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Existe alternativa.

O Sicredi é a alternativa para você,  
sua empresa ou seu agronegócio. 
Aliamos as suas necessidades 
financeiras com a economia local,  
a educação e o desenvolvimento das 
regiões em que atuamos. É com esses 
valores que queremos construir uma 
sociedade mais próspera. Que valores 
tem o seu dinheiro?

Aponte a 
câmera do
celular e saiba 
mais.

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende
um mundo melhor.

Existe o consumo consciente.
Existe o desenvolvimento sustentável.
Existe a cooperação.
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SAC - 0800 724 7220      Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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O mês de junho de 2022 entrou para história da avicultura mineira e 

nacional. Com ousadia, coragem e muita certeza do passo que estávamos 

dando, realizamos o Avicultor 2022 de maneira triunfante, no maior 

centro de convenções e eventos de Minas Gerais, o Expominas. Batemos 

todos os recordes, seja em números de inscritos nas palestras; de visi-

tantes; estandes; empresas participantes; presença de autoridades e de 

avicultores de todas as partes do país. 

Começamos pequenos, em 2001, mas, ao longo das edições do Avicultor, 

mostramos seriedade, compromisso e, especialmente, resultados, 

conquistando, progressivamente, a credibilidade de grandes parceiros e 

apoiadores, que nos deram força para crescer e ampliar o evento.

Diante disso, só nos resta os mais sinceros agradecimentos a cada empre-

sa que colocou sua marca no Avicultor 2022; a cada profissional que 

esteve conosco durante os dois dias; aos palestrantes e moderadores, que 

nos presentearam com seus conhecimentos. Nosso agradecimento muito 

especial ao professor Alysson Paolinelli, que não mediu esforços para 

estar conosco. Também vai o nosso muito obrigado a todas as autoridades 

dos governos municipal, federal e estadual, apoio importantíssimo para 

o nosso evento. A toda a equipe da Avimig, funcionários e prestadores 

de serviços, que colocaram este evento para brilhar, fica o agradecimento. 

Enfim, obrigado a todos os avicultores de Minas Gerais e do Brasil, que 

sabem que o sucesso de nossa atividade está na união do setor.

Muito obrigado! Esperamos vê-los todos novamente no Avicultor 2023!
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Antônio Carlos Vasconcelos Costa
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palavra do presidente Um evento surpreendente, que deixou 
os participantes encantados com a sua 
grandiosidade, organização, ensinamentos 
e resultados. O Avicultor 2022 mostrou 
a força e a união dos avicultores, que, 
depois de dois anos sem eventos pre-
senciais, fizeram uma verdadeira festa de 
confraternização, conhecimentos e novos 
negócios, no Expominas. Já queremos o 
Avicultor 2023.

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 588.864.142 553.117.889 40.704.382 40.130.136 8.883.596 8.890.211 1.060.952 772.859

Fevereiro 535.946.459 519.717.512 37.495.821 37.296.347 9.005.753 7.502.512 909.782 549.518

Março 586.012.462 555.410.897 42.738.932 40.154.082 10.676.252 9.181.563 785.373 989.529

Abril 567.837.227 565.791.620 38.238.441 40.694.031 9.954.154 8.413.212 1.093.082 964.579

Maio 561.040.748 556.585.250 40.342.024 42.025.333 9.813.409 9.835.481 984.811 1.122.922

Junho 566.286.439 SI 39.283.212 SI 8.586.501 SI 904.883 SI

Julho 590.077.207 SI 38.616.487 SI 9.240.092 SI 775.497 SI

Agosto 575.130.556 37.156.645 9.705.277 1.176.707

Setembro 577.105.293 40.825.555 9.977.937 1.217.160

Outubro 587.418.639 43.739.802 10.100.328 1.061.246

Novembro 565.808.893 41.245.099 9.502.034 1.243.445

Dezembro 610.715.921 43.009.786 8.926.995 869.438

Média 576.020.332 550.124.634 40.283.016 40.059.986 9.531.027 8.764.596 1.006.865 879.881

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – julho/agosto de 2022

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

Pintos Comerciais de Corte Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)

2021            Brasil           2022 2021     Minas Gerais      2022 2021        Brasil           2022 2021      Minas Gerais      2022

Período Branco Vermelho
14/04/2022 a 17/04/2022 R$ 160,00 R$ 180,00

18/04/2022 a 21/04/2022 R$ 150,00 R$ 170,00

22/04/2022 a 01/05/2022 R$ 140,00 R$ 160,00

02/05/2022 a 08/05/2022 R$ 135,00 R$ 150,00

09/05/2022 a 18/05/2022 R$ 135,00 R$ 140,00

19/05/2022 a 05/06/2022 R$ 145,00 R$ 155,00

06/06/2022 a 29/06/2022 R$ 145,00 R$ 160,00

30/06/2022 a 11/07/2022 R$ 135,00 R$ 170,00

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

Fonte: Avimig - Até  08 /07/2022

Período R$/KG
11/03/2022 a 13/03/2022 R$ 5,80
14/03/2022 R$ 5,90
15/03/2022 R$ 6,00

16/03/2022 R$ 6,10

17/03/2022 R$ 6,20

18/03/2022 a 06/07/2022 R$ 6,30

07/07/2022 R$ 6,35

08/07/2022 a 11/07/2022 R$ 6,40

Fonte: Avimig - Até  08/07/2022

  

Frango vivo posto granja (média de 
mercado)

Período R$/KG
22/11/2021 a 09/01/2022 R$ 8,00
10/01/2022 a 30/01/2022 R$ 6,80

31/01/2022 a 13/02/2022 R$ 6,40

14/02/2022 a 07/03/2022 R$ 7,10

08/03/2022 a 16/03/2022 R$ 7,50

17/03/2022 a 10/04/2022 R$ 8,20

11/04/2022 a  26/06/2022 R$ 8,50

27/06/2022 a 11/07/2022 R$ 8,40

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até   08 /07/2022

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Janeiro 250.018 265.872 81,62 83,82 39,00 42,87 28,90 29,80 14,80 12,53 11,40 7,68 3,80 3,94 16,30 2,80

Fevereiro 225.854 222.254 105,82 122,54 43,60 48,14 24,20 27,52 18,60 10,10 8,10 6,67 4,60 5,70 13,10 2,80

Março 257.690 278.840 115,51 130,68 47,60 49,11 23,60 28,04 14,90 8,82 8,60 6,33 4,70 5,48 1,00 2,22

Abril 247.768 209.754 111,10 128,92 48,02 54,68 15,22 21,67 8,40 11,33 8,40 4,55 3,11 6,74 2,63 1,03

Maio 285.813 248.918 106,70 109,56 44,02 52,82 14,86 24,90 7,85 9,50 7,85 6,41 2,94 6,01 4,31 0,36

Junho 251.172 SI 110,20 SI 43,70 SI 25,90 SI 15,70 SI 7,80 SI 4,20 SI 2,70 SI

Julho 254.259 109,56 45,37 26,65 13,91 7,57 3,13 3,37

Agosto 252.168 113,30 45,10 25,85 16,19 7,96 3,80 1,10

Setembro 245.204 104,72 48,68 25,90 12,84 5,78 4,43 2,37

Outubro 229.695 99,66 46,73 24,90 15,71 4,22 3,38 5,06

Novembro 263.395 83,82 42,14 27,38 17,25 5,89 4,65 2,69

Dezembro 246.090 98,12 44,92 29,36 11,08 7,99 3,70 2,93

Média 250.761 245.128 103,34 115,10 44,91         49,52 24,39 26,38 13,94 10,45 7,63 6,32 3,87 5,57 4,80 1,84

,

Outros

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  julho/agosto de 2022

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

Quantidade de Ovos 
de Granja (cx 30 dz)

Preço médio da cx 30 
dz (em Reais)

Procedência (%)
Minas Gerais São Paulo Paraná Góias Espírito Santo

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  julho/agosto de 2022

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – julho/agosto de 2022
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Sua participação faz toda a diferença!

Prezado leitor, fale com a Revista da Avimig e nos dê o seu
parecer sobre as reportagens. 

Há algum tema do agronegócio avícola que gostaria que fosse abordado?

avimig@avimig.com.br ou 31 99974.9500

Nosso contato:

Edição 168

Em primeiro lugar, gostaria de refor-
çar que o evento atendeu bastante às 
nossas expectativas, e que gostaríamos 
de saber, o quanto antes, as definições 
de data e posições de estande para o 
próximo ano (Avicultor 2023). 

Débora Bernardes
MS Schippers

Gostaria de parabenizar pelo evento (Avicultor 2022), 
que foi muito top, muito top mesmo. Vocês estão de para-
béns, você e sua equipe em especial! Pude acompanhar o 
trabalho como um todo: receptividade, atendimento, edu-
cação..., enfim, sem defeito. Muito legal mesmo. Gostaria 
que transmitisse essa mensagem a toda a equipe. Agradeço 
a Avimig pelo carinho, pois nos marcou demais! Já pode 
reservar nosso espaço para o Avicultor 2023.

Marcos Paulo Ribeiro
Nutritore – Nutrição Animal

Olá, 
Quero dar os parabéns pela organização 
do Avicultor 2022. Foi tudo excelen-
te! Local, programação científica, coffee 
break e o restaurante. Para o Avicultor 
2023, participaremos como expositor. 
Muito obrigado e forte abraço!

 Mauricio Nascimento
Olmix/Basseto

Obrigado pela ajuda e excelente 
evento! Muita gente assistindo 
e visitando.  Parabéns! Acho que 
estiveram no Avicultor 2022 
todas as empresas de Minas. 
Que top! Agradeço ao Antônio 
Carlos, nosso presidente. 

José Luiz Januário
Cobb-Vantress
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HOMENAGEM

COMEMORAÇÃO DOS 90 ANOS
DA ESCOLA DE VETERINÁRIA RELEMBRA A 
HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO – PARTE 2

Divulgação EVUFMG

| Zélia Inês Portela Lobato.

A Escola de Veterinária da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) come-

morou 90 anos de fundação em sole-
nidade realizada, em abril, na unidade 
Pampulha, em Belo Horizonte. Durante 
a solenidade, a diretora da Escola 
de Veterinária, Zélia Inês Portela 
Lobato, destacou, em seu discurso, as 
diferentes fases e desafios enfrentados 
pela instituição, desde 1920, quando 
iniciou as atividades, na cidade de 
Viçosa (MG). 
Nesta edição, vamos publicar a segun-
da parte do discurso da diretora 
Zélia Portela, que teve a primeira parte 
publicada na edição 168, da Revista 
da Avimig:
“(Continua...) A federalização signi-
ficou mais recursos para pesquisa e 
produção de ciência na instituição, que 
foram fundamentais para a consolida-
ção da escola como referência na área. 
“Um surto de desenvolvimento”, nas 
palavras do saudoso professor Nello 
de Moura Rangel.
O pioneirismo sempre foi palavra que 
acompanhou a nossa história. Em 
1965, a escola criou o primeiro Centro 
de Extensão da UFMG, o que permitiu 
que nossos alunos tivessem aulas em 
estabelecimentos rurais, frigoríficos e 
laticínios, práticas, mais tarde, incor-
poradas as nossas atividades letivas e 
que perduram até hoje. 
No contexto da reforma universitária, 

em 1968, foi criado o primeiro Curso 
de Mestrado em Medicina Veterinária 
do país, impulsionando a produção 
científica e a pesquisa na escola. Hoje, 
com os cursos de mestrado e douto-
rado em Ciência Animal e Zootecnia, 
respectivamente notas 7 e 5 na Capes, 
contabilizamos perto de 3.000 egres-
sos.
Cabe aqui destacar a grande importân-
cia que teve a Fundação Rockefeller, 
em vários momentos da história desta 
Escola. Contribuiu com o financiamen-
to de infraestrutura e equipamentos, 
bolsas de estudo e de estágios no 
exterior, fundamentais para a com-
plementação da formação dos nossos 
professores.  
Os recursos dos Rockefeller financia-
ram, também, a compra da Fazenda 
Experimental, em Igarapé, em 1963, 
importantíssima para nossas ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão. 
Dois nomes lideraram esse processo: o 
professor Stocker Barbosa e o pro-
fessor Hélio Barbosa e, em home-
nagem a esse último, a fazenda passou 
a se chamar “Fazenda Experimental 
Professor Hélio Barbosa”.
Ainda, em 1973, cabe apontar a cria-
ção da Fundação de Estudo e Pesquisa 
em Medicina Veterinária Preventiva, 
atualmente, Fundação de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão, a Fepe, 
criada como instrumento de suporte 
para as atividades acadêmicas desen-

volvidas na escola. Com esse objetivo, 
ela funciona até hoje, apoiando, de for-
ma especial, o “Hospital Veterinário” 
e a "Fazenda Experimental Professor 
Hélio Barbosa”, em Igarapé.
Mais de dez anos depois da federaliza-
ção, em 1974, a escola se mudou, pela 
última vez, para o Campus Pampulha. 
A nova casa proporcionou mais espaço 
para os alunos e professores, já que a 
sede, na Pampulha, tem 70 mil metros 
quadrados, contra apenas 7 mil, na 
Avenida Amazonas. 
Em 1998, foi criado o Curso de 
Especialização em Residência Médico 
Veterinária, que, em 2012, passou a 
se chamar Programa de Residência 
Integrada em Medicina Veterinária, 
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+ 5 BILHÕES
DE FRANGOS
VACINADOS
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O PIONEIRISMO SEMPRE FOI PALAVRA QUE ACOMPANHOU A NOSSA HISTÓRIA. 
EM 1965, A ESCOLA CRIOU O PRIMEIRO CENTRO DE EXTENSÃO DA UFMG (...)

HOMENAGEM

com bolsas financiadas pelo MEC, hoje 
com 60 residentes em 12 áreas de 
atuação. 
Em 2009, continuando nossa evolução 
e começando novas etapas, foi criado 
o curso de Aquacultura, pioneiro na 
região Sudeste, visando formar pro-
fissionais treinados para dar assistên-
cia técnica no crescente mercado da 
produção de pescado e toda cadeia 
produtiva de organismos aquáticos, 
área estratégica para o Brasil. Hoje, 
seguimos abrindo e fechando ciclos, 
começando e recomeçando capítulos.
Mudanças no perfil de nossa comu-
nidade se anunciaram com o passar 
dos tempos. Entre elas, o aumento de 
professores oriundos de outras institui-
ções, que não os filhos desta casa, e 
que vieram abrilhantar e enriquecer a 
nossa comunidade. Também, servido-
res de várias áreas do conhecimento se 
juntaram a nós, garantindo que nossos 
estudantes entendam como é diverso 
e multidisciplinar o saber e o conhe-
cimento.
A presença das mulheres, tão raras nos 
primeiros 50 anos da nossa história, 
contabilizam, atualmente, 70% dos 
estudantes dos nossos cursos e mais 
de 50% dos docentes e técnicos admi-
nistrativos. Tivemos grandes avanços 
em todas as áreas relacionadas aos 
pets, com a melhoria do nosso Hospital 
Veterinário que, hoje, atende a várias 
especialidades médicas na clínica e 
realiza cirurgia de pequenos animais. 
Nos capacitamos nas áreas de clínica, 

sanidade e nutrição de animais silves-
tres, na área de saneamento ambien-
tal, em todas as áreas da cadeia de 
produção de animais aquáticos, da 
biologia molecular, da vacinologia, 
bioinformática, entre outras, pois sou-
bemos perceber as mudanças necessá-
rias, ouvindo as demandas do mercado 
e da nossa sociedade.  
Nos últimos 10 anos, renovamos 
50% do nosso quadro de servidores e 
seguimos construindo a nossa história. 
Apostamos nos nossos novos parceiros 
e nos alunos que, como eu, vão cami-
nhar tantas vezes pelos corredores 
desta casa e levar no peito a marca da 
Escola de Veterinária da UFMG.

