


Diferentes estratégias para controle da contaminação microbiológica devem ser estabelecidas 
ao longo da cadeia de produção para garan�r a segurança alimentar.
A Pancosma|Btech conta com uma ampla variedade de adi�vos que podem ser combinados 
para o controle de microorganismos ao longo da cadeia.
Nossos produtos contemplam desde o tratamento de ingredientes, rações, ambiente de 
fábrica, e saúde intes�nal, que combinados reduzem o desafio sanitário, provendo saúde 
animal e melhora no desempenho zootécnico.

Linhas de adi�vos an�microbianos de 
amplo espectro, na forma liquida, com 
eficiência comprovada no controle da 
contaminação por bactérias, fungos e 
vírus em rações e ingredientes de 
origem animal e vegetal.

Adi�vo an�microbiano à base de sais 
ácidos em pó, de amplo espectro com 
eficiência comprovada no controle de 
contaminação por bactérias e fungos 
em fábricas, equipamentos, silos, 
barreiras sanitárias e  caminhões.

Ingredientes e Rações:
SALMEX/Betabacter/Daasal

Esses produtos são
vendidos à granel e em IBCs

Fábricas e Equipamentos:
Betacleaner A

Essa linha de blends de ácidos 
orgânicos, na forma líquida, são 
u�lizados na água de bebida para 
redução do pH. Dessa forma, 
reduzimos os desafios microbianos 
para os animais e proporcionamos 
melhores desempenhos zootécnicos.

Água de Bebida:
Premium pH e Premium H2O

Duas linhas de adi�vos nutricionais 
que auxiliam no controle an�microbia-
no, com ação direta sobre melhoria da 
integridade da mucosa intes�nal e, 
consequentemente, melhoria na 
diges�bilidade dos nutrientes e maior 
desempenho dos animais.

Ação Intes�nal:
Ácidos Orgânicos / Xtract

Esses produtos são vendidos
em embalagens de 5 ou 25L

Esse produto
é vendido em
embalagem de 25kg

ESTRATÉGIAS
SEGURAS E

EFICAZES PARA
REDUÇÃO DOS

RISCOS SANITÁRIOS

www.pancosma.com.br

Esses produtos
são vendidos em
embalagem de 25kg
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A cada ano que passa, temos a impressão de que o tempo está ain-
da mais acelerado. Com tantos acontecimentos e desafios, os meses 
parecem ficar menores. Por isso, ao chegar ao final de mais um ano, 
precisamos comemorar cada conquista de 2021.
Em nível de Brasil, começo destacando o sucesso da vacinação con-
tra a Covid-19. Depois de muito estudo e comprovações científicas, 
a aprovação da vacina, em tempo recorde, trouxe esperança para 
milhões de brasileiros. Neste fim de ano, mais da metade da popu-
lação encontra-se com o esquema vacinal completo, com estados e 
municípios registrando números cada vez menores de internações e 
contaminação pela doença. 
Já no setor da avicultura, a recomposição nos preços da carne de 
frango, no mercado interno, trouxe um pouco de alívio para as agroin-
dústrias, depois de tantos desafios econômicos enfrentados este ano. 
Registro, também, todas as conquistas alcançadas pela Avimig. Em 
especial, o trabalho conjunto com a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), que resultou na isenção do PIS/Cofins na importação 
do milho e liberação, pelo CTNBio, de novas espécies transgênicas 
do grão. Geramos, assim, mais abastecimento e redução nos preços 
desse insumo. 
Ao olhar para trás e perceber o quanto o empenho, a determinação 
e otimismo da Avimig e dos nossos avicultores, trouxeram resulta-
dos positivos, acredito, ainda mais, que estamos no caminho certo. É 
com esta convicção e com os melhores votos de um tempo realmen-
te novo, em que novas oportunidades se concretizem, que desejo a 
todos um Natal abençoado e um 2022 de muita alegria.
Um forte abraço!
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Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente  da Avimig

palavra do presidente

Pela sexta vez consecutiva, Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa foi reeleito 
para a presidência do Conselho 
Diretor da Avimig, biênio 2022-
2023. A Revista da Avimig conversou 
com ele, que falou sobre os muitos 
desafios para a próxima gestão, 
entre os quais está a busca por 
alternativas que possam minimizar 
os custos de produção.

LEIA ONLINE
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I N D I C A D O R E S  D E  C O M P O RTA M E N T O
U N I D A D E  G R A N D E  B H  –  P R O D U T O S :  O V O S  D E  G R A N J A

C O TA Ç Ã O  D E  AV E S  E  O V O S

Janeiro 572.987.224 588.864.142 40.550.484 40.704.382 11.134.868 8.883.596 1.171.093 1.060.952

Fevereiro 533.436.362 535.946.459 36.029.633 37.495.821 9.767.581 9.005.753 794.662 909.782

Março 542.324.943 586.012.462 38.166.221 42.738.932 11.249.682 10.676.252 1.199.645 785.373

Abril 538.059.365 567.837.227 38.276.196 38.238.441 10.420.929 9.954.154 971.452 1.093.082

Maio 523.371.494 561.040.748 36.883.926 40.342.024 11.033.851 9.813.409 1.077.104 984.811

Junho 566.831.879 566.286.439 40.494.456 39.283.212 10.911.373 8.586.501 1.007.510 904.883

Julho 591.256.576 590.077.207 39.052.915 38.616.487 11.232.721 9.240.092 1.125.541 775.497

Agosto 567.404.821 575.130.556 36.469.487 37.156.645 10.728.965 9.705.277 1.229.302 1.176.707

Setembro 577.342.860 577.105.293 36.009.982 40.825.555 10.602.138 9.977.937 810.687 1.217.160

Outubro 627.146.595 SI 44.126.316 SI 10.671.619 10.100.328 1.531.968 1.061.246

Novembro 562.785.655 SI 38.752.957 SI 8.633.681 SI 639.565 SI

Dezembro 617.161.163 SI 39.084.296 SI 7.929.933 SI 913.114 SI

Média 568.629.410 572.033.393 38.658.072 39.489.055 10.359.778 9.594.329 1.047.327 996.949

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – Novembro/Dezembro de 2021

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

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

Período Branco Vermelho
07/10/2021 a 14/10/2021 R$ 130,00 R$ 140,00

15/10/2021 a 19/10/2021 R$ 115,00 R$ 125,00

20/10/2021 a 03/11/2021 R$ 110,00 R$ 120,00

04/11/2021 a 10/11/2021 R$ 115,00 R$ 120,00

11/11/2021 a 23/11/2021 R$ 110,00 R$ 115,00

24/11/2021 a 30/11/2021 R$ 105,00 R$ 115,00

01/12/2021 a 06/12/2021 R$ 100,00 R$ 110,00

07/12/2021 a 09/12/2021 R$ 110,00 R$ 115,00

Cotação de ovos posto  Ceasa - Brancos e Vermelhos 
(extra) caixa 30 dúzias - atacado

Fonte: Avimig - Até  09/12/2021

Período R$/KG
08/11/2021 R$ 5,70
09/11/2021 a 10/11/2021 R$ 5,60
11/11/2021 R$ 5,50

12/11/2021 a 15/11/2021 R$ 5,30

16/11/2021 a 17/11/2021 R$ 5,10

18/11/2021 a 30/11/2021 R$ 4,90

01/12/2021 R$ 4,70

02/12/2021 a 09/12/2021 R$ 4,50

Fonte: Avimig - Até  09/12/2021

  

Frango vivo posto granja
(média de mercado)

Período R$/KG
05/04/2021 a 02/05/2021 R$ 7,10
03/05/2021 a 20/06/2021 R$ 7,40

21/06/2021 a 11/07/2021 R$ 7,60

12/07/2021 a 25/07/2021 R$ 8,30

26/07/2021 a 22/08/2021 R$ 8,50

23/08/2021 a 31/10/2021 R$ 8,80

01/11/2021 a 21/11/2021 R$ 9,00

22/11/2021 a 09/12/2021 R$ 8,00

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até 09/12/2021

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Janeiro 244.222 250.018 73,48 81,62 21,60 39,00 44,02 28,90 17,92 14,80 10,50 11,40 4,30 3,80 15,62 16,30

Fevereiro 212.231 225.854 96,36 105,82 31,81 43,60 40,03 24,20 16,00 18,60 6,00 8,10 3,10 4,60 9,13 13,10

Março 248.250 257.690 106,46 115,51 26,60 47,60 42,80 23,60 17,90 14,90 6,00 8,60 3,40 4,70 9,40 1,00

Abril 220.436 247.768 105,16 111,10 34,60 48,02 35,30 15,22 17,40 8,40 6,80 8,40 3,30 3,11 10,12 2,63

Maio 268.704 285.813 92,40         106,70 35,90 44,02 31,30 14,86 15,50 7,85 SI 7,85 SI 2,94 14,60 4,31

Junho 257.604 251.172 91,52 110,20 34,21 43,70 32,70 25,90 17,30 15,70 10,50 7,80 2,60 4,20 13,22 2,70

Julho 258.809 254.259 83,16 109,56 32,53 45,37 34,38 26,65 15,02 13,91 10,70 7,57 2,60 3,13 13,53 3,37

Agosto 244.495 252.168 77,88 113,30 32,60 45,10 34,00 25,85 16,30 16,19 9,30 7,96 3,40 3,80 12,90 1,10

Setembro 262.486 245.204 75,02 104,72 30,10 48,68 37,10 25,90 15,80 12,84 12,10 5,78 2,80 4,43 17,00 2,37

Outubro 247.977 229.695 120,00 99,66 34,50 46,73 32,50 24,90 15,40 15,71 12,20 4,22 3,90 3,38 16,42 5,06

Novembro 242.790 - 89,76 - 36,80 - 30,30 - 15,80 - 11,30 - 4,80 - 16,30 -

Dezembro 215.959 - 95,04 - 41,20 - 28,90 - 13,40 - 11,20 - 4,90 - 16,02 -

Média 243.662 249.964 89,75 105,81 33,43 45,18 35,26 23,59 16,02 13,89 9,69 7,76 3,55 3,80 13,70 5,19

ENTRADA MENSAL E PROCEDÊNCIA DE OVOS NA CEASA-MG EM NÚMERO DE CAIXA E PROCEDÊNCIA (%)

Outros
Procedência (%)

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  Novembro/Dezembro  de 2021

Quantidade de Ovos de 
Granja (cx 30 dz)

Preço médio da cx 30 
dz (em Reais) Minas Gerais São Paulo Paraná Góias Espirito Santo

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  Novembro/Dezembro de 2021

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – Novembro/Dezembro de 2021
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Em nome dos representantes comerciais, 
vendedores e demais profissionais liga-
dos à área de vendas, parabenizamos 
a Revista da Avimig pelo espaço con-
cedido ao professor Benedito Lemos, ao 
qual prestamos os nossos mais sinceros 
agradecimentos pelo artigo em apoio a 
nossa classe. Muito obrigado, professor 
Benedito! O senhor não é grande à toa! 

Etelvino Salgado
Diretor da Agropan Equipamentos 
Agropecuários

“A Patense agradece aos membros da 
Avimig, por possibilitarem a publica-
ção de reportagem para divulgação dos 
nossos meios tecnológicos utilizados nos 
processos industriais da empresa. Nosso 
principal propósito é criar uma rede 
sustentável de incentivo à preservação 
ambiental, provando, na prática, que é 
possível unir inovação e sustentabilida-
de. Obrigado por fazerem parte de nossa 
corrente!”

Leandro Gonçalves
Diretor de Vendas da Patense

“Nós, do Grupo Diamante, gostaríamos de agradecer a Avimig, em nome do nosso 
setor da avicultura, pela preocupação e pelo compromisso que sempre teve, em abor-
dar temas que são fundamentais no desenvolvimento do nosso setor produtivo, pela 
abertura e pela oportunidade de mostrar a força e o valor que a avicultura tem em 
nosso país, e, ainda, por ser referência em informação de qualidade e conteúdo, bem 
como pela responsabilidade que sempre teve com o consumidor.”

Josimar Queiroz dos Santos Paiva
Gerente de Produção da Granja Diamante

Cara ex-colega dra. Marília Martha,
Lendo esta excelente Revista da Avimig, no artigo do dr. Emílio Mouchrek, nosso 
ex-colega ‘emateriano’, constato com alegria, ao ver o crescimento da avicultura em 
Pará de Minas, que também participei, com uma pequena parcela, neste processo. 
Quando cheguei a Pará de Minas, pela extensão rural, a cidade tinha população 
de 50.000 aves, fruto do trabalho do José Alexandre e outros líderes. Em 1 ano 
e meio que lá labutei, a população cresceu 400%. Quando saí, tinha lá 200.000 
frangos de corte. Criamos a primeira Associação de Avicultores de Pará de Minas. 
Orgulho-me, outrossim, de ter feito o primeiro projeto de avicultura do saudoso 
Francisco Olivé. Agora, com Pará de Minas considerada a capital do frango de 
corte de Minas Gerais, voltei ao passado, agradecendo por ter participado, um pou-
quinho, deste processo. Aproveito para parabenizar a excelente revista e a Avimig 
pelo excelente trabalho junto aos avicultores, ao qual você está sempre incansável e 
batalhadora na ajuda aos avicultores. Parabéns!

Jeovah Abreu de Oliveira
Médico Veterinário, extensionista aposentado da Acar/Emater-MG
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HOMENAGEM PÓSTUMA

JOSÉ JOÃO SANTIN 
(MANECO)

PAULO EMÍLIO MIRANDA 
MOUCHREK

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

A Avimig e o Sinpamig, por meio de seus diretores, associados e 

colaboradores, lamentam, com muito pesar, o falecimento de José 
João Santin, carinhosamente conhecido como Maneco, pai do 

presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo 

João Santin. A morte do ex-prefeito de Maraú (RS), que tinha 79 anos, 

ocorreu no dia 02 de novembro, no município gaúcho.  Maneco deixou a 

esposa Margarida Serato Santin; os filhos Ricardo João Santin; Rossano 

Serato Antônio Santin; Thomas Eduardo Serato Santin e seis netos. O pre-

sidente da Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos Costa, em nome de todo 

o setor avícola mineiro, solidarizou-se com Ricardo Santin e familiares: 

"Quero deixar os meus sentimentos a você e familiares, neste momento 

de muita dor, pela perda de seu querido pai. Que Deus o receba e o acolha 

no espaço Divino e conforte todos vocês!" •

Diretoria, funcionários e colaboradores da Avimig e do Sinpamig 
manifestam seu pesar e se solidarizam, muito sensibilizados, pela 

morte de Paulo Emílio Miranda Mouchrek, aos 45 anos, no 

município mineiro de Itaúna, no dia 20 de outubro. Paulo Emílio era filho 

de Emílio Mouchrek, presidente da Câmara Técnica-Científica e Ambiental 

da Avimig e presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos 

(Smea). Ao nosso colega e amigo Emílio Mouchrek e a toda a família abra-

çamos, desejosos de muita força e conforto neste difícil momento. Paulo 

Emílio deixou esposa e um filho. O sepultamento foi realizado em Belo 

Horizonte. •
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EVENTOS

AVICULTOR 2022 NO EXPOMINAS
PERMITIRÁ MAIS CONHECIMENTO
E BONS NEGÓCIOS 

O Avicultor 2022 caminha a passos largos 
para entrar para a história do setor, como 
um dos grandiosos e principais eventos da 

avicultura de corte e postura no país. De volta ao 
formato presencial, o Avicultor 2022 ganha mais 
importância, visibilidade, espaço e conforto - para 
mais conhecimento e bons negócios - ao escolher, 
para sua realização, o Expominas, o maior espa-
ço de eventos de Minas Gerais. 
Nos dias 22 e 23 de junho, num formato inova-
dor e surpreendente, o Avicultor 2022 terá progra-
mação extensa, com conteúdo relevante, permitindo 
a reciclagem e o aprimoramento profissional, bem 
como ampla rede de conexões, com a possibilidade 
de geração de grandes negócios. Serão palestras 
técnicas e paineis, ministrados por renomados pro-
fissionais, encontros, reuniões e a exposição de mar-
cas consagradas do setor, na Feira de Produtos e 
Serviços.

