteriores e incremento no rendimento na
safra de inverno (segunda safra). Tanto na
primeira quanto na segunda safras, as pro-

dutividades médias deverão ser menores
que no ciclo passado. As quedas previstas
são de 3,4% e 1,8%, respectivamente.
3. A produção de milho, na primeira safra,
está estimada em 25,56 milhões de toneladas. Esse volume é 0,3% menor que a
estimativa anterior e 1,9% menor que
o colhido em 2018/2019. Para a segunda safra, são esperadas 73,37 milhões
de toneladas, isto é, aumento 0,1% em
relação ao relatório anterior e queda de
0,3% na comparação com a safra passada
(2018/2019).
4. No total (1ª, 2ª e 3ª safras), o país deverá colher 100,08 milhões de toneladas do
cereal, frente as 100,04 milhões de toneladas colhidas anteriormente. Se confirmado,
o volume total produzido neste ciclo será
recorde. Entretanto, em relação às estimativas de fevereiro para 2019/2020, a
produção deverá ser 0,4% menor.
5. A demanda interna foi mantida em
70,45 milhões de toneladas de milho em
2019/2020. No ciclo passado, foram consumidas 65,24 milhões de toneladas.
6. As exportações brasileiras foram esti-

madas em 34 milhões de toneladas para
2019/2020, mesmo volume estimado em
fevereiro, mas abaixo das 41,17 milhões
embarcadas na temporada passada (recorde).
7. Com a revisão para baixo na produção
em relação ao relatório anterior e manutenção da demanda (interna e exportação), os estoques finais em 2019/2020
foram revisados para baixo no relatório
de março. Estão previstas 8,03 milhões de
toneladas estocadas ao final deste ciclo,
frente as 8,44 milhões de toneladas estimadas anteriormente. É o menor volume
em estoque nos últimos anos. Para uma
comparação, em 2018/2019 foram 11,40
milhões de toneladas e, em 2017/2018,
16,18 milhões de toneladas, em estoques
finais.
A oferta mais “apertada” em 2019/2020,
junto com o câmbio valorizado e a demanda aquecida, são os principais fatores de
sustentação das cotações no mercado brasileiro neste primeiro trimestre de 2020. •
Fonte: Agrolink

Março e Abril 2020 | AVIMIG

43

AG R OG E RAI S
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Recadastramento rural
A Avimig tem acompanhando os trabalhos da
Federação da Agricultura e Pecuária de Minas
Gerais (Faemg), que pediu a Cemig mais rapidez
no retorno do benefício na fatura de energia,
voltando à classificação original e de acordo com
a determinação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). A recomendação é que os produtores paguem a fatura, mesmo que ela esteja
com a classificação alterada, ou seja, não esteja
como Rural, para não correrem o risco de ficarem
inadimplentes. É importante verificar nas faturas
de março e abril se a classificação voltou a ser
Rural, e se haverá o ressarcimento dos valores
pagos a mais. Essa informação aparece no cabeçalho da conta de energia. O processo de revisão
cadastral está suspenso pela Aneel. Informações:
astec@faemg.org.br ou pelo whatsapp (31)
99239.3136. •

E M D E FE SA D O PR OD UTOR
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
entregou ofício ao Ministério da Agricultura solicitando a prorrogação de prazos para reembolso de financiamentos rurais e garantia de acesso a crédito para
a safra 2020/21, entre outras ações para proteger
o produtor rural neste momento de enfrentamento à
pandemia do novo coronavírus. “É preciso amparar o
produtor rural, que se mantém no campo produzindo
e garantindo o abastecimento de alimentos, no país e
no mundo, mesmo diante da situação de calamidade
instaurada a partir da pandemia do coronavírus”, disse
o presidente da CNA, João Martins. • Fonte: Faemg
44

| www .avimig.com.br

PI B D O AG R ON E GÓCI O
O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 3,81%,
em 2019, na comparação com 2018, e representou 21,4% do
PIB total do país no ano passado, segundo a Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea) e Fundação de
Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq). A pecuária puxou a
expansão do setor, com alta de 23,7%, reflexo do crescimento
de todos os elos da cadeia produtiva: insumos (4,55%), primário (20,44%), agroindústria (22,89%) e serviços (28,9%).
O segmento primário teve queda de 3,03%, pressionado para
baixo pela agricultura. • Fonte: Agrolink
Julio César García por Pixabay

