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É com muito entusiasmo que posso dizer que nossos encontros pre-

senciais estão de volta! Sabemos que os dois últimos anos foram 

desafiadores para todos nós. Nos reinventamos e readequamos 

processos, estratégias e, até mesmo, estilos de vida. Entretanto, é 

fato que nunca abrimos mão do desenvolvimento do setor avícola.

Com o processo de vacinação contra o Covid-19 estável, nos vemos 

diante de um novo cenário e temos o intuito de estreitar, ainda 

mais, nossas relações e nos fortalecer no mercado nacional. Sendo 

assim, o Avicultor 2022 está com mais força e muitas novidades, 

visando acolher o maior número de parceiros e expositores. Neste 

ano, nosso encontro acontece no maior espaço de eventos de Belo 

Horizonte, o Expominas.

Nossa expectativa é superar o número de visitantes da edição 

realizada em 2019, oferecendo rica programação com palestras e 

programa técnico robusto, que aborda desde a produção avícola 

até o panorama completo do momento econômico que vivenciamos 

atualmente.

A Avimig tem sempre o olhar para o futuro. Esperamos que esta 

retomada seja um passo importante para entendermos nossos 

desafios e alavancarmos o crescimento da avicultura mineira.

Aproveitem tudo do Avicultor 2022. Um excelente evento 
a todos!

INDICADORES

HOMENAGEM PÓSTUMA

 HOMENAGEM

JANTAR DO GALO

EVENTOS

POLÍTICA

ENTRE FRANGOS E OVOS

SEG. MEDICINA DO TRABALHO
Lorivando Costa

MEIO AMBIENTE
Emílio Mouchrek

ENTIDADES

CAPA

AGROGERAIS

DEFESA SANITÁRIA

COLUNA DO ASSOCIADO

SANIDADE 
Gustavo Ribeiro Fonseca

CAPACITAÇÃO
Artigo Fapam 

OVOS
Artigo IOB

INFORME PUBLICITÁRIO

DESTAQUE

EXPORTAÇÃO

NEGÓCIOS

TRIBUTOS

TODO PROSA
Wellington Abranches

REFLEXÃO
Benjamin Duarte

CAUSOS
Benedito Lemos de Oliveira

RECADO FINAL
Marília Martha Ferreira

04
05
06
11
12
13
16
18

20
22
24
34
36
37
38

40

42
44
46
47
48
50
51

52

55

57

Conselho Diretor: Presidente do Conselho: Antônio Carlos Vasconcelos Costa • Conselheiros: Aulus Sávio Corrêa Assumpção, Carlos Fábio Nogueira Rivelli, Cláudio Almeida Faria, Délcio José dos Santos •  

Suplentes do Conselho Diretor: Cleiton Matiolo, José Magela da Costa, Luciano Machado Mendonça, Luiz Alberto Borges, Valter Luiz Mota Fonseca • Conselho Fiscal: Marcelo Amaral Franco, José Aparecido 

Ferreira, Tarcísio Silva Moreira •  Suplentes do Conselho Fiscal: Alessandra Cristina Paula Pio, Daniele Cristine dos Santos Gomes, João Marcelo Mendes •  Diretoria-Executiva: José Maria Salgado, Marília Martha 

Ferreira • Gerente Operacional: Oswaldo Pereira Silva •  Suporte Administrativo: Gustavo Ribeiro Fonseca, Theresa Cristina P. dos Santos •  Diretoria Setorial Indústria e Processamento de Frangos: Geraldo 

Souza • Produção e Processamento de Ovos: Flávio da Silva Ferrão, João Marcelo Mendes • Frangos: Marcelo Amaral Franco •  Matrizes: Délio Pandolfo • Insumos:  Iracilde Imaculada Silva Fabel • Produtos 

Veterinários: Nelson de Souza Lopes •  Cooperativas: Marcelo Amaral Franco • Integração: Cleiton Matiolo • Coturnicultura: Benedito Lemos de Oliveira • Câmara Técnica-Científica e Ambiental (CTCA) 

Presidente: Emílio Elias Mouchrek Filho • Membros: Alberto Henrique Rocha Filho, Denise M. Viegas, Gustavo Ribeiro Fonseca, Ítallo Conrado Souza de Araújo, Izabella Gomes Hergot, José Euler Valeriano, Josiane T. 

Abreu, Laura Freitas Canedo, • Assessoria Especial do CTCA: Antônio G. Bertechini, Bernadete M. Santos, Carlos A. Costa, Ilda de Fátima F. Tinoco, Nelson Carneiro Baião, Paulo Lourenço da Silva •  Câmara Técnica 

de Seg. e Medicina do Trabalho - Presidente: Lorivando A. Costa • Câmara Técnica-Contábil - Presidente: Daniele Cristine dos Santos Gomes • Câmara Técnica-Jurídica - Presidente: Rodrigo Braga de 

Castro • Sinpamig -  Presidente: Rodrigo Braga de Castro •  Vice-Presidente: Daniele Cristine dos Santos Gomes • Diretor Administrativo/Financeiro: Antônio Carlos Vasconcelos Costa • Diagramação 

e Projeto Gráfico: Juliana Neumann • Editora: Maria Helena Dias - Mtb. 4115 MG (MHD Comunicação - diretoria@mhdcomunicacao.com.br - 31 98616-9936) • Circulação Bimestral em todo o país •  Revista 