Empresas que já garantiram
lugar no Avicultor 2022
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EVENTOS

"COM A FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, 

O AVICULTOR TEM SIDO EVENTO DE 

REFERÊNCIA NO PAÍS, ONDE É POSSÍVEL 

ESTREITARMOS RELACIONAMENTO COM 

CLIENTES, FORNECEDORES E AMIGOS DO 

SETOR".

CASSIANO BEVILAQUA

(COBB-VANTRESS)

Divulgação Cobb-Vantress

Importância nacional
Entre os muitos parceiros, empresas e 
marcas que já garantiram participação 
no Avicultor 2022, está a Cobb-
Vantress, uma das principais fornece-
doras de matrizes de frangos de corte 
e serviços técnicos para o setor avícola. 
“O Avicultor tem se tornando referên-
cia em qualidade técnica, organização 
e participação de público. Sempre 

abrange temas de importância para 
a avicultura nacional. Com a Feira de 
Produtos e Serviços, é possível estrei-
tarmos relacionamento com clientes, 
fornecedores e amigos do setor", disse 
o diretor associado de Marketing da 
Cobb para a América do Sul, Cassiano 
Bevilaqua. 
Ele fez questão de ressaltar a impor-
tância de proximidade da marca com 

a Avimig: “A Cobb sempre apoiou 
os eventos da Avimig, porque enten-
demos que é uma instituição séria e 
que trabalha arduamente em prol do 
avicultor de Minas Gerais, estado de 
relevância para a avicultura brasileira. 
Temos unidades de produção Cobb em 
Minas e somos associados a Avimig, 
que tem nos representado muito bem”.

Empresas que já garantiram
lugar no Avicultor 2022
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EVENTOS

“O EVENTO É UMA GRANDE 

OPORTUNIDADE PARA 

DISSEMINAR CONTEÚDOS 

TÉCNICOS DE QUALIDADE 

E GERAR NOVOS 

NEGÓCIOS. A VACCINAR 

APOIA A INICIATIVA, QUE 

VISA A INTEGRAR TODA 

A CADEIA PRODUTIVA DO 

SEGMENTO”.

GERALDO JOSÉ FRANCISCO 

(VACCINAR)

Divulgação VaccinarA Vaccinar Nutrição Animal, 
empresa 100% brasileira, que atua há 
mais de 40 anos no mercado, levando 
soluções nutricionais de qualidade 
para seus clientes em todo país e no 
exterior, também estará no Avicultor 
2022. “Temos muito orgulho em estar 
presente, há mais de 10 anos, neste 
grande e tradicional evento da avicul-
tura de corte e de postura de Minas 
Gerais. A Vaccinar será patrocinadora 
Master e estará presente com novida-
des, com toda a sua equipe comercial, 
para atender aos nossos clientes e 
apresentar o nosso portfólio de produ-
tos para a avicultura”, revelou o diretor 
Comercial Negócio Aves, Aqua e Pet da 
empresa, Geraldo José Francisco. 
Sobre a importância de sempre apoiar 
o Avicultor 2022, Geraldo Francisco 
destacou: “O evento é uma grande 
oportunidade para disseminar con-
teúdos técnicos de qualidade e gerar 
novos negócios. A Vaccinar apoia a 
iniciativa, que visa a integrar toda a 
cadeia produtiva do segmento”. 

Potencial do evento
O Avicultor já se consolidou como o 
principal ponto de encontro da cadeia 
produtiva da avicultura, como local de 
fomento para grandes negócios e onde 
se divulga e se toma conhecimento das 
últimas novidades do setor. Ganhando 
força e conquistando, cada vez mais, a 
participação dos avicultores e de pro-
fissionais de outros setores do agrone-
gócio, a Avimig e o Sinpamig per-
ceberam que era o momento de ousar, 

isto é, de dar ao Avicultor 2022 toda 
a grandiosidade que o evento merece, 
escolhendo um local digno de receber, 
com muito orgulho, participantes de 
todo o país. O Expominas não pode-
ria deixar de ser o local mais adequado 
para um evento de tamanha magnitude.
Desde a sua primeira edição, em 2001, 
realizada na sede da Avimig, o voo do 
Avicultor passou a ser mais alto a 
cada evento. Dos 500 m² ocupados ini-
cialmente, o espaço mais que dobrou 
de tamanho, sendo realizado em 
1.100 m², na última edição. Em 2022, 
o Avicultor estará em área com mais 
de 3 mil m2, com amplo espaço para 
estandes e visitação, muita tecnologia, 
salas e auditórios, que vão acolher os 
participantes com muito mais conforto.

Venha para o Avicultor 2022!
A cada dia mais empresas querem 
garantir presença e exposição de mar-
ca no Avicultor 2022. Esteja você e sua 
empresa também entre os maiores 
e melhores da cadeia produtiva 
da avicultura de corte, postura 
de reprodução e de genética de 
Minas, do Brasil e do mundo. 
Para a Feira de Produtos e Serviços, 
o mapa de estandes está sendo 
divulgado às empresas do setor, 
contando com espaços, já definidos, 
por grandes marcas nacionais e inter-
nacionais.

GARANTA O SEU ESPAÇO:
(31) 99974.9500 ou 3482.6403
avimig@avimig.com.br •
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AVIMIG PARTICIPA DO
‘HUB DAY AVICULTURA 2021’

O presidente do Conselho Diretor da Avimig, 
Antônio Carlos Vasconcelos Costa, foi 
um dos participantes da abertura do encon-

tro virtual ‘Hub Day Avicultura 2021’, realizado, em 
novembro, pelo Governo de Minas, por meio das 
secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa) e de Desenvolvimento Econômico (Sede).  
O evento fez parte da vertical Agro do Programa 
Hub MG, que estimula empresários, cooperados 
e produtores a buscarem modernização dos seus 
negócios, conectando-os a soluções inovadoras. 
Em formato digital, na Plataforma Zoom e trans-
missão pelo YouTube, a abertura contou, também, 
com as presenças do subsecretário de Política, Eco-
nomia e Agropecuária, da Seapa, João Ricardo 
Albanez; do superintendente de Inovação Tecno-
lógica, da Sede, Pedro Emboava Vaz, e do líder 
de Governança da Rivelli Alimentos, Pedro Rivelli.
Antônio Carlos Vasconcelos também participou dos 
debates, juntamente com Pedro Emboava Vaz e o 
pesquisador chefe geral da Embrapa Suínos e Aves, 
Everton Luís Krabbe. Participaram do encontro, 
também, representantes de empresas do setor de 
avicultura e de startups e o coordenador do Hub 
MG, Michael Soares, da Sede.  A moderação 
ficou sob a responsabilidade do superintendente 
de Inovação e Economia Agropecuária, da Seapa, 
Carlos Eduardo Oliveira Bovo. •
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INSTITUTO OVOS BRASIL 
E AVIMIG BRILHAM NAS 
COMEMORAÇÕES DO ‘OVO’

EVENTOS

A Avimig, como já é tradição, 
participou das ações reali-
zadas pelo Instituto Ovos 

Brasil (IOB), nas comemorações 
da “Semana do Ovo 2021” - 4 a 8 
de outubro - e do “Dia Mundial do 
Ovo”, reverenciado em 8 de outubro. 
A mobilização teve início em agosto 
e se estendeu até o final do mês de 
outubro. 
A entidade desenvolveu várias ações 
sociais de distribuição de ovos, com 
o apoio de associados e parceiros, 
entre eles, Inagro, granjas Gontijo, 
Meu Xodó e Ovos Diamante. Nas 
redes sociais, a Avimig teve forte 
presença, com temas variados, que 
destacaram a importância do ovo 

como uma das principais proteínas 
na alimentação. A parceria feita 
com o Curso de Gastronomia do 
Centro Universitário UNA, tam-
bém, permitiu a divulgação de várias 
receitas deliciosas, tendo o ovo como 
protagonista.

IOB
Este ano, o IOB promoveu programa-
ção intensa, que contou com lives, 
divulgações de conteúdos informa-
tivos e atividades presenciais, sobre 
a importância do ovo para a saúde, 
desenvolvidas em 25 iniciativas, que 
abordaram temáticas diversas. Entre 
as ações sociais estava o ‘Projeto 
Onda do Bem’, na cidade de São 

| A Avimig fez a doação de ovos para o Instituto Mario Pena, Talher Solidário, Rede 
de Amor e a outras entidades cadastradas.

Divulgação Avimig
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Bernardo do Campo, na Região do 
ABC Paulista. A iniciativa atendeu a 90 
famílias da comunidade e surpreendeu 
as crianças com várias atividades, além 
de guloseimas, brinquedos e ovos. No 
total, foram distribuídas mais de 100 
dúzias de ovos.
Outra importante ação foi com as 
crianças da Associação dos Pequenos 
Irmãos São Domingos, no município de 
Taboão da Serra, em São Paulo. Foram 
doados 360 ovos, além de 100 kits 
com doces, adesivos e gibis. 
Outras importantes visitas foram fei-
tas a academias de ginástica, em São 
Paulo, onde os alunos puderam tirar 
dúvidas sobre o ovo e sua contribuição 
para a saúde.

Redes sociais
Entre as lives realizadas pelo instituto, 
no mês de outubro, está a que foi fei-
ta com a nutricionista do IOB, Lúcia 
Endriukaite, que falou sobre “O ovo 
na dieta pré e pós-cirurgia bariátrica”, 
tendo, também a participação da nutri-
cionista e integrante da equipe Nutris 
da Família, Rosana Rossi. Outro impor-
tante bate-papo, desta vez sobre “a 

responsabilidade socioambiental do 
ovo”, reuniu o presidente do Instituto 
Ovos Brasil, Edival Veras, o gerente 
de Marketing do negócio de Nutrição 
e Saúde Animal da DSM na América 
Latina, José Francisco Miranda, e o 
diretor do Projeto Eggonomics, na DSM, 
Luiz Flávio Leite. No Portal AviNews 
Brasil, Edival Veras conversou com 
o presidente do Grupo Mantiqueira, 
Leandro Pinto; com o CEO da Granja 
Faria, Denilson Dorigoni, e com o 
presidente executivo da Associação 
Gaúcha de Avicultura (Asgav), José 
Eduardo dos Santos. 
Nas redes sociais do IOB, um dos 
temas foi a importância do ovo no 
mundo dos pets, com dicas e infor-
mações abordadas, por alguns perfis 
profissionais, sobre o modo de preparo 
mais adequado. 
O instituto também abriu suas redes 
sociais para divulgar vídeos informa-
tivos e receitas, que foram elaborados 
pelo IOB e entidades associadas. Uma 
das receitas foi a cestinha de ovos com 
bacon, elaborada pela chef Raquel 
Novais.

Site
A importância do ovo no crescimento 
das crianças e a campanha “Outubro 
Rosa”, também foram abordadas por 
meio de dois conteúdos informativos. 
O material tratou a temática do câncer, 
sendo ampliado no site do instituto 
com texto elaborado pela nutricionista 
do IOB, Lúcia Endriukaite. 
Lives, conteúdos variados nas redes 
sociais, palestras e ações presenciais 
foram realizadas, em todo o país, por 
meio de parcerias com entidades asso-
ciadas. O presidente do IOB, Edival 
Veras, destacou a importância de todas 
as entidades na divulgação do ovo, 
entre elas a Avimig. “A Semana do 
Ovo é resultado de trabalho conjunto 
entre o instituto e entidades como a 
Avimig, que sempre apoiam e endos-
sam a campanha de divulgação. São 
várias ações, que permitem ao público 
conhecer mais sobre os benefícios do 
ovo e que incentivam o consumo desta 
proteína tão rica para o ser humano”, 
destacou. 

Saiba mais: 
avimig.com.br e ovosbrasil.com.br
@avimig.mg e @institutoovosbrasil

| O IOB realizou ações com crianças da Associação Irmãos São Domingos (SP) e com o Projeto Onda do Bem.

Divulgação IOB
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COLUNA DO ASSOCIADO

LUCIANO
MENDONÇA

“
“

| Luciano Mendonça - Francap.