Novo recorde
O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária deve alcançar novo recorde em 2020, de R$ 706,7 bilhões, crescimento de 10,6% em relação a 2019, segundo a CNA.
Agricultura e pecuária vão puxar para cima o faturamento
bruto do setor “dentro da porteira”, com base nos preços
de fevereiro. O ramo agrícola deverá ter alta de 11% na
comparação com o ano passado, chegando a R$ 437,6
bilhões. O principal destaque é a soja, que terá elevação de
preços e produção, e um VBP de R$ 169,8, alta de 11,1%
em relação a 2019. Apesar da queda da cotação no mercado internacional, os preços no mercado brasileiro estão
sendo sustentados pela alta do dólar. Já o VBP pecuário
crescerá 10% e a receita projetada é de R$ 269,2 bilhões.
A carne bovina deve ter expansão de 22% no VBP, em
2020, na comparação com 2019, chegando a R$ 140,2
bilhões. Neste início de ano, os preços da arroba se mantiveram altos devido à escassez de animais para abate.
Assim, como na carne bovina, o VBP dos suínos também
terá elevação, de 23,3% neste ano. Também é estimada
alta para os ovos (12%). Leite e frango terão quedas de
receita em relação ao ano passado, de 9,3% e 3,4%, respectivamente. • Fonte: Agrolink

AG R OG E RAI S

freepik.com

Diagnósticos da Covid-19
Os Auditores Fiscais Federais Agropecuários, especialistas em virologia, diagnóstico laboratorial e biossegurança, passaram a realizar diagnósticos de Covid-19 nos
Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDAs).
As instalações têm equipamentos de última geração, o
que possibilita mais testes durante a pandemia do novo
coronavírus. O Ministério da Agricultura disponibilizou
84 laboratórios para auxiliar na detecção de casos da
Covid-19, com capacidade para analisar 76 mil amostras por dia. Desses, cinco são LFDAs, localizados Pedro
Leopoldo (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Goiânia
(GO) e Campinas (SP). •
Fonte: Anffa Sindical

freepik.com

Produtos veterinários
O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) criou o Grupo de
Trabalho Técnico (GTT) para avaliar propostas de
fiscalização de fabricantes de produtos de uso
veterinário, com base no risco estimado, ou seja,
quanto maior o risco, como o das vacinas de uso
em campanhas oficiais de vacinação, maior será
a fiscalização. O GTT terá prazo de seis meses – a
partir de março - para apresentar conclusões. O
grupo também deverá propor cronograma de fiscalizações, manual para a realização das ações,
padronização de documentos usados pelos auditores fiscais federais agropecuários e programa
de capacitação continuada desses servidores. •
Fonte: Mapa
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E X P ORTAÇÃO

QUEDA NAS EXPORTAÇÕES DE
FRANGO IN NATURA EM MARÇO
Pixabay

A

s exportações de carne de
frango in natura fecharam
o mês de março em queda.
No total, os embarques somaram
US$ 501,4 milhões, ante US$ 505
milhões em fevereiro e US$ 508
milhões em março de 2019, o que
representa recuo de 18,8 % e 14%
respectivamente. Em volume, foram
enviados ao mercado externo 324,6
mil toneladas no mês passado, o que
representou uma média diária de
14,6 mil toneladas. Em fevereiro deste ano, a média era de 18 mil toneladas/dia, um recuo também de 18%.
Na comparação com março de 2019,
o recuo na média foi de 11,7%.
O preço médio por tonelada embarcada também sofreu recuo. A média
de preços em março foi de US$
1544,53, desvalorização de 0,8%
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em relação à média de fevereiro, e de
3,5%, em relação ao mesmo mês de
2019, quando a média de preços era
de US$ 1600,6 por tonelada.
Balança Comercial
No mês, a exportação alcançou a
cifra de US$ 19,239 bilhões. Em
relação a março de 2019, as exportações registraram queda de 4,7%,
e, em relação a fevereiro, de 2020,
diminuição de 3,8%, pela média diária. As importações totalizaram US$
14,525 bilhões. Sobre igual período
do ano anterior, as importações apresentaram redução de 4,5%, e, sobre
fevereiro de 2020, queda de 10,4%,
pela média diária.
No período, a corrente de comércio alcançou valor de US$ 33,764
bilhões. Sobre igual período do ano