Senhoras e senhores, 
a contribuição desta casa para o avan-
ço da agropecuária e da medicina 
veterinária brasileira é inestimável, tra-
duzida, principalmente, pela formação 
de recursos humanos altamente quali-
ficados, nossa especialidade e primei-
ra missão. Igualmente importante, a 
produção do conhecimento gerado por 
nossos competentes pesquisadores, 
nas mais diversas áreas da ciência ani-
mal e da zootecnia e nas atividades de 
extensão junto aos produtores rurais e 
à iniciativa privada, que leva, além dos 
nossos muros, o saber aqui gerado. 
Na plenitude dos seus 90 anos, esta 
escola já entregou à sociedade brasi-
leira próximo de 6.500 profissionais, 
altamente capacitados pelos nossos 
cursos de graduação, e que se espa-

lharam por todo o país, difundindo o 
que temos de mais precioso para dar: o 
conhecimento técnico e científico, que 
tem o poder de transformar a vida da 
nossa sociedade. 
Seguimos enfrentando as adversida-
des dos nossos tempos. Pandemia, 
escassez de verba, instabilidade eco-
nômica e política do país, necessida-
de de novas metodologias de ensino, 
entre outras. Seriam elas mais 
complexas do que as dos nossos 
antepassados? Penso que não. Eles 
tiveram, sim, outros tipos de obstácu-
los, mas só não os conhecemos hoje 
porque foram removidos por aqueles 
que nos antecederam. 
Nunca houve e não há nesta escola 
lugar para espectadores passivos, nem 
para aqueles que ficam esperando 
as coisas acontecerem, como se não 
pesasse sobre cada um a responsabi-
lidade pelo todo. Nas sábias palavras 
de Guimarães Rosa: “A colheita é 
comum, mas o capinar é sozinho.”
E que venham as próximas décadas e 
que sejam muitas! E que venham os 
desafios. Nós nunca os tememos. Ao 
contrário, eles nos fortalecem, nos 
unem e nos mantêm altivos e ativos. 
Porque temos pilares que sustentam 
nosso passado, norteiam nosso pre-
sente e iluminam nosso futuro.

Parabéns, Escola de Veterinária 
da UFMG! 
Vida longa e próspera!•
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FREDINI COMPLETA 7 ANOS!

JÁ SÃO 23 ANOS DE AVIVAR!

A Avimig, por meio do presi-
dente do Conselho Diretor, 
Antônio Carlos Vasconcelos 

Costa, parabeniza a associada 
Fredini Alimentos pelos sete anos 
de fundação! A empresa teve início 
quando os sócios decidiram criar uma 
pequena fábrica de embutidos. A partir 
de então, iniciaram os testes de produ-
tos e a busca pelo local para instalar a 
empresa. Foram reativadas as instala-
ções de antigo frigorífico, na cidade de 
Maravilhas, em Minas Gerais, e, além 
da fábrica de embutidos, resolveram 
que o abate de aves seria a principal 
atividade da empresa. E não parou 
mais de crescer. Desejamos muito 
sucesso e bons negócios à Fredini!•

Parabéns, Avivar Alimentos, 
pelos 23 anos de fundação! A 
empresa, que teve início com o 

sonho de três jovens, que decidiram 
investir na avicultura, é hoje uma gran-
de indústria. Criada na cidade de São 
Sebastião do Oeste, no Centro-Oeste 
de Minas Gerais, a Avivar Alimentos 
tornou-se referência no segmento de 
avicultura, conquistando o território 
nacional e comercializando seus pro-
dutos para fora do país.  A Avimig se 
orgulha do sucesso desta caminhada e 
fica feliz em poder participar da jorna-
da da empresa.•

Divulgação Avivar

Divulgação Fredini
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SEBRAE MINAS COMEMORA 50 ANOS!
Foto Paulo Marcio

Numa solenidade que reuniu 
seus ex-presidentes, o Sebrae 
Minas comemorou, em julho, 

50 anos de fundação. No prestigiado 
evento, realizado na sede da institui-
ção, cada ex-presidente recebeu um 
cristal natural fixado numa base, na 
qual foi grafado o período de sua ges-
tão. 
A Avimig, por meio do presiden-
te do Conselho Diretor, Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa, parabe-
niza a instituição por esse meio século 
de história, em que vem se destacan-
do pelo apoio às micro e pequenas 
empresas. “Temos muito a parabenizar 

Uma saúde intestinal equilibrada é importante para a produtividade avícola, o 

bem-estar animal, a segurança alimentar e o impacto ambiental da produção. 

À medida que a produção de aves se afasta da dependência de antibióticos, 

a importância de abordagens multifatoriais para o manejo da saúde intestinal 

torna-se cada vez mais importante, particularmente onde os desafios intestinais

se tornam mais prevalentes. Os aditivos alimentares que suportam os processos

digestivos e modulam a microbiota intestinal podem fazer a diferença quando 

a disfunção intestinal começa a deteriorar o desempenho produtivo.

Produção lucrativa sob condições 
desafiadoras

Natureza que funciona
Comprovada Científicamente  

Ganho de peso corporal

+ 8 %

Conversão alimentar

- 7 %

 

Desequilibrio da 

microbiota intestinal

- 36 %

BIOSTRONG® FORTE

e agradecer ao Sebrae, especialmente pelo apoio ao Projeto Mais Grãos, desen-
volvido no centro-oeste de Minas, e que diversifica e impulsiona o agronegócio da 
região, estimulando os produtores rurais a conhecerem novas possibilidades de 
investimento”, disse ele.•
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DEFESA AGROPECUÁRIA
E OS 30 ANOS DO IMA

EVENTOS

A Avimig marcou presença 
na 7ª Conferência Nacional 
sobre Defesa Agropecuária 

(CNDA), realizada pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA), 
em junho, no Minascentro, em Belo 
Horizonte, e que teve como tema 
“Horizontes de inovações para 
a agropecuária brasileira”. Entre 
os principais assuntos discutidos 
durante o evento estavam a ava-
liação das demandas da cadeia 
produtiva em geral e o controle de 
processos que resultam na oferta de 
alimentos livres de resíduos e con-
taminantes.
Durante a conferência, foi realiza-
do o “Encontro Estadual de Defesa 
Agropecuária (EEDA)”, que abordou 
inspeção animal; sanidade animal; 
agrotóxicos; sementes e mudas e 
sanidade vegetal, contando com 
várias palestras relacionadas ao 
tema. O assessor Administrativo 

da Avimig, médico veterinário 
Gustavo Ribeiro Fonseca, este-
ve presente no evento e destacou 
as palestras relativas à sanidade 
avícola e, ainda, aprimorou conhe-
cimentos acompanhando temas 
como “Febre Aftosa – Processo 
de preparação para a retirada da 
vacina no Brasil”; “Encefalopatia 
Espongiforme Bovina – Nova 
abordagem do Código da OIE” e 
“Doenças dos equídeos – Proposta 
de nova abordagem”.

Parabéns, IMA, pelos 30 anos!
A solenidade de comemoração do 
aniversário dos 30 anos de funda-
ção do IMA foi realizada no último 
dia da conferência, no auditório 
do Minascentro. Na ocasião, a 
Avimig, por meio do presidente 
do Conselho Diretor, Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa, e o 
Sinpamig, pelo presidente Rodrigo 

Braga de Castro, enviaram mensagem 
conjunta parabenizando o instituto pela 
relevante data. Para homenagear e agra-
decer ao IMA pela parceria no controle da 
sanidade avícola e no incentivo às boas 
práticas, esteve presente à solenidade, no 
Minascentro, o gerente financeiro da 
Avimig, Oswaldo Silva. •

| Gustavo Ribeiro Fonseca.
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OVO NÃO  É O VILÃO

PAÍSES ÁRABES

ENTRE FRANGOS E OVOS

A Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), que representa nacionalmente a Avimig 
e todo o setor produtor de ovos do Brasil, mani-
festou preocupação quanto aos dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Planejamento de 
Tributação (IBPT). Em posicionamento divulgado à 
imprensa nacional, o instituto acusa o produto ovo 
como “grande vilão da inflação”, conforme disse o 
presidente do IBPT, João Eloi Olenike. De acordo 
com a ABPA, a fala e o estudo foram divulgados sem o 
devido contexto, o que tem gerado reações negativas 
e indevidas contra o setor nas redes sociais. Ainda de 
acordo com a associação, não está clara, no arquivo 
divulgado, a metodologia aplicada para os levanta-
mentos – como, por exemplo, se foram considerados 
exatamente os mesmos tipos de ovos, ou se são de 
marcas diferentes –, apenas que se trata de levanta-
mento, com base em dados provenientes de vendas 
nas gôndolas. Também não fica clara a margem de 
participação do varejo na formação de preço.•
Fonte: ABPA

O Brasil exportou aos países árabes mais de 
800 mil toneladas de carne de frango, apenas 
no primeiro semestre deste ano. O presidente 
da ABPA, Ricardo Santin, disse que a guerra 
Rússia x Ucrânia potencializou a necessidade 
daqueles países em conseguir alimentos. Para ele, 
o Brasil está pronto e apto a continuar embar-
cando a proteína aos países árabes, conforme a 
demanda. "O desafio é continuar a fazer bem e a 
respeitar a lei islâmica", acrescentou.•
Fonte: Avicultura Industrial 

pixabay.com



CÓDIGO
DE CONDUTA

ENTRE FRANGOS E OVOS

A ABPA lançou, em julho, o seu 
Novo Código de Conduta, 
que aborda questões como 
relacionamento com colabo-
radores, associados e outros; 
conflitos de interesses; direitos 
humanos; assédio; diversidade 
e ambiente de trabalho; res-
ponsabilidade social, ambiental 
e governança; práticas anticor-
rupção, entre outros temas. O 
lançamento ocorreu em evento 
on line, que contou com a par-
ticipação de representantes do 
grupo diretamente envolvido 
na produção do documento, 
entre eles, Reynaldo Goto, 
da BRF; José Marcelo 
Martins Proença, da JBS; 

Ana Claudia Carvalho, da 
São Salvador Alimentos, 
e Maria José de Souza, 
da Rivelli Alimentos, além 
do presidente da ABPA, 
Ricardo Santin, e o ges-
tor de compliance, José 
Perboyre. O evento contou, 
ainda, com a participação 
de Cláudio Torquato da 
Silva, chefe de Assessoria 
Especial de Controle 
Interno do Ministério 
da Agricultura; de José 
Alexandre Buaiz Neto, da 
ICC Brasil, e de Jaqueline 
Oliveira, da Rede Brasil do 
Pacto Global.•
Fonte: ABPA

PROTEGENDO OS 
ANIMAIS, 
PRESERVANDO 
NOSSO FUTURO

vigilance 
[APEC]

Através do Vigilance Program é possível entender as Escherichia
coli Patogênicas Aviária (APEC) multirresistentes, suas fontes de
infecção, dinâmica de transmissão e a melhor forma de controle.

6 importantes
steps:

Um programa em 

Aponte a câmera do seu celular e saiba mais:



CARNE DE FRANGO 

pixabay.com

De acordo com os dados do rela-
tório de produção animal do 
Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA), as expor-
tações globais de carne de frango, 
para 2022, foram revisadas em 
alta de 1% em relação a abril, para 
13,5 milhões de toneladas, uma vez 
que uma perspectiva melhorada na 
Ucrânia e na China mais do que 

compensa os embarques reduzidos 
da União Europeia (UE) e do Reino 
Unido. Na China, as importações 
de carne de frango devem cair ain-
da mais, já que a recuperação da 
produção doméstica de carne suína 
diminui a demanda por outras pro-
teínas animais. A produção global 
de carne de frango, para 2022, está 
praticamente inalterada em relação 

à previsão de abril, uma vez que 
revisão para cima, na Ucrânia, com-
pensa as diminuições no Brasil e na 
UE. A inflação no Brasil enfraquece 
a demanda doméstica, enquanto a 
UE continua lutando com os preços 
elevados dos alimentos e o impacto 
da influenza aviária altamente pato-
gênica.•
Fonte: Avicultura Industrial

ENTRE FRANGOS E OVOS

Desinfetante de alta performance, aliado no 
combate de vírus e bactérias na indústria 

alimentícia.

• Atomização a seco

• Pulverização líquida

• Vírus envelopados

Combate:

Maior versatilidade
na aplicação:

Frigorífico

Proteja seu plantel com os produtos LAZA.

www.laza.bio.br49 3441-5750

Com Techtox, o desempenho animal é máximo

Potencializa o 
sistema imunológico

Combate o estresse
oxidativo

Protege as 
funções hepáticas

Otimiza a 
produtividade

Protege as 
funções hepáticas

w
w
w
.ip
se
.a
g

@lazabiotecnologia

Adicione mais saúde
e segurança alimentar
no seu agronegócio

• Bactérias gram-positivas
e gram-negativas
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SUCESSO DO AVICULTOR 2022
CRIA EXPECTATIVAS PARA

AS NOVIDADES DO EVENTO DE 2023

Um evento surpreendente, que 
deixou os participantes encan-
tados com a sua grandiosidade, 

organização, ensinamentos e resulta-
dos. O Avicultor 2022, encontro mais 
importante da avicultura em Minas 
Gerais - com grande destaque e reper-
cussão no país - voltou a ser realizado 
presencialmente pela Associação 
dos Avicultores de Minas Gerais 

(Avimig) e pelo Sindicato das 
Indústrias de Produtos Avícolas 
do Estado de Minas Gerais 
(Sinpamig), após dois anos suspenso 
em função da pandemia de Covid-19. 
Nos dias 22 e 23 de junho, o Avicultor 
2022 levou 2.170 pessoas ao 
Expominas, em Belo Horizonte, 
que lotaram os dois auditórios nas 
Palestras Técnicas - nas quais foram 

abordados temas inovadores sobre 
avicultura de corte e de postura - e 
visitaram 48 estandes de 64 empre-
sas, grandes marcas e fornecedores, 
de dentro e fora do país, presentes na 
Feira de Produtos e Serviços.
O sucesso do Avicultor 2022 foi tão 
grande que, mesmo tendo os organiza-
dores levado o evento para um espaço 
bem mais amplo que os escolhidos 
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para as edições anteriores, muitas 
pessoas e empresas não puderam 
participar. Apesar de serem avisadas, 
com antecedência, que as vagas eram 
limitadas, cerca de 500 inscrições não 
puderam ser feitas, devido ao fim do 
prazo e limitação do espaço, que con-
siderou a segurança de todos. 
O presidente do Conselho 
Diretor da Avimig, Antônio Carlos 
Vasconcelos Costa comentou sobre 
o retorno triunfante do Avicultor, lem-
brando as primeiras edições do evento, 
que, nos últimos 20 anos, aconteceram 
em locais com espaços bem menores: 
“Comece pequeno, pense grande e 
ande rápido. Foi assim que fizemos e 
conseguimos realizar, no Expominas, 
que é o maior centro de feiras e conven-
ções do estado, um belíssimo encontro, 
com expositores e palestras que deram 
nova dimensão ao Avicultor, evento 
que cada vez mais será significativo 
para Minas Gerais e o país”.
Ele destacou que, mesmo com suas 
limitações de espaço e número de par-
ticipantes, o evento cumpriu todos os 
requisitos exigidos para a prevenção 
do Covid-19, disponibilizando álcool 

em gel e distribuindo máscaras a todos 
os participantes. Sobre a pandemia e 
os rumos da avicultura, ele ressaltou 
que, mesmo com quase todos já vaci-
nados, ainda há muita insegurança, 
mas que a atividade nunca parou: 
“Nos momentos mais difíceis, que exi-
giram distanciamento e isolamento, o 
setor não parou, trabalhou dia e noite 
para levar o alimento a todos”.
A solenidade oficial de abertura do 
Avicultor 2022, realizada em audi-
tório lotado, foi feita pelo presidente 
do Conselho Diretor da Avimig, 
Antônio Carlos Vasconcelos Costa, 
e pelo presidente do Sinpamig, 
Rodrigo de Castro,  e contou 
com as presenças do presidente da 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), Ricardo Santin; 
do secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais, Thales Fernandes, 
que representou o governador 
Romeu Zema; do 1º vice-presi-
dente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Antônio 
Carlos Arantes; do diretor geral do 
Instituto Mineiro de Agropecuária 

“COMECE PEQUENO, 
PENSE GRANDE E ANDE 
RÁPIDO. FOI ASSIM 
QUE FIZEMOS E CON-
SEGUIMOS REALIZAR, 
NO EXPOMINAS, QUE 
É O MAIOR CENTRO 
DE FEIRAS E CONVEN-
ÇÕES DO ESTADO, UM 
BELÍSSIMO ENCONTRO, 
COM EXPOSITORES E 
PALESTRAS QUE DERAM 
UMA NOVA DIMENSÃO 
AO AVICULTOR, EVENTO 
QUE, CADA VEZ MAIS, SE 
TORNA SIGNIFICATIVO 
PARA MINAS GERAIS E O 

PAÍS.”