Ser associado da Avimig sem-
pre nos trouxe benefícios, 
como nas reuniões pontuais de 
equipes técnicas, que trazem 
debates para crescimento eco-
nômico e desenvolvimento do 
associado perante a todos os 
órgãos e a sociedade. Diante 
disso, esperamos que a Avimig 
continue com o objetivo de 
representar e fortalecer todos 
que se dedicam à avicultura, 
com políticas que possibilitem 
o desenvolvimento do agro-
negócio mineiro.  Gostaria de 
dizer para aqueles que ainda 
não são associados, que pre-
cisamos unir todas as nossas 
forças e energias, juntamente 
com a Avimig, para alcançar-
mos excelente desenvolvimen-
to do setor no país, deixando, 
assim, importante legado para 
futuras gerações.•

FRANCAP
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A Phibro Saúde Animal contratou a engenheira agrônoma e mestre em zoo-
tecnia Sandra Bonaspetti para a Direção Global de Marketing e Serviços 
Técnicos para Avicultura. Com três décadas de experiência na atividade, ela terá 
atuação voltada para a América Latina, com atenção especial para o Brasil. Na 
nova função, ela pretende contribuir, principalmente, em inovação, pesquisas e 
desenvolvimento. "A avicultura mundial enfrenta diversos desafios, não apenas 
de sanidade, mas de custos de produção, tendo, como um dos motivos, a alta de 
commodities importantes para a nutrição animal (...) Vamos beneficiar a oferta 
de soluções cada vez mais avançadas para os avicultores, favorecendo o cresci-
mento da empresa na América Latina", disse ela.•
Fonte: Phibro

BRASIL X UE

GENTE NOVA 

A receita em ‘reais’, obtida com os embarques de carne 
de frango, em outubro, foi a maior da série da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex), iniciada em 1997 e com-
pilada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea). Esse cenário, verificado mesmo com a 
queda do volume exportado no mês, está atrelado à des-
valorização do real frente ao dólar e à elevação do preço 
médio dos produtos negociados no front externo. A recei-

ENTRE FRANGOS E OVOS

RECORDE DE RECEITA 

Divulgação Phibro

ta totalizou R$ 3,96 bilhões, altas de 2,4%, frente ao 
registrado em setembro/21, e de 57,4%, na comparação 
com outubro/20. O volume de carne de frango exportado 

Em novembro, o Brasil apresentou ao Sistema de Solução de Controvérsias, 
da Organização Mundial do Comércio (OMC), pedido de consultas ques-
tionando a adoção do que considera barreira sanitária imposta pela 
União Europeia (UE) à entrada de carnes brasileiras de aves, nos 27 paí-
ses do bloco comunitário.  Por meio de nota, a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA) informou que apoia a decisão do Ministério das 
Relações Exteriores sobre o pedido de consultas à UE. “Sem bases técni-
co-científicas, respaldadas pelas regras do Acordo de Medidas Sanitárias 
e Fitossanitárias da OMC, a UE impõe ao Brasil critérios mais restritivos 
para a liberação dessas cargas”, reforçou a ABPA. •

Fontes: O Globo e Valor Econômico

pelo Brasil, por sua vez, foi de 397,1 
mil toneladas, 5,1% menor que o 
de setembro, mas 24,2% acima do 
escoado no mesmo mês de 2020. •

Fonte: Cepea 
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O Brasil deve produzir, em 2021, até 14,3 milhões de tonela-
das de carne de frango, alta de 3,5%, em relação às 13,845 
milhões de toneladas do ano passado. Os dados são da 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Desse total, 
a estimativa é de que cerca de 4,5 milhões de toneladas sejam 
para a exportação, alta de até 7,5%, na comparação com 
2020, quando foram embarcadas 4,231 milhões de toneladas 
de carne de frango. Para o consumo doméstico, a previsão é de 
aumento de 2%, para 9,8 milhões de toneladas este ano, ante 
9,614 milhões de toneladas em 2020. Já o consumo anual per 
capita, deve crescer até 1,5% na mesma base comparativa, 
de 45,27 quilos por habitante para 46 quilos por habitante. •

Fonte: ABPA

Para 2022, a perspectiva é de que a produção brasilei-
ra de carne de frango fique entre 14,4 e 14,7 milhões 
de toneladas, crescimento de, até, 4,5% na compara-
ção com a projeção de 2021. As exportações podem 
ser até 3,5% maiores, na mesma base comparativa, 
podendo atingir 4,65 milhões de toneladas. O consu-
mo doméstico tende a aumentar até 6,5%, em 2022, 
para até 10,15 milhões de toneladas, com o consumo 
per capita podendo chegar a 47,5 kg/ano, 5,5% maior 
do que a projeção para este ano. •

Fonte: ABPA

O engenheiro agrônomo e fundador da Granja Faria, Ricardo Faria, recebeu, em 
outubro, o Prêmio Mérito Agropecuário, entregue pela Câmara dos Deputados, 
por meio da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.  O prêmio é concedido pelos trabalhos ou ações nos campos científico, 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e sustentabilidade na área da agricultura, 
pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural. Ricardo Faria recebeu a home-
nagem por ser a Granja Faria considerada uma das maiores e mais renomadas 
empresas produtoras de ovos do Brasil, tendo criado um sistema de integração de 
produção de ovos férteis, em parceria com a BRF. O prêmio também foi entregue 
a outras empresas e personalidades, entre elas a ministra Tereza Cristina e o 
presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti. •

ALTA NA PRODUÇÃO 

PARABÉNS, RIVELLI!

ALTA NA PRODUÇÃO (1)

MERECIDA PREMIAÇÃO 

A Rivelli foi reconhecida na última edição do Programa Empresa Pró-Ética 2020-
2021, que busca promover, no país, um ambiente corporativo mais íntegro e 
transparente.  Iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) e do Instituto 
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o programa reconhece as insti-
tuições pelo comprometimento com a adoção voluntária de medidas de integri-
dade voltadas para a prevenção, a detecção e remediação de atos de fraude e 
corrupção. O evento foi em dezembro, com as presenças de um dos fundadores 
da empresa, Carlos Rivelli, e do CEO Paulo Richel Neto. •
Fonte: Rivelli Alimentos

ENTRE FRANGOS E OVOS
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SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | COLUNA

Lorivando
Antônio Costa

• Engenheiro de Segurança do Trabalho 
• Presidente da Câmara de Segurança e 

Medicina do Trabalho da Avimig.

2021, JÁ VAI TARDE.
QUE 2022 VENHA COM ESPERANÇA!

O ano de 2021 chega ao seu final, 
com a nítida sensação de que 
foi apenas a continuidade de 

2020. Desde março do ano passado, a 
cada dia, notícias tristes nos chegam 
em virtude da pandemia de Covid 
19. Quantas vidas ceifadas! Quantos 
amigos se foram, boa parte “antes do 
combinado”, parafraseando Rolan-
do Boldrin! Neste momento, em que 
estou escrevendo este artigo, o núme-
ro de óbitos já chega a 610 mil, perto 
de 22 milhões de pessoas infectadas, 
segundo o Consórcio de Veículos de 
Imprensa. Sem dúvida e infelizmente, 
números grandiosos!
Mas nem tudo é notícia ruim. Também, 
neste momento, e segundo a mesma 

fonte, 56% da nossa população está 
totalmente imunizada e quase 284 
milhões de doses já foram aplicadas. 
Um sucesso mundial, graças ao nos-
so Sistema Único de Saúde (SUS) e 
à população brasileira, que, na sua 
imensa maioria, aderiu a vacinação! O 
sucesso das vacinas está nos números 
de óbitos: no dia 31 de março deste 
ano, contabilizamos, em 24 horas, 
3.869 mortes. No dia 08.11.2021, 118 
óbitos, ou seja, 3,0% em relação aque-
le dia fatídico. Ainda no dia 08.11, oito 
estados, inclusive Minas Gerais, não 
apresentaram morte pela Covid! São 
118 óbitos, o que ainda é muito, mas 
os números nos trazem a esperança 
de que estamos vencendo este vírus e 

que, tomara Deus, chegaremos ao final 
de 2022 com a notícia de nenhuma 
morte, em decorrência desta doença 
no nosso Brasil, e por que não em todo 
o mundo?
A farmacêutica Pfizer acaba de lan-
çar um retroviral de nome comercial 
“Paxlovid”, que, administrado em 
conjunto com outro retroviral (Rito-
navir), há anos no mercado, mostrou 
- se ingeridos, em até 3 dias após os 
primeiros sintomas, - eficácia superior 
a 80%, com o paciente não precisan-
do de se internar, com menor risco de 
morrer. Essa é outra grande esperança 
para 2022! 
Para nós, profissionais da área de 
Segurança e Saúde do Trabalho (SST), 

Divulgação Butantan
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no primeiro dia útil de 2022, ou seja, 
03 de janeiro, entrarão em vigor 
as novas Normas Regulamentado-
ras (NR’s): n° 1 (Disposições Gerais e 
Gerenciamento de Riscos Ocupacio-
nais); n° 5 (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes - Cipa); n° 7 (Pro-
grama de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO); n° 9 (Avalia-
ção e Controle das Exposições Ocupa-
cionais a Agentes Físicos, Químicos e 
Biológicos); n° 17 (Ergonomia); n° 18 
(Condições de Segurança e Saúde no 
Trabalho na Indústria da Construção); 
n° 19 (Explosivos); n° 30 (Segurança 
e Saúde no Trabalho Aquaviário), sem 
falar na NR 31 (Segurança e Saúde no 
Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvi-
cultura, Exploração Florestal e Aquicul-
tura), que entrou em vigor no dia 20 de 
outubro passado. 
Dessa forma, 2022 exigirá, de todos 
nós, mudanças de paradigmas, muitos 
estudos e adaptações na gestão da 
SST em nossas organizações. Os profis-
sionais dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho (SESMT) - técnicos e 

engenheiros de segurança, técnicos e 
enfermeiros do trabalho e médicos do 
trabalho -, além de outros profissio-
nais que, embora as organizações não 
tenham obrigações legais de contratá-
los, mas que, na prática do dia a dia, 
são indispensáveis, como fisioterapeu-
tas; ergonomistas e fonoaudiólogos, 
precisarão, se é que ainda não o fize-
ram, se reciclar e compreender o que 
está contido nessas NR’s, com suas 
novas redações. Além de compreendê-
-las, eles precisarão saber muito bem 
como aplicá-las, para que as empresas 
possam cumprir os seus compliances.
A nós, da avicultura, dentre as 
novas redações, interessa muito 
as NR’s 1; 5; 7; 9; 17 e 31. Em rela-
ção a NR 1, entrará em nossa rotina 
diária o Gerenciamento dos Risco Ocu-
pacionais (GRO), por meio do Progra-
ma de Gerenciamento de Riscos (PGR), 
substituindo o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), que fez 
parte da nossa rotina nos últimos 26 
anos. O Programa de Gerenciamento 
de Risco do Trabalho Rural (PGRTR) 
está sendo exigido, desde o dia 20 de 

outubro passado.
Para os empresários, quero chamar a 
atenção para o subitem 1.5.7.2 da NR 
1, que coloca, sobre os seus ombros, 
a responsabilidade de todos os docu-
mentos que estarão contidos no PGR e 
PGRTR, em especial do Plano de Ação, 
cabendo aos senhores assiná-los e 
datá-los. 

1.5.7.2. Os documentos inte-
grantes do PGR devem ser ela-
borados sob a responsabilida-
de da organização, respeitado 
o disposto nas demais Normas 
Regulamentadoras, datados e 
assinados.

Saber quais as capacitações da equipe 
que irá construir o PGR, ou construiu o 
PGRTR da sua organização, poderá dar 
ou não tranquilidade a você, a partir do 
próximo ano. 

Que tenhamos todos um feliz 2022! •

...2022 EXIGIRÁ, DE TODOS NÓS, 
MUDANÇAS DE PARADIGMAS, MUITOS 
ESTUDOS E ADAPTAÇÕES NA GESTÃO 
DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 
EM NOSSAS ORGANIZAÇÕES. 
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MEIO AMBIENTE | COLUNA

Emílio Mouchrek
• Presidente da Câmara Técnica-Científica e 

Ambiental da Avimig
• Coordenador da Câmara Técnica de 
Avicultura do Estado de Minas Gerais

Engenheiro Agrônomo, MS 
CREA-MG 10522/D

e-mail: eemfilho@yahoo.com.br

PARÁ DE MINAS – CAPITAL 
DO FRANGO DE CORTE EM 
MINAS GERAIS - FINAL

• Introdução

Em 5 de novembro de 1982, foi cele-
brado o Protocolo de Intenções com a 
finalidade de executar o “Programa 
de Ação Conjunta de Ensino, Pes-
quisa e Extensão Rural em Minas 
Gerais”.
O referido Programa previa, inclusive, 
reuniões nas diversas regiões do Esta-
do, com o objetivo de gerar subsídios, 
por meio da troca de informações e 
experiências de produtores, pesqui-
sadores, professores e extensionistas, 
visando, em última análise, “suprir as 
deficiências, diminuir o custo de pro-
dução e aumentar a rentabilidade das 
diversas atividades agropecuárias no 
Estado de Minas Gerais”.

De acordo com tais diretrizes, a 
reunião de “Ação Conjunta em 
Avicultura de Corte” foi realizada no 
primeiro semestre de 1983, na 
Central de Ensino e Desenvolvimento 
Agropecuário de Florestal (Cedap) - 
Universidade Federal de Viçosa. Os 
responsáveis pela coordenação foram 
Epamig (engenheiro agrônomo Emílio 
Mouchrek); Emater-MG (médico 
veterinário José Aparecido Freire) 
e Avimig (médica veterinária Marilia 
Martha Ferreira).

• METODOLOGIA DO TRABALHO – 
AVICULTURA DE CORTE

O grupo constituiu-se de 32 (trinta e 
duas) pessoas, quais sejam: 8 (oito) 

avicultores, inclusive Avimig, sendo 2 
(dois) dirigentes de cooperativa avícola 
(Cogran); 15 (quinze) pesquisadores, 
dos quais 7 (sete) eram professores 
universitários (Universidade Federal de 
Viçosa – UFV), Escola de Veterinária 
da UFMG e Esal, hoje Universidade 
Federal de Lavras – Ufla); 8 (oito) 
profissionais da Emater-MG (extensio-
nistas e coordenadores); 1 (um) fiscal 
do Iesa, atualmente Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA) e Secretária da 
Agricultura.
O grupo visitou granjas situadas na 
área de atuação do Escritório Regional 
da Emater de Divinópolis, constituída 
por 25 (vinte e cinco) escritórios locais, 
sendo o de Pará de Minas o mais 
importante. A região apresentava 362 
(trezentas e sessenta e duas) granjas 
em atividade, possibilitando a produ-
ção de 26.077.000 frangos/ano.
As visitas e avaliações ocorreram em 
granjas localizadas nos municípios de 
Pará de Minas e Florestal – cuja reali-
dade representava a área de atuação 
do Escritório Regional de Divinópolis.
Após a realização da fase de campo, 
os trabalhos continuaram com a apre-

Situação, em 1983 – Engenheiro Agrônomo. Pesquisador da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e coordenador do Programa Esta-
dual de Pesquisa em Avicultura. (Aula Inaugural do Curso de Pós-Graduação em 
“Produção Avícola”, da Faculdade de Pará de Minas (Fapam), ministrada em 8 de 
setembro de 2021.

| Avicultura de Corte em Minas Gerais - 1983

arquivo do autor
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sentação da realidade avícola regional, segundo 
levantamento realizado pela Emater-MG.

• RESULTADOS – SITUAÇÃO E AVALIAÇÃO, 
EM 1983

 A avicultura de corte apresenta o seguinte papel 
tecnológico:
 Idade ao abate: 53 – 54 dias;
 Peso médio ao abate: 1,90 – 1,95 kg/ave;
 Conversão alimentar: 2,30;
Mortalidade: 3,5 a 4,0%.