NA COMPARAÇÃO
COM FEVEREIRO,
A QUEDA FOI DE
18%. EM RELAÇÃO
A MARÇO DE 2019,
O RECUO FOI 14%
MENOR.
anterior, registrou-se diminuição de
4,6%, pela média diária. O saldo
comercial do mês apresentou superávit de US$ 4,713 bilhões, valor 5,2%
inferior, pela média diária, ao alcançado, em igual período de 2019, de
US$ 4,296 bilhões.•
Fonte: Avicultura Industrial
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EXPORTAÇÕES DE GENÉTICA
AVÍCOLA CAEM 37,2%

A

s exportações brasileiras de ovos férteis e de
material genético avícola
alcançaram 1.194 toneladas,
volume 37,2% menor em relação as 1.902 toneladas embarcadas no mesmo período do ano
passado. O levantamento é da
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). Apenas os
embarques de ovos férteis registraram 1.121 toneladas, volume
38,2% menor se comparado ao
mesmo mês de 2019, com 1.816
toneladas. Em receita, as expor-

tações marcaram US$ 4,834
milhões, com queda de 40,1%
referente ao mesmo período
analisado, quando o valor obtido
foi de US$ 8,064 milhões.
O volume das exportações de
material genético foi reduzido
em 16%, no mês de janeiro,
totalizando 73 toneladas, contra as 87 toneladas enviadas no
mesmo mês do ano passado. O
saldo das exportações alcançou
US$ 4,313 milhões, isto é, diminuição de 33,7% do valor registrado em 2019, com US$ 6,507

milhões.
De acordo com o diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin, a
queda nas exportações brasileiras de material genético avícola
está relacionada ao aumento da
demanda interna por genética
avícola voltada para a produção
de carne. “Com o incremento das
exportações brasileiras de carne
de frango, o Brasil vem priorizando o alojamento de aves de
corte. Este efeito já era esperado,
para atender às demandas dos
mercados interno e externo por
proteína animal”, analisa.
Entre os principais destinos das
exportações brasileiras do segmento de genética e ovos férteis
do Brasil, no período analisado,
está o Senegal, que importou
430 toneladas. Outro mercado
com bom desempenho no mês
foi o Paraguai, cujas importações
totalizaram 341 toneladas. •
Fonte: Avicultura Industrial
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PU B LI E D ITOR IAL

EIMA FAZ PARCERIA DE SUCESSO E
LANÇA CONTROLADOR DE GRANJAS

Tech Solution II

Saiba como ele pode revolucionar
as granjas e facilitar os processos
no Agronegócio.
Com mais de 35 anos de mercado e,
atualmente, nos mais diversos segmentos, fornecendo desde materiais
elétricos até a fabricação de painéis
elétricos e elaboração de projetos, a
EIMA, atenta às novas tecnologias e
inovações, fecha parceria com uma
empresa especialista em desenvolvimento de softwares, e lança uma
48
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solução que visa contribuir com o crescimento e aprimoramento de diversos
setores, principalmente no agronegócio. Nos últimos 10 anos, o setor de
produção animal, especialmente a avicultura, passou por severas revoluções
para conseguir atender à crescente
demanda. As grandes mudanças pelas
quais o setor passou se devem a diversos fatores, como: utilização de novas
tecnologias em construções e ambiência; melhorias sanitárias; conhecimento mais aprofundado das linhagens e

sua nutrição, emprego de mão de obra
especializada e a industrialização da
atividade como um todo, principalmente com a adoção de sistemas de
integração e cooperativismo.
Nesse contexto, os controladores utilizados para gerenciamento e controle
dos galpões ficaram estagnados e não
vêm acompanhando o desenvolvimento tecnológico do setor, além de apresentarem preços, muitas vezes, inacessíveis para muitos produtores. Visando
preencher essa lacuna e contribuir de
forma inovadora para o agronegócio, a
EIMA, em parceria com a Done Better,
iniciaram o projeto Tech Solution, uma
linha completa de controladores dedicados ao controle e gerenciamento
de galpões de granja, seja para aves,
suínos e gado.
O projeto Tech Solution foi iniciado
em janeiro de 2019. Após várias visitas realizadas a diversos galpões, e
reuniões com profissionais do setor,
iniciou-se o projeto e a fabricação do
primeiro protótipo. Foi empregada
elevada tecnologia em estudos CFD
(método de alta tecnologia para avaliar o comportamento de fluidos), softwares e processos de fabricação, afim
de desenvolver um produto robusto e
inovador! Após a construção do primeiro protótipo, o equipamento foi
instalado em um galpão de pressão
negativa com capacidade para 45 mil
aves, onde realizou-se o controle de
todo o galpão por 42 dias. Os resultados obtidos foram surpreendentes,
validando e comprovando a eficácia da
solução desenvolvida.