ANTÔNIO CARLOS 

VASCONCELOS COSTA - 

AVIMIG

| A abertura oficial do evento contou com a participação de várias autoridades do agronegócio.
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(IMA), Antônio Carlos de Moraes; 
do médico veterinário e deputa-
do federal, Domingos Sávio; do 
ex-ministro Alysson Paolinelli, 
entre outras autoridades.
Por ocasião da abertura, foi apresenta-
da mensagem em vídeo, enviada pelo 
governador Romeu Zema, especial-
mente para o Avicultor 2022, consi-
derado por ele como “o maior evento 
do setor avícola de Minas Gerais”. De 
acordo com o governador, a avicultu-

ra é uma atividade muito importante 
para o desenvolvimento do estado: “A 
Seapa tem elaborado projetos e ações 
para colaborar, cada vez mais, com o 
crescimento deste setor tão importante 
para a economia de Minas Gerais”.
Após o encerramento da solenidade, 
o reencontro de todos, depois de dois 
anos sem eventos presenciais, foi mui-
to comemorado com farto coquetel e 
brindes, no foyer do Expominas.

"A QUALIDADE DO PÚBLI-

CO MOSTROU QUE A 

AVICULTURA E A AGROIN-

DÚSTRIA MINEIRAS SE 

FIRMARAM COM DESTA-

QUE E RELEVÂNCIA NOS 

CENÁRIOS NACIONAL E 

MUNDIAL, MANTENDO, 

EM TEMPOS DE CRISE, O 

EMPREGO E

A RENDA (...).” 

RODRIGO DE CASTRO - 

SINPAMIG

CAPA 

| O governador Romeu Zema enviou uma 
mensagem por vídeo, parabenizando a todos 
pelo evento.
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Agradecimentos

O presidente do Conselho Diretor 
da Avimig, Antônio Carlos 
Vasconcelos Costa agradeceu a 
presença de todos que, mais uma 
vez, acreditaram no sucesso do 
Avicultor. “Meu muito obrigado 
a toda a equipe da Avimig, conse-
lheiros, diretores executivos, funcio-
nários e prestadores de serviços; a 
todos os nossos associados; entida-
des parceiras; órgãos de governo; 
autoridades; palestrantes; empresas 
e visitantes, que estiveram conosco 
em mais um Avicultor. Espero que 
estejamos todos juntos, novamen-
te, no ano que vem, no Avicultor 
2023. Fica, portanto, aqui, o con-
vite e o desafio de juntos fazermos 
com que o próximo evento seja ain-
da melhor do que este, que foi uma 
grande vitória da avicultura!”
Para o presidente do Sinpamig, 
Rodrigo de Castro, o Avicultor 
2022 superou as expectativas e 
alcançou os objetivos pretendidos, 

“AGRADEÇO O APOIO 

DE TODOS QUE ACREDI-

TARAM NA NOSSA PRO-

POSTA. VAMOS JUNTOS, 

MAIS UMA VEZ, PARA O 

AVICULTOR 2023, QUE 

SERÁ AINDA MELHOR.” 

JOSÉ MARIA SALGADO - 

AVIMIG

que eram promover reencontros, 
disseminar conhecimentos e a troca 
de experiências, criando, ainda, um 
ambiente favorável para os negó-
cios. “A qualidade do público mos-
trou que a avicultura e a agroin-
dústria mineiras se firmaram com 
destaque e relevância nos cenários 
nacional e mundial, mantendo, 
em tempos de crise, o emprego e 
a renda, cumprindo, enfim, com 
sua missão de levar à mesa das 
pessoas uma proteína saudável e 
de extrema qualidade. Agradeço 
aos colaboradores da Avimig e do 
Sinpamig, pelo empenho e dedica-
ção na promoção do evento; aos 
nossos amigos e palestrantes, pela 
partilha do conhecimento; e aos 
nossos patrocinadores, por, mais 
uma vez, confiarem na avicultura 
mineira. Que possamos nos reen-
contrar no Avicultor 2023”, disse 
o presidente do Sinpamig.•

CAPA
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“Nós não paramos. Saímos de um 
evento e já estamos preparando o pró-
ximo, pois as ideias para novas atra-
ções estão fervilhando. Certamente, o 
Avicultor 2023 terá que ocupar área 
ainda maior, no Expominas, para que 
mais empresas e pessoas não percam 
a oportunidade de estar num ambiente 
tão importante para o setor e para o 
agronegócio, já que o encontro agre-
ga conhecimento e novos negócios”, 
disse Antônio Carlos Vasconcelos 
Costa. 
Ele destacou, ainda, que o evento des-
te ano ainda estava em curso quando 
foi abordado, por muitas empresas 
e profissionais, querendo já falar dos 
estandes e palestras para o Avicultor 
2023. A Avimig e o Sinpamig con-
sideram de grande importância a 
ampliação da área ocupada para, 
entre outros, permitir a participação de 
empresas de equipamentos de grande 
porte, que, este ano, apesar de solicita-
rem presença no evento, não puderam 
expor os seus maquinários. 
“No Avicultor 2022, a Avimig e o 

Sinpamig mostraram sua força. Diante 
disso, informamos, ao setor de avi-
cultura e aos nossos parceiros, que já 
estamos trabalhando para o Avicultor 
2023, que deverá ocorrer, também, 
no Expominas. Para o próximo ano, 
planejamos um voo ainda mais alto, 
mas com uma excelente mudança: os 
estandes do Avicultor 2023 poderão 
ser mais amplos, ficando a critério do 
expositor o tamanho da área desejada 
em m²”, antecipou o diretor executi-
vo da Avimig, José Maria Salgado.
De acordo com ele, o evento teve a 
participação surpreendente de gran-
des empresas expositoras, mostran-
do a qualidade de seus produtos e 
serviços para o setor de avicultura de 
corte, postura e matrizes, o que não 
deixa dúvidas de que o evento mere-
ce crescer, ainda mais, em 2023. “Foi 
muito gratificante para o Conselho 
Diretor, Diretoria Executiva e equipe 
de funcionários e colaboradores da 
Avimig o apoio que tivemos das nos-
sas integradoras, que levaram para o 
Avicultor, não somente os integrados, 

mas, também, um grande número de 
colaboradores e produtores”, disse ele.
Ainda sobre o Avicultor 2023, José 
Maria Salgado disse que a Avimig 
acredita no setor e que, por isso, fez 
a escolha do maior centro de conven-
ções e eventos de Minas Gerais para 
realizar o encontro de alto nível, com 
amplo espaço, ótimo acesso, facilidade 
de estacionamento, com palestras de 
excelente nível técnico, sendo todos 
os temas de grande interesse do setor. 
“Agradeço o apoio de todos que acre-
ditaram na nossa proposta. Vamos 
juntos, mais uma vez, para o Avicultor 
2023, que será ainda melhor”, finali-
zou o diretor executivo.•

Quer sair na frente e garantir sua 
participação no  Avicultor 2023?

Faça contato:
(31) 99974.9500 ou 3482.6403

avimig@avimig.com.br

Ninguém quer perder o Avicultor 2023

CAPA 
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ALYSSON PAOLINELLI EMOCIONA
NO AVICULTOR 2022 AO FALAR COM OTIMISMO

A JOVENS SOBRE O FUTURO DO PAÍS

Foi emocionante! Um grande 
ensinamento sobre a história do 
agronegócio no Brasil e no mundo, 

mas, principalmente, uma lição de vida. 
A palestra do professor e ex-ministro 
Alysson Paolinelli foi um dos momen-
tos mais marcantes do Avicultor 2022.
Num auditório lotado, o tema 
“Produção, armazenagem e comercia-
lização de grãos no Brasil” foi minis-
trado, destacando os desafios e opor-
tunidades da próxima safra. Ao falar 
sobre a importância dos países tropi-
cais na produção de alimentos, Alysson 
Paolinelli foi enfático ao afirmar que 
o Brasil é o país com maior potencial 
para garantir o abastecimento de ali-
mentos e matar a fome do mundo. 
“Não existe possibilidade de aumento 
da produção mundial de alimentos de 
forma significativa. O Brasil é o único 
país com esse potencial e, por isso, tem 

sido o foco do mundo, pois já ganhou 
esse reconhecimento”.
Sobre o futuro, o ex-ministro deixou 
toda a responsabilidade com os jovens, 
convocando a todos para pensar pro-
fundamente no país e na família como 

o seio da sociedade. “Tenho percebido 
um movimento totalmente contrário 
à família, ao amor das pessoas pelo 
próximo. Na verdade, estão todos se 
esquecendo de se preocupar com o 
próximo”. 

| Antônio Gilberto Bertechini.

| O auditório ficou lotado para a palestra do ex-ministro Alysson Paolinelli.

Fotos: Daniel Holanda
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E foi veemente ao se dirigir, mais uma 
vez, aos jovens: “Vocês vão fazer o país 
do futuro e, por isso, precisam pensar 
muito bem em suas escolhas, pensar 
em coisas palpáveis, pensar no país.” 

Muitos elogios
O presidente do Conselho 
Diretor da Avimig, Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa, assim 
como outros membros do Conselho, 
das Câmaras Técnicas e Diretoria 
Executiva, bem como funcionários da 
Avimig, acompanharam, com muita 
atenção, as palavras do ex-ministro: 
“São muitos os agradecimentos para 
a realização deste evento, mas, minha 
homenagem não poderia ser para 
outra pessoa neste momento. Nosso 

“NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA 

PRODUÇÃO MUNDIAL DE ALIMENTOS DE FOR-

MA SIGNIFICATIVA. O BRASIL É O ÚNICO PAÍS 

COM ESSE POTENCIAL E, POR ISSO, TEM SIDO 

O FOCO DO MUNDO, POIS JÁ GANHOU ESSE 

RECONHECIMENTO.”

“A MELHOR COISA QUE 

SE PODE TIRAR DESTE 

EVENTO É QUE A ATITU-

DE MUDA O MUNDO. ERA 

SECRETÁRIO E VIROU 

MINISTRO. ALYSSON 

PAOLINELLI, NOSSO 

GRANDE INSPIRADOR.”  

RICARDO SANTIN - 

PRESIDENTE DA ABPA

“VOCÊS VÃO FAZER O PAÍS DO FUTURO E, POR 

ISSO, PRECISAM PENSAR MUITO BEM EM SUAS 

ESCOLHAS, PENSAR EM COISAS PALPÁVEIS, PEN-

SAR NO PAÍS.” 

muito obrigado ao professor Alysson 
Paolinelli, pela brilhante palestra, cheia 
de otimismo, e por todas as ações que 
contribuíram e ainda contribuem para 
o engrandecimento do agronegócio 
no nosso país”, disse Antônio Carlos 
Vasconcelos Costa.
A palestra de Alysson Paolinelli teve 
como moderador o professor titu-
lar da Universidade Federal de 
Lavras (Ufla), Antônio Gilberto 
Bertechini, que, como quase todos 
na plateia, também se emocionou 
com as palavras do ex-ministro, e não 
poupou elogios a ele: “O ex-ministro 
Alysson Paolinelli foi muito feliz ao nos 
brindar com uma aula magna sobre 
economia e produção de alimentos; 
uma aula completa de toda a história 

ALYSSON PAOLINELLI 

EX-MINISTRO DA AGRICULTURA

| Alysson Paolinelli.
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“SUA FALA NOS ESTIMULA 

TANTO, MAS, PRINCIPALMEN-

TE, ESTIMULA A JUVENTUDE.”   

ANTÔNIO CARLOS ARANTES - 1º 

VICE-PRESIDENTE DA ALMG

“QUERO SAUDAR O EX-MINIS-

TRO ALYSSON PAOLINELLI, 

QUE É UM GRANDE EXEMPLO 

DE TRABALHO.”  

DOMINGOS SÁVIO, MÉDICO

VETERINÁRIO E DEPUTADO

FEDERAL

do agronegócio, em nível mundial. O ex-ministro é 
um grande exemplo a ser seguido. Ele é um esta-
dista, uma pessoa que tem visão, conhecimento 
profundo, é muito humilde e admirado por todos. 
Alysson Paolinelli é uma pessoa do bem, que colo-
ca sempre o próximo a frente de tudo”, pontuou 
Gilberto Bertechini.