Não foram apresentadas soluções para os pro-
blemas da avicultura de corte, identificados em 
estudos/levantamentos anteriores. 
 Custos de produção elevados, notadamente 
pelas altas desordenadas nos preços dos insumos, 
principalmente rações.
 Existem problemas de manejo, que vão desde a 
utilização dos equipamentos até “cama” úmida, o 
que colabora para aumentar a mortalidade.
 Ocorre alta incidência de problemas respirató-
rios (“espirros”).
A mão de obra é, via de regra, desqualificada, até 
mesmo para a “pega” de frangos para abate.
É necessário controlar a qualidade das matérias-
-primas e da própria ração elaborada em nível de 
granja.
Ampliar as pesquisas sobre “Fontes 
Alternativas de Matéria-Prima para Rações” 
– fazer com que os resultados cheguem aos avicul-
tores e sejam por eles utilizados.
A qualidade da água é importante problema téc-
nico-econômico. É necessário criar condições para 
análise, “tratamento”, bem como treinamento de 
pessoal para a coleta de amostras.

• CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a manifestação de algumas constatações, 
dentre as diversas que o grupo apresentou em 
documento pertinente – utilizado para “enri-

quecer” a aula inaugural do Curso de Produção Avícola da Fapam 
– cabem, ainda, dentre outras, as seguintes recomendações dos 32 
(trinta e dois) especialistas:
É da maior importância e conveniência, organizar a produção aví-
cola no Estado;
Prestigiar a Avimig, para coordenar todo o processo – do qual 
participarão cooperativas; grupos e empresa privados em geral, bem 
como estabelecimentos de ensino e empresas do Sistema Operacional 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Epamig; Emater; Iesa e, 
hoje, IMA);
Para que haja êxito nesse trabalho, é preciso haver endosso político 
do governo à atividade avícola, pois, na opinião dos 32 (trinta e dois) 
especialistas, o assunto é de fundo político e não, necessária e 
exclusivamente, de resolução técnica. •
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“CHAMAMENTO PÚBLICO 2021” - 
SMEA E CREA-MG JUNTOS NA 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

AVICULTURA FECHA 2021 COM
R$ 3 MILHÕES NO FUNDESA

As empresas do setor de avicul-
tura, contribuintes do Fundo de 
Defesa Sanitária do Estado de 

Minas Gerais (Fundesa), vão terminar 
o ano de 2021 com certa tranquilida-
de. É que o fundo fechará o ano com 
montante de cerca de R$ 3 milhões, de 
acordo com o superintendente técnico 
da Federação da Agricultura e Pecuária 
de Minas Gerais (Faemg), Altino 
Rodrigues Neto. Isso significa que, 
caso necessário, haverá recursos para 
o combate e prevenção de doenças 
das aves, com o Fundesa oferecendo 

indenizações nas emergências deter-
minadas pelas autoridades sanitárias.
Para mais segurança ao setor, a 
Avimig apoia e incentiva os produto-
res, indústrias e cooperativas mineiras a 
contribuírem com o fundo, considerado 
essencial em casos de gravidade, uma 
vez que a burocracia do governo não 
garante a agilidade de atendimento 
tão necessária em episódios sanitários. 
Para 2022, Altino Neto espera elevar, 
ainda mais, os valores do Fundesa com 
as campanhas de conscientização que 
já estão sendo realizadas. Segundo ele, 

o fundo está dividido em três partes - 
Aves, Suínos e Bovinos -, mas a ade-
são de alguns setores está abaixo da 
expectativa, como a de gado de corte 
e a de suínos. “A maior preocupação é 
com a retirada do país da vacina contra 
a febre aftosa, o que exigirá um fundo 
mais robusto para o enfrentamento de 
situações que poderão surgir”, alertou 
o superintendente.

Para adesão ou mais informações:
http://www.faemg.org.br/progra-
mas/fundesa-mg •

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), engenheiro civil 
Lucio Fernando Borges, assinou o Termo de Colaboração, 

referente ao “Chamamento Público 2021”, com a Sociedade 
Mineira de Engenheiros Agrônomos (Smea). A assinatura ocor-
reu durante reunião com o presidente da entidade, engenheiro 
agrônomo Emílio Mouchrek. Serão destinados R$ 90 mil para a 
realização da “Maratona de contenção do custo socioambiental 
por degradação dos solos, água e estradas vicinais”, que prevê 
a qualificação de profissionais e estudantes, por meio de webi-
nários, lives e outros eventos. O objetivo é apresentar soluções 
visando à preservação ambiental. De acordo com Lucio Borges, “o 
chamamento é um importante instrumento de valorização para as 
entidades de classe registradas no Crea-MG”.
No edital do “Chamamento Público de 2021”, está previsto o 
repasse de R$ 2.629.937,51 para 33 projetos aprovados, que 
atendem aos objetivos de incentivar o aperfeiçoamento profis-

sional; o fortalecimento das ações de fiscalização; 
a divulgação das profissões abrangidas pelo sis-
tema, do Código de Ética Profissional e Legislação 
da área, além da conscientização sobre a impor-
tância do registro profissional e da ART e acervo 
técnico. O “chamamento” está de acordo com a Lei 
13.019/2014, o Decreto 8.726/2016 e a Resolução 
1.075/2016, que estabelecem regras para parcerias 
envolvendo transferências de recursos financeiros 
entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação. •
Fonte: Crea-MG 

 Divulgação Crea-MG

| Emílio Mouchrek e Lucio Borges.
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AVIMIG E SINPAMIG HOMENAGEIAM 
SEAPA PELOS 130 ANOS

A Diretoria da Avimig esteve 
presente na cerimônia em 
comemoração aos 130 anos 

da Secretaria de Estado de Agricultura 
Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais (Seapa-MG), que ocorreu, em 
outubro, na Cidade Administrativa, 
em Belo Horizonte. Um dos destaques 
do encontro foi a entrega de Placa de 
Homenagem da Avimig e Sinpamig 
à secretária Ana Maria Soares 
Valentini, contendo os seguintes dize-
res: “A Avimig e o Sinpamig, repre-

sentando todo o Agronegócio 
Avícola Mineiro, prestam home-
nagem à Seapa por seus 130 anos 
de trabalho no fomento, pesqui-
sa, ensino e extensão, no rele-
vante desenvolvimento de todo 
o Agronegócio, principalmente 
o Avícola. Parabéns, a todos que 
participam deste vitorioso traba-
lho em favor do produtor rural e 
da sociedade urbana.”
A placa foi entregue pelo presidente do 
Conselho Diretor da Avimig, Antônio 

Carlos Vasconcelos Costa, e pelos 
conselheiros Carlos Fábio N. Rivelli 
e Delcio José dos Santos. Pela 
Avimig, estiveram ainda presentes à 
cerimônia os presidentes da Câmara 
Técnica-Científica e Ambiental, enge-
nheiro agrônomo Emílio Mouchrek, 
e da Câmara Técnica-Contábil, 
Daniele Cristine S. Gomes; o gerente 
Operacional, Oswaldo Pereira, e 
o assessor administrativo da enti-
dade, médico veterinário Gustavo 
Ribeiro.• 

| Délcio dos Santos, Antônio Carlos Vasconcelos, Ana Valentini e Carlos Rivelli.

Divulgação Avimig
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LUCIO FERNANDO BORGES
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)

Os modelos construtivos para 
alojamentos das aves de corte 
e postura têm, cada vez mais, 

exigido conhecimento técnico para a 
melhor forma de construção dos gal-
pões. Diante disso, é importante que 
o avicultor, ao necessitar de projetos 
construtivos, o faça com profissionais 
que conheçam, entre outros, sobre 
composição das estruturas, desde 
equipamentos quanto materiais para 
as obras, garantindo bom desempe-
nho e segurança na atividade. Nesse 
sentido, um parceiro importante da 

avicultura é o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Minas 
Gerais (Crea-MG). A Revista da Avimig 
conversou com o presidente do Crea-
MG, engenheiro civil Lucio Fernando 
Borges. Reeleito para comandar a 
entidade até 2023, ele é o responsável 
por aprimorar a fiscalização no estado, 
por meio da aplicação da Resolução nº 
1.047/2013 e da unificação dos siste-
mas informatizados. 

Como o Crea-MG considera o 
crescimento da avicultura em 

Minas Gerais, que utiliza moder-
nas instalações para o bem-estar 
das aves?
Minas Gerais tem várias das melho-
res escolas de agronomia do país. 
Professores reconhecidos internacio-
nalmente. Ou seja, todas as condições 
para se consolidar, como fez ao longo 
desses anos, como grande produtor 
nacional no setor avícola. Com esse 
vasto acervo de conhecimento técnico 
à disposição, nada mais natural que as 
instalações dos produtores se desta-
quem pela modernidade tecnológica e 

A AVICULTURA, POR 

SER CRUCIAL NO 

ABASTECIMENTO DE 

PROTEÍNA ANIMAL 

A BAIXO CUSTO E 

ACESSÍVEL AOS MAIS 

POBRES, É A MAIS 

CLARA SÍNTESE DE 

COMO É POSSÍVEL 

UNIR TÉCNICA E 

VOCAÇÃO SOCIAL.

 Divulgação Crea-MG

| Lucio Fernando Borges.
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pela sustentabilidade. Sobre o bem-es-
tar das aves, desejo dos consumidores 
em nível mundial, sei que as granjas 
mineiras estão se preparando há mui-
to, de forma criteriosa, para atender 
aos requisitos da Portaria nº 365, de 
agosto deste ano, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que instituiu o “Regulamento 
Técnico de Manejo Pré-abate e Abate 
Humanitário e os métodos de insensi-
bilização autorizados no abate”. 

Qual a importância do trabalho 
do engenheiro na atividade 
avícola? 
A engenharia, a agronomia e a geo-
ciência estão presentes, praticamente, 
em todos os setores essenciais para 
a vida das pessoas. Por exemplo, em 
todas as dimensões da segurança 
alimentar: produção, qualidade, distri-
buição e agrobiodiversidade.  Afinal, 
o alimento é sagrado e fundamental 
e o engenheiro agrônomo faz disso 
seu maior ofício. A avicultura, por ser 
crucial no abastecimento de proteína 
animal a baixo custo, e acessível aos 
mais pobres, é a mais clara síntese de 
como é possível unir técnica e vocação 
social.  Tenho o máximo orgulho de ver 
a dedicação de tantos profissionais, 
em prol de uma atividade ancorada 
em sustentabilidade e tão necessária 
no prato do brasileiro.

Qual mensagem o Crea-MG 
passaria ao avicultor que está 
começando suas atividades?

Não abram mão da técnica de profis-
sionais que serão responsáveis pelos 
bens mais caros de quem investe no 
setor rural: produtividade, baixo custo, 
sustentabilidade e o bem-estar animal. 
Engenheiros não são custo, mas um 
investimento para produtores e indús-
tria alimentícia. Tenham certeza disso.

Como o senhor avalia a fiscaliza-
ção do Crea-MG nas atividades 
do agronegócio avícola?
A fiscalização do Crea-MG no setor 
rural sempre se deu de forma constru-
tiva, a partir das deliberações e orien-
tações da Câmara Especializada de 
Agronomia aos nossos fiscais, no sen-
tido de estabelecer parâmetros para 
exigência de responsável técnico (RT) e 
Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) em atividades produtivas de cam-
po. Tudo dentro de um cenário real da 
vivência dos profissionais. Trabalhamos 
para garantir que o produtor tenha 
sempre a melhor assistência profissio-
nal, sem qualquer viés punitivo, o que, 
certamente, refletirá na qualidade dos 
seus produtos e, com toda certeza, no 
retorno do investimento, num setor no 
qual a técnica está diretamente ligada 
ao sucesso do negócio. Nossa fiscaliza-
ção visa o leigo, aquele que pode tra-

zer prejuízos ao produtor. O Crea-MG 
existe exatamente para garantir isso à 
sociedade.

Algo que gostaria de destacar?
O Crea-MG vem se preparando, nestes 
últimos anos, para atender, da melhor 
forma possível, a seu imenso contin-
gente de profissionais. E, da mesma 
forma que a avicultura aposta no viés 
tecnológico, nós também caminhamos 
nesse sentindo. No começo de 2021, 
saímos de 17 bancos de dados espa-
lhados, para um único. Hoje atende-
mos aos profissionais com total cele-
ridade e segurança. Temos a obrigação 
de garantir à sociedade, ainda incluí-
dos os produtores rurais, quem está 
ou não apto a ser responsável técnico 
pelas suas atividades. Trabalhamos 
para que todos enxerguem a enge-
nharia, a agronomia e a geociência 
como parte da ciência, em prol do bem 
comum de todos. Por fim, enfatizo a 
importância do diálogo nas rela-
ções, oportunidade que a Avimig 
me proporciona agora.  As portas 
do Crea-MG estão abertas para 
retribuir, a qualquer momento, 
essa gentileza em prol do enten-
dimento mútuo. •

TENHO O MÁXIMO ORGULHO DE VER A 

DEDICAÇÃO DE TANTOS PROFISSIONAIS, 

EM PROL DE UMA ATIVIDADE ANCORADA EM 

SUSTENTABILIDADE E TÃO NECESSÁRIA NO 

PRATO DO BRASILEIRO.

ENTREVISTA
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AS PRIORIDADES DO CONSELHO DIRETOR 
REELEITO PARA O BIÊNIO 2022-2023

No dia 6 de dezembro ocorreu, oficialmente, a posse do Conselho 
Diretor da Avimig, reeleito para o biênio 2022-2023, e que, pela 
sexta vez consecutiva, tem Antônio Carlos Vasconcelos Costa 

como presidente. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) foi realizada no dia 
4 de outubro, na sede da entidade, em Belo Horizonte. 
Entre as preocupações do presidente do Conselho Diretor estão alternati-
vas para diminuir os custos de produção; a manutenção da desoneração 
da folha de pagamentos, bem como avanços do setor nas áreas de meio 
ambiente, sanidade e trabalhista.  Antônio Carlos Vasconcelos conversou 
com a Revista da Avimig sobre os novos desafios para o ano em que a 
entidade completará 67 anos de fundação, e destacou as boas expectati-
vas com o novo Avicultor 2022.

Como considera sua reeleição pelo 6º mandato 
seguido?
Desde o ano de 2010, quando houve a vacância do cargo 
na presidência da Avimig, coloquei meu nome à disposi-
ção do setor avícola mineiro. Pelo estatuto da instituição, 
após a eleição dos cinco membros do Conselho Diretor, 
pela Assembleia Geral Ordinária (AGO), é feita a escolha 
do diretor presidente, dentre esses membros. Lembro-me 
que, em 2009, havia grande anseio do setor para isenção 
do PIS/Cofins, uma proposta, em princípio, inalcançável, 
mas, juntamente com a Associação dos Frigoríficos 
de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal 
(Afrig) e Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), abraçamos esta causa. A Avimig se lançou numa 
luta intensa, junto ao Congresso Nacional e executivo 
federal, na busca deste objetivo. O resultado veio com a 
conquista da isenção do imposto. Costumo dizer que esta 
conquista foi um fator de sucesso para a avicultura minei-
ra e brasileira, na década passada, além do consumidor 
ser beneficiado com preços menores nas gôndolas. Conti-
nuamos trabalhando muito para outras conquistas, como 
a manutenção da desoneração da folha de pagamentos, 
e várias outras demandas junto às diversas secretarias 
do estado de Minas Gerais para tratar temas como: meio 
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ambiente, sanidade, trabalhista, entre 
outros. Imagino que o setor avícola 
mineiro vem reconhecendo nosso tra-
balho frente à instituição e, assim, nos 
reconduzindo ao cargo de presidente 
do Conselho Diretor, pelo sexto man-
dato consecutivo. Sinto muito orgulho 
de estar à frente desta instituição, tão 
representativa para a economia do 
estado. O setor é relevante gerador 
de riqueza, por meio da geração de 
trabalho e renda para os mineiros. Sou 
muito grato por isso!