PU B LI E D ITOR IAL

Fotos: Divulgação EIMA

| Parceria de Sucesso: Caio Paulino (Done Better) e
Caique Faria (EIMA).

Tech Solution II

Controlador completo para galpões de granja com IHM touch
screen, conectada à internet.
Após visitas técnicas realizadas em
diversas granjas, notou-se que os controladores utilizados eram difíceis de
serem programados. Muitas vezes, o
operador não conseguia fazer o uso
de todas as funcionalidades que o
dispositivo oferecia por não possuir
capacitação necessária para operar
o equipamento. Portanto, o Tech2 foi
desenvolvido com uma interface
interativa, touch screen fácil de ser
operada. O cliente pode optar por telas
de 5, 7 ou 10 polegadas. Durante todo
o projeto, a confiabilidade e segurança foram adotadas como principais
premissas. O Tech Solution é fabricado
com uma série de mecanismos de
proteção contra falhas, é um controlador capaz de controlar de forma
automática todos os equipamentos do
galpão, tais como: exaustores, cortinas,
inletes, nebulizadores e aquecedores.
Também é possível personalizar o pro-

| Granja controlada pelo Tech Solution .

jeto para atender às necessidades de
cada cliente.

INDÚSTRIA 4.0

O controlador Tech II possui conectividade com a internet via cabo ou sinal
de wi-fi. Portanto, é possível efetuar
o monitoramento remoto de todos
os dados em tempo real, facilitando
o gerenciamento e proporcionando
maior segurança! Também é possível
montar uma sala de comandos, onde o
mesmo profissional poderá monitorar
e gerenciar diversos galpões ao mesmo tempo, diminuindo os gastos com
mão de obra e aumentando a segurança. Além de monitorar e gerenciar, o
Tech II possui um poderoso algoritmo
de controle, capaz de estabilizar a temperatura em todo o galpão de forma
rápida e econômica. O controlador se
comunica com até seis sondas de aquisição de dados via RS- 485. A instalação de sondas nos controladores até
então existentes no mercado é trabalhosa e demanda muito tempo para ser
feita. Por isso, as sondas do Tech II são

do tipo plug-and-play. Basta conectá-las ao cabo e inserir seu número de
série no controlador que ela já estará
funcionando!

Principais funções do controlador:

• Curva temperatura em função da
idade;
• Controle de idade do lote;
• Controle automático de tempo;
• Sistema automático de nebulização;
• Controle automático de aquecimento;
• Alerta de falhas;
E muito mais.
A coleta de dados é feita via aplicativo
no celular.
Tenha o controle na palma da mão!
Garanta melhores resultados! Tech
Solution é a solução que faltava para
você do agronegócio.
Entre em contato e faça sua
cotação: (37) 3237.6355
www.eima.com.br
EIMA
Transformando Energia em Solução.•
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ABPA DATA GERA
COMPETITIVIDADE
COM DADOS ESTRATÉGICOS
Divulgação ABPA

| A ferramenta foi apresentada, em São Paulo, pelo presidente da ABPA, Francisco Turra (centro).

O ABPA DATA ACESSA UM VASTO BANCO COM
MAIS DE 2,5 BILHÕES DE DADOS

O

ABPA Data, um sistema inédito de inteligência competitiva
para o setor produtivo, é a nova
ferramenta da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA) oferecida
com exclusividade a seus associados.
As áreas de exportações e inteligência
comercial das empresas associadas já
contam com informações sobre produção, exportações e mercado interna-
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cional de proteína animal.
“O ABPA Data será primordial para o
planejamento estratégico das empresas do setor, com informações detalhadas que servirão como alicerces para
análises aprofundadas. É um passo
além para a inteligência de mercado
setorial”, ressaltou o presidente da
ABPA, Francisco Turra, durante a apresentação da ferramenta, em São Paulo.

Para a construção de análises
estatísticas, o ABPA Data acessa
um vasto banco com mais de 2,5
bilhões de dados, provenientes da
ABPA e de diversas outras plataformas públicas nacionais e internacionais, informados em tempo
real. Os dados estão dispostos em
telas dinâmicas, distribuídas em
mais de 200 paineis, em formato
ágil e interativo. •
Fonte: ABPA
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Era uma vez ...
UMA CHÁCARA
Izabel Bel por Pixabay

Wellington
Abranches de
Oliveira Barros

Engenheiro Agrônomo

...tinha um bom pomar que produzia
ótimas frutas. Lá, também, fui produtor
de mudas de flores.