Depois da palestra, o ex-ministro foi questionado sobre a expectativa 
com a indicação, pela segunda vez consecutiva, ao Prêmio Nobel 
da Paz: “Eu estou junto com o produtor brasileiro. O prêmio é só 
uma ocasião, mas o meu grande prêmio mesmo são vocês, que me 
dão essa amizade, esse carinho, tanta dedicação e apoio. A avicultura 
brasileira é que merece um prêmio, pois ela, sim, é um agronegócio 
nobre no mundo de hoje”.•

| Alysson Paolinelli e Antônio Carlos V. Costa.
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SÃO MUITOS OS DESAFIOS,
MAS A AVICULTURA NÃO PARA

Foram dois dias de visitação, encon-
tros, reuniões, novos negócios e 
palestras técnicas, que movimen-

taram o Avicultor 2022. Não houve 
tema que fosse importante para os 
avicultores e que tenha ficado fora das 
discussões, sejam nos auditórios, salas, 
estandes ou corredores do Expominas, 
em Belo Horizonte. Entre os assuntos 
que pautaram as conversas, o mais 
recorrente foi a preocupação com a 
combinação de acontecimentos que 
têm sido motivo de insegurança, não 
somente para a avicultura, mas para 
o desenvolvimento das mais diversas 
atividades.
O setor de proteína animal, assim 
como outros no país, vem atraves-
sando uma sequência de fatos histó-
ricos, que tem deixado o agronegócio 
bastante instável, seja por causa das 
pandemias humana e animal; alta do 
dólar; exportação do milho em larga 
escala, acarretando altas dos insumos 
e dos custos da nutrição - de acordo 
com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), nos últimos anos hou-
ve aumento de 70% no valor das prin-
cipais commodities brasileiras -; guerra 
Rússia x Ucrânia, elevando o preço de 
matérias-primas aos maiores níveis 
das últimas duas décadas, impactando 
diretamente nos custos de produção; 
crise hídrica; dificuldades de logística, 
entre outros. 
“As commodities, como o milho e a 
soja, já vinham numa escalada de 
alta há dois anos. Nesse período, o 

milho teve um aumento para o pro-
dutor de 141% e a soja, de 175%, 
mas o impacto disso para o consumi-
dor foi de apenas 42%. O produtor 
está sacrificado, essa é a verdade”, 
disse o presidente do Conselho 
Diretor da Avimig, Antônio Carlos 
Vasconcelos Costa. Segundo ele, 
encontrar o equilíbrio entre os custos 
de produção e o repasse para o merca-
do é o maior desafio do setor. 
“Como a cadeia produtiva é longa, 

desde a matriz até o abate, o que leva 
um bom tempo, é difícil fazer um ajus-
te justo de preços para a remuneração 
da atividade. Se repassarmos para o 
consumidor a conta exata dos nossos 
custos, teremos dificuldade de colocar 
os produtos no mercado; se abaixamos 
demais os preços, colocamos em risco 
a permanência dos avicultores na ati-
vidade. Temos de ter ganhos sobre a 
produção, para garantirmos a susten-
tabilidade dos negócios”, disse ele.
Mesmo assim, Antônio Carlos Costa 
explica que, durante e no pós-pan-
demia, o consumo de carne de fran-
go e de ovos, no Brasil, aumentou 
consideravelmente, por serem essas 
proteínas opções de compra mais 
acessíveis. O consumo de ovos pulou 
de 192 unidades por pessoa/ano, em 
2019, para 221 unidades/ano, no ano 
passado, com expectativa de alcançar 
260 unidades por pessoa, em 2022. 
“Somos, hoje, o maior exportador de 
proteína animal de frango do mundo, 
com 35% da produção nacional indo 
para fora do país”.  De acordo com ele, 
a previsão é de crescimento de 4,5%, 
na produção de carne, e 3%, na pro-
dução de ovos, em 2022. Atualmente, 
existem em Minas Gerais, cerca de 400 
mil pessoas trabalhando, direta e indi-
retamente, com a avicultura.

Prudência nas ações
“O que é preciso agora é ter cautela. 
Não podemos deixar de falar sobre 
o lockdown na China, pois a nossa 

“AS COMMODITIES, 

COMO O MILHO E A 

SOJA, JÁ VINHAM NUMA 

ESCALADA DE ALTA HÁ 

DOIS ANOS. NESSE 

PERÍODO, O MILHO 

TEVE AUMENTO PARA O 

PRODUTOR DE 141% E 

A SOJA, DE 175%, MAS 

O IMPACTO DISSO PARA 

O CONSUMIDOR FOI DE 

APENAS 42%. O PRODU-

TOR ESTÁ SACRIFICADO, 

ESSA É A VERDADE.”

ANTÔNIO CARLOS 

VASCONCELOS COSTA - AVIMIG
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SÃO MUITOS OS DESAFIOS,
MAS A AVICULTURA NÃO PARA

dependência dos produtos chineses é 
muito grande, e isso nos preocupa”. 
A afirmação é do gerente de Aves 
da MCassab, Fábio Martinho. De 
acordo com o executivo, não se sabe 
se, no segundo semestre, a cadeia 
de suprimentos será interrompida: 
“Não sabemos se vamos conseguir 
trazer produtos do oriente. Também 
não sabemos se a guerra vai ser mais 
agravada ou não. Estamos dentro de 
um caldeirão bem grande, que inclui, 
ainda, greve de caminhoneiros e altos 
preços dos combustíveis. Não sabemos 
como e quando tudo isso irá estourar”, 
pontuou.
Fábio Martinho revelou que a empresa 
está acompanhando tudo e tomando 

medidas de cautela e contensão. “Não 
podemos gastar muito agora. Estamos 
mesmo é tentando entender o que 
está acontecendo. As informações, que 
chegam de fora, são bastante contun-
dentes. Portanto, o momento é de ava-
liar os próximos passos.”
Com tantos acontecimentos no Brasil 
e no mundo, o momento é mesmo 
de reflexão, já que a recessão global 
que atravessamos impede o empresa-
riado de dar um passo mais largo na 
implementação de tecnologias. Para 
o diretor técnico de Nutrição da 
Vaccinar, Sebastião Borges, a 
situação atual apenas diminui a velo-
cidade dos investimentos. “O agro 
é o setor que, mesmo com todos os 

problemas que enfrenta, continua se 
desenvolvendo. O agro brasileiro é a 
principal referência de negócios do 
país. Por isso, o empresário tem de 
enxergar o momento como oportuni-
dade de investimento, para que possa 
colher os frutos depois”. 
“O momento é mesmo de fortalecer 
e redefinir estratégias com os prin-
cipais parceiros da cadeia avícola e 
continuar crescendo”. Esse é o pensa-
mento do diretor de Suprimentos 
da Patense, Vinícius Marques de 
Oliveira, para quem, neste contex-
to, o Avicultor 2022 gerou grandes 
oportunidades. De acordo com ele, a 
pandemia, e “o comportamento mui-
to agressivo” das commodities, com a 

“O QUE É PRECISO AGO-

RA É TER CAUTELA. NÃO 

PODEMOS DEIXAR DE 

FALAR SOBRE O LOCK-

DOWN NA CHINA, POIS 

A NOSSA DEPENDÊNCIA 

DOS PRODUTOS CHINE-

SES É MUITO GRANDE, E 

ISSO NOS PREOCUPA.” 

FÁBIO MARTINHO – MCASSAB

“O MOMENTO É MESMO 

DE FORTALECER E REDE-

FINIR ESTRATÉGIAS COM 

OS PRINCIPAIS PARCEI-

ROS DA CADEIA AVÍCOLA 

E CONTINUAR CRESCEN-

DO”. 

VINÍCIUS MARQUES DE 

OLIVEIRA – PATENSE

“O AGRO BRASILEIRO 

É A PRINCIPAL REFE-

RÊNCIA DE NEGÓCIOS 

DO PAÍS. POR ISSO, O 

EMPRESÁRIO TEM DE 

ENXERGAR O MOMENTO 

COMO OPORTUNIDADE 

DE INVESTIMENTO, PARA 

QUE POSSA COLHER OS 

FRUTOS DEPOIS.”  

SEBASTIÃO BORGES - 

VACCINAR
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subida de preços, forçaram uma remo-
delagem global na forma de se fazer 
negócios, principalmente na cadeia de 
suprimentos. 

Incerteza x Trabalho
O setor de postura tem enfrentado 
grandes dificuldades, passando por 
momentos de muita turbulência. Foi 
assim que o proprietário do Aviário 
Diamante, Flávio Ferrão, definiu 
o complicado momento da atividade, 
para quem “a situação do país é extre-
mamente preocupante. São 17 meses 
de trabalho com resultados negativos, 

com prejuízos. Temos adequado a pro-
dução para tentar ajustar à demanda, 
para ver se conseguimos um preço 
mais justo”, disse ele, que citou a 
inflação e o baixo poder aquisitivo da 
população, como outros fatores muito 
limitantes. 
“Apesar de trabalharmos com ovo, 
alimento muito rico e de preço aces-
sível, sentimos sempre o impacto 
direto na segunda quinzena do mês. 
A venda trava. Falta dinheiro”, disse 
Flávio Ferrão. Segundo ele, a grande 
preocupação é o preço dos insumos 
que, acredita, milho e soja irão se 
manter altos. “E ainda tem a guerra. 
É um cenário de incerteza, mas temos 
de continuar trabalhando, tentando 
adequar a produção ao consumo, 
fazermos sempre o dever de casa, não 
pararmos de investir em tecnologia de 
produção, buscando sempre melhores 
condições, máquinas e equipamentos 
e com políticas de compras de grãos, 
para manter custos estáveis”.

Otimismo sempre
“Estamos trabalhando com todas as 
dificuldades, mas conseguindo manter 
o crescimento, que não é de euforia, 
mas puxado pela demanda, manten-
do a oferta no mercado interno, já 
que nosso maior cliente é o brasilei-
ro.” A afirmação é do presidente da 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), Ricardo Santin, 
para quem “o Brasil vai ser chamado 
para continuar sua produção e ajudar 
na segurança alimentar do mundo”.
De acordo com ele, o país vem regis-
trando alta nas exportações porque 
as dificuldades enfrentadas em todo o 
planeta “são mais fortes para os nos-
sos concorrentes. Exportamos mais de 
7% de carne de frango, nos primeiros 

quatro meses do ano”. 
Em junho, as exportações brasileiras 
de carne de frango totalizaram 432,5 
mil toneladas, volume que supera 
em 8,8% os embarques realizados 
no mesmo período do ano passado, 
quando foram exportadas 397,4 mil 
toneladas. Em receita, as vendas de 
junho totalizaram US$ 951,7 milhões, 
desempenho 46,3% maior que o reali-
zado no sexto mês de 2021, com US$ 
650,6 milhões. As exportações totais, 
registradas ao longo do primeiro 
semestre, alcançaram 2,423 milhões 
de toneladas, volume 8% superior ao 

“A SITUAÇÃO DO PAÍS É 

EXTREMAMENTE PREO-

CUPANTE. SÃO 17 MESES 

DE TRABALHO COM 

RESULTADOS NEGATI-

VOS, COM PREJUÍZOS. 

TEMOS ADEQUADO A 

PRODUÇÃO, PARA TEN-

TAR DIMINUIR A DEMAN-

DA E VER SE CONSEGUI-

MOS UM PREÇO MAIS 

JUSTO.”  

FLÁVIO FERRÃO – 

AVIÁRIO DIAMANTE

“ESTAMOS TRABALHAN-

DO COM TODAS AS 

DIFICULDADES, MAS 

CONSEGUINDO MANTER 

O CRESCIMENTO, QUE 

NÃO É DE EUFORIA, 

MAS PUXADO PELA 

DEMANDA, MANTENDO 

A OFERTA NO MERCADO 

INTERNO, JÁ QUE NOS-

SO MAIOR CLIENTE É O 

BRASILEIRO.”    

RICARDO SANTIN – ABPA
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registrado nos seis primeiros meses de 
2021, com 2,244 milhões de toneladas 
- mantendo, neste ano, média mensal 
acima das 400 mil toneladas. Em recei-
ta, a alta do semestre é de 36%, com 
US$ 4,728 bilhões em 2022, contra 
US$ 3,476 bilhões em 2021. 
Apesar de todos os desafios, o Brasil 
tem contribuído para a produção de 
frangos e ovos, gerando empregos, o 
que é o mais importante. Para o pre-
sidente do Instituto Ovos Brasil 
(IOB), Edival Veras, o cenário é 
desafiador, e comparou a pandemia a 
uma guerra mundial. “Não está sendo 
fácil. Os custos têm impactado demais 
na competitividade das empresas. Mas 
temos de continuar acreditando que 
dias melhores virão. O que amenizará 
os efeitos da pandemia é a geração 

“NÃO ESTÁ SENDO 

FÁCIL. OS CUSTOS TÊM 

IMPACTADO DEMAIS 

NA COMPETITIVIDADE 

DAS EMPRESAS. MAS 

TEMOS DE CONTINUAR 

ACREDITANDO QUE DIAS 

MELHORES VIRÃO.”    

EDIVAL VERAS – IOB

“O AVICULTOR É UM 

EMPREENDEDOR POR 

NATUREZA, POIS SEMPRE 

CONVIVEU COM MUITOS 

DESAFIOS. O SETOR 

PODE APROVEITAR AS 

OPORTUNIDADES, MAS É 

PRECISO FICAR ATENTO.”    

JOÃO RICARDO ALBANEZ – 

SEAPA

“OS AVICULTORES NÃO 
ESTÃO PARADOS, MES-
MO COM TODA ESSA 
TURBULÊNCIA, E ISSO 
ESTÁ FORTALECENDO O 
SETOR. PROVA DISSO 
É A REALIZAÇÃO DO 
AVICULTOR 2022, UM 
EVENTO DE TAMANHA 

IMPORTÂNCIA.”  

THALES FERNANDES - SEAPA

de empregos, a produção responsável. 
Temos muito orgulho de produzir ali-
mentos”, completou.
São muitas as dificuldades, mas, mes-
mo assim, a avicultura tem caminhado 
bem. O secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais, Thales Fernandes, 
disse que o setor está tendo resiliên-
cia, encontrando alternativas. “Os 
avicultores não estão parados, mesmo 
com toda a turbulência, e isso está 
fortalecendo a avicultura. Prova disso 
é a realização do Avicultor 2022, um 
evento de tamanha importância”.
De acordo com Thales Fernandes, ava-
liando-se os números das exportações 
do setor, o saldo é positivo. “Podemos 
reverter todas as situações, já que 
a guerra e os altos preços terão fim. 

Mesmo com dificuldades, vivemos um 
momento ainda positivo para a avicul-
tura mineira”, garantiu.

Dificuldades e oportunidades
Quem também está otimista e acredi-
ta que o país tem todas as condições 
para atender à demanda crescente 
por alimentos é o subsecretário de 
Política e Economia Agropecuária, 
da Seapa, João Ricardo Albanez. 
Falando especificamente sobre o 
setor, ele disse que “o avicultor é um 
empreendedor por natureza, pois 
sempre conviveu com muitos desafios. 
O setor pode aproveitar as oportuni-
dades, mas é preciso ficar atento. O 
momento que se apresenta é de difi-
culdades, mas vejo que temos alguns 
sinais positivos”.
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Para o superintendente federal 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
em Minas Gerais, Marcílio de 
Souza Magalhães, as perspectivas 
para o segundo semestre deste ano 
são melhores, já que, a partir do mês 
de agosto, começa a colheita da safri-
nha. “Os números indicam que pode 
haver redução significativa no valor 
do milho, nos próximos quatro meses. 
Há otimismo para o segundo semestre. 
Teremos o desafio das eleições, mas, 
por outro lado, isso traz descompres-
são, ou seja, trará alívio para todos os 
setores, que vão trabalhar mais tran-
quilos e em paz”.
Marcílio Magalhães acredita que não é 
momento para retratação do setor de 
avicultura, mas de apostar no mercado 
e nos “números fantásticos” que têm 
sido apresentados. “O mercado chinês 
vai se manter comprando do Brasil, tal-
vez não chegue ao volume de um ano 
atrás, mas, também, não vai regredir. É 
olhar o futuro com otimismo”. 
E completa: “O que temos de consi-
derar é o impacto da guerra sobre os 
preços do petróleo, das commodities. 
Os valores são em dólares e o dólar 
internacional é muito caro. Ao mesmo 
tempo que isso está trazendo divisas 
para o Brasil, o pequeno e o médio 
produtor, que não vendem em dólar, 
não têm condições de competir, em 
dólar, com os preços do milho e da 
soja. É preciso um olhar mais atento do 
Ministério da Agricultura e do próprio 
mercado, para que não haja grande 
defasagem nos custos de produção 
que serão entregues ao produtor”, 
avaliou Marcílio Magalhães.