Como minimizar as preocupações 
do produtor com os altos custos 
do milho e da soja?
Vimos, nos últimos anos, forte aumen-
to nos preços do milho e da soja. Esse 
fator de mercado no insumo, para o 
produtor de ovos e frangos, tem oca-
sionado enorme incremento no custo 
de produção. Repassar esse aumen-
to tem sido o grande dilema, pois o 
mercado comprador tem suas limita-
ções, especialmente na capacidade 
de compra pelo consumidor final. A 
pandemia trouxe variáveis no compor-
tamento e na capacidade de consumo 
da população, devido à redução da 
renda, especialmente causada pelo 
desemprego. O governo supriu parte 
com o auxílio emergencial, porém foi 
insuficiente pelo tamanho do proble-
ma. Como plano de ação, estamos, 
juntamente com o Sebrae e órgãos 
estaduais e federais, trabalhan-
do o incentivo ao plantio de grãos 

por meio do projeto “Mais Grãos”. 
Vemos hoje uma imensidão de terras 
degradadas, usadas para a pecuária 
bovina, que podem ser utilizadas no 
consórcio pecuária/lavoura, com muito 
mais eficiência. Além disso, a Avimig 
trabalhou, em conjunto com a ABPA, 
para a conquista da isenção do PIS/
Cofins para a importação do milho e 
liberação, pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTN-
Bio), de outras espécies transgênicas 
dos Estados Unidos, o que trouxe mais 
segurança na importação deste grão. 
Sabemos que o desafio climático tem 
sido fator de queda na produtividade 
e consequente queda de produção do 
milho e da soja. Os custos dos fertili-
zantes também subiram, porém nada 
que justifique tamanho aumento nos 
preços de compra dos grãos, pelos avi-
cultores e agroindústrias. Nossa expec-
tativa é que os preços de aquisição dos 
grãos cheguem a um patamar em que 
ambos possam ter ganhos plausíveis 
para a atividade.

Como é o relacionamento da Avi-
mig com os governos?
A Avimig mantém estreitos laços 
de relacionamento com o governo 
mineiro, com muita ênfase na Secre-
taria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA) 
e Secretaria do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad). Não obstante, temos reu-

niões periódicas com as secretarias 
da Fazenda e de Desenvolvimen-
to Econômico. Temos muita percep-
ção do respeito e da consideração 
dos órgãos governamentais, quanto à 
postura e os procedimentos do setor 
avícola mineiro.
O que os associados podem espe-
rar deste novo biênio?
Manteremos o mesmo entusiasmo 
na condução das demandas do setor 
avícola mineiro. O papel da Avimig é 
atuar na defesa e nas necessidades do 
setor. Estaremos sempre a postos para 
buscar a melhor solução para os nos-
sos associados. Teremos a retomada 
do evento Avicultor 2022, trazendo 
informações, conhecimento e geran-
do networking muito interessante 
para os participantes. Queremos des-
pertar o interesse do associado para as 
inovações tecnológicas de forma que, 
cada vez mais, o avicultor e a agroin-
dústria sejam competitivos, eficientes e 
que possam obter mais resultado para 
os objetivos propostos.

“BEM-ESTAR ANIMAL NÃO É 

ALGO NECESSARIAMENTE 

TECNOLÓGICO OU CARO 

DE SE IMPLEMENTAR, 

MAS REQUER TEMPO, 

EMPENHO E DEDICAÇÃO 

DE TODOS NA EMPRESA” 

ANTÔNIO CARLOS 

VASCONCELOS
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“PRECISAMOS QUE O SETOR 

DE POSTURA, ASSIM COMO É 

NO SETOR DE CORTE, AUMENTE 

VENDAS PARA O MERCADO 

EXTERNO, GARANTINDO 

MAIOR EQUILÍBRIO AO SETOR, 

TOTALMENTE DEPENDENTE DO 

MERCADO INTERNO”. 

AULUS ASSUMPÇÃO

"VAMOS MANTER O BOM 

RELACIONAMENTO COM 

TODOS, POIS A INTENÇÃO É 

QUE CONTINUEMOS TRATANDO 

OS ASSUNTOS DE COMUM 

INTERESSE DA ATIVIDADE, 

SEMPRE COM A MAIOR 

EFICIÊNCIA POSSÍVEL”.

CARLOS RIVELLI. 

 Divulgação Avimig

Arquivo Rivelli

CAPA 

AÇÕES DA AVIMIG SERÃO PARA 
PROXIMIDADE COM ASSOCIADOS
E ÓRGÃOS DO GOVERNO

O Conselho Diretor da Avimig, 
que tomou posse ao lado do 
presidente Antônio Carlos 

Vasconcelos (Avivar Alimentos), 
é formado pelos empresários Aulus 
Sávio Corrêa Assumpção (Granja 
Meu Xodó); Carlos Fábio Nogueira 
Rivelli (Rivelli Alimentos); Cláudio 
Almeida Faria (Pif Paf Alimentos) 
e Delcio José dos Santos (Granja 
Brasília). Eles sabem que os desa-
fios para 2022 serão muitos, após as 
dificuldades dos dois últimos anos, 
em que o aumento dos custos não foi 
absorvido pelo mercado. No entanto, 
apostam na recuperação da economia 
global e dos preços, para que a remu-
neração seja melhor e o setor tenha 
mais tranquilidade. 
“A expectativa é que seja um ano 
melhor, tanto para o produtor avícola 
quanto para o consumidor. Esperança 
numa boa safra de grãos, que faça 
preços de milho e soja caírem para sua 
média histórica, barateando os custos 
da ração. Temos de produzir com cus-
tos mais baixos, considerando a dimi-
nuição da capacidade do consumidor 
de suportar aumentos. Precisamos que 
o setor de postura, assim como é no 
setor de corte, aumente vendas para 
o mercado externo, garantindo maior 
equilíbrio ao setor, totalmente depen-
dente do mercado interno”, disse 
Aulus Assumpção, da Granja Meu 
Xodó.

No próximo ano, o Conselho Diretor 
buscará manter a boa proximidade da 
associação com os órgãos do estado, 
como Assembleia Legislativa, Judiciário, 
bem como com o IMA, Secretaria 
da Fazenda, Seapa e órgãos do 
Ministério da Agricultura, sendo 
a entidade sempre interlocutora nos 
diversos assuntos relacionados à ati-
vidade avícola. Os eleitos consideram 

importante, também, o fortalecimento 
das câmaras técnicas, nas quais os 
conhecimentos entre associados são 
difundidos e pontos comuns de inte-
resse são convergidos para a valoriza-
ção e treinamento contínuo do quadro 
de funcionários. Com profissionais, 
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TENHO A CONVICÇÃO QUE 

O AVICULTOR 2022 SERÁ O 

MAIOR E MELHOR EVENTO DO 

SETOR, JÁ REALIZADO EM MINAS 

GERAIS. O CONSELHO DIRETOR 

DA AVIMIG E A COMISSÃO 

ORGANIZADORA PREPARAM, 

COM MUITO CARINHO E 

PROFISSIONALISMO, UM 

SUPERENCONTRO TÉCNICO-

CIENTÍFICO VOLTADO PARA 

TODOS OS SEGMENTOS DO 

SETOR”.

CLÁUDIO FARIA

“PRECISAMOS DIVULGAR 

AS AÇÕES, AINDA MAIS, E 

PEDIR A PARTICIPAÇÃO DE 

TODOS, MOSTRAR QUE SÓ 

SEREMOS FORTES E TEREMOS 

CONQUISTAS SE ESTIVERMOS 

JUNTOS, TODOS”.

DELCIO DOS SANTOS

Divulgação Pif Paf

 Arquivo pessoal

CAPA

Participação de todos
O sucesso das redes sociais da enti-
dade é visto, pelo Conselho Diretor, 
como excelente para que a entidade, 
por meio da ferramenta, se aproxime, 
ainda mais, de seus associados e capte 
novos filiados, divulgando suas ações. 
Os conselheiros acreditam, também, 
na força dos eventos regionais, esti-
mulando a troca de conhecimento, 
para conquistar novos associados, o 
que pode ser realizado por meio de 
reuniões virtuais.   “Acho que estamos 
bem, pelos trabalhos entregues pela 
Avimig. Precisamos divulgar as ações, 
ainda mais, e pedir a participação de 
todos, mostrar que só seremos fortes 
e teremos conquistas se estivermos 
juntos, todos. Não podemos deixar 
as ações para uma minoria, pois a 
união faz a força, e isso é antigo”, 

disse Delcio dos Santos, da Granja 
Brasília.
Os conselheiros estão apostando na 
volta dos eventos presenciais, em 
2022, como excelentes oportunida-
des de integração do setor.  Entre as 
boas ocasiões, para se reunir os pro-
fissionais de toda a cadeia produtiva, 
estão grandes encontros, como o 
Jantar do Clube do Galo Mineiro, 
o Churrascão, a Semana do Ovo. 
e, especialmente, o Avicultor 2022, 
que, de maneira imponente e grandio-
sa, irá mostrar a força da avicultura 
mineira. “Tenho a convicção que o 
Avicultor 2022 será o maior e melhor 
evento do setor já realizado em Minas 
Gerais. O Conselho Diretor da Avimig 
e a comissão organizadora preparam 
com muito carinho e profissionalismo 
um superencontro técnico-científico, 
voltado para todos os segmentos do 

setor”, afirmou Cláudio Faria, da Pif 
Paf Alimentos. 
O Conselho Diretor garante que todos 
os esforços já estão sendo feitos para 
que o Avicultor 2022 seja um evento 
robusto, e que, para isso, está sendo 
preparado com toda grandiosidade 
que o novo local exige, o Expominas, 
o maior espaço de eventos de Minas 
Gerais. A expectativa é que todos os 
parceiros, associados e interessados no 
setor estejam presentes, nos dois dias 
de evento - 22 e 23 de junho -, apro-
veitando as excelentes oportunidades 
para conhecimento e bons negócios, 
num espaço bem mais amplo e confor-
tável. Um evento que entrará para 
a história da Avimig e de todos 
que dele participarem.•

ainda mais preparados, as demandas 
dos associados podem ser atendidas 
com mais agilidade. 
“Como temos uma Diretoria com con-
tinuidade, a intenção é mantermos as 
ações sempre com o propósito de bus-
car os assuntos de interesse de toda 
a cadeia da avicultura, principalmente 
os institucionais, que requerem melhor 
estrutura de ações política e perante 
a órgãos governamentais, para que 
continuemos fazendo este trabalho e 
mantendo Minas Gerais com status de 
boa qualidade, principalmente sanitá-
ria. Vamos manter o bom relaciona-
mento com todos, pois a intenção é 
que continuemos tratando os assun-
tos de comum interesse da atividade, 
sempre com a maior eficiência possí-
vel”, disse Carlos Rivelli, da Rivelli 
Alimentos, que também ressaltou a 
importância da aproximação com o 
setor de postura, pouco participativo 
na Avimig.
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MELHORES DO AGRONEGÓCIO 
A Emater-MG foi a empresa vencedora do prêmio Melhores do Agronegócio 2021, 
concedido pela revista Globo Rural e Editora Globo, na categoria Serviços Agropecuá-
rios. A premiação é feita com base em dados coletados pela Serasa Experian, relativos 
ao exercício de 2020. São avaliadas empresas por desempenho e gestão e listadas as 
maiores em mais de 20 segmentos do agronegócio. Em 2020, a Emater-MG conquistou 
o segundo lugar, também na categoria Serviços Agropecuários. O diretor-presidente da 
Emater-MG, Otávio Maia, destacou o reconhecimento obtido pela empresa, que com-
pleta 73 anos em dezembro de 2021. “Hoje, a Emater atua em 805 municípios mineiros, 
sempre em parceria com as prefeituras municipais, promovendo assistência técnica e 
extensão rural qualificadas. A empresa trabalha usando sua metodologia participativa, 
numa construção coletiva com os produtores rurais e todos os demais parceiros que 
atuam no setor”, disse o presidente. •
Fonte: Emater-MG

O Brasil deve produzir 289,8 milhões de toneladas de 
grãos, 14,7% ou 37 milhões de toneladas acima do 
que foi obtido em 2020/21. Os dados são da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab), consideran-
do que, impulsionada pelos bons volumes de chuva, 
a semeadura das culturas de primeira safra avança.  
Com relação à área total cultivada no país, a estima-
tiva para esta safra é de 71,8 milhões de hectares 
semeados, isto é, crescimento de 4,1% em relação à 
safra anterior. Nesse total, estão incluídas as culturas 
de primeira safra, semeadas entre agosto e dezembro 
de 2021; as de segunda safra, semeadas entre janeiro 
e abril de 2022, e as culturas de terceira safra, semea-
das entre meados de abril e junho de 2022.•

Parabéns, ao engenheiro agrônomo Alberto Vascon-
celos Costa, que, em novembro, recebeu a ‘Comenda 
Semear 2020’, durante evento realizado na Assembleia 
Legislativa do Estado do Tocantins! Ele foi reconhecido 
pelos muitos anos de dedicação à pesquisa e à extensão 
do plantio de soja em Goiás e Tocantins. A Federação 
das Associações e Entidades Rurais do Tocantins (Faer-
to) instituiu a comenda como forma de homenagear ins-
tituições, autoridades, técnicos, que, de alguma manei-
ra, contribuem com o desenvolvimento da agricultura, 
fundamentada na interface entre a ciência, inovação e 
mercados, temas que estão na fronteira do conhecimen-
to, como agricultura de precisão, nanotecnologia, auto-
mação e agricultura digital, além de premiar agricultores 
destacados e associações bem-sucedidas.•

pixabay.com

SAFRA 2020/21 

COMENDA
SEMEAR
2020
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Dados da Conab destacam os aumentos na produção de soja, 
com crescimento de 3,5% na área a ser cultivada, e de milho, 
sobretudo o de segunda safra, que foi severamente afetada 
pela situação climática adversa na safra anterior. No caso da 
oleaginosa, a produção estimada é de 142 milhões de tone-
ladas, mantendo o país como o maior produtor e exportador 
mundial. Quanto ao milho, o volume total de produção deve 
chegar a 116,7 milhões de toneladas, com aumento de 2,5% 
na área a ser cultivada com a cultura de primeira safra.•

Foi realizada, no dia 16 de novembro, no audi-
tório do Expominas, em Belo Horizonte, a sole-
nidade de posse da Diretoria da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais 
(Sistema Faemg/Senar/Inaes). A nova Diretoria foi 
eleita para o mandato 2021/25 e será presidida 
pelo engenheiro agrônomo Antônio Pitangui 
de Salvo, que assume no lugar de Roberto 
Simões.•

| Antônio Pitangui de Salvo.