E

u já tive um sítio, herança de meus
pais. Mantive-o durante dois anos por
motivos emocionais. Deu só prejuízo.
Acabei vendendo-o. Depois comprei, à
meia, outro sítio. Fui lá uma vez e o vendi
por procuração. São aquelas duas alegrias:
quando se compra e quando se vende. Tive
também uma chácara grande, que, mais
tarde, vendi a metade para um colega.
Entre outras coisas, tinha um bom pomar
que produzia ótimas frutas. Lá, também,
fui produtor de mudas de flores.
Certo dia, resolvi vender caqui em BH.
Procurei uns meninos que vendiam frutas
na Avenida Uruguai. Fiz-lhes uma oferta
para, em parceria, venderem minhas frutas. Disseram-me que aquele lugar já tinha
dono e não toparam minha proposta. Não
insisti, mas fiquei indignado.
Um dia, levei umas mandiocas para um
amigo. Atravessei a cidade toda para fazer

tal cortesia. Sua esposa agradeceu e eu fui
para casa. No dia seguinte, eu atarefado
no serviço, a esposa do amigo me liga para
reclamar que a mandioca não cozinhava.
Haja paciência. Ah! Se não fosse amigo!
Um dia, ensinei ao caseiro a usar o inseticida Malatol em algumas mudas de flores.
Ensinei-o, também, a usar Vapam para
desinfetar o solo onde faria uma sementeira. Na semana seguinte, ao chegar à
chácara, percebi algo de errado no vidro de
Malatol e no de Vapam. Estava sobrando
muito dos dois produtos.
Perguntei-lhe o que havia usado.
Calmamente, respondeu-me: fiz umas misturas; nas mudas, usei ‘Malatan’ e, no solo,
usei ‘Valatol’. ‘Malatan’, ‘Valatol’? O que
é isso, interroguei-o? É uma mistura de
Malatol com Vapam, respondeu-me.
Fiquei tão danado da vida que lhe perguntei: “Você já deu ‘leitosene’ para sua filhi-

nha?” “Não”, respondeu-me sobriamente
para, em seguida, me perguntar o que
era isso. Disse-lhe, cinicamente: “É uma
mistura de leite com querosene”. “Não.
Não senhor. Nunca dei isso para ela não”.
Então, fiz-lhe outra pergunta: “E ‘queroleite’, você já deu para ela?” “Também
não”, respondeu-me entoando a seguir a
pergunta: “O que é isso?” Nova e cinicamente, disse-lhe: “É uma mistura de querosene com leite”. Ele ficou muito nervoso,
dizendo que eu estava gozando sua cara
e queria briga. Desafiou-me, raspando
um enorme facão na pedra e esbravejou.
Naquele instante, resolvi dispensá-lo e
vender a chácara.
Penso que o lance do caqui, da mandioca
e do caseiro foram as três gotas d’água
que faltavam para eu passar o terreno nos
cobres. Adeus chácara e adeus raiva de
todo fim de semana!•
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Benjamin
Salles Duarte

Engenheiro Agrônomo

GESTÃO PARA BONS

RESULTADOS
NO CAMPO
O

s estabelecimentos agropecuários
somam 5,073 milhões no Brasil, e
3,897 milhões de estabelecimentos
são enquadrados como sendo da agricultura familiar, respondendo por 76,82% do
total recenseado no país. Em Minas Gerais,
dos 607.448 estabelecimentos, 441,82
mil são familiares e representam 72,72%
desse universo mineiro pesquisado, segundo o Censo Agropecuário 2017. No país,
a agricultura familiar ocupa 10,1 milhões
de pessoas ou 67% do total de 15,036
milhões (IBGE).
São cenários com seus desafios e oportunidades na lógica dos mercados, pesquisa
agropecuária, assistência técnica privada,
extensão rural pública, conjuntamente
com produtores rurais, quando se aborda a
gestão para resultados econômicos, sociais
e ligados aos recursos naturais. Não há
como subestimar a missão da agricultura
familiar, no que lhe compete, no somatório dos esforços produtivos nas culturas e
criações, que reúnem também os médios
produtores e os empresários rurais.
Segundo o Censo Agropecuário 2017, em
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Minas Gerais, no Valor Bruto da Produção
(VBP) da agropecuária, a agricultura familiar respondeu por 55,89% na horticultura;
75,71% na extração vegetal; 68,42% na
produção de mandioca; 49,78% na produção de leite de vaca.
Segundo a Emater-MG, estimam-se que
podem ser enquadrados como familiares
50% dos horticultores; 68% dos fruticultores; 84% dos apicultores; 60% das
propriedades que cultivam o café e que
respondem por 70,8% do VBP do café.
O Censo Agropecuário de 2006 acusava
167.153 produtores de leite considerados como familiares (74,9%) do total de
223.076, em Minas Gerais (IBGE), uma
referência, até novos dados. O estado lidera a cafeicultura.
Além disso, é bom recordar que os pesquisadores Eliseu Alves, Geraldo Souza
e Renner Marra (Embrapa), com base no
Censo Agropecuário de 2006, revelaram
que, dos 4,4 milhões de estabelecimentos
agropecuários recenseados no Brasil, na
época, apenas 27,3 mil (0,62%), com mais
de 200 salários mínimos de renda bruta
mensal, responderam por 51,2% do Valor