CAPA 

Apenas obstáculos
Para o ex-ministro da Agricultura, 
Alysson Paolinelli, a crise existe e 
envolve muitas outras coisas, não só 
a inflação e a guerra. “Tivemos um 
desastre na saúde, no mundo inteiro, e 
estamos na terceira onda do Covid-19, 
que veio fortíssima. Tudo isso são ape-
nas obstáculos que o mundo enfrenta 
mais uma vez. O setor produtivo bra-
sileiro está preparado para isso, pois 
somos um país competitivo. Em rela-
ção à proteína animal, o Brasil está 
na frente, deixando essa marca de um 
país imbatível na área de produção 
dessa proteína. Diante disso, a avicul-

“HÁ OTIMISMO PARA O 

SEGUNDO SEMESTRE. 

TEREMOS O DESAFIO 

DAS ELEIÇÕES, MAS, 

POR OUTRO LADO, ISSO 

TRAZ UMA DESCOM-

PRESSÃO, OU SEJA, TRA-

RÁ ALÍVIO PARA TODOS 

OS SETORES, QUE VÃO 

TRABALHAR MAIS TRAN-

QUILOS E EM PAZ.” 

MARCILIO DE SOUZA 

MAGALHÃES – MAPA

“TIVEMOS UM DESASTRE 
NA SAÚDE, NO MUNDO 
INTEIRO, E ESTAMOS 
NA TERCEIRA ONDA DO 
COVID-19, QUE VEIO 
FORTÍSSIMA. TUDO ISSO 
SÃO APENAS OBSTÁ-
CULOS QUE O MUNDO 
ENFRENTA MAIS UMA 
VEZ. O SETOR PRODU-
TIVO BRASILEIRO ESTÁ 
PREPARADO PARA ISSO, 
POIS SOMOS UM PAÍS 

COMPETITIVO.”

ALYSSON PAOLINELLI 

EX-MINISTRO DA 

AGRICULTURA

tura está de parabéns!”
Sobre as dificuldades do produtor rela-
cionadas aos insumos, especialmente 
pela alta nos preços do milho, que 
tem elevado os custos da alimentação 
das aves, Alysson Paolinelli disse que 
alguns pontos precisam ser levados 
em conta, como o fato de o Brasil ter 
perdido duas safras de milho. “Eu acre-
dito que o país, com a tecnologia que 
temos, voltará a produzir. A safra que 
está vindo, a safrinha, já é grande e vai 
ajudar bem, vai ‘refrescar’ um pouco a 
situação frente ao que tivemos há dois 
anos. Daqui para frente, o Brasil só tem 
a crescer”, aposta o ex-ministro. •
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AVIMIG E SINPAMIG,
VOCÊS ESTÃO DE PARABÉNS!

“Parabéns à Avimig. A festa é sempre daquele que produz.”
 
 Alysson Paolinelli 
Ex-ministro da Agricultura

“Parabéns, Avimig, presidente Antônio Carlos, Sinpamig e Rodrigo de 
Castro, pela coragem de realizar o encontro no Expominas, crescer o evento e 
mostrar a pujança da avicultura mineira para o Brasil e o mundo. No Avicultor 
2022, pudemos trocar informações, e nada mais importante do que falar sobre 
alimentos. Estamos produzindo cada vez mais, e o melhor: de forma sustentável. 
Não pode haver fronteiras para se discutir sobre alimentos.”

Ricardo Santin
Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

“A retomada do evento presencial é muito importante, porque traz as pes-
soas para a cidade e fomenta o turismo local. Parabéns à Avimig e a todos 
os parceiros do Avicultor 2022. Os estandes ficaram maravilhosos, espe-
cialmente a forma como apresentaram os produtos e soluções. Ao percorrer 
os estandes, tem-se a noção maior de tudo sobre o setor, como mercado, 
tecnologias, tendências... Queremos que eventos tão bem feitos e bem 
preparados como o da Avimig possam ser rotina em Minas Gerais, conse-
guindo promover mais conhecimento e business, que é o mais importante.”

Fernando Passalio
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede)
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“Vejo com grande importância a retomada do Avicultor de forma presencial, 
pois o evento nos dá a oportunidade de discutir sobre as dificuldades do setor, 
especialmente as dos últimos dois anos e, assim, afinarmos, ainda mais, os obje-
tivos na ampliação do desenvolvimento do setor avícola no Brasil. Parabéns, à 
equipe da Avimig! Fiquei muito feliz e satisfeito de participar deste grandioso 
evento, cheio de coisas boas para a cadeia produtiva da avicultura.”

José Eduardo de França
Superintendente Federal de Agricultura em Goiás

“Parabenizo o presidente Antônio Carlos pela grandiosidade do Avicultor 
2022, pela realização de um trabalho competente, pelo que o setor representa em 
Minas Gerais. Nosso compromisso é com este setor, tão importante, por tudo que 
ele agrega na produção rural, mesmo com os preços absurdos dos fertilizantes e 
dos insumos. A avicultura é um dos setores mais eficientes deste país.”

Domingos Sávio
Médico veterinário e deputado federal

“O Avicultor é um evento muito bom, pois é a união do setor. A Avimig está de 
parabéns! Nós dependemos deste evento para poder crescer, não só os aviculto-
res, mas toda a cadeia produtiva, pois precisamos fazer negócios.”

Roney Bessas do Couto
Sócio-proprietário da Ovos Capivari

“A Avimig está de parabéns, por ter retomado, em alto estilo, o Avicultor, após 
dois anos sem eventos. É uma satisfação muito grande, pois participo desde o 
início. É um sucesso e, por isso, fico orgulhoso. Parabéns, Avimig e todos os envol-
vidos, todos que estão à frente deste evento e que trabalham muito para isso 
acontecer.”

Geraldo Sérgio dos Santos
Professor da Faculdade de Pará de Minas (Fapam)

CAPA 
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“A Avimig nos proporciona momentos como o Avicultor, que reúne tudo o que 
é necessário para o bom desempenho da atividade, como conhecimento, informa-
ção, representantes de bancos, de equipamentos, de tecnologia, entre outros, nos 
dando a oportunidade de conhecer novos fornecedores, que possam nos ajudar 
a melhorar a qualidade do nosso trabalho. O salto do Avicultor 2022 foi tão 
grande que chega a nos emocionar, pela oportunidade de participar de um evento 
desse porte e nível de informações. Tudo isso só confirma que a Avimig é uma 
entidade que tem bases muito sólidas, sempre beneficiando o avicultor.”

José Júnior
Presidente da Associação dos Avicultores Integrados 
Região de Sete Lagoas

“A retomada do Avicultor de forma presencial é muito importante. O brasileiro 
gosta de ver as coisas acontecerem de perto. O evento reaproxima o meio empre-
sarial, fornecedores de equipamentos, de bens e serviços, enfim, reaproxima as 
pessoas e todos os avicultores. O setor é um grande exemplo para o Brasil e o 
mundo, com sua pujança. A produção aumenta e a produtividade melhora. E a 
Avimig, que é uma grande parceira do IMA, está por trás de tudo isso.”

Antônio Carlos de Moraes
Diretor Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

“Ficamos muito tempo sem nenhuma inovação, sem contatos. Então, no Avicultor 
2022, pudemos saber sobre as novidades, tecnologia, tudo sobre a parte da inte-
gração, para que possamos criar as aves da melhor maneira possível. A gente fica 
orgulhosa do Avicultor 2022, porque, como fomos a primeira empresa a se asso-
ciar à Avimig, acompanhamos tudo, desde o início. Temos muito carinho, princi-
palmente com a dra. Marília Martha, que sempre foi amiga e muito presente.”

Maria Lúcia Resende Triani
Gerente de Integração da Franbom

CAPA
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“O Avicultor é um grande evento, muito bem organizado. É onde temos a visita 
dos maiores avicultores do estado e do país. No evento, fazemos bons contatos, 
mostramos nossa marca e produtos. Em termos de negócios, ficamos muito anima-
dos, pois tivemos a visita de futuros clientes em nosso estande.”

Hudson Pereira
Diretor Comercial da L5 Indústria e Comércio de Equipamentos

É com muito orgulho e alegria que a gente acompanha o sucesso da Avimig, por-
que ajudamos a fazer a base. Atualmente, com mais experiência e competência, 
a entidade aqueceu o setor e enriqueceu o produtor com o Avicultor 2022. É 
glorificante! Um evento muito proveitoso em conhecimentos. A Avimig é uma das 
entidades mais fortes e que mais têm moral no Brasil.”

Tarcísio Franco do Amaral
Ex-presidente da Avimig 

“Estar no Avicultor é muito importante, especialmente para as empresas de 
equipamentos. A qualidade dos participantes é alta, são empresários e técnicos de 
alto nível dentro das organizações. Em apenas um dia de evento, eu fiz contatos 
com 10 empresários, o que, fora do Avicultor, eu demoraria, pelo menos, um mês 
para me encontrar com eles, sem falar nos custos que teria com deslocamentos.  
No evento, temos a oportunidade de iniciar e finalizar negócios. Não me canso de 
parabenizar a Avimig, especialmente o Antônio Carlos e o José Maria, assim 
como toda a Diretoria, já que o evento, que era apenas um dia, passou para dois 
dias, e no Expominas. Parabéns a todos!”

Sérgio Zerbinatti
Gerente comercial da Vencomatic

CAPA 
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CAPA

RESUMO DAS PALESTRAS TÉCNICAS
DO AVICULTOR 2022

DIA 22/06 - Manhã
Avicultura de Corte - Auditório 1
Moderador - Marcelo Cançado, médico veterinário

Sempre há oportunidades para a implemen-
tação de tecnologias que visem ao alcance 
de melhores resultados de produtividade e 
lucratividade. Cabe aos empresários e aos 
produtores buscarem as ferramentas ade-
quadas que possam ajudar na melhoria do 
sistema de produção de cada atividade. A 
qualidade do produto que chega ao merca-

A primeira causa de condenações de car-
caças em abatedouro é a viral – como a 
Influenza Aviária e Newsclastle - e não viral 
– Salmonelose. A segunda causa nas esta-
tísticas de condenações em abatedouros 
são as lesões traumáticas, representando 
pouco mais de 20% destas ocorrências, 

O tema é um grande desafio, principal-
mente no Sul do Brasil. Muitas empresas 
produtoras de frango de corte têm relatado 
perdas por condenações por aerossaculi-
te no frigorífico. Essa condição é causada 
por um problema respiratório que, muitas 
vezes, envolve agentes infecciosos e, tam-
bém, problemas de ventilação. Por esse 

do é fruto de uma série de fatores, passan-
do por uma alimentação balanceada, com 
os nutrientes adequados, a garantia do 
bem-estar animal e a segurança sanitária. 
E, para que isso aconteça, as estratégias 
tecnológicas estão cada vez mais sendo 
implementadas nas granjas de todo o país.

que se originam de manejo inadequado 
nas granjas, manuseio agressivo durante a 
apanha e colocação nas gaiolas, decorren-
tes de transporte em estradas ruins ou de 
forma descuidada e, ainda, durante o des-
carregamento e pendura no abatedouro.

motivo, criou-se um alerta e a questão 
vem sendo tratada com grande relevância, 
necessitando que profissionais experientes 
em diferentes áreas, além de tecnologias, 
programas e serviços, possam mapear e 
detectar todos os fatores envolvidos neste 
desafio, contribuindo de maneira eficaz em 
cada nível. 

Tema - Utilização das novas tecnologias para galpões de frango de corte 
Sebastião Borges – Médico veterinário, diretor de Nutrição da Vaccinar

Tema - Influência da apanha de frangos na condenação de carcaça 
no abatedouro - José Euler Valeriano – Médico veterinário, membro da 
Câmara Técnica-científica e Ambiental da Avimig.

Tema - Doenças respiratórias em aves de corte 
Jorge Luiz Chacon – Médico Veterinário da Ceva
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DIA 22/06 - Manhã
Avicultura de Postura - Auditório 2
Moderador - Nelson Rodrigo da Silva Martins, médico veterinário e professor

Apesar de todos os desafios, o Brasil tem 
contribuído para a produção de frangos e 
ovos, gerando empregos e renda, e isso é 
o mais importante. Consideramos a avicul-
tura como a ‘profissão esperança’. Produzir 
alimentos é uma atividade muito nobre. 
Antes da pandemia, da vacinação, sempre 

O controle de doenças respiratórias é com-
plexo e envolve não somente a presença 
de um agente causador, mas, também, 
a interação agente, animal susceptível e 
ambiente no qual estão inseridos. É impor-
tante saber e conhecer os pontos críticos 
de desenvolvimento da ave, principalmente 
nas fases de cria e recria, nas quais a ave 
tem seu sistema imune e osteomuscular em 
pleno desenvolvimento, e, nestes pontos, 

Biosseguridade sempre fará a diferença! 
Não existem medidas de biosseguridade 
‘pela metade’ na prevenção e controle de 
doenças, ou seja, só lavar e desinfetar, só 
vacinar, só controlar pragas, entre outros. 
Quando isso acontece, nos tornamos ‘bom-
beiros’ apagando fogo. O conhecimento 
de como o agente é transmitido facilita a 
ação preventiva para interromper o ciclo de 
transmissão e eliminar a doença. A identifi-
cação de fatores de risco para introdução e 

falamos que a alimentação saudável é a 
principal vacina, e que o consumo de fran-
gos e ovos ajuda a deixar a pessoa com a 
imunidade maior, bem em tudo, prevenin-
do várias doenças. Temos muito orgulho de 
produzir alimentos. 

temos que ter olhar crítico sobre tudo que 
pode interferir, como: fatores estressantes, 
desenvolvimento ósseo atrasado, ganho de 
peso abaixo ou acima do padronizado e 
programas vacinais, que mitiguem ao máxi-
mo este desenvolvimento da ave. Seis pon-
tos são fundamentais quando falamos em 
controle de doenças: biosseguridade, moni-
torias, diagnóstico, limpeza e desinfecção, 
fisiologia da ave e programas vacinais.

disseminação de agentes patogênicos são 
fundamentais para estabelecer os procedi-
mentos de um programa. O melhor plano 
de biossegurança será inútil se os trabalha-
dores não o compreenderem. O reflexo de 
nossas ações é tão importante quanto as 
ações em si. Para reflexão: “Se a estratégia 
que está sendo utilizada não está levando 
a empresa para onde ela deve e quer estar, 
talvez seja hora de repensar sua aborda-
gem”.