Divulgação Faemg pixabay.com
POSSE NA FAEMG AUMENTO DE PRODUÇÃO 
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SUSTENTABILIDADE

LOGÍSTICA REVERSA É A APOSTA DA
VIBRA PARA O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

COMO FUNCIONA A LOGÍSTICA REVERSA

A Vibra Alimentos, referência 
mundial na avicultura e na pro-
dução de alimentos, anualmen-

te firma seu compromisso com a sus-
tentabilidade, para atender à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
Com 15 unidades no país, localizadas 
no Rio Grande do Sul, Paraná e Minas 
Gerais (Sete Lagoas), além da unidade 
de negócio em Dubai, a empresa inte-
gra a Associação de Logística Reversa 
de Embalagens (Aslore), apoiando a 
Associação Nacional de Catadores e 
Catadoras de Materiais Recicláveis 
(Ancat) e outros projetos similares. 
Para reafirmar sua responsabilida-
de, não somente com o produto que 
comercializa, mas com as embalagens 
que viram lixo, e por não conseguir, a 
própria empresa, fazer o recolhimento 
das embalagens de seus produtos jun-

tamente ao consumidor, a Vibra apoia 
projetos de reciclagem, desde 2016. 
"A sustentabilidade faz parte dos valo-
res da Vibra. Por isso, trabalhamos para 
que as embalagens de nossos produtos 
retornem à economia sob forma pro-
dutiva e sustentável", disse o gerente 
de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 
(SSMA), Gerson Dalcin. Segundo 
ele, a Vibra, seguindo o acordo seto-
rial firmado com o Ministério do Meio 
Ambiente, reconhece a sua preocupa-
ção com o meio ambiente e, por isso, 
a responsabilidade ambiental constitui 
uma das prioridades na empresa.  

Sobre a empresa
Com mais de 25 anos de mercado, a 
Vibra Alimentos possui frigoríficos, 
granjas, incubatórios e fábricas de 
ração, entre outras unidades de negó-

cios, atuando na produção e comer-
cialização de proteína de frango com 
as marcas Nat e Avia. Em constante 
processo de expansão, em 2020, a 
empresa iniciou parceria com a Tyson 
Foods, uma das maiores produtoras 
de proteína animal do mundo. Juntas, 
Vibra e Tyson Foods expandem seu 
alcance global, levando produtos para 
ainda mais consumidores. •

| Gerson Dalcin.

Divulgação Vibra
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EMBRAPA DEFENDE A TRANSFORMAÇÃO
DE SISTEMAS ALIMENTARES NA COP26

A ciência é fundamental para que 
sejam mais inclusivos, sustentá-
veis e garantam a acessibilidade 

da população mundial à nutrição sau-
dável. Em painel paralelo na COP26 
- conferência do clima, das Nações 
Unidas, realizada em novembro, na 
Escócia -, o presidente da Embrapa, 
Celso Moretti, defendeu a necessida-
de urgente de transformação dos siste-
mas alimentares, em nível global, para 
garantir a acessibilidade da população 
à alimentação. Celso Moretti represen-
tou o Painel Global para Agricultura e 
Sistemas Alimentares para Nutrição, 
abordando “o fardo triplo das mudan-
ças climáticas, conflitos e desnutrição 
para melhorar as perspectivas de paz“.
Celso Moretti ressaltou a experiência 
de sucesso da agricultura brasileira, ao 
longo das últimas cinco décadas, que 
permitiu ao Brasil passar de importador 
de alimentos, na década de 1970, para 
um dos maiores players do agro mun-
dial na produção de alimentos, fibras 
e bioenergia. O sucesso da tropicaliza-
ção da agricultura do país tem como 
pano de fundo a ciência, pontuou o 
presidente, lembrando que o Brasil 
alimenta cerca de 800 milhões de pes-
soas e exporta para 209 países. “E o 
que é mais importante: fazemos isso 
produzindo e preservando dois terços 
do nosso território, o que é equivalente 
a 48 países europeus”, enfatizou.
Ele destacou que é urgente investir na 
transformação dos sistemas alimen-
tares, enfatizando que esses sistemas 

têm falhado em não prover a nutrição 
alimentar, necessária à alimentação 
saudável, assim como a adoção de 
práticas que não protegem o meio 
ambiente. Estimativas indicam que a 
desnutrição é responsável por 20% 
das doenças em nível mundial. Cerca 
de 11 milhões de pessoas morrem, 
todos os anos, por doenças associadas 
a esse problema. “Uma dieta nutritiva 
e saudável, baseada nos padrões de 
consumo e preços atuais, é inacessível 
para cerca de três bilhões de pessoas 
em todo o mundo”, acrescentou.

Muitas preocupações
Além disso, os sistemas alimentares 
respondem por 25% a 30% das emis-
sões de gases e 70% do uso de água 
doce, em nível global. Como fatores 
agravantes às mudanças climáticas e 
capacidade de produzir alimento, des-
tacam-se ainda a degradação do solo, 
aumento dos níveis dos oceanos, per-
da de biodiversidade, poluição e perda 
de recursos hídricos. “Hoje, o custo 
global, para que os sistemas alimenta-
res possam garantir nutrição saudável 
aliada à preservação ambiental, é esti-
mado em US$ 12 trilhões por ano. Se 
continuarmos com os modelos atuais, 
os custos para a saúde humana, meio 
ambiente e a economia serão imensu-
ráveis”, complementou.
Segundo Celso Moretti, sistemas ali-
mentares, reformados e com melhor 
funcionamento, fornecem alimentos 
seguros, acessíveis e nutritivos, que 
compõem uma dieta saudável, ao 
mesmo tempo que nutrem o ambiente 
natural. São essenciais para a socie-
dade, além de estarem no centro 
do cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
“É uma situação ganha-ganha. 
Sistemas alimentares sustentáveis, que 
funcionam bem podem oferecer gan-
hos múltiplos: melhorias econômicas, 
sociais, de saúde e planetárias, durante 
e além desta pandemia”, enfatizou.•

Divulgação: Embrapa

“É UMA SITUAÇÃO GANHA-

GANHA. SISTEMAS 

ALIMENTARES SUSTENTÁVEIS, 

QUE FUNCIONAM BEM, PODEM 

OFERECER GANHOS MÚLTIPLOS: 

MELHORIAS ECONÔMICAS, 

SOCIAIS, DE SAÚDE E 

PLANETÁRIAS, DURANTE E ALÉM 

DESTA PANDEMIA” 

CELSO MORETTI

Divulgação Embrapa
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OVO:
O SUPERALIMENTO

Rafael Barbosa de Souza
• Zootecnista e nutricionista 

de aves da De Heus Brasil 
Nutrição Animal

Do ponto de vista nutricional, o 
ovo é, sem dúvida, um alimento 
completo – ficando atrás ape-

nas do leite materno –, além de ser 
a proteína de maior valor biológico 
que existe, por apresentar muitos dos 
nutrientes que o nosso organismo pre-
cisa. Essa afirmativa está estabelecida 
entre médicos, nutricionistas e a popu-
lação em geral, que se encontra, cada 
vez mais, preocupada em adotar uma 
alimentação saudável. Esta mudança 
na percepção do consumidor, ao lon-
go da última década, fez com que a 
produção de ovos aumentasse de 24,2 
bilhões de unidades, em 2005, para 
53 bilhões de ovos, em 2020, com 

estimativa de produção de 56 bilhões 
de ovos para o ano de 2021, segun-
do a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). Hoje, o consumo per 
capta de ovos no Brasil é de 251 ovos 
por ano, o que representa aumento de 
8,5%, em relação a 2019, e de, sur-
preendentemente, 167%, nos últimos 
20 anos. 
Quando olhamos mercados externos, 
como o México – com quase 390 ovos 
de consumo/habitante/ano – temos a 
noção do quanto o Brasil ainda pode 
crescer em termos de consumo. Para 
isso, torna-se necessário o constante 
incremento da produção para atender-
mos à forte demanda interna e, cada 

vez mais, a de outros países, visto que 
nosso volume de exportação ainda 
é tímido, quando comparado ao de 
outras proteínas animais, como, por 
exemplo, a carne de frango, que nos 
coloca entre os maiores exportadores 
do mundo.

Os benefícios
O ovo faz parte da alimentação huma-
na desde a pré-história e, nos dias 
de hoje, é considerada a proteína 
animal mais acessível à população. 
Atualmente, é um alimento recomen-
dado na introdução alimentar dos 
bebês, por conter nutrientes como vita-
mina D, cálcio e magnésio, fundamen-
tais no processo de desenvolvimento 
dos ossos.  No ovo, encontramos dois 
carotenoides - a luteína e zeaxantina 
-, que possuem ação antioxidante e 
combatem radicais livres. Além disso, 
a luteína estimula a formação do osso 
e suprime os osteoclastos, células res-
ponsáveis pela reabsorção óssea. O 
ovo, também, contém um aminoácido 
chamado leucina, que promove a sín-
tese de massa muscular, auxiliando na 
manutenção da integridade estrutural 
do osso (IOB).
Diversos estudos vêm sendo publica-

pixabay.com
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dos, comprovando a ação benéfica dos 
nutrientes presentes no ovo em vários 
aspectos da saúde humana. Em estudo 
recente, publicado na revista Heart, 
os pesquisadores afirmam que consu-
mir um ovo por dia reduz em 26% os 
riscos de hemorragias cerebrais, 28% 
de risco de morte por derrame, 18% 
de chances de morte por doenças car-
diovasculares e menor risco de doença 
arterial coronariana.
Com os benefícios do consumo de 
ovos sendo exaltados por médicos e 
nutricionistas, tem-se visto o cresci-
mento de um público cada vez mais 
exigente, pressionando a necessidade 
de novas linhas de produtos com maior 
valor nutricional agregado, os chama-
dos ovos “enriquecidos”, com alguns 
nutrientes muito importantes para o 
bom funcionamento do organismo. 
Basicamente é feita a mudança na 
fonte de lipídeos da dieta, que são os 
casos de ovos enriquecidos com ôme-
gas 3 e 6 ou maior aporte de vitaminas 
e minerais específicos, como o selênio 
e a vitamina E. O benefício do enri-
quecimento de ovos com nutrientes 
específicos, via dieta das aves, também 
é recomendado para a redução de 
carências nutricionais em determinada 
faixa etária da população, como os 
idosos.

Papel social e econômico
Além dos benefícios à nossa saúde, o 
ovo assume papel social e econômico 
de grande impacto. O aumento pro-
gressivo no consumo de ovos vem sen-
do relacionado à redução dos índices 
de desnutrição e subnutrição em vários 
países. Por ser uma alternativa de pro-
teína animal mais barata, diversos 
projetos têm sido encabeçados, tendo 
as galinhas como foco principal para 
viabilizar o acesso dos mais pobres 
à alimentação proteica. Segundo Bill 
Gates, o fundador da Microsoft, “a 
solução para a fome na África e no 
mundo inteiro, sempre esteve por aí 
e bota ovos”. O bilionário entusiasta 
está colocando em prática projeto 
para fomentar a criação de galinhas 
em comunidades carentes da África, 
doando mais de 100 mil aves para a 
produção de ovos.
No Brasil, o que se vê na prática são 
associações de produtores e coopera-
tivas trabalhando de forma, cada vez 
mais, coordenada para otimizar e eco-
nomizar recursos nas etapas de produ-
ção e comercialização, como a compra 
conjunta de insumos, venda dos pro-
dutos, contribuindo, assim, para o for-
talecimento da cadeia produtiva.
Por fim, etapas da produção, como o 
processamento, transporte e a comer-

cialização, contribuem para a geração 
de empregos, servindo como fonte de 
renda para a famílias, que vivem na 
cidade e no campo, o que faz com que 
a avicultura seja o ramo da agropecuá-
ria que mais gera postos de trabalho 
no Brasil. •

FONTE DE VITAMINA D, 

CÁLCIO E MAGNÉSIO, 

FUNDAMENTAIS 

NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DOS 

OSSOS.

AÇÃO ANTIOXIDANTE QUE 

COMBATE RADICAIS LIVRES. 

ESTIMULA A FORMAÇÃO 

DO OSSO E SUPRIME OS 

OSTEOCLASTOS, CÉLULAS 

RESPONSÁVEIS PELA 

REABSORÇÃO ÓSSEA.

PROMOVE A SÍNTESE 

DE MASSA MUSCULAR, 

AUXILIANDO NA 

MANUTENÇÃO DA 

INTEGRIDADE ESTRUTURAL 

DO OSSO (IOB).

pixabay.com
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Gustavo Ribeiro Fonseca
• Médico Veterinário

CRMV-MG 17.145
• Assessor Administrativo da Avimig

SAÚDE ÚNICA: PARTE 2 
O MÉDICO VETERINÁRIO

Na última edição da Revista da 
Avimig, número 164, foi intro-
duzido o tema “Saúde Única, 

seu conceito e sua importância”. 
Neste artigo, vamos dar continuidade 
ao tema e abordar o papel do médi-
co veterinário dentro do contexto da 
Saúde Única. 
Muitas vezes, temos a visão do médico 
veterinário como o profissional dedica-
do a clinicar os animais de companhia 
e trazer o bem-estar para nossos pets. 
Na verdade, o bem-estar, entregue 
pelo médico veterinário, não é ape-
nas voltado aos animais, mas, sim, a 
toda a humanidade. Profissão regula-
mentada em 1969, possui múltiplas 
especialidades e mais de 80 áreas de 

atuação, segundo o Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV).
Qual o papel do médico veterinário 
na Saúde Única? Se pararmos para 
pensar, o médico veterinário sempre 
trabalhou com Saúde Única, apesar 
de o termo ter sido instituído no ano 
de 2008. A atuação se dá ao garantir 
a saúde animal, controlar e erradicar 
doenças transmissíveis (zoonoses), 
bem como na qualidade e inocuidade 
dos alimentos de origem animal para a 
população. 
Em 2011, os médicos veterinários pas-
saram a fazer parte do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf), atuando 
juntamente a outros profissionais, que 
trabalham pela qualidade da atenção 

básica à saúde nos municípios brasilei-
ros. Como trabalho exercido no Nasf, 
o médico veterinário realiza visitas 
domiciliares, nas quais auxilia a sanar 
dúvidas sobre cuidados gerais, como 
alimentação, vermifugação e vaci-
nação, promovendo melhor convívio 
com os animais, prevenindo doenças 
e o abandono nas ruas. São, também, 
responsáveis por ações educativas, que 
buscam orientar a população sobre as 
zoonoses.
A constante iminência de novas pan-
demias, que podem ser originadas dos 
animais - a Covid-19, por exemplo -, 
demonstra a importância da colabo-
ração intersetorial na batalha contra 
novos agentes, bem como da Saúde 
Única. •

pixabay.com

A ATUAÇÃO SE DÁ AO 

GARANTIR A SAÚDE ANIMAL, 

CONTROLAR E ERRADICAR 

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

(ZOONOSES), NA QUALIDADE 

E INOCUIDADE DOS 

ALIMENTOS DE ORIGEM 

ANIMAL PARA A POPULAÇÃO. 
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MISSÃO EMPRESARIAL A DUBAI 
TEVE A PARTICIPAÇÃO DA AVIMIG

O presidente da Avimig, Antônio 
Carlos Vasconcelos, integrou 
a missão empresarial que parti-

cipou, entre os dias 12 e 20 de novem-
bro, da Expo Dubai, realizada nos 
Emirados Árabes Unidos. Ele esteve 
ao lado do presidente da Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
Ricardo Santin. Entre reuniões e 
encontros com empresários e líderes 
governamentais, a viagem contou com 

visita às instalações da fábrica da BRF, 
em Abu Dhabi, capital do país, que foi 
acompanhada pela vice-presidente 
institucional da empresa, Grazielle 
Parenti. A agenda teve ainda encon-
tro com empresários na presença do 
presidente Jair Bolsonaro; da minis-
tra da Agricultura, Tereza Cristina, 
entre outros ministros do governo 
brasileiro, que lideraram a missão bra-
sileira naquele país.