AVIMIG - avimig@avimig.com.br

Associação dos Avicultores de Minas Gerais

Fundada em 08/02/1955  - Declarada de Utilidade Pública - Lei 

Estadual Nº 5.635 em 08/12/1970 (31) 3482-6403 

avimig@avimig.com.br / www.avimig.com.br

Instagram: @avimig.mg / Facebook: @AvimigSinpamigMG

R. Pitangui, 1.904 - Sagrada Família CEP 31.030-204 - BH/MG

sinpamig@fiemg.com.br
R. Pitangui, 1.904 - Sagrada Família CEP 31.030-204 - BH/MG

Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente do Conselho Diretor da Avimig

palavra do presidente

Uma caminhada com muitos desafios, mas 
com grandes conquistas e profissionais 
que ajudaram a abrilhantar a trajetória de 
sucesso da Avimig até aqui. Com muita 
competência, dedicação e vontade de fazer 
crescer, ainda mais, a avicultura mineira, 
e com muito orgulho do novo Avicultor 
2022, a associação segue, cada vez mais 
fortalecida e moderna, rumo aos seus 68 
anos de fundação.

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 SI 38.238.441 SI 9.954.154 SI 1.093.082 SI

Maio 561.040.748 SI 40.342.024 SI 9.813.409 SI 984.811 SI

Junho 566.286.439 39.283.212 8.586.501 904.883

Julho 590.077.207 38.616.487 9.240.092 775.497

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 576.020.332 542.748.766 40.283.016 39.193.521 9.531.027 8.524.762 1.006.865 770.635

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – maio/junho 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
22/03/2022 a 24/03/2022 R$ 130,00 R$ 150,00

25/03/2022 a 04/04/2022 R$ 130,00 R$ 160,00

05/04/2022 a 13/04/2022 R$ 135,00 R$ 160,00

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 13/05/2022 R$ 135,00 R$ 140,00

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

Fonte: Avimig - Até  13/ 05/2022

Período R$/KG
09/03/2022 R$ 5,40
10/03/2022 R$ 5,60
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 13/05/2022 R$ 6,30

Fonte: Avimig - Até  13/05/2022

  

Frango vivo posto granja 
(média de mercado)

Período R$/KG
01/11/2021 a 21/11/2021 R$ 9,00
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 13/05/2022 R$ 8,50

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até  13/05/2022

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 SI 106,70 SI 44,02 SI 14,86 SI 7,85 SI 7,85 SI 2,94 SI 4,31 SI

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

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 250.761 244.180 103,34 116,49 44,91         48,70 24,39 26,75 13,94 10,69 7,63 6,30 3,87 5,46 4,80 2,21

,

Outros

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  maio/junho 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 –  maio/junho de 2022

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – maio/junho 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 167

HOMENAGEM PÓSTUMA

JUPIRA VARGAS CAPANEMA

MILTON JOSÉ TEIXEIRA

Com grande pesar registramos o falecimento de Jupira Vargas 
Capanema, esposa do nosso associado da Francap, Antônio Alves 
Capanema. Ela morreu no dia 11 de maio, aos 89 anos de idade. o corpo 
foi velado no Velório Municipal de Pará de Minas e sepultado no cemitério 
da cidade. O Conselho Diretor da Avimig, colaboradores e associados soli-
darizam-se com os parentes, amigos e familiares. 

O Conselho Diretor da Avimig se solidariza com os familiares e amigos de 
Milton José Teixeira, que faleceu no dia 15 de maio, no município de 
Bom Despacho (MG). Ele tinha 76 anos. Milton Teixeira foi um dos primeiros 
associados da Avimig, com a bom-despachense Granja Ana Rosa. Durante 
os anos 80 e 90, ele esteve presente na Diretoria da Avimig. Nossos mais 
sinceros sentimentos com o desejo de consolo a todos. 

Arquivo de família

Arquivo de família
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ALYSSON PAOLINELLI SERÁ NOME DE 
MUSEU DO AGRO EM UBERABA

O ex-ministro Alysson Paolinel-
li, importante palestrante do 
Avicultor 2022 e que, neste 

ano, concorre, pela segunda vez con-
secutiva, ao Prêmio Nobel da Paz, será 
nome de museu em Minas Gerais. O 
Museu do Agro Alysson Paolinelli 
será construído na cidade de Ubera-
ba (MG). O Centro Internacional para 
Inovação e Transferência de Tecnologia 
Agrícola e Pecuária (CIITTA) está à 
frente do projeto, que reunirá a his-
tória do agronegócio Brasileiro, capaz 
de acolher e difundir as memórias do 
agro, mostrando a saga da produção 
agropecuária do país com suas dimen-
sões tecnológicas, científicas e huma-
nas. 
“Preservar a história do agronegócio 
brasileiro é essencial para o entendi-

mento da dura trajetória que o país 
percorreu nos últimos 50 anos, até 
se tornar um dos maiores produtores 
de alimentos do mundo. Além disso, 
o Museu do Agro Alysson Paolinelli 
terá o papel de expressar as transfor-
mações técnicas para uma agricultura 
cada vez mais sustentável e produtiva, 
que consegue alinhar a preservação 
dos recursos naturais, com inclusão 
social e geração de emprego e renda”, 
enfatizou o presidente do CIITTA, Clé-
ber Guarany. 
“Fiquei muito feliz quando me conta-
ram que o museu terá o meu nome! A 
equipe que compõe este projeto, sob a 
coordenação do CIITTA, tornará a rea-
lização do museu certeza de sucesso”, 
disse o ex-ministro Alysson Paolinelli, 
para quem a escolha do nome foi uma 

surpresa. Ele considerou o projeto um 
grande feito no país, já que irá oferecer 
conhecimento e entretenimento aos 
visitantes.