Tema - Cenário da Avicultura de Postura e seus desafios atuais e futuros 
Edival Veras - Presidente do Instituto Ovos Brasil (IOB)

Tema - Doenças respiratórias em aves de postura 
 André Volpe – Médico veterinário da MSD 

Tema - Biosseguridade nas granjas de postura  
Paulo Lourenço – Médico veterinário e professor titular aposentado da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - Patrocínio Zoetis

CAPA 
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Dia 22/06 – Tarde 
Auditório 1 - Plenário - Avicultura de Corte e Postura
Moderador - Antônio Gilberto Bertechini, professor titular da 
Universidade Federal de Lavras (Ufla)

Estamos unindo esforços para facilitar a 
vida do empreendedor e colaborar para a 
diversificação da matriz de investimentos. 
Queremos que o avicultor continue acre-
ditando no governo de Minas, que está 
tendo todo cuidado para transformar a 
vida de quem empreende e gera prospe-
ridade. Estamos falando de uma forma de 
customizar ações e ter mais efetividade 

O Covid-19 despertou, ainda mais, o inte-
resse e a preocupação dos consumidores 
para o modo de produção dos alimentos, 
especialmente os de origem animal. A con-
fiança na produção, assegurando qualidade 
e nutrição, será o diferencial para os consu-
midores. Temas como o bem-estar animal e 
a sustentabilidade também ganharão mais 

Não existe a possibilidade de aumento da 
produção mundial de alimentos de forma 
significativa. O Brasil é o único país com 
esse potencial e, por isso, tem sido o foco 
do mundo, pois já ganhou esse reconheci-
mento. O setor produtivo enfrenta muitos 
obstáculos, como altos custos, inflação, 
guerra, mas está preparado para isso, pois 

no desenvolvimento de políticas públicas 
que fomentem a economia. Que todos em 
Minas Gerais possam, cada vez mais, ter 
espaço, voz e vez, para poder empreender 
sem ter o Estado como obstáculo, mas 
como um facilitador. Estamos desburocra-
tizando. Já foram revogadas mais de 600 
normas e 701 setores da economia estão 
isentos de alvará. 

atenção no futuro. O diferencial será o 
modo como as empresas agiram durante a 
pandemia. O setor não parou de trabalhar 
e cresceu. Foi um esforço de mais de R$ 
1 bilhão investidos, para proteger nossos 
colaboradores e não deixar faltar comida 
nas mesas. 

somos competitivos. Os jovens farão o país 
do futuro e, por isso, precisam pensar mui-
to bem em suas escolhas, pensar em coisas 
palpáveis, pensar no país. Tenho percebi-
do um movimento totalmente contrário à 
família, ao amor das pessoas ao próximo. 
Na verdade, estão todos se esquecendo de 
se preocupar com o próximo. 

Tema - Minas Gerais, um estado para se investir
Fernando Passalio - Secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Sede -MG)

Tema - Cenário da Avicultura Brasileira 
Ricardo Santin - Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

Tema - Produção, Armazenagem e Comercialização de Grãos no Brasil 
Alysson Paolinelli - Engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura

CAPA
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Dia 23/06 - Manhã
Avicultura de Corte - Auditório 1
Moderador - Médico veterinário dr. Marcelo Cançado 

Os aspectos climáticos do estado de Minas 
Gerais na época de frio e suas interferên-
cias na condução dos lotes de frango de 
corte exigem o controle adequado das tem-
peraturas do ar e da cama (piso) e que seja 
bem entendida a relação entre temperatura 
e umidade ambiental, assim como as inter-
ferências da qualidade do ar na produção 
de frangos. É preciso conhecer a realidade 
climática da região, a estrutura física do 

São muitos os projetos de sucesso de usi-
nas solares fotovoltaicas no setor de avicul-
tura. Para entender todo o funcionamento, 
é preciso conhecimentos relativos aos 
conceitos básicos da Resolução Normativa 
RE482/2012, bem como o funcionamento 
de usinas solares na Geração Distribuída, 
tanto na modalidade microgeração, quan-

Trabalhar com bom manejo de frangos é 
uma estratégia perfeita para melhorar a efi-
ciência produtiva do plantel, especialmente 
importante diante do cenário de custos ele-
vados. Parece muito simples, mas o manejo, 
no dia a dia, como oferecer água, ração, 
bem-estar e ambiência para as aves, nunca 
foi tão necessário. Fazer o básico bem-feito 

aviário, o nível de isolamento térmico e/ou 
qualidade da vedação, definir adequada-
mente a área de aquecimento (m³) - não 
apenas da área de alojamento - para se 
conseguir dimensionar a capacidade de 
aquecimento. Deve-se ter como premissa, 
para definição da capacidade de alojamen-
to, o ‘tamanho e o número de aquecedores’ 
a serem utilizados no aviário.

to na modalidade minigeração. Outro 
aspecto é o dimensionamento de sistemas 
com padrão de entrada na Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig) em 
baixa e média tensão. Os projetos podem 
ser desenvolvidos com sucesso em qual-
quer modalidade de granjas.

sempre foi e será o essencial na produtivi-
dade das aves. O bom desempenho de gan-
ho de peso de frangos de cortes deve ocor-
rer desde o primeiro dia, o que terá impacto 
positivo ao longo de toda a vida produtiva 
do animal. O objetivo dos profissionais do 
campo, que focam estratégias de manejo, é 
para se atingir o melhor resultado. 

Tema - Ambiência no frango de corte com foco no frio 
Rodrigo Tedesco Guimarães – Médico veterinário, supervisor regional de 
Serviços Técnicos da Aviagen

Tema - Energia solar fotovoltaica na avicultura – Reduções de Custo 
com Energia Elétrica 
Marcos Poli – Gerente Comercial para Grandes Clientes na Ecopower 
Eficiência Energética  

Tema – Manejo do frango de corte visando melhor desempenho
José Luiz Januário – Médico veterinário da Cobb-Vantress
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Dia 23/06 - Manhã
Avicultura de Postura - Auditório 2
Moderador:  José Euler Valeriano – Médico veterinário, membro da Câmara Técnica-
científica e Ambiental da Avimig.

Sustentabilidade e bem-estar Animal 
andam juntos na produção de ovos. É pos-
sível melhorar as condições de bem-estar 
animal e sustentabilidade na produção de 
ovos em gaiolas. Boas práticas de produção 
beneficiam não só o produtor e as aves, 

O grande aumento nos estudos e aplicação 
de Bacillus spp. indicam grande crescimen-
to na sua utilização como modulador bio-
lógico na ambiência, auxiliando no melhor 
desempenho e rentabilidade na produção 
de aves. O gênero Bacillus são bactérias 

Cerca de 70% do custo de produção na 
avicultura de postura é composto pela ali-
mentação das aves. O cenário atual, com 
as altas dos preços dos principais insumos 
utilizados na ração, exige ainda mais aten-
ção à eficiência do sistema de produção. 
Nutricionalmente, as estratégias associadas 
ao uso das enzimas, controle da qualidade 
de matérias-primas e manutenção da saú-

mas, também, o consumidor, por meio do 
fornecimento de ovos seguros e saudáveis. 
Atender às exigências de mercado faz parte 
do negócio, mas atender às exigências do 
consumidor final é a verdadeira missão do 
produtor de ovos.

gram-positivas, produtoras de catalase e 
em forma de bastonete, onipresentes no 
solo, ar e água. Sua principal vantagem 
sobre outras espécies é a capacidade ine-
rente de formar endósporos, que retomam 
a viabilidade em condições favoráveis.

de intestinal devem ser valorizadas para 
contribuir com os melhores resultados pro-
dutivo e econômico. Aliando a tecnologia e 
as boas práticas de manejo, os produtores 
têm todas as condições para reduzir os 
custos de produção. É importante que eles 
contem com a tecnologia para alavancar o 
potencial produtivo das granjas.

Tema - Sustentabilidade e bem-estar animal em postura comercial 
Daniela Duarte de Oliveira - Médica veterinária, consultora técnica da Elanco

Tema - Uso de moduladores biológicos na avicultura –
Vinícius Badia – Médico veterinário, gestor técnico da Engenutri 

Tema – Estratégias nutricionais para a redução do custo de produção 
Mônica Megumi Aoyagi - Zootecnista, consultora técnica comercial da MCassab.
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23/06 - Tarde
Auditório 1 - Plenário - Avicultura de Corte e Postura
Moderador - José Euler Valeriano – Médico veterinário, membro da Câmara 
Técnica-científica e Ambiental da Avimig.

23/06 - Tarde
Mediador – Alysson Paolinelli – Engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura

Moderadores

São muitas as ações realizadas pelo IMA 
para incrementar a biosseguridade das 
granjas avícolas comerciais e tornar a fis-
calização mais efetiva. O serviço veterinário 
oficial tem atuado para garantir que o míni-
mo de biosseguridade seja aplicado, não só 
na avicultura industrial, mas, também, na 
avicultura de pequena escala.  É fundamen-
tal entender a diferença entre a legislação 
estadual e federal, saber sobre a importân-

Empresas familiares representam 95% de 
todos os empreendimentos no Brasil, mas 
2/3 dessas empresas morrem juntamente 
com seus fundadores.  Por que profissiona-
lizar a família do agronegócio avícola? Para 
o negócio não morrer juntamente com o 
dono; para se pagar menos impostos; para 

cia de se exigir o distanciamento entre as 
granjas e, ainda, saber sobre a conduta dos 
veterinários responsáveis técnicos frente a 
uma alteração de mortalidade. Tudo isso 
tem como objetivo aumentar o isolamento 
das aves, implementar as boas práticas de 
produção entre os pequenos produtores e 
agilizar as notificações ao IMA, a fim de 
prevenir a ocorrência de doenças, principal-
mente a Influenza Aviária. 

proteger o patrimônio da família e reduzir 
conflitos entre herdeiros. É preciso evitar 
o inventário, pois ele não resolve a dor da 
questão patrimonial, da gestão sucessória. 
A avicultura é um sucesso, com recordes de 
produção, mas precisa ter segurança jurídi-
ca na questão sucessória.

Tema - Situação da Influenza Aviária no mundo e legislação sobre distancia-
mento entre granjas em MG 
Izabella Hergot - Médica veterinária do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

Tema - Sucessão Familiar no Agronegócio  
Geraldo Gonçalves - GGSA Sociedade de Advogados 

José Euler Valeriano Marcelo Cançado Antônio Gilberto 
Bertechini

Nelson Rodrigo da 
Silva Martins
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EXPANSÃO DA COBB-VANTRESS É 
ANUNCIADA NO AVICULTOR 2022

Palco de temas importantes e de 
grande repercussão no setor 
de avicultura, o Avicultor 

2022 ganhou destaque internacio-
nal, no primeiro dia de evento, ao 
ser escolhido pelo secretário de 
Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais, Fernando Passalio, 
para o anúncio de um significativo 
investimento no estado. A multina-
cional de genética avícola Cobb-
Vantress, com sede nos Estados 
Unidos, optou pelo município de Prata, 
no Triângulo Mineiro, para investir cer-
ca de R$ 50 milhões numa unidade 
de produção de pintinhos.  A empre-
sa já tem outra unidade na cidade 
de Itapagipe, também no Triângulo 

Mineiro. 
O objetivo da empresa com a expansão 
é fornecer aves para clientes da região, 
mas, também, atender a outros esta-
dos. A nova unidade da Cobb-Vantress, 
que é a mais antiga empresa de gené-
tica avícola do mundo, será instalada 
em um terreno de 16 hectares e vai 
gerar, aproximadamente, 60 empregos 
diretos.
O anúncio de Fernando Passalio foi 
feito durante palestra proferida por ele 
no Avicultor 2022, quando falava 
sobre a atração de investimentos para 
o Estado. Segundo o secretário, isso se 
deve à desburocratização dos proces-
sos para abertura de empresas, provida 
pelo governo mineiro. Além de Minas 

Gerais, a Cobb-Vantress tem instala-
ções em São Paulo e Mato Grosso do 
Sul.

Aumento da produção
O diretor de Produção de 
Incubatórios da Cobb-Vantress, 
Eduardo Costa, disse que a inau-
guração da unidade no município de 
Prata faz parte do plano de cresci-
mento da empresa para os próximos 
anos. Segundo ele, a ideia é absorver 
a produção das granjas mineiras, que 
já estão em operação, expandindo 
sua capacidade produtiva, num inves-
timento total que deve ultrapassar os 
R$ 160 milhões. •

Divulgação Cobb Vantress

| De acordo com o diretor de Produção de Incubatórios da Cobb-Vantress, Eduardo Costa,
  a expansão capacitará a empresa para absorver a produção das granjas mineiras.
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GALERIA

Elienio Costa e José Magela Costa (Avivar Alimentos), 
Gabriel Neto (Cinergis) e Domingos Sávio (deputado 
federal).

Etelvino Eustáquio Salgado (Agropan), Framir Alves 
Araújo (Avivar Alimentos), Marcos H. E. Velho (Agrosys), 
Vitor Penido e Maria Reis (Sicredi).

Gilberto Costa (Cogran) e Luiz Alberto Borges (Rio 
Minas).

Sebastião Baião (EcoPower) e Nelson Baião (UFMG).

Rafael Ledo (Frango Alimenta), Nelson Lopes (Vaccinar), 
Carlos Juck (Alimenta Agroindústria), Adriano Rorato 
(Vaccinar) e Shiro Neto (Alimenta Agroindústria).

Equipe Avivar Alimentos .

Rafael Bessas do Couto (Granja Capivari) e Marília 
Martha Ferreira (Avimig).

Ricardo Santin (ABPA), Fernando Passalio (SEDE-MG) 
e Antônio Carlos V. Costa (Avimig).

Amanda Londe (Lanxess-Theseo), Renato Rocha 
(Agrowan), Manoel e Murilo Carvalho (Inagro).

Diogo Valle Gambaro e Bruno Ribeiro (Agroceres), 
Antônio Carlos V. Costa (Avimig) e Flávio Ruiz 
(Agroceres).

Izabella G. Hergot e Laura F. Canedo (IMA), 
Marília Martha Ferreira (Avimig) e Márcia Portugal 
(Emater-MG).

Equipe Granja Brasília.

Bons momentos do Avicultor 2022!

Fotos: Daniel Holanda
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GALERIA

Carlos Rivelli (Rivelli), Ricardo Santin (ABPA), José 
Ferreira (Frango Ferreira), José Magela (Avivar), 
Alberto Filho (Rivelli), Anderson Ferreira e Diego 
Ferreira (Frango Ferreira).

Temas de grande interesse garantiram a atenção do 
público.

Ricardo Santin (ABPA), Alysson Paolinelli (ex-minis-
tro), Antônio Carlos V. Costa (Avimig).

Abertura oficial do evento contou com a participação de várias autoridades.

Clara Nascimento e Mauricio Nascimento (Basetto 
Agro) e Josiane Tavares (CDMA).

Autoridades presentes fizeram questão de participar 
dos debates.

José Euler Valeriano (Avimig), Cassiano Bevilaqua 
(Cobb-Vantress), Cláudio Almeida Faria e Antônio 
Carlos V. Costa (Avimig) .

Marcílio Magalhães (Mapa), Alysson Paolinelli (ex-ministro), Domingos Sávio (deputado federal), Antônio Carlos 
V. Costa (Avimig), Rodrigo Braga de Castro (Sinpamig), Leonardo L. Camilo (Prefeito Sto. Antônio do Monte), 
Thales Almeida P. Fernandes (Seapa), Ricardo Santin (ABPA), Renato José Laguardia de Oliveira (Faemg) e 
Antônio Carlos Arantes (deputado estadual).

Marcelo Franco (Granja Por do Sol) e João Gabriel 
(Agroger).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enviou 
mensagem por vídeo, parabenizando a Avimig e o 
Sinpamig.

Bons momentos do Avicultor 2022!

Fotos: Daniel Holanda
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Alunos da Ufla, componentes do Núcleo de Estudos em 
Ciência e Tecnologia Avícola (Necta).

Ruterval Paula, Vera Heloisa e Antônio Carlos V. Costa 
(Avimig).

Sara M. D. Costa (Avivar), Antônio Carlos V. Costa 
(Avimig), Luana V. D. Costa (Avivar) e Alysson 
Paolinelli (ex-ministro).

Maria Triani e Eduardo Peres (Frigorífico Franbom).

João Jorge Reis (ACEAV) e Antônio Carlos V. Costa 
(Avimig).

O amplo espaço do foyer onde foi servido o coffe break.

Com temas da atualidade, todas as palestras do Avicultor 2022 foram concorridas.