Em Bahrein, o grupo esteve na soleni-
dade de inauguração da Embaixada do 
Brasil, em Manama, capital da nação 
Islâmica. Antônio Carlos Vasconcelos 
também participou do seminário de 
cooperação econômica "Ampliando 
as Perspectivas de Cooperação e Par-
cerias de Longo Prazo", organizado 
pela Câmara de Comércio Árabe-Bra-
sileira, em parceria com a Apex-Brasil. 
Na ocasião, o Ricardo Santin ministrou 
palestra, na qual reforçou os laços 
da avicultura do Brasil com o Oriente 
Médio - primeiros destinos das expor-
tações brasileiras, em 1974 -, desta-
cando a intenção de ampliar a parceria 
estratégica do setor produtivo, em prol 
da segurança alimentar das nações 
islâmicas. 
Estiveram em Dubai, com foco nas 
principais inovações industriais, tec-
nológicas, sustentabilidade e infraes-
trutura, bem como na atração de 
negócios, representantes de 14 setores 
produtivos. A delegação mineira, com 
250 integrantes, entre eles empresá-
rios, parlamentares e representantes 
do governo, foi liderada pela Federa-
ção das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais, por meio de seu Centro Inter-
nacional de Negócios (CIN).  
A Expo Dubai teve início em outubro 
deste ano e irá até março de 2022. O 
evento mundial e itinerante, que acon-
tece de 5 em 5 anos, já percorreu o 
mundo e, pela primeira vez, está sendo 
realizado no Oriente Médio.•

| Antônio Carlos Vasconcelos Costa, Ricardo Santin e Grazielle Parenti.

Divulgação ABPA
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EMBARQUES DE OVOS MANTÊM
ALTA DE QUASE 140%, EM 2021

As exportações de ovos - consi-
derando in natura e processa-
dos - totalizaram 819 toneladas 

em outubro, volume 150% superior ao 
registrado no mesmo período de 2020, 
quando foram embarcadas 328 tone-
ladas. Os dados são da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex), divulgados 
pela Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). O resultado das ven-
das do décimo mês deste ano, gerou 
receita de US$ 1,363 milhão, resul-
tado 102,3% maior que os US$ 674 
mil, obtidos no mesmo período do ano 
passado. 

No acumulado entre janeiro e outu-
bro de 2021, as exportações de ovos 
somam 8,148 mil toneladas, volume 
138,9% superior às 3,411 mil tone-

ladas, exportadas no mesmo período 
do ano passado. Com isso, a receita 
acumulada pelas exportações de ovos 
deste ano alcançou US$ 12,903 
milhões, número 110,7% maior que 
os US$ 6,123 milhões, registrados nos 
10 primeiros meses de 2020. 
“Pressionados pelos custos de produ-
ção, produtores de ovos estão, cada 
vez mais, buscando alternativas jun-
tamente ao mercado internacional, o 
que tem gerado impactos positivos no 
saldo geral das exportações do setor. 
Ao mesmo tempo em que incrementa 
sua presença internacional, vislum-
brando estratégia de longo prazo, o 
setor tem ampliado a disponibilidade 
de ovos para o consumidor brasileiro 
ao longo deste ano”, avaliou o presi-
dente da ABPA, Ricardo Santin.

Triplicando exportações
O Grupo Mantiqueira, maior produ-
tora de ovos do Brasil, foi responsá-
vel por 70% do volume total das 
exportações do país. Em números, 
equivale a 180 mil caixas, das 255 mil 
exportadas de janeiro até outubro de 
2021, pelas empresas de avicultura de 
postura.
Em 2020, o Brasil havia exportado, 
em igual período, 78 mil caixas. “A 
Mantiqueira aumentou 3,5 vezes a 
exportação, em relação ao mesmo 
período de 2020. Estamos neste mer-
cado há 15 anos, acreditamos nas 
exportações e participamos das feiras 
internacionais, onde temos clientes 
fiéis à marca e ao nosso trabalho. A 
empresa tem produzido grande volu-
me, sendo 100% para Hong Kong e 

| Leandro Pinto.

 Divulgação Granja Mantiqueira
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CONVÊNIO GARANTIRÁ INCREMENTO
DAS EXPORTAÇÕES AVÍCOLAS

Os presidentes da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), Ricardo Santin, e da 

Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil), Augusto Pestana, assinaram 
novo convênio setorial para promoção 
das exportações da avicultura e da 
suinocultura do país, até 2023. O con-
vênio contemplará mentoria técnica 
e apoio para campanhas de imagem, 
workshops com stakeholders e ações 
especiais em feiras de diversos merca-
dos-alvo para os setores exportadores 
de carne de frango, carne suína, carne 
de pato, ovos e material genético aví-
cola.
As perspectivas de geração de negó-
cios, apenas em ações em grandes 
feiras de alimentos apoiadas pelo con-
vênio, superam US$ 3,5 bilhões, con-
forme projeções da ABPA, com base em 
convênios anteriormente firmados com 
a Apex-Brasil. Já em impactos diretos 
aos consumidores, os dados são ainda 

| Ricardo Santin e Augusto Pestana.

Carolina Antunes

Emirados Árabes. Queremos transfor-
mar este mercado, assim como foi com 
a carne e o frango, mesmo com o desa-
fio grande em logística, pois os ovos 
não são congelados, como as demais 
proteínas. Acreditamos que a exporta-
ção é um caminho a ser trilhado pela 
avicultura de postura, assim como 
foi com o frango e o boi”, explicou 
o presidente do Grupo Mantiqueira, 
Leandro Pinto.

Exportações de ovos 
Janeiro a outubro 2021

• 8.148 mil toneladas;
• 138,9% a mais na comparação com 2020;
• Receita acumulada de US$ 12,9 milhões,    
   alta de 110,7%.

mais impressionantes.  Apenas duas 
ações realizadas pela parceria ABPA 
& Apex-Brasil nos mercados da Coreia 
do Sul e Japão, em 2021, alcançaram 
cerca de 100 milhões de visualizações.
De acordo com o presidente da ABPA, 
Ricardo Santin, o convênio alcança 
resultados que superam a geração de 
divisas para o país. “Falamos de impac-

tos diretos na geração de emprego e 
renda para a população. Mais expor-
tações significam mais investimentos e 
recursos circulando nos pólos onde as 
indústrias estão instaladas, no interior 
do país.  É um enorme impacto social”, 
disse ele.•

Fonte: ABPA



38     |  www.avimig.com.br



Novembro e Dezembro 2021 |  AVIMIG 39 

Wellington 
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Oliveira Barros
• Engenheiro Agrônomo.

PAZ

COLUNA  |  TODO PROSA

Pena! Não a das aves, tampouco a sensação de pena-
lidade, mas a lástima de o Nobel da Paz não contem-
plar o nosso grande Alysson Paolinelli. No rodapé dos 

papéis de ofício, do nosso diretório acadêmico estava gra-
vado: “Amanhã, a terra e a paz terás, em vez da guerra”. De 
fato, é trabalhando a terra que se consegue alimento, que 
enche a barriga do povo, porque um povo de barriga vazia 
não tem paz.
Passei uns tempos no Japão e, vez por outra, diziam-me 
que o que querem é paz, e uma das condições de paz é 
ter alimento. Eu estava a serviço da criação da binacional 
Brasil/Japão, para desenvolvimento da agricultura no cerra-
do. Paolinelli se destacou nesse programa Nipo-Brasileiro, 
ainda como ministro, visando ao Desenvolvimento dos 
Cerrados (Prodecer), permitindo usar tecnologia para 
fazer agricultura perfeitamente sustentável. Isto permitiu 
aumentar, tremendamente, a produção de grãos, que vira-
ram ração, que viraram carne, leite e ovo. Enfim, viraram 
proteína de que o mundo tanto precisa. Portanto, encheu a 
barriga do povo, e um povo de barriga cheia tem paz.
A Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1945, 
tem como um dos objetivos disseminar a cultura de paz 
entre as nações. Uma de suas principais agências é para 
Alimentação e Agricultura (FAO), cujo lema é “fiat panis”, 
ou seja, “haja pão”. Ela lidera os esforços internacionais, 
para erradicar a fome no mundo. Isto porque um povo com 
fome, de barriga vazia, não tem paz.
Paolinelli criou, transformou, dinamizou instituições e pro-
gramas, criando um verdadeiro rolo compressor tecnológi-
co, que permitiu a viabilidade de produção de alimento, em 
quantidade e qualidade, capaz de matar a fome dos povos 
no mundo, propiciando, assim, a paz, porque um povo 
de barriga vazia não tem paz.
O Brasil produziu 38 milhões de toneladas de grãos, em 
1975, quando Paolinelli assumiu o Ministério da Agricultura. 
Em 2021, espera-se safra de 290 milhões de toneladas de 
grãos. Isso não caiu do céu. Isso se deve a trabalho árduo, 
incansável, audacioso e perseverante de um homem públi-
co chamado Alysson Paolinelli, que merecia, sim, o Prêmio 
Nobel da Paz. •

| Alysson Paolinelli .
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Salles Duarte

• Engenheiro Agrônomo.

OS CENÁRIOS AMBIENTAIS:
ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA

pixabay.com

Estima-se que 75% da cobertura 
vegetal primária, formada duran-
te milênios e milênios, já foram 

dizimadas no planeta Terra (Google). 
O porquê, uma das condicionantes da 
produção científica e tecnológica, vas-
culha as sinergias, havidas e por haver, 
formulando hipóteses, testando-as, 
compartilhando saberes, somando-se 
causas e efeitos, gerando novas pes-
quisas, que têm o tamanho do globo 
terrestre e não subestimando, ainda, 
as relações da Terra nos cenários do 
Sistema Solar, onde é parte indisso-
ciável das pesquisas sobre o Cosmo! 
Sem a luz solar não há fotossíntese, 
que absorve, também, o gás carbôni-
co (CO2), gás de efeito estufa; a Terra 
também funciona num sistema termo-
dinâmico há milhões de anos.
Muito bem, presumivelmente não há 
nada de novo nessa limitada aborda-
gem e que implique e recomende não 
avançar muito sobre temas complexos, 

para além do agronegócio e seus sis-
temas, como engenheiro-agrônomo 
por formação. O grande desafio é o 
como equacionar, dentro do conceito 
econômico, social e ligado aos recursos 
naturais, numa perspectiva de susten-
tabilidade, esses passivos gerados pela 
ação da sociedade consumidora de 
tecnologias, produtos e serviços neste 
viger do século XXI.
Portanto, debatendo o controverso, 
revelando esforços governamentais e 
privados, buscando parcerias, mobi-
lizando cientistas e pesquisadores, 
definindo claramente os recursos 
financeiros, selecionando prioridades, 
reconhecendo e estimulando ações 
mitigadoras, diferenciando os países 
ricos e pobres, estabelecendo metas 
plausíveis, mobilizando apoios de 
lideranças e comunidades nacionais e 
internacionais, estabelecendo sistemas 
de informações eficientes, acessíveis. 
Educando, orientando e punindo des-

vios ambientais deliberados, entre 
outras condicionantes exigidas, trans-
cendem apenas os grandes eventos 
mundiais, em si mesmos, nas singula-
ridades dos países participantes e suas 
realidades socioeconômicas!
Embora não sendo entendido sobre 
petróleo, uma das fontes de energia, 
com seus produtos e subprodutos, não 
vejo como decretar o fim da “Era do 
Petróleo” em curto e médio prazos, 
pois o longo prazo continuaria sendo 
hipótese diante de um mundo em per-
manente mudança. 
Evidentemente, haverá o crescimento 
das fontes alternativas de energia, pre-
sumivelmente as mais limpas, o que 
será muito importante à qualidade de 
vida e ao bom desempenho das eco-
nomias mundiais, para além do G-20! 
Estimam-se que os EUA consomem 
7,3 bilhões de barris de petróleo 
anualmente (Google). Muda fácil 
essa fonte mundial de energia? 

pixabay.com
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Em 2020, a produção brasileira de 
petróleo foi na média de 2,9 milhões de 
barris por dia ou 1,05 bilhão de barris 
(ANP-2020). Um barril de petróleo cru 
nos EUA tem 158,98 litros, podendo 
ter discretas variações noutros países 
produtores. O pré-sal brasileiro res-
pondeu por 69,4% da produção total. 
Apenas esses dois dados (7,3/1,05), 
entre centenas de outros, permitem 
múltiplas comparações econômicas e 
inferências ambientais substantivas 
nos cenários naturais; o discurso e a 
prática são indissociáveis!
Assim, navegando na internet, sem 
entrar no mérito e suscitar polêmicas, 
eis um cenário no qual o petróleo é 
a matéria-prima básica, sem detalha-
mentos acerca das tecnologias usadas 
para o “craqueamento” dessa fonte de 
combustível fóssil, termo que significa 
oriundo da terra nos continentes, das 
profundezas dos mares e oceanos.
Resumindo-se - o petróleo e seus deri-
vados, por meio da indústria petroquí-
mica, ofertam e estão presentes: GLP; 
nafta; gasolina; óleo diesel; querosene; 
asfalto; roupas; colchões; embalagens 
de alimentos e medicamentos; chicle-

tes; brinquedos; caixas; móveis; ele-
trodomésticos; combustível de carros; 
tratores; aviões; transportes de cargas 
e passageiros por rodovias e estradas; 
locomotivas; navios cargueiros - tran-
satlânticos; logísticas militares; embar-
cações fluviais. 
E mais: xampus; cosméticos; borrachas 
sintéticas; solas de sapatos; toalhas; 
bolsas plásticas; tênis; componentes 
da indústria automobilística; detergen-
tes, solventes; fios e fibras sintéticas; 
fertilizantes; garrafas pet; copos 
plásticos; fraldas descartáveis; tintas; 
adesivos; plásticos a metro; manguei-
ras; tubos de PVC; corantes. 
Além disso, da retórica às boas práticas 
ambientais sustentáveis adotadas, ain-
da tem um longo caminho pela frente 
neste viger do século XXI. Parcerias 
inteligentes com os recursos naturais; 
um caminho sem volta para governan-
tes e governados, contudo, repetindo, 
inovar e renovar custa muito dinheiro, 
portanto, devendo ser uma conta soli-
dária a pagar, campo e cidade, presu-
mivelmente, enquanto é tempo, pois 
não há mais tempo a perder! 
A natureza emite constantes sinais de 

alertas, sendo preciso decifrá-los com 
sabedoria, Ciência & Tecnologia. O 
Brasil cultiva bons exemplos de sus-
tentabilidade dos recursos naturais, 
devendo ficar atento às transgressões 
ambientais. Dois exemplos brasileiros 
emblemáticos, entre outros: Plano 
Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (ABC) e 268,0 milhões de 
hectares (31,5% do território brasilei-
ro ou 4,57 vezes maior que o estado 
de Minas Gerais), somente dentro 
dos estabelecimentos rurais, são de 
áreas de Reserva Legal e Preservação 
Permanente (Embrapa). 