Avicultor 2022

A palestra do ex-ministro Alysson Pao-
linelli, no Avicultor 2022, será no dia 
22 de junho, às 16h30. Ele ministra-
rá sobre “Produção, armazenagem e 
comercialização de grãos no Brasil”. 
No dia 23.06, Alysson Paolinelli será 
moderador da palestra “Sucessão 
familiar no agronegócio”, a ser minis-
trada, às 15h30, pelo advogado da 
GGSA, Geraldo Gonçalves.

Condecorações e homenagens

. Prêmio Frederico de Menezes Veiga 
(Embrapa)
. Professor Emérito da Esal
. Personalidade do Agronegócio 
(ABAG-SP)
. Ordem Nacional do Mérito Científico
. Medalha dos 150 anos do Mapa
. Medalha Luiz de Queiróz
. Medalha de Honra ao Mérito 
Legislativo (ALSP)
. Comenda Ministro Alysson Paolinelli 
(OAB-MG)
. Medalha Mérito Extensão Rural 
(Emater-MG)
. Grande Medalha do Mérito Rural 
(Faemg) 

Sérgio Amzalak

| Alysson Paolinelli.
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Homenagem muito merecida

“A liderança é uma conquista sedimentada ao 
longo de muitos anos de esforços, desempenho 
na vida pública e nos cargos não governamen-
tais ocupados, sucessivamente, pelo engenheiro 
agrônomo Alysson Paolinelli, formado na antiga 
Escola Superior de Agricultura de Lavras (Esal), 
hoje Universidade Federal de Lavras (Ufla), ins-
tituição de renome nacional e internacional, que 
teve sua decisiva participação, na qual foi diretor 
e professor.
Mineiro de Bambuí, foi secretário da Agricultura 
por três vezes, em Minas Gerais, tendo criado o 
Sistema Operacional da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Soapa) integrando, na déca-
da de 1970: Emater-MG; Epamig; Ruralminas; 
Casemg; Camig; Frimisa; Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) e Instituto Estadual de Saúde 
Animal (Iesa), escolhendo sua equipe de ponta.
Além disso, Paolinelli foi ministro da Agricultura; 
deputado federal constituinte; chefe da 
Delegação Brasileira na Conferência Mundial de 
Alimentos da FAO; presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura; presidente do Bemge e 
presidente da Associação Brasileira de Educação 
Agrícola Superior. Teve participação efetiva no 
desenvolvimento do Proálcool. Foi presidente do 
Instituto Fórum do Futuro, sendo, atualmente, 
presidente executivo da Associação Brasileira 
dos Produtores de Milho (Abramilho).
E mais: embaixador da Boa Vontade, do 
Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA). Recebeu o prêmio World Food 
Prize, por seus trabalhos desenvolvimentistas na 
agricultura brasileira subtropical e na conquista 
dos cerrados. Indicado, em 2021, para receber o 
Prêmio Nobel da Paz, concorrendo, novamente, 

em 2022. Entusiasta da avicultura mineira, enquanto ministro da 
Agricultura, juntamente com Eliseu Alves, entre outros, consolidou 
a Embrapa como um “Centro de Excelência”. Fazendeiro por for-
mação e vocação. A lista é longa na trajetória de Alysson Paolinelli, 
mas o espaço é curto”. •

Engenheiro agrônomo Benjamin Salles Duarte

“PRESERVAR A HISTÓRIA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO É ESSENCIAL PARA 

O ENTENDIMENTO DA DURA TRAJETÓRIA QUE O PAÍS PERCORREU NOS 

ÚLTIMOS 50 ANOS, ATÉ SE TORNAR UM DOS MAIORES PRODUTORES DE 

ALIMENTOS DO MUNDO." - Cléber Guarany. 



8     |  www.avimig.com.br

HOMENAGEM

COMEMORAÇÃO DOS 90 ANOS
DA ESCOLA DE VETERINÁRIA RELEMBRA
A HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO – PARTE 1

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

comemorou 90 anos de fundação em 
solenidade realizada, em abril, na uni-
dade Pampulha, em Belo Horizonte. O 
Conselho Diretor da Avimig foi repre-
sentado na cerimônia pela diretora 
executiva Marília Martha Ferreira 
e pelo assessor Administrativo da enti-
dade, Gustavo Ribeiro Fonseca.
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). Ela também 
falou sobre inovação e pioneirismo, 
bem como a presença de mulheres, 
sendo que ela foi a primeira a ocupar o 
cargo de diretora.
Nesta edição, vamos publicar a primei-
ra parte do discurso da diretora Zélia 
Portela, feito durante a solenidade:
“Preservar a memória é exercício fun-
damental na formação da identidade 
individual e coletiva da nossa institui-
ção e deve ser valorizada e preservada. 
O descuido com o passado desvincula 
a nossa comunidade acadêmica de 
suas bases e impossibilita que sejam 
percebidas as transformações pelas 
quais passamos. Sem esse conheci-
mento, fica comprometida a ligação 

com o presente, porque se desconhe-
ce tudo que foi construído e como foi 
construído. Fica perdido o elo entre o 
passado e o presente, sem o qual o 
futuro se torna incerto, porque lhe fal-
tará a raiz. Somos filhos do ontem e 
pais do amanhã.
Por isso, ancorada em rico registro 
bibliográfico deixado por várias obras, 
mas especialmente as encabeça-
das pelo professor José Newton 
Coelho Meneses e pelo profes-
sor Carneiro Viana e os memoriais 
comemorativos da Escola, me arrisquei 
a relembrar um pouco do passado. 
Nossa história começou na cida-
de de Viçosa com a criação da 