Shester Carvalho (Ilender do Brasil), Aulus Sávio 
Corrêa Assumpção (Avimig) e Wladimir Paixão.

Benedito Lemos de Oliveira (Granja São Jorge) e 
Marcílio Azevedo (Vaccinar).

GALERIA Bons momentos do Avicultor 2022!
Fotos: Daniel Holanda

Estande Carbonor S.A - Eduardo Ramos (Carbonor), 
Antônio Carlos V. Costa (Avimig) e Lidiane Francine 
Chagas (Carbonor).
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Estande Gestão Engenharia -Gustavo Orlando, Lytssa e 
Ricardo Teles, Gustavo Sarrizo.

Estande Plasson – Felipe Libério (Plasson) e Douglas 
Savio e Antônio Carlos V. Costa (Avimig).

Estande Tarken - Beatriz Esteves de Carvalho e Sarah 
Resende (Tarken).

Estande Agropan/Casp – Vagner Alexandre Crevelente 
(Casp), Francisco Starling e Luciano Junior (Vibra), 
Caio Cirilo Cezar Aguiar (Casp), Helbert Augusto, 
Cristina Augusto e José Antonino dos R. Junior (Vibra) 
e José Maria Salgado (Agropan).

Estande L5 HD Indústria e Comércio – Fábio A. M. 
Resende e Luiz M. Pereira (L5), Antônio Carlos V. 
Costa (Avimig), Robson A. Ferreira, Gilberto R. de 
Souza e Hudson R. G. Pereira (L5).

Estande MSD Saúde Animal – Rafael Sonada e Luiz 
Moura (MSD).

Estande MCassab - Afonso da Costa Mendes Júnior 
e Fernanda Soares (MCassab), Marli Dionizio 
(Perstorp), Fábio Martinho de Camargo, Wander 
Alvarenga Santos, Mariana Maria Branco Rosetti, 
Monica Megumi Aoyagi e Vinicius Duarte (MCassab).

Estande Vaccinar - Sebastião Borges (Vaccinar), 
Antônio Carlos V. Costa (Avimig) e Geraldo Francisco 
(Vaccinar).

Estande da CEVA – Felipe Galvão, Polyana Arruda 
Ferreira, Tharley Carvalho e Jorge Luis Chacón 
(CEVA).

Estande Evonik – Rogério Ott, Alessandra Ferraz e 
Felipe Chagas (Evonik).

Estande Cumberland - Adriano Monteiro (Equipavi) e 
Paulo Verdi (GSI Agromarau).

GALERIAEstandes da Feira de Produtos e Serviços
Fotos: Daniel Holanda
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Estande Plascaixas - Poliane Silva, Vanessa Lourenco 
Caetano e Gerson Silva (Plascaixas).

Estande Vencomatic Group - Felipe Leonardo dos Reis, 
Sergio Zerbinatti e Leonardo Baiochi (Vencomatic).

Estande Boehringer Ingelheim - Erica Melo e Vinicius 
Mesquita (Boehringer Ingelheim).

Estande Phibro - Igor Henrique Bastos Vellano, Eva 
Hunka e Rafael Martello (Phibro).

Estande MS Geradores - Antônio Carlos V. Costa 
(Avimig) e Rafael Lial (MS Geradores).

Estande da Smurfit Kappa - Fabio Costa, Mario Telles e 
Luciano Oliveira (Smurfit Kappa).

Estande Bambozzi - João Maffei e Bruno Molon 
(Bambozzi).

Estande Feedis - Rodrigo Juliao Arab (Feedis), Sérgio 
Moura (Novagro Brasil) e Luciano Heis (Feedis).

Estande Consilos - Lucas Sartori, Carlos Groppo e 
Rogério Specht (Consilos).

Estande Nutritore - Luiz Rombola (Orffa), Leonardo 
Machado (Nutritore), Sérgio Matsuyoshi (Orffa), 
Braulio Freitas (Nutritore), Lucas Bueno e Pedro Sade 
(Pancosma) e Marco Paulo Ribeiro (Nutritore).

Estande Meitech - Valneri Bocchi (Meitech) e Fernando 
Tieghi.

Estande Wisium - Daniela Gaspar, Vitor Maia, Ana 
Cecília, Raquel Andrade e Victor Silva (Wisium).

GALERIA Estandes da Feira de Produtos e Serviços

Fotos: Daniel Holanda
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Estande Só Automação – Jonatan Arthur  e Edilson 
Mischat (Só Automação).

Estande Patense - Fabrício Mota e Luiz Khoury 
(Patense).

Estande Zoetis - Amanda Borges e Dircelio Nascimento 
(Zoetis).

Estande CRMV-MG - Yasmin Caroline Boltelho e 
Lorena Macedo (CRMV-MG).

Estande Fapam – Gustavo Ribeiro (Avimig), 
Larissa Nascimento e Geraldo Sérgio (Fapam).

Estande DSM/MixxNova – Equipe DSM e 
MixxNova.

Estande Engenutri - Marcos Vinicius Moura 
(Engenutri) e Cristiane Bomfante.

Estande MS Schippers - Thomas Hayashi e Debora 
Bernardes (MS Schippers).

Estande EcoPower – Sebastião Baião, Gabriel Poli  e 
Marcos Poli Arimathea (EcoPower).

Estande Vetanco - Thiago Tejkowski, Roney Silva 
Santos e Bruno Milagres (Vetanco) e Heleno Bolzan 
(Cobb-Vantress).

Estande Agrosys - Emerson Magalhães, Marcos H. E. 
Velho  e Andre Peruch (Agrosys).

Estande Sicredi – Presidente do Sicredi, Euzébio 
Rodighero e equipe.

GALERIAEstandes da Feira de Produtos e Serviços
Fotos: Daniel Holanda
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Estande Vaxxinova - Cristiano Andrades e José Alfredo 
(Vaxxinov) e Emerson Godinho.

Estande Cinergis – Gabriel J. Neto (Cinergis), Wilson 
Júnior (Avivar), Renato Líbera, Natália Cristina, 
Camila Oro e Fernando Araújo (Cinergis) e Leonardo 
Araújo Ruiz (Avivar).

Estande Cargill/Nutron – Amanda, Márcio Martins, 
Adriano Kaneo Nagata e Renato Godoi (Cargill), 
Antônio Carlos V. Cota (Avimig), Flávio Simões 
(Cargill), Taina Lopes (UFMG) e Henrique Braga 
(Cargill).

Estande Tecnoeste - Jucimar Gomides, Adriana Soares, 
Giulia Alves  e Dielson Barbosa (Tecnoeste).

Estande Saint Goban/Brasilit - Wendell Albuquerque, 
Fabiana Lima e Renato Hanum Santos (Saint-Gobain).

Estande Des-vet - Rafael Vigne, Érico Turco (Des-Vet), 
Antônio Carlos V. Costa (Avimig) e Afonso Silva Mendes 
(Des-Vet).

Estande Holding – João Gonçalves e Geraldo Gonçalves 
(GGSADV), Antônio Carlos V. Costa (Avimig) e Luiza 
Girardelli (GGSADV).

Estande Avimig e Sinpamig - Aparecida Silva (Avimig), Caio Silva (Sinpamig), Thascilla I. F. Rosa, Doris Day 
Gonçalves de Paula, Margaret dos S. Batista, Theresa Cristina, Antônio Carlos V. Costa, Marília Martha Ferreira, 
José Maria Salgado (Avimig), Geraldo Sérgio (Fapam), Márcia Portugal (Emater-MG) e Oswaldo Silva (Avimig)

Estande AGPR5 - Emerson Simon e José Koraleski 
(AGPR5).

Estande Trouw Nutrition - Alfredo Lora Graña 
(Trouw Nutrition), Antônio Carlos V. Costa (Avimig) e 
Ricardo Ivanovski (Trouw Nutrition).

Estande Debona – Silvio Ferreira (Debona) e Antônio 
Carlos V. Costa (Avimig).

GALERIA Estandes da Feira de Produtos e Serviços

Fotos: Daniel Holanda



Toda a produção na palma da sua mão
Acesse o QR code e 

transforme a sua empresa.

Frango de Corte
Produção

Abate
ProduçãoConnect

Fábrica Matriz Pesada
Produção

A única plataforma que conecta todas as 
fases da cadeia produtiva num só lugar.
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MEIO AMBIENTE | COLUNA ESPECIAL AVICULTOR 2022

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

LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM 
AVICULTURA – ATUAÇÃO DA 
AVIMIG

Introdução
Gestão Ambiental é o conjunto de 
ações empreendidas pela sociedade, 
ou parte dela, com o objetivo de pro-
teger, restaurar, conservar e utilizar de 
maneira sustentável o meio ambiente.
A Gestão Ambiental pode ser aborda-
da sob diversas perspectivas e escalas, 
que vão desde a unidade de produção; 
a propriedade agropecuária como um 
todo; a microbacia hidrográfica; toda 
uma região, um país ou um continente.
São instrumentos de Gestão Ambiental:
• A Avaliação dos Impactos Ambientais 
(AIA);
• O Licenciamento Ambiental das 
Atividades Potencialmente Polui-
doras;
• O Zoneamento Ecológico-Econômico.

Meio Ambiente x Produção x 
Administração
O desafio atual é gerenciar empreen-
dimentos através de soluções vito-
riosas nos planos econômico, social 
e ambiental, mantendo os empreen-
dimentos produtivos, competitivos e 
sustentáveis. A integração da respon-
sabilidade ambiental à estrutura orga-
nizacional das empresas, envolve fases 
ou estágios diversos.
No primeiro estágio, a proteção 
ambiental deixa de ser resposta do 
empreendedor às advertências ou 
sanções oficiais, para incorporar-se a 
um cenário de oportunidades e com-
petitividade, passando a ser parte da 
administração da empresa, isto é, 
ocorre integração da Responsabilidade 

Ambiental à Estrutura Organizacional 
da Empresa.
Assim, a Proteção Ambiental passa a 
integrar a função de produção como 
um todo, e não como atividade sepa-
rada. Quer dizer, a função ambiental 
interfere no planejamento estratégico; 
no desenvolvimento das atividades 
de rotina; na discussão dos cenários 
alternativos, gerando políticas, metas e 
planos de ação.
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Perspectivas e Procedimentos 
Concretos
A passagem para o segundo estágio, 
pressupõe o entendimento de que os 
principais fatores que geram proble-
mas ambientais, nada mais são do que 
problemas técnicos ou de produção 
que não foram resolvidos ou que foram 
mal resolvidos. São as diferenças técni-
cas que geram o “Passivo Ambiental”. 
Quer dizer, o problema é Técnico e, 
não, Ambiental.
É importante lembrar que os impactos 
ambientais podem, também, contribuir 
para reduzir a produção/produtividade 
de empreendimentos agropecuários. 
Assim, o processo decorre da seguinte 
maneira:

• As deficiências técnicas do sistema 
de produção podem gerar impactos 
ambientais;
• No sentido inverso os problemas 
ambientais, quando não são conve-
nientemente resolvidos, podem afe-
tar o desempenho/produtividade do 
empreendimento;
• Para que o “círculo vicioso’ seja 
interrompido, é necessário resolver 
tanto as deficiências técnicas quanto 
os problemas ambientais delas decor-
rentes;
• Daí em diante, será necessário apri-
morar o sistema de produção, para 
evitar, sobre rigoroso controle, o apa-
recimento de problemas ambientais.
Torna-se oportuno comentar que, 

quando o empreendimento está em 
vias de receber a Licença Ambiental, 
o órgão oficial competente analisa o 
projeto especifico, apresentado pela 
Consultoria Ambiental do empreendi-
mento, que é composto, inclusive, pelo 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) 
e pelo Plano de Controle Ambiental 
(PCA). Especificamente, neste último 
documento, são propostos procedi-
mentos de monitoramento ambiental 
envolvendo, inclusive, efluentes ou 
resíduos líquidos e resíduos sólidos, 
que minimizarão os problemas.
Ainda que o Plano de Controle 
Ambiental (PCA) não apresente per-
fil produtivo, sua utilidade é grande, 
a ponto de, muitas vezes, colaborar 
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para o aumento da produtividade e 
para redução do custo de produção do 
empreendimento, o que deve ser muito 
importante para qualquer empreende-
dor consciente.

Avimig –
Referência Nacional em Meio 
Ambiente

A Associação dos Avicultores de 
Minas Gerais – Avimig trabalha com 
Gestão Ambiental, mais especificamen-
te com Licenciamento Ambiental 
desde 1999/2000, utilizando diversos 
recursos de comunicação, inclusive a 
coluna “Meio Ambiente”, compo-
nente da Revista da Avimig, que já 
está na edição nº 169.
Considerando que a legislação 
ambiental mineira é das mais rigorosas 
do país, bem como a indústria avícola é 
caracterizada, inclusive, pelo uso inten-
sivo de insumos e grande produção de 
resíduos, exigindo procedimentos que 
minimizem os impactos ambientais, o 
trabalho da Avimig está servindo de 
referência para outros Estados. Assim, 
o objetivo deste artigo, que deveria 
ser apresentado na forma de pales-
tra no evento “Avicultor 2022”, 
é apresentar algumas mudanças de 

mentalidade, em consequência do 
trabalho da Avimig, que é o foco deste 
artigo, denominado “Licenciamento 
Ambiental em Avicultura”.
Em consequência do trabalho da 
Avimig, verificou-se, dentre outros, os 
seguintes registros:

Muitas empresas criaram e conti-
nuam criando o setor/departamento 
de Meio Ambiente;
Todo empreendimento avícola 
precisa implantar e implementar pro-
jeto de Gestão Ambiental, em que se 
inclui, obviamente, o Licenciamento 
Ambiental e suas condicionantes;
Contratação de Consultoria 
Especializada, inclusive na temática 
ambiental, que atenda, dentre outros, 
aos seguintes requisitos:

Possuir registro no Conselho de 
Classe pertinente, de acordo com as 
exigências do Órgão Ambiental;
Conhecimento da tipologia em 
questão, significando dizer especia-
lista no assunto ou na atividade 
técnica desenvolvida pela empre-
sa contratante;
Conhecimento dos dispositivos 
legais, relativos ao processo de licen-
ciamento ambiental.

•Os Órgãos Ambientais e os empreen-
dedores reconhecem o trabalho da 
Avimig, citando-se, dentre outros, as 
seguintes realizações:

Participação, desde 1999/2000, na 
elaboração de diversas legislações/
resoluções, que regularam e regulam 
o Licenciamento Ambiental em Minas 
Gerais;
Por sugestão da Avimig, a Resolução 
SEMAD nº1350/2011, publicada no 
Diário Oficial de Minas Gerais, criou o 
“Grupo Multidisciplinar de Trabalho”, 
tendo a Avimig como componente, 
com o objetivo de definir e orientar a 
Regularização Ambiental da Atividade 
Avícola em Minas Gerais, incluindo 
definição de propostas e procedimen-
tos pertinentes.

•Dentre as diversas sugestões da 
Avimig, que foram adotadas pelo 
Órgão Ambiental, cita-se a seguinte:

O Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam), editou a 
Deliberação Normativa nº217/2017, 
que revogou a Deliberação Normativa 
nº74/2004;
Em publicação especializada, o 
Copam informou que “acatou a ade-
quação dos parâmetros proposta pela 
Associação dos Avicultores de Minas 
Gerais – Avimig, com base em levan-
tamentos feitos no setor, pela Avimig, 
em 2013”;
A citada proposta estabelece cri-
térios para classificação, segundo o 
porte e o potencial poluidor dos 
empreendimentos. Em síntese, para 
a atividade G-02-02-1 “Avicultura”, a 
caracterização é a seguinte:

MEIO AMBIENTE | COLUNA ESPECIAL AVICULTOR 2022
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A motivação alegada pelo Copam é baseada nes-
tes aspectos:
• Adequar a atividade em Código Único, para 
simplificar os procedimentos e evitar prejuízos ao 
monitoramento ambiental dos empreendimentos;
• Adequar os parâmetros de porte, acatan-
do proposta da Associação dos Avicultores 
de Minas Gerais – Avimig.