Pexels por Pixabay

Bruto da Produção (VBP) da agropecuária
em 2006 (IBGE). Concentração, o que não
excluem, por consequência, nem os agricultores familiares e nem os médios produtores nesse país continental.
O pesquisador Eliseu Alves alerta para a
necessidade de reduzir as imperfeições
de mercado que, ainda, discriminam a
pequena produção, pois compram caro os
insumos e vendem barato o que produzem.
Assim, num cenário continental, pode-se
avaliar a complexidade que envolve a
tomada de decisão no campo nas suas
singularidades econômicas e de mercados,
onde dezenas de condicionantes precisam
ser acessadas para fundamentarem as atividades agropecuárias tracionadas pelos
mercados.
Embora ainda não haja uma pesquisa
abrangente e confiável, presume-se que,
fora as médias e grandes empresas do
agronegócio, que exigem maiores investimentos, planejamento exemplar e gestão
eficiente para bons resultados, não era de
hábito e tradição para a maioria dos produtores rurais, salvo exceções, exercitarem
o controle de suas despesas e ganhos.

R E FLE XÃO

E mais: necessidade de os produtores
rurais avaliarem a produtividade econômica nas culturas e criações, renda bruta e
renda líquida.
Vale, também, ressaltar o cenário estadual,
em 1949: havia 265.559 estabelecimentos
rurais, dos quais 158.542 abaixo de 50
hectares (59,7%); a população rural mineira somava 5,49 milhões de habitantes
(70,2%); a urbana, 2,32 milhões (29,8%),
totalizando 7,81 milhões de habitantes no
estado (IBGE). Minas Gerais era rural. A
Acar foi fundada em dezembro de 1948;
e houve uma reversão demográfica; hoje,
85% vivem nas cidades.
Além disso, é preciso registrar que, pioneiramente no Brasil, as modalidades de
crédito rural, principalmente o supervisionado, habitacional, orientado e juvenil,
permitiram, como ferramentas de extensão
rural, na época, uma radiografia considerável das propriedades rurais assistidas direta e regularmente pelos extensionistas da
Acar/Emater-MG. No período entre 1949 e
1966, por exemplo, o retorno bancário do
crédito rural supervisionado foi em média
99,79%, com a aplicação, a preços correntes, de Cr$ 1,278 bilhão. Não deixava de
ser uma ‘gestão para bons resultados, há
70 anos’.
Portanto, as memórias do campo e sua
gente laboriosa não podem ser perdidas, e
elas, também, ajudam a explicar o desempenho vigoroso do agronegócio brasileiro,
reconhecido mundialmente, e dinamizado
após a metade da década de 1970, na
medida em que o Brasil era um grande
importador de alimentos, até de feijão
vindo do México. Contudo, nessa sequência, não implica afirmar que os controles
nas atividades rurais seriam zero, uma

O BRASIL RECOLHE
94%, EM MÉDIA,
DAS EMBALAGENS
PRIMÁRIAS DE
AGROTÓXICOS NO
CAMPO, LIDERANÇA
MUNDIAL, JÁ COM

500 MIL
TONELADAS

RECOLHIDAS,
DESDE 2002, PELO
SISTEMA CAMPO
LIMPO.
hipótese presumível, sem fundamento e
lógica, e subestimando até a capacidade
do produtor em conduzir os seus negócios,
porém, via também experiências vividas e
acumuladas ao longo de muitas décadas
nas artes de plantar, criar, comprar, vender
e pagar.
No entanto, configurava-se uma contabilidade prática circulando nos estabelecimentos rurais, não raro. Exemplos: quantas
sacas de milho para comprar uma tonelada
de fertilizantes? De quantas vacas leiteiras
um bom ordenhador manual poderia dar
conta diariamente? A venda de um bovino
compraria quantas bezerras?
Evidentemente que não resolviam tudo
dessa forma, mas ajudavam no entendimento de como desenvolver seus negócios
agropecuários. Mesmo assim, permanece
ativa e atual uma questão de fundo no
aperfeiçoamento dos processos e decisões
compartilhadas no campo, que possam
contribuir na geração de ganhos de pro-