Escola Superior de Agricultura e 
Veterinária, a ESAV, em 1920.  Com 
organização e estrutura inspiradas nas 
universidades dos Estados Unidos a 
ESAV foi inaugurada oficialmente em 
1926 e o curso de veterinária teve iní-
cio em 1º de março de 1932, formando 
sua primeira turma em dezembro de 
1935.
O acanhamento do curso de Veterinária 
frente ao de Agronomia, nos primeiros 
anos, era evidente, mas, aos poucos, 
novos professores de personalidade 
notável e de mente iluminada, ex-alu-
nos do curso, foram sendo incorpo-
rados ao novo corpo docente, o que 
garantiu o crescimento e continuidade 

Divulgação EVUFMG

| Zélia Inês Portela Lobato.
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do curso.  
O período “esaviano” foi tão impor-
tante para os alicerces dessa Escola, 
que a maioria dos nossos diretores, 
até o ano de 1970, foram ex-alunos 
das seis primeiras turmas formadas.  
Figuras humanas obstinadas e apai-
xonadas pela missão da educação a 
quem não poderia deixar de nomi-
nar: Nosso primeiro diretor, Alberto 
Monteiro Wilweth, que teve como 
consultor técnico o professor Nestor 
Gióvine e os professores Leônidas 
Machado Magalhães, Antônio 
Vieira Machado, José de Alencar 
Carneiro Viana, e Moacyr Gomes 
de Freitas.
A estrutura da Escola, desde seu nas-
cimento, já se organizava de forma 
departamental, configuração que 
só seria adotada no Brasil, 40 anos 
depois, quando da reforma universi-
tária.  O regime integral de dedicação 
dos professores e a ênfase na “pesqui-
sa científica” foram também adotados 
na base de sua criação, o que situou 
imediatamente a Escola Superior 
de Agricultura e Veterinária numa 
autêntica e revolucionária posição de 
vanguarda no ensino universitário bra-
sileiro”.
A ESAV, porém, era pequena e havia 
precariedade de material, gerando 
problemas no ensino, principalmente 
na área de inspeção de produtos de 
origem animal, que necessitava de fri-

goríficos e laticínios para sua prática. 
Além disso, o afastamento geográfico 
dificultava a fixação de docentes no 
curso, o contato com outros cursos da 
área da ciência da vida e com labora-
tórios de interesse veterinário.   
Dessa forma, a transferência para 
Belo Horizonte era apresentada como 
solução para esses problemas e tam-
bém como espaço de oferta de muitos 
alunos, que se formavam no ensino 
secundário.
Com o apoio de Israel Pinheiro, então 
secretário de Estado da Agricultura, e 
Benedito Valadares, governador do 
estado, em 1942, a Escola Superior 
de Agronomia e Veterinária foi des-
membrada, colocando fim ao período 
viçosence ou esaviano e dando início 
ao período belo-horizontino.  Nascia a 
Escola Superior de Veterinária de 
Belo Horizonte.
As novas acomodações da Escola 
transferida de Viçosa foram adaptadas 
no Instituto Ezequiel Dias e em 
pavilhões reformados do Parque da 
Gameleira, ali permanecendo pelos 
próximos 18 anos. 
Nesse período, importante marco 
para a medicina veterinária brasileira 
se deu em 1944, quando, com recur-
sos humanos mais qualificados e em 
maior número e com estrutura física 
melhor, o corpo docente da Escola 
lança o primeiro número da revista 
científica "Arquivos da Escola Superior 

de Veterinária do Estado de Minas 
Gerais", hoje "Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e Zootecnia" que 
nunca foi descontinuada e hoje está no 
seu volume 74. 
Com o passar dos anos, o espaço na 
Gameleira tornou-se pequeno demais e 
nosso inquilinato, no Instituto Ezequiel 
Dias, já começava a criar incômodos. 
Precisávamos de uma sede própria. E 
ela veio em 1960, quando o governo 
de Minas doou para a Escola uma obra 
paralisada há muito tempo, localiza-
da na Avenida Amazonas, onde hoje 
é o Campus 2, do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais 
(Cefet-MG). 
Em 1961, ocorreu uma mudança deter-
minante para o nosso futuro, quando 
Juscelino Kubitschek, o presidente 
da República na época, incorporou 
oficialmente a Escola à Universidade 
de Minas Gerais, (hoje Universidade 
Federal de MG).   
E, nesse momento, interrompo nossa 
linha do tempo para fazer uma sau-
dação especial a nossa UFMG que, em 
2022, completa seus 95 anos sob a 
liderança firme e segura da professo-
ra Sandra e Professor Alessandro, 
a quem agradeço por todo apoio dado 
a nossa Escola. (...)
Continuará na Edição 169 da 
Revista da Avimig. •

“PRESERVAR A MEMÓRIA É EXERCÍCIO FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO DA 

IDENTIDADE INDIVIDUAL E COLETIVA DA NOSSA INSTITUIÇÃO E DEVE SER 

VALORIZADA E PRESERVADA."



10     |  www.avimig.com.br

PARABÉNS, ASEMG!

PARABÉNS, AGROPAN!

O Conselho Diretor da Avimig 
e o Sinpamig parabeni-
zam a Associação dos 

Suinocultores de Minas Gerais 
(Asemg) pelos 50 anos de dedi-
cação e impulsionamento da cadeia 
suinícola mineira. Parceira dos 
avicultores na luta por interesses 
comuns, a Asemg sempre foi forte 
aliada à união do setor agropecuá-
rio, incansavelmente empenhada na 
defesa dos direitos dos produtores, 
trabalhando de maneira organizada 
na busca pelo crescimento e prospe-
ridade do setor. 