Nota - Entre janeiro e outubro de 
2021, as exportações do agronegócio 
brasileiro consolidaram um superávit 
de US$ 89,71 bilhões (Mapa), o que 
pode ser considerado um ponto fora 
da curva na economia nacional.
Contudo, a oferta de alimentos aces-
síveis e a gestão dos recursos hídri-
cos - vitais, indispensáveis e insubsti-
tuíveis- configuram-se entre os dois 
maiores desafios em nível mundial; 
uma lógica de meridiana clareza! •
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Benedito Lemos de 
Oliveira

• Professor aposentado da Ufla.

TRABALHADORES
DAS GRANJAS, 
IMPORTANTES EM TUDO!

Sérgio Amzalak

Há sempre muito a contar de bons 
professores, bons técnicos e bons 
empresários atuantes na avicul-

tura. Contudo, quem pega no pesado 
mesmo, vigia os pintinhos à noite e 
carrega sacos de ração, bujão de gás 
e caixas de frangos ou frangas, são 
os funcionários, sem falar na pesada 
tarefa de retirar esterco e desinfetar os 
galpões para a nova remessa. Alguns, 
aqueles da postura, ainda fazem as 
debicagens com muito cuidado e apli-
cam interminável lista de vacinas.
É certo que muita coisa vem mudando 

com a modernização e automação nas 
granjas, reduzindo o trabalho fisica-
mente desgastante. Também, a legis-
lação em vigor, com novo conceito de 
proteção individual e bem-estar para 
o “trabalhador em avicultura” está 
cada vez mais abrangente, pois, afinal 
de contas, eles merecem. Estes traba-
lhadores são os responsáveis pelas 
práticas de manejo e, às vezes, por 
falhas alheias. Quantas vezes alguns 
problemas não explicados pela gené-
tica, sanidade e nutrição encontram 
saída fácil para se dizer: “A culpa é do 

manejo”, ou seja, dos trabalhadores. 
Mas, o que pouco se valoriza são as 
décadas de experiência destes colabo-
radores, base de suas sábias opiniões. 
São eles que fazem aquela adaptação 
da terapêutica, ajustes nos equipa-
mentos, monitoramento das variáveis 
de desempenho e, também, a obser-
vação de detalhes nas aves, ajudam 
no diagnóstico de algumas patologias 
infecciosas ou não, detectando falhas 
dos ingredientes, das rações e aditi-
vos.  Aprendemos com eles a posição 
de insolação e dos ventos no local e 
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"CONHECEMOS TRATADORES QUE, DE TÃO ZELOSOS, 
CARINHOSAMENTE DÃO NOMES A ALGUMAS GALINHAS E, 
AO MENOR SINAL DE DOENÇAS, SOFREM JUNTO..."

na região, as informações pregres-
sas do plantel, os primeiros sintomas 
(anamnese) e a intuição para o diag-
nóstico e prognóstico das doenças. 
Conhecemos tratadores que, de tão 
zelosos, carinhosamente dão nomes a 
algumas galinhas e, ao menor sinal de 
doenças, sofrem junto e, até, mais que 
as próprias aves, aplicam o tratamento 
indicado com esmero e extrapolam, 
até, mesmo, com rezas e orações, para 
êxito das medicações.  
Além da responsabilidade com os 
patrões e valores da empresa, estes 
trabalhadores acabam se tornando 
amigos dos profissionais de assistência 
técnica, vendedores e, até, dos clientes. 
Por tudo isso, merecem menção aqui, 
no “cantinho da saudade”.

Momentos de descontração
Deixando de lado esse aspecto da serie-
dade com estes personagens, também 
muito importante são os “causos” e as 
passagens alegres, nos raros intervalos 
de folga e descontração, amenizando 
as crises e dificuldades do cotidiano 
nas granjas. 
Lembro-me sempre de uma situação, 
no Hospital Felício Rocho, em Belo 
Horizonte, quando o cirurgião leu a 
ficha do paciente e, ao identificar a sua 
profissão, disse: “Que coincidência, 
há muitos anos eu como ovos, todos 

os dias, e só compro da marca da sua 
granja“. 
O paciente, ainda antes da sedação, 
exclamou: “Olha, doutor, faz 30 anos 
que eu trato das galinhas que produ-
zem os ovos que o senhor come. Por 
isso, eu agora ‘tou’ tão alegre que o 
senhor pode cortar meu rim, meu ‘figo’ 
e, até, meu corpo todo”.  
Em outra passagem, um experiente 
tratador manifestou seu desagrado 
pelo uso de sorgo na ração afirmando: 
“A gente conhece a saúde da galinha 
é pelo esterco, mas este sorgo deixa o 
esterco escuro, confundindo a gente e, 
por isso, eu fico sem jeito de ajudar o 
doutor. Pode ‘tirá’ essa porqueira da 
ração”.
Tem, também, aqueles com jeito para 
pesquisas, curiosos, com perguntas 
difíceis como esta: “É verdade que os 
japoneses ‘tão’ inventando um modo 
das galinhas ‘botá’ um ovo diferente 
e ‘vai botá’ até 4 a 5 destes ovos por 
dia?”  E completou: “Dizem que esses 
ovos já vêm tudo sem casca pra ‘faci-
litá’ para as indústrias como a nossa. 
Se é verdade doutor, o difícil vai ser pra 
‘nós fazer’ a colheita, uai”.
O melhor mesmo deste pessoal esta-
va nas horas da roda de truco, jogado 
sobre os caixotes e sacos, ocasião de 
combinar as alegres pescarias para o 
final de semana.

Numa dessas, à tardinha de sexta-fei-
ra, utilizando um “Chevrolet” cacareco 
sem placa, vidros quebrados e portas 
amassadas, a turma da granja foi para-
da numa “blitz” da polícia rodoviária. 
Ao procurar um tal envelope com os 
documentos, em meio às latas de 
carne cozida, pacotes de pão com lin-
guiça e lata de farinha com torresmos 
ainda quentinhos e cheirosos, nada 
encontraram. Foi sem êxito o esforço 
para afastar dois litros de pinga e uma 
caixa de “Skol”. E nada de achar os 
documentos solicitados pelo sargento 
(na verdade, eles nunca existiram, era 
puro blefe).  
Já impaciente, pois eram quase 18 
horas, o sargento, sem almoço e “mor-
to de fome”, vendo e sentindo o cheiro 
de tanta comida, exclamou com ‘ar 
de piedade’: “Deixa eu ir pescar mais 
vocês?” O chefe da pescaria, então, 
perguntou: “Mas, e os documentos, 
sargento?” O sargento completou: 
"Deixa pra lá, os documentos eu ajudo 
vocês a procurar no caminho".

Conclusão - A avicultura é sempre 
muito prazerosa, principalmente pelos 
valores humanos que encontramos nos 
trabalhadores das granjas. Sem distin-
ção de nomes, a todos fazemos, aqui, 
nossas homenagens! •
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SEAPA
130 ANOS

Então, nos 130 anos de trabalho 
profícuo, no fomento, na extensão, 
na pesquisa e ensino, destinados 

ao desenvolvimento da agropecuária 
de Minas Gerais, o resultado que a 
Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) 
apresenta hoje é um agronegócio 
digno do lugar que ocupa no cenário 

da nação. É o orgulho de nossa gen-
te mineira e brasileira, que adora os 
produtos de nossa terra. No popular, 
dizem que “tudo bom de comer e 
beber vem de Minas”: queijo, leite, 
cachaça, tropeiro, quiabo com frango e 
angu e o notável “pão de queijo”, nos-
so abre-alas. Como dizia o poeta Noel 
Rosa, nascido em Minas: “São Paulo 

dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel 
dá samba”. Tudo que o brasileiro ama.
Fui trabalhar na Secretaria de 
Agricultura, em 1963, após um ano 
de formada e desempregada, em ple-
no governo militar. Realmente, penso, 
hoje, que foi o melhor fato que me 
aconteceu. Na época, o governo de 
Minas fez uma contratação de médicos 
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veterinários para trabalharem no ser-
viço de Fomento e Defesa, localizado 
no Departamento de Produção Animal 
(DPA), mais conhecido como Parque 
da Gameleira, atualmente ocupado 
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA). Agradeço de coração ao meu 
querido colega de turma professor 
Idegildo Lopes, que, na época, era 
presidente da Sociedade Mineira de 
Medicina Veterinária e me indicou para 
a seleção deste contrato.  Até hoje, 
sinto-me ligada à Seapa, com muito 
orgulho desses 130 anos.
Para a Avicultura mineira, o apoio e o 
incentivo prestados pela Seapa e seus 
pares - Acar-MG, Epamig e Casemg -, 
na formação especializada na ciência 
avícola, fizeram aumentar a procura 
por profissionais especializados para o 
agronegócio avícola, mudando o para-
digma em relação à criação de aves.
O testemunho que tenho para o setor 
avícola ter esse desempenho incrível 
começou nos anos 64/65, quando a 
Seapa assumiu a coordenação e execu-
ção, em Minas, do Projeto ETA-42, cujo 
objetivo era fomento da avicultura, 
tanto na produção quanto no consu-
mo. Este projeto era da “Aliança para o 
Progresso”, da USAID, gerenciado pelo 
Escritório Técnico da Agricultura (ETA), 
para várias regiões brasileiras, de norte 
a sul.  O defensor e acompanhante do 
projeto, em todo o Brasil, era o doutor 
Haroldo Vieira de Vasconcelos, mineiro 

e médico pediatra, cujo diagnóstico 
para doenças de crianças, principal-
mente carentes, era a desnutrição. O 
seu remédio: proteína, de preferência 
aves e ovos; produtos altamente nutri-
tivos, rápidos de se produzir, baratos e 
que ocupam pequeno espaço.
Enfim, o ETA-42, em Minas, caiu no 
colo da nossa Seapa, que o conduziu 
por meio do DPA, onde foi instalada 
uma pequena granja para produção de 
frangos de corte e de pintinhos de um 
dia - para fornecê-los aos participantes 
selecionados para esse programa - e, 
também, galpões para frangos, cujo 
objetivo era fomento, extensão e ensi-
no.
 O programa contava com vários 
cursos: na Universidade de Viçosa 
(Uremg); na Escola de Agronomia de 
Lavras, hoje Ufla; Escola de Veterinária 
de Belo Horizonte, hoje UFMG, e na 
própria Gameleira. Os responsáveis 
técnicos do Projeto ETA – 42, dos 
vários estados do Brasil, tiveram um 
curso nos Estados Unidos, no Texas 
A&M University, que durou 90 dias, 
destinado à produção e marketing da 
avicultura, percorrendo vários estados 
do USA, para visitar a produção de 
aves. Isto, em 1965.
Participaram, por Minas: Seapa (Marília 
Martha); professor Egladson, da Escola 
de Veterinária, e Wiliam Nunes, da 
Acar-MG. 
Os participantes do principal programa 

de Extensão do ETA-42 foram forma-
dos por pequenos produtores rurais da 
região chamada de Vale do Palmital, 
que ficava entre os municípios de 
Ribeirão das Neves, Esmeraldas e 
Contagem. A Acar-MG selecionou os 
100 participantes e ficou com a tarefa 
de acompanhá-los.
Eram 100 galpões tipo 4-S, aquecidos 
com fogareiro jacaré, bebedouros e 
comedouros, tudo confeccionados na 
oficina do DPA – a ração era adquirida 
na cooperativa dos hortifrutigranjei-
ros, por meio do Projeto do Sorgo. A 
dinâmica do projeto animou muitos 
produtores a entrarem na avicultu-
ra; as escolas agrárias e veterinárias 
ampliaram seus cursos de mestrado 
e outros para a ciência avícola; a for-
mação de profissionais para a área 
aumentou significativamente, além do 
crescimento das indústrias de rações, 
vacinas, equipamentos, construções, 
entre outros.
 É isso aí, minha gente! Lembro-me 
bem dos meus queridos colegas e 
diretores desse tempo que passei na 
Gameleira; eram meus   incentivado-
res: dr.  Maurício Paiva, dr. Henrique de 
Souza, dr.  Gil, dr. Canabrava, dr. José 
Maria da Silva, dr. Leão, dra. Laura, 
dr. Éder, dr. Márcio Vieira, dr. Hélvio 
Moreira. Também me lembro dos 
secretários de Agricultura desse tempo 
e os colaboradores desta minha jorna-
da direta na Seapa e DPA. •

É O ORGULHO DE NOSSA GENTE MINEIRA E BRASILEIRA, 
QUE ADORA OS PRODUTOS DE NOSSA TERRA. NO 
POPULAR, DIZEM QUE "TUDO BOM DE COMER E BEBER, 
VEM DE MINAS".
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Agilidade e precisão em ajustes na formulação podem 
determinar o sucesso da sua produção!

Equipamento portátil, permite 
análises nutricionais instantâneas, 
precisas e com baixo custo.

Possibilita rápidos ajustes na 
formulação, otimizando as 
estratégias nutricionais.

Auxilia no controle de 
qualidade da matéria-prima 
e produto final.

Potencializa os resultados 
produtivos e econômicos.

Não requer moagem.
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