dução, produtividade, qualidade e lucratividade.
Assim posto, cenários complexos, é de se
esperar que os “Centros de Inteligência”
públicos e privados nos domínios das
Ciências Agrárias desenvolvam pesquisas
e soluções acerca das plataformas digitais
simplificadas, eficientes e operacionais,
sem relegar os produtores familiares, que
contribuam à tomada de decisões nas
relações custos/benefícios. A posse da
internet se multiplica nos estabelecimentos agropecuários, e nas moradias urbanas
dos produtores rurais. O mundo na ponta
dos dedos!
Segundo o Censo Agropecuário 2017, em
Minas Gerais, 200,47 mil estabelecimentos agropecuários já estão conectados à
internet e 1,43 milhão no Brasil, entre banda larga e internet móvel. Por acréscimo,
ainda 3,64 milhões de estabelecimentos
agropecuários brasileiros (71,8%) não têm
acesso à internet.
Evidentemente, no mundo da economia
globalizante, políticas agrícolas, crédito
rural, mercados e adoção de tecnologias
explicam o crescimento do agronegócio
brasileiro; na lógica a tomada de decisão
é conjuntural, e dependerá, cada vez mais,
do acesso à informação e às boas práticas
rentáveis nas culturas e criações. Para os
produtores familiares e médios; estimular
as formas de associativismo e cooperativismo, indispensáveis.
Resumindo, nos processos de mudanças
não basta somente gerar a inovação; é
preciso sintonia com os mercados; escalas de ofertas; adoção; lucratividade na
gestão para bons resultados em níveis de
estabelecimentos agropecuários em MG e
no Brasil.•
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A PRIMEIRA VEZ
NO RÁDIO!

Images por Pixabay

Professor Benedito
Lemos Oliveira

Q

uem não viveu muitos anos à
espera de algo muito desejado?
E, quando este algo chega de
surpresa, o que predomina, razão ou
emoção?
Ah! Para entender este caso, é bom
relembrarmos alguns fatos e circunstâncias dos anos 60. Naquela época,
Internet nem pensar, e mesmo a televisão tinha pequena influência. O rádio,
sim, era o principal meio de comunicação e entretenimento. Por ele, ouvia-se
notícias, novelas, músicas e futebol.
Diariamente, ouvia-se o Programa
Sílvio Santos, na Rádio Nacional, e
informava-se com a “Voz do Brasil”.
Aliás, o Sílvio voltava aos domingos,
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trazendo todos os astros e
ídolos da época com o show
“Ronda dos Bairros”. Está,
assim, justificado o grande
desejo dos jovens: conhecer
‘ao vivo’ uma estação de rádio.
Vieram os estudos, a formação
profissional e o meu primeiro
emprego, cujo trabalho de extensão e assistência incluía reuniões com
avicultores e fazendeiros para ensinar
prevenção de doenças e técnicas de
manejo das aves e do gado. Após
conhecer toda a zona rural e as principais lideranças da cidade, fui convidado a participar de um programa
de grande audiência na rádio local. A
expectativa foi enorme, pois chegava,
embora tardiamente, a oportunidade
de realizar o grande sonho da juventude: falar ao microfone de uma rádio!
Cheguei à emissora com 1 hora de
antecedência. Lá, ansioso, com intenso nervosismo, bebi uns três copos de
água e fui ao banheiro por duas vezes,
quase tendo um ‘piripapo’!
O diretor deu-me algumas orientações
e, finalmente, chegamos ao estúdio de
transmissão. No fundo, separado por
um amplo vidro, estava o contrarregra para inserir músicas e propagandas, chamadas hoje, pelo Faustão, de
"Reclames do Plim Plim". A nossa
frente estavam duas cadeiras - uma