Em maio, o diretor executivo da 
Avimig, José Maria Salgado, e o 
assessor Administrativo da entidade, 
Gustavo Ribeiro Fonseca, partici-
param, juntamente com autoridades 
do agronegócio, da solenidade de 
comemoração pelo aniversário da 
Asemg, realizada no bairro Cidade 
Jardim, em Belo Horizonte. 
Ao presidente João Carlos Bretas 
Leite e a todos que se dedicam a 
fazer da Asemg um grande suces-
so, desejamos os melhores votos 
na construção e fortalecimento da 
cadeia suinícola.• | João Carlos Bretas Leite. 

| José Maria Salgado e Marcos Pina.

Divulgação Asemg

Divulgação Agropan

A Agropan, associada Avimig, 
fornecedora de equipamentos 
agropecuários, recebeu, em 

maio, da InoBram, empresa de base 
tecnológica especializada no desen-
volvimento de soluções inovadoras 
de automação e tecnologia para a 
agroindústria, o “Prêmio Destaque de 
Vendas do ano de 2021”. O troféu de 

condecoração foi entregue pelo dire-
tor executivo da InoBram, Cleverson 
Brandelero, e pelo gerente comercial 
da empresa, Marcos Pina, ao diretor 
da Agropan, José Maria Salgado.  O 
Conselho Diretor da Avimig parabe-
niza a associada Agropan pela honra-
ria.•

HOMENAGEM
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Divulgação ABPA

#SIAVS2022 A TODO VAPOR

EVENTOS

Segue a todo vapor a organiza-
ção do Salão Internacional 
de Avicultura e Suinocultura 

(SIAVS), o #SIAVS2022. Previsto para 
ocorrer entre os dias 9 e 11 de agosto 
deste ano, o evento será realizado no 
Anhembi Parque, em São Paulo, e já é 
sucesso comercial.
Com a conclusão da comercialização 
de sua segunda expansão de área, a 
direção do maior evento da avicultura 
e da suinocultura do Brasil segue para 
a conclusão das vendas de mais uma 
expansão – com crescimento de 30% 
no evento.
Serão realizadas experiências para os 
visitantes, incluindo a programação de 

palestras – a maior programação con-
juntural, política e técnico-científica 
dos eventos nacionais. 
Atrações exclusivas abordarão desafios 
para a competitividade setorial, temas 
legislativos, questões técnico-normati-
vas e de ESG, abastecimento, genética, 
produção e comercialização de ovos, 
enfermidades e outros, além do tradi-
cional “Painel dos CEOs”, um debate 
com os líderes das maiores agroindús-
trias e cooperativas do setor. 
Há, também, o Projeto Produtor, atra-
ção exclusiva do SIAVS que, em 2019, 
trouxe 1,6 mil produtores de aves e de 
suínos de todo o país, para apresenta-
ções sobre boas práticas na produção.   

 “Construímos o Siavs ao longo dos 
meses, avaliando necessidades dos 
associados da ABPA e do mercado.  
Teremos uma programação ainda 
mais moderna e completa, engajan-
do o setor produtivo aos propósitos 
das novas tendências para o mer-
cado global”, explica o presidente 
da Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), Ricardo Santin.

Veja a programação no site:
www.siavs.com.br.   

Fonte: ABPA •

| O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS) reúne participantes de várias 
partes do país e do mundo.
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Person Fotógrafo

Person Fotógrafo

ROMEU ZEMA VISITA A
RIVELLI EM BARBACENA

POLÍTICA

O governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema, esteve na cida-
de de Barbacena, na Serra da 

Mantiqueira (MG), no mês de maio, e, 
entre os seus vários compromissos, visi-
tou a unidade da Rivelli Alimentos, 
localizada no bairro Caiçaras. Durante 
a importante visita, o governador este-
ve com a Diretoria da empresa, quan-

do ressaltou a importância dos investi-
mentos feitos pela Rivelli Alimentos na 
geração de empregos e renda para a 
cidade de Barbacena e região. 
Romeu Zema também aproveitou 
a oportunidade para parabenizar a 
empresa pela conquista do Prêmio 
Pró-Ética, entregue, este ano, pela 
Controladoria Geral da União (CGU). A 

Rivelli Alimentos foi a primeira empresa 
do agronegócio a receber a premiação. 
Durante a visita, o governador desfru-
tou do almoço na empresa, acompa-
nhado pelos diretores e colaboradores 
da Rivelli Alimentos. •

Fonte: Rivelli Alimentos

| Governador Romeu Zema com a Diretoria da Rivelli Alimentos, em Barbacena.
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SEAPA E IMA SÃO GRANDES APOIADORES
DA AVIMIG NA DEFESA DOS DIREITOS E 
DEVERES DOS AVICULTORES

Em sua missão de representar a 
avicultura mineira, desenvolvendo 
ações político-institucionais, bus-

cando promover e fortalecer o setor, a 
Avimig se dedica a fazer o seu melhor. 
Há quase 68 anos, a associação reúne 
esforços para defender e reivindicar 
melhorias para os avicultores, aten-
dendo aos associados no que for pre-
ciso, para que, juntos, todos tenham 
sucesso em seus negócios. 
Para o alcance dos objetivos pretendi-
dos, o Conselho Diretor da Avimig conta 
com o valioso apoio de vários parceiros, 
entre eles o do governo do estado, por 
meio da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais (Seapa) e suas coli-

gadas, especialmente o Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA).
O novo secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais, engenheiro agrônomo Thales 
Almeida Pereira Fernandes, sem-
pre foi defensor da luta dos avicul-
tores, desde o período anterior a sua 
chegada à Seapa, quando esteve à 
frente do IMA. “A avicultura mineira 
é referência no cenário nacional pela 
visão empreendedora dos avicultores 
na produção de carne e ovos.  O setor é 
muito dinâmico e depende de constan-
te investimento no uso de novas tecno-
logias. Dos R$ 101 bilhões estimados 
na geração de riqueza, em 2022, para 
o setor agropecuário (Valor Bruto da 
Produção Agropecuária), a avicultura é 
responsável por R$ 9 bilhões, eviden-
ciando a importância da atividade para 
o desenvolvimento socioeconômico do 
estado de Minas Gerais”, disse Thales 
Fernandes.