Considerações Finais
Todas as sugestões/propostas ambientais, apre-
sentadas pela Associação dos Avicultores de Minas 
Gerais – Avimig, estão registradas na coluna 
“Meio Ambiente”, da revista Avimig, que se 
encontra na edição nº 169.
O trabalho inclui palestras presenciais em eventos 
internacionais – 2(duas) palestras no Congresso 
Nacional de Avicultura, realizado no Equador – e 
em diversos eventos estaduais especializados, 
tornando-se, portanto, referência em Gestão/
Licenciamento Ambiental em Avicultura, regis-
trando-se, novamente, que a interação Meio 
Ambiente x Produção x Administração é 
significativo avanço de mentalidade, com sensíveis 
reflexos sobre a rentabilidade do empreendimento.

Observação – Resumo da palestra técnica que, 
por motivo de força maior, não foi apresentada no 
"Avicultor 2022", sendo transformada em artigo 
técnico-ambiental, de acordo com o perfil do tra-
balho da Câmara Técnica e da Revista da Avimig.•

Potencial Poluidor/Degradador: M (médio)

          Porte: 20.000 < número de cabeças < 150.000 – P (pequeno)
                    150.000 ≤ número de cabeças ≤ 300.000 – M (médio)
                     Número de cabeças > 300.000 – G (grande)

 COLUNA ESPECIAL AVICULTOR 2022 | MEIO AMBIENTE

bambozzi.com.br

GERADORES:
AUTOMATIZAÇÃO
QUE VAI ALÉM

Com os geradores de energia da 

Bambozzi, os aviários têm muito mais 

tecnologia, já que utilizam de uma rede

de energia constante para garantir um 

ambiente totalmente automatizado, com 

mais e�ciência e produtividade 24 horas 

por dia, em qualquer lugar do Brasil.
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COLUNA DO ASSOCIADO

ETELVINO
EUSTÁQUIO SALGADO

“
“

| Etelvino   Eustáquio Salgado
Diretor na Agropan Equipamentos Agropecuários Ltda.

Nós e todos os associados da entidade 
somos beneficiados por meio das informa-
ções contidas na Revista da Avimig, por 
sinal de ótima qualidade, com artigos téc-
nicos; tudo sobre mercado; participações 
em eventos; investimentos de empresas 
ligadas ao setor; novos associados; expan-
são do mercado avícola; 
indicadores de comportamento e muito 
mais. A Agropan está no mercado desde 
1981, e participamos de todos os even-
tos realizados pela Avimig. Eu considero 
o Avicultor 2022 o melhor evento que 
já se realizou no setor, em Minas Gerais. 
Vale destacar as qualidades das palestras; 
participação ativa da maioria; muita pre-
sença nos estandes; congraçamento mui-
to bom entre todos; local excelente. Se o 
Avicultor 2023 repetir o que foi o deste 
ano, já será um sucesso. Meus parabéns 
a toda a Diretoria da Avimig e a todos os 
demais envolvidos no evento. •

Divugação
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AGROGERAIS

COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

PRODUÇÃO DE GRÃOS

EXPECTATIVA 2ª SAFRA

Os ministérios da Agricultura do Brasil e da 
Argentina se comprometeram a atuar na luta 
contra a fome e a desigualdade no acesso aos 
alimentos em nível global. Reunidos em Buenos 
Aires, em final de junho, o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Brasil, Marcos 
Montes, e o ministro da Agricultura, Pecuária e 
Pesca da Argentina, Julián Domínguez, reitera-
ram o compromisso dos dois países com a pro-
dução alimentar sustentável e de, juntamente 
com outros países da região, contribuírem para 
a segurança alimentar global.•
Fonte: Mapa

Com cerca de 60% do milho 2ª safra em maturação e 
28% colhidos, a colheita total do cereal está estimada 
em 115,6 milhões de toneladas, volume 32,8% supe-
rior ao ciclo passado. Apenas na 2ª safra da cultura o 
aumento chega a 45,6% da produção, chegando pró-
ximo a 88,4 milhões de toneladas. Caso confirmado 
o resultado, esta será a maior produção de milho 2ª 
safra registrada em toda a série histórica. No entanto, 
é preciso ressaltar que, mesmo com estágio avançado 
da cultura, cerca de 19% das lavouras de 2ª safra de 
milho ainda se encontram sob influência do clima.•
Fonte: Conab

Com condições climáticas favoráveis para o 
desenvolvimento das culturas de 2ª safra, a pro-
dução de grãos no país deverá atingir 272,5 
milhões de toneladas no ciclo 2021/22, con-
forme o 10º Levantamento da Safra publicado, 
no início de julho, pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O volume representa 
crescimento de 6,7% em relação à temporada 
passada, ou seja, cerca de 17 milhões de tone-
ladas. Também é esperado aumento de 4 milhões 
de hectares de área, estimando-se a área total 
em 73,8 milhões de hectares.•
Fonte: Conab
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RECORDE DE SORGO

AUTOCONTROLE DA PRODUÇÃO

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL 

Impulsionado pelo crescimento do milho, o sor-
go é outro grão que tende a registrar recorde na 
produção, com colheita estimada pela Conab em 
mais de 3 milhões de toneladas. O produto é utili-
zado na preparação de ração para animais, princi-
palmente frango, e tem como vantagem ser mais 
resistente à estiagem. Os estados que apresentam 
os maiores percentuais de crescimento são Mato 
Grosso do Sul (362,6%); Piauí (227,2%) e Bahia 
(98%). •
Fonte: Conab

A Comissão de Agricultura (CRA) 
aprovou o projeto que cria o autocontrole 
dos produtores rurais sobre sua própria 
produção (PL 1.293/2021). O projeto, do 
governo federal, obriga empresas e produ-
tores a criarem seus próprios programas 
de defesa agropecuária. O novo modelo 
transforma o atual sistema de defesa, 
exclusivamente estatal, em híbrido, com-
partilhado com os produtores. O relator na 
CRA foi Luis Carlos Heinze (PP-RS). O 
PL 1293/2021 tira a competência da vigi-
lância sanitária. •

Proprietários de imóveis rurais que pretendem obter o 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), 
documento emitido para comprovar que determina-
da área está regular, junto ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), podem 
contar com atendimento via WhatsApp. O Incra abriu um 
novo canal de comunicação via mensagens instantâneas 
para orientar o proprietário de imóvel rural sobre o que 
é o CCIR, como emiti-lo e efetuar o pagamento da guia, 
como obter um novo certificado ou corrigir erros. O cha-
tbot, disponibilizado pelo canal WhatsApp, é uma solução 
tecnológica que utiliza inteligência artificial e foi implanta-
do pelo Serpro, empresa de tecnologia do governo federal 
e parceiro do Incra no processo de transformação digital. 
Para acessar é preciso apenas salvar o telefone (61) 
3411.7001 no celular e iniciar a conversa. •
Fonte: Serpro
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Marília Martha Ferreira
• Médica-veterinária

• Diretora executiva da Avimig.

DA GARAGEM AO EXPOMINAS NA 
COMPANHIA DO MESTRE PAOLINELLI
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Então, foi um pulo fantástico 
de super-heróis, quase um voo 
supersônico. O Avicultor 2022, 

evento da Associação dos Avicultores 
de Minas Gerais, conhecida pela sigla 
Avimig, conforme foi acontecendo o 
voo da galinha e de seu parceiro - o 
galo - a avicultura do Brasil e de Minas 
Gerais foi crescendo quase que expo-
nencialmente. Cresceram, ao mesmo 
tempo, as indústrias de insumos; 
equipamentos; tecnologias e as asso-
ciações. Instituições de apoio, também 
tiveram de crescer.  
A Avimig acompanhou esse desenvol-
vimento em primeiro lugar, mudando 
de sua sede, na Avenida Amazonas, 

onde tinha certa condição de apoio 
aos avicultores e ao agronegócio aví-
cola, pois contava com auditório, que 
comportava uma centena de pessoas, 
onde se faziam os encontros semanais 
e diversificadas reuniões de mercado 
ou palestras tecnocientíficas, também 
para consumidores. 
Os eventos anuais eram feitos itine-
rantes, nos principais polos avícolas, 
produtores de frangos ou de ovos 
comerciais. Assim sendo, a Diretoria, 
que já projetava nova sede maior, com 
salas para reuniões de representantes 
de laboratórios, de rações e outros 
insumos, então, apareceu à venda 
o prédio que era do Sindicato dos 

Transportes. A Diretoria, na época pre-
sidida pelo engenheiro agrônomo 
Tarcísio Amaral, reuniu-se com seus 
pares, vendeu os dois lotes da Avenida 
Amazonas e comprou o prédio da Rua 
Pitangui, onde foram feitas algumas 
reformas, pois já tinha auditório com 
cabine de som, belos sanitários e até 
lugar para guardar chapéus, bem como 
garagem onde cabiam 10 carros e 
um cofre que cabia uns 100 mil reais 
em notas de um real.  Foi assim que 
ficou resolvido fazer o evento anual 
da Avimig, em Belo Horizonte, deno-
minado Avicultor 2001. Na inaugura-
ção do prédio, as palestras seriam no 
auditório e a feira, na garagem. Quem 
inaugurou o prédio foi o presidente da 
Assembleia Legislativa que, na época, 
era o deputado Antônio Julio.
Assim foi até 2005, quando o gover-
nador, na época, convidou a Avimig a 
fazer o Avicultor 2005 na “SuperAgro”, 
na inauguração do Expominas, e onde 
muitas empresas do agronegócio 
foram participantes com apenas um 
estande e uma sala para palestras. Só 
a ExpoCachaça teve direito à metade 
do galpão. Assim, o Avicultor ficou lá 
mais duas temporadas e voltou para a 
garagem, onde permaneceu até 2017. 
Com a garagem, que comportava ape-
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nas 15 ou 16 estandes, houve bastan-
te reclamação, pois muitas empresas 
já haviam solicitado espaço e, tanto 
a garagem quanto o auditório, já não 
mais comportavam os participantes. 
Quanto ao auditório, foi usado um 
espaço no andar térreo, que foi trans-
formado em um salão para palestras 
destinadas aos produtores de ovos e 
técnicos, bem como representantes da 
avicultura de postura. 
Mesmo assim, nas palestras de inte-
resse mútuo, quando todos iam para 
o verdadeiro auditório, ficava muito 
cheio. Na hora da abertura da feira e 
do coquetel, ficava igual a galera da 
arquibancada de clássico do Brasil 
e Argentina, uma idêntica Torre de 

Babel. Resolveu-se, então, procurar 
outro espaço em condições de atender 
a todos: as palestras, em separado, e, 
depois, o plenário e o maior número de 
estandes. 
No pavilhão denominado Espaço 
104, na Praça Rui Barbosa, onde fica 
a Estação Central Ferroviária, foram 
realizados os dois últimos eventos, 
antes da pandemia: Avicultor 2018 
e Avicultor 2019. Nesse último, o 
governador Romeu Zema e muitas 
autoridades compareceram. Depois 
que foram abertas as possibilidades de 
eventos, o Espaço 104 já não estava 
disponível e muitos outros lugares não 
nos agradavam pelas condições ou 
valores. Então, o Conselho Diretor se 

comprometeu com o Expominas, e seja 
o que Deus quiser! E Deus quis. 
Com muita satisfação, Ele iluminou o 
Conselho da Avimig, aliado às equi-
pes responsáveis pela organização e 
todos os procedimentos para atender 
aos assuntos técnicos-científicos a 
serem elencados e conduzidos pela 
Câmara Técnico-Científica e Ambiental 
da Avimig, tendo à frente o enge-
nheiro agrônomo o Dr.  Emílio 
Mouchrek Filho. Os contatos com 
as empresas interessadas em expor 
na feira e a arquitetura dos estandes; 
os balões - identificados ao longo da 
Avenida Amazonas -; os  auditórios; 
banners; colaboradores do estaciona-
mento; parte  de comunicação; o café,  
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almoço, coquetéis; convites; crachás; 
recepcionistas; decoração; bombeiros; 
som; audiovisual; sala vip; vigilantes 
e bolsas personalizadas foi responsa-
bilidade do Oswaldo Silva,  ajudado 
pelo Dr. Gustavo Ribeiro Fonseca, 
e tendo como feitor o senhor José 
Maria Salgado.  A comunicação nas 
redes sociais foi a equipe da MHD 
Comunicação; os ofícios, parte 
da secretaria e tesouraria, a equipe 
da Avimig/Sinpamig: Theresa, 
Margaret, Maria Aparecida e Caio.
O Avicultor 2022 teve, pelos olhos 
da mídia, a presença de mais de 2.200 
pessoas; os espaços dos estandes 
estavam quase intransitáveis; todas as 
palestras estavam cheias com público 
bastante homogêneo; todos aqueles 
que vivem a avicultura, como empresá-
rios; profissionais de empresas; profes-
sores universitários; laboratórios; pro-
fissionais do agronegócio; autônomos; 
autoridades municipais, estaduais e 

federais. As palestras muito atuais, 
de assuntos que estão ou estarão em 
nossos projetos, em pouco tempo. A 
moçada universitária também com-
pareceu e foi bastante conclamada 
a olhar o futuro, principalmente a 
oferta de alimentos, por nossa estre-
la do evento, o professor e admirável 
Alysson Paolinelli. Profissional da 
engenharia agronômica, ele é um vir-
tuoso da extensão rural, ex-diretor da 
Universidade Federal de Lavras, ex-mi-
nistro da Agricultura, por três vezes 
secretário da Agricultura de Minas 
Gerais, ex-deputado federal, indicado 
ao Prêmio Nobel da Paz e mais cente-
nas de títulos e prêmios (vide Revista 
da Avimig 168 - páginas 6 e 7). 
Dr. Roberto Rodrigues, outro ex-mi-
nistro da Agricultura, em suas apresen-
tações diz que “o maior e mais compe-
tente brasileiro vivo é o nosso Alysson 
Paolinelli” - devemos a participação 
do professor Alysson ao Dr. Geraldo 

Gonçalves, que também ministrou, 
no evento, palestra sobre Governança 
Familiar, que foi um sucesso.
 É isso aí, minha gente! Quem foi convi-
dado para o evento Avicultor 2022 e 
não compareceu, perdeu. Perdeu, tanto 
a Feira de Produtos e Serviços, quanto 
as Palestras Técnicas; o encontro com 
os amigos e colegas e, mais ainda, 
perdeu as apresentações de matérias 
científicas; de manejo; alimentação; 
legislação; energia; projetos governa-
mentais e econômicos; governança 
ou sucessão familiar no agronegócio; 
sustentabilidade e bem-estar animal 
na postura comercial; biossegurança 
nas granjas de postura...
P.S. - Por ser acometido de Covid-19, 
na véspera do Avicultor 2022, 
ficamos devendo a palestra do Dr. 
Emilio Elias Mouchrek Filho sobre 
“Licenciamento Ambiental”, conteúdo 
que está sendo publicado nesta edição 
169 da Revista da Avimig.•
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