para o visitante e outra para a apresentadora -, além da bancada com o
microfone, nosso personagem que
fazia meus olhos brilharem.
Após a vinheta musical, o contrarregra
deu o sinal, e a apresentadora começou dizendo:
“A rádio difusora de Machado está
iniciando mais um programa ‘Extensão
rural em marcha’, apresentando hoje
uma entrevista com o doutor Be... Be...
Be...
A apresentadora não conseguiu concluir. Ela, sim, teve um mal súbito.
Ficou muda, pálida, quase desfalecida,
e deixou cair o microfone de suas mãos.
Estupefato, tinha que agir rápido: a
moça ou o microfone? Razão ou emoção? Senti chegar a minha hora e, por
isso, atendi a ambos. Escorei a moça
com um braço e, com uma das mãos,
catei o microfone e completei a chamada também gaguejando: “Doutor
Be... Be... Benedito Lemos de Olliveira,
novo médico veterinário da cidade, às
ordens dos senhores avicultores!”
Depois, o contrarregra percebeu a
situação e a vinheta musical entrou
‘no ar’. A apresentadora voltou logo às
boas, mas, este curto lapso de tempo,
foi o suficiente para eu completar feliz
o meu sonho: “Falei ao microfone da
rádio pela primeira vez!•
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ESTAMOS TODOS
DE CASTIGO
Marília Martha Ferreira
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Médica veterinária
Diretora executiva da Avimig

P

or que será que a natureza resolveu castigar os
pobres mortais a partir de
2019? Rompimento da Barragem de
Brumadinho, com mais de 200 mortes; incêndios na Floresta Amazônica,
o “Pulmão da Terra”; incêndios na
Austrália, devastando flora e fauna;
chuvas torrenciais, verdadeiros dilúvios
em Minas Gerais e em vários países,
que arrasaram com muitas cidades
brasileiras, principalmente em nosso estado; estiagem no Sul do país,
principalmente no Rio Grande do Sul,
grande produtor de grãos e proteína
animal; extensas manchas de óleo nas
belas praias do Norte e Nordeste, que
até hoje não sabemos a origem; e, para
coroar o início de 2020, o novo coronavírus, que está colocando o mundo
em uma grande cela.
A natureza quer nos chamar a
atenção para a fragilidade humana? Todos esses eventos atingiram a
população, indiferentemente dos seus
credos, cor, idade, gênero, riqueza...
Democrática, esta natureza, mesmo
sabendo que esse último evento, a
Covid-19, traria muita frustração e
alta mortalidade, principalmente para
os idosos, e significativas perdas nos
setores social, esportivo e econômico.
A Covid-19 está sendo uma tragédia
para toda a sociedade, uma calamida-

de pública, retendo as pessoas fora de
seus lares - no caso daqueles que estão
fora de seus países - e cancelando
eventos por muito tempo programados. Quanto às armas que os pobres
seres humanos dispõem para deter a
doença, aí já não são democráticas.
Os mais abonados podem ter grandes
áreas para isolamento, água à vontade
para lavar as mãos e todo o corpo, trocar de roupas e sapatos a cada saída,
comprar com fartura alimentos, álcool
em gel e, o principal, que tem dado
briga: papel higiênico.
E o ser humano de comunidades
carentes? Esse não tem água constante, nem sabão de quadra e, muito
menos, álcool em gel, e nem pensar em
encher o carrinho do supermercado.
Compra na mão, na quitanda da esquina, e anota no caderno. Quanto ao isolamento social, essa população caren-

te põe as mãos para o céu se tiver 10
centímetros quadrados por pessoa em
sua moradia. Quem foi diagnosticado
positivo para a Covid-19 fica do lado
de fora do barraco.
É isso aí, minha gente! Quem tem
dinheiro e poder compra papel higiênico e álcool em gel à vontade. "Quem
não pode, se sacode", e cuida para que
o seu intestino trabalhe mais devagar,
devagarinho! Isolamento social, quarentena, compras por delivery e os
debates sobre como se livrar de maneira politicamente correta desta pandemia, só Deus para estar no pedaço.
Nem tudo estará perdido! Esperamos
que haja mais solidariedade, menos
egoísmo, mais entendimento entre as
autoridades e, como dizia minha saudosa mãe: “Não há mal que nunca
acabe, nem bem que sempre perdure”.•
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Múltiplo na entrega de benefícios.
Seguro para aves e consumidor.

A Phibro incentiva o uso responsável de antibióticos como
melhoradores de desempenho e terapêuticos, respeitando
todas as indicações de uso aprovadas.
Stafac® traz segurança para aves e consumidor.