Defesa sanitária

O trabalho realizado pelo IMA é de 
vital importância para a garantia da 
sanidade de todo o plantel avíco-
la de Minas Gerais. Diante disso, o 
novo diretor-geral do IMA, Antônio 
Carlos de Moraes, fez questão de 
ratificar os compromissos do instituto 
com o setor: “Minas é referência no 
desenvolvimento de ações de defesa 
sanitária voltadas para a avicultura. As 
medidas de biosseguridade e o con-
trole do trânsito de aves se tornaram 
as principais formas de proteção das 
granjas. O trabalho de vigilância sani-
tária nas granjas favorece o avicultor, 
também, na ponta da cadeia produti-
va”. O IMA certifica granjas avícolas 
pelo Programa Certifica Minas, polí-
tica pública coordenada pela Seapa. 
Antônio de Moraes esclareceu que, 

"A AVICULTURA MINEIRA 
É REFERÊNCIA NO 
CENÁRIO NACIONAL 
PELA VISÃO 
EMPREENDEDORA 
DOS AVICULTORES NA 
PRODUÇÃO DE CARNE 
E OVOS."
Thales Fernandes – Seapa| Thales Almeida Pereira Fernandes. 

| Antônio Carlos de Moraes.

Divulgação IMA

 Daniel Holanda
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para os avicultores da agricultura fami-
liar, a certificação é gratuita. 
O diretor-geral do IMA aproveitou para 
ressaltar os deveres dos avicultores: 
“As granjas precisam cumprir corre-
tamente os quesitos socioambientais 
e higiênico-sanitárias exigidos pelo 
programa. Do manejo sanitário à ali-
mentação, as regras são claras e bem 
definidas”. 
Na defesa sanitária animal, de acor-
do com ele, seguindo o exemplo da 
avicultura industrial de grande porte, 

produtores de pequena escala de 
Minas Gerais, responsáveis por granjas 
comerciais de postura e de corte com 
até mil aves alojadas, se destacaram, 
nos últimos anos, por adotarem a 
biosseguridade nos estabelecimentos.  
“O IMA tem dado atenção especial 
a esses avicultores que, assim como 
os de grande porte da indústria, são 
fundamentais para o fortalecimento 
da avicultura mineira. E, obtendo o 
registro, os avicultores podem solicitar 
voluntariamente as auditorias da certi-

ficação”, esclareceu.   
E completou: “Parabenizamos cada 
avicultor que deu início ao processo de 
registro, garantindo a adoção de bios-
seguridade em sua granja! Uma granja 
de postura com sanidade é a garantia 
de ovos saudáveis para o abasteci-
mento da cadeia produtiva”. Antônio 
de Moraes destacou que o registro é 
gratuito e que, durante todo o proces-
so para a sua obtenção, o produtor 
pode enviar dúvidas para o e-mail do 
escritório do IMA de sua região. •

"PARABENIZAMOS CADA AVICULTOR QUE DEU INÍCIO AO PROCESSO DE 
REGISTRO, GARANTINDO A ADOÇÃO DE BIOSSEGURIDADE EM SUA GRANJA!" 
Antônio de Moraes – IMA
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MINAS - ARGENTINA

PRÊMIO POR PRODUÇÃO 

NOVO
DIRETOR

ENTRE FRANGOS E OVOS

Representantes de três empresas 
avícolas, com unidades em Minas 
Gerais – Avivar, Pif Paf e Rivelli 
Alimentos – fizeram parte da missão 
comercial internacional de negócios, 
que, nos dias 16 e 17 de maio, esteve 
na Embaixada Brasileira, em Buenos 
Aires. A missão, que também teve três 
empresas de carne suína - Adeel, 
Saudali e Nutrili -, promoveu encon-
tros com supermercadistas, indústrias 

e frigoríficos argentinos. Organizada 
pelas secretarias de Agricultura 
e Pecuária de Minas Gerais 
(Seapa) e de Desenvolvimento 
Econômico (Sede), o objetivo da 
viagem foi buscar novos mercados, 
ampliar canais de comercialização 
entre empresas do Brasil e Argentina 
e diversificar a pauta de exportações 
do estado.  A organização contou com 
as parcerias da Avimig e Associação 

A Granja Brasília, de Pará de Minas (MG), recebeu da Cobb-
Vantress o Prêmio Melhores Lotes Regionais. Desta vez, a 
categoria premiada foi ‘Produção de Ovos Totais por Fêmea’, 
nos Estados de Minas Gerais e Goiás. Nesta categoria, a granja 
atingiu índice de produção de 186,10 ovos por fêmea. Para o 
médico veterinário e gerente Regional da Cobb-Vantress em 
Minas e Goiás, Heleno Bolzan, a conquista da Granja Brasília 
é resultado do empenho e dedicação de seus colaboradores 
em todas as fases de criação das aves. “O trabalho fez toda a 
diferença para alcançar o resultado de produtividade, já que a 
empresa trabalha alinhada às recomendações técnicas. A voca-
ção e a dedicação fazem da Granja Brasília referência na região, 
buscando sinergia dentro de seus processos”, disse ele.•
Fonte: Cobb-Vantress

Divulgação Cobb-Vantress

Divulgação Vacinnar

A Vaccinar tem novo diretor de Negócios 
Nacional da Linha de Aditivos e da Linha de 
Aves Território Sul - Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. O executivo Cidinei Miotto 
passou a integrar o time comercial da empresa, 
sendo, também, responsável pelo desenvolvi-
mento do mercado externo dessas linhas. 
Com mais de 27 anos de experiência no seg-
mento de nutrição animal, grande parte dedica-
dos à liderança de equipes em empresa multi-
nacional do setor, ele tem ampla experiência no 
desenvolvimento de mercados internacionais. O 
novo diretor reportará diretamente ao CEO da 
empresa, Nelson Lopes. •
Fonte: Vaccinar

dos Suinocultores do Minas Gerais 
(Asemg). “Esta missão é uma oportu-
nidade para o setor produtivo minei-
ro estreitar as relações comerciais e 
diversificar a pauta exportadora com 
a inclusão de produtos de maior valor 
agregado”, avaliou o representando 
da Seapa na missão, o subsecretário 
João Ricardo Albanez.•
Fonte: Seapa

| Cidinei Miotto. 



Maio e Junho 2022 |  AVIMIG 17 

ALTERAÇÕES NO PNSA

CARAVANA EM SAMONTE

ENTRE FRANGOS E OVOS

MERCADO
HALAL

Divulgação Ceva

Divulgação United soybean Board - Flickr

Divulgação

A BRF recebeu habilitação de oito unidades produtivas para a 
exportação de carne de aves e produto industrializados para o 
Iraque. Cinco unidades receberam habilitações novas: Lajeado 
(RS) (duas fábricas), Chapecó (SC), Toledo (PR) e Buriti Alegre 
(GO). Outras três tiveram renovações: Dourados (MS), Serafina 
Corrêa (RS) e Capinzal (SC). A companhia informou que duas 
unidades de Lajeado, assim como a de Serafina Corrêa, Buriti 
Alegre e Dourados, foram habilitadas para exportar carne de 
frango. Segundo a BRF, a produção nessas unidades segue 
todos os preceitos do mercado Halal, com trabalhadores e 
supervisores muçulmanos. Este mercado corresponde a 1,5 
bilhão de pessoas, isto é, 23% da população mundial.•
Fonte: Avicultura Industrial

Santo Antônio do Monte, cidade mineira considerada 
importante polo avícola da postura comercial, rece-
beu, em maio, a caravana técnica Rota Sanidade 
Ceva Aves. A ação itinerante teve o objetivo de levar 
conhecimento técnico-científico voltado para a produ-
ção avícola, bem como compartilhar informações dire-
cionadas aos desafios relacionados à biosseguridade 
da região. Na ocasião, 40 avicultores de Samonte 
participaram de palestras e conheceram mais sobre 
o controle das doenças infecciosas laringotraqueíte e 
gumboro. •
Fonte: Ceva

No dia 1º de junho, entraram em 
vigor as alterações na portaria do 
Ministério da Agricultura (Mapa), no 
âmbito do Programa Nacional de 
Sanidade Avícola (PNSA), relacio-
nadas ao Plano Nacional de Prevenção 
da Influenza Aviária e de Controle e 
Prevenção da Doença de Newcastle. 
Alterações: – Quando o trânsi-
to interestadual for exclusivo para 
abate imediato, não será exigida a 
certificação de livre para Micoplasma 
e Salmonella (acrescida ao Artigo 11 
como § 1º – B); – Para o trânsito 
interestadual, as aves de descarte de 
reprodução e de postura de ovos para 
consumo devem ser destinadas a esta-
belecimentos sob o serviço de inspeção 

oficial e a emissão de Guia de Trânsito 
Animal (GTA) fica condicionada à com-
provação pelo abatedouro quanto à 
disponibilidade para o recebimento e 
abate das aves (acrescida ao Artigo 11 
como § 6º); – O trânsito de esterco, 
cama de aviário, ovos incubados des-
cartados e demais resíduos da incu-
bação e de animais mortos deve estar 
acompanhado de documento definido 
em legislação específica, quando da 
ocorrência de doenças de controle do 
PNSA (acrescida ao Plano como Artigo 
11 – A); – Quando a propriedade 
estiver sob restrição de movimentação, 
devido a ocorrência de caso suspeito, 
provável ou confirmado de influenza 
aviária (IA) e doença de Newcastle 

(DNC), o trânsito fica condicionado à 
autorização do serviço veterinário ofi-
cial (acrescida ao Plano como § Único 
do Artigo 11 – A). A portaria também 
revoga o parágrafo 8º do Artigo 11 do 
Plano, que trata do trânsito interesta-
dual de esterco e de cama de aviário, 
bem como de resíduos de incubatórios 
e abatedouros.•
Fonte: Avisite
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SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | COLUNA

Lorivando
Antônio Costa

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

e Medicina do Trabalho da Avimig.

AS FISCALIZAÇÕES DOS 
PGR’S JÁ COMEÇARAM. 

SUA EMPRESA ESTÁ 
PREPARADA?

Divulgação Sinait

Conforme foi anunciado em 
12/03/2020, quando da publica-
ção da NR 01, por meio da Por-

taria SEPRT n° 6.730, entrou em vigor, 
em 3 de janeiro de 2022, o Programa 
de Prevenção de Riscos Ocupacionais 

(PGR), ferramenta por meio da qual 
iremos operar o Gerenciamento de 
Riscos Ocupacionais (GRO) de todas 
as Normas Regulamentadoras (NR’s) 
de gestão. Como já se passaram mais 
de 90 dias da publicação desta NR 01 

(Disposições Gerais e Gerenciamento 
de Riscos Ocupacionais), o critério da 
dupla visita, previsto no item 28.1.3, 
da NR 28 (Fiscalização e Penalidades), 
já não se aplica. Dessa forma, a fiscali-
zação já começou, no estado de Minas 
Gerais e em outros estados, em empre-
sas de diferentes segmentos, inclusive 
no nosso. Os auditores fiscais do tra-
balho já têm um rol de irregularidades 
que está sendo observado nessas fis-
calizações. É sobre essas irregularida-
des que passaremos a comentar aqui 
nesta coluna.
Segundo foi relatado numa live da 
Escola Nacional de Inspeção do Tra-
balho, pelo canal do YouTube, no dia 
28 de abril último, quando da abertura 
da Campanha Nacional de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho (CANPAT 
2022), as principais irregularidades 
encontradas nas fiscalizações até ago-
ra realizadas, em todo o Brasil, foram 
as seguintes:
a. Não identificação dos perigos previ-
síveis no ambiente de trabalho. Esses 
perigos estão classificados em físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e de 
acidentes;
b. Confusão na conceituação entre 
“perigos” e “riscos ocupacionais”;
c. Não observância das distinções 
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entre o antigo PPRA e o atual PGR. Os 
auditores fiscais do trabalho estão per-
cebendo que muitos profissionais, que 
estão confeccionando o PGR, ainda 
não se deram conta que este docu-
mento não é, nem de longe, similar ao 
antigo Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais (PPRA), cuja vigência 
acabou no dia 02/01/2022. Por incrível 
que possa parecer, há profissionais 
copiando o antigo PPRA, somente 
alterando a capa, colocando PGR nas 
palavras do apresentador da live;
d. Faltam no documento “Inventá-
rio de Risco”, que compõe o PGR, 
os requisitos previstos na alínea (c) 
do subitem 1.5.7.3.2. Essa alínea faz 
referência às descrições dos perigos 
e das possíveis lesões ou agravos 
à saúde dos trabalhadores, com as 
identificações das fontes ou circuns-
tâncias, descrições dos riscos gerados 
pelos perigos, indicando os grupos de 
trabalhadores sujeitos a esses riscos, 

descrições das medidas de prevenção 
implementadas. Ainda, considerando 
este subitem, faltam as descrições 
dos critérios e metodologias adotados 
para avaliação dos riscos e tomadas de 
decisões, conforme prevê a alínea (f);
e. Erros na gradação da “Probabilida-
de”. A probabilidade é a chance que 
um evento tem de acontecer. Ao fazer 
a gradação da probabilidade, devemos 
levar em conta quatro fatores, quais 
sejam: 1) os requisitos das NR’s; 2) as 
medidas de prevenção implementadas; 
3) as exigências da atividade e 4) a 
comparação do perfil de exposição aos 
agentes físicos, químicos e biológicos 
previstos na NR 9;
f. Erros na gradação da “Severidade”. 
A severidade é o dano que um evento 
acidentário pode causar no trabalha-
dor. Na gradação da severidade, deve 
se levar em consideração, no mínimo, a 
magnitude da consequência e o núme-
ro de trabalhadores possivelmente 

afetados;
g. Por fim, o auditor fiscal palestrante 
da live relatou que os planos de ações 
estão muito mais para uma carta de 
intenção, de tão genéricos, ou seja, em 
total desconformidade com a NR 01, 
pois não é isso que ela determina.
Todas essas observações, relatadas 
pelo auditor fiscal, mostram o quanto 
muitos profissionais de segurança do 
trabalho (técnicos e engenheiros de 
segurança) ainda não compreende-
ram o que determina a NR 01, mesmo 
depois de passados mais de dois anos 
da sua publicação, no Diário Oficial 
da União (DOU). Esta falta de conhe-
cimento poderá levar a aumento de 
custo para as organizações, em razão 
dos Autos de Infração, que começam 
a ser “pipocados” por aí. Portanto, 
empresários, fiquem atentos! 
 
Até a próxima!•
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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 
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TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
CORRETOS DO ESTERCO

Introdução

Considerando-se que toda granja deve 
possuir plano de gestão ambiental e 
um dos itens do plano é a destinação 
correta de resíduos, verifica-se que a 
compostagem do esterco pode ser uma 
opção simples, eficiente e, até mesmo, 
barata, que contribui para reforçar o 
conceito de produção sustentável. 
Assim é que compostagem é um pro-
cesso de decomposição – basicamen-
te nutrição e respiração ou oxidação 
biológica – aeróbio e controlado, que 
transforma resíduos orgânicos em pro-
duto estabilizado com propriedades e 
características completamente diferen-
tes do material que lhe deu origem. Na 

prática, exige condições especiais de 
temperatura; umidade; aeração; pH e 
relação Carbono/Nitrogênio (C/N).

Tratamento propriamente dito

O tratamento de esterco ou composta-
gem tem sido realizado a céu aberto e 
em esterqueira (galpões). No sistema 
a céu aberto, os dejetos são dispostos 
em leiras, com condições de tempera-
tura que chega a 65º C; umidade entre 
55 e 60%; pH inicial de 5,0 a 6,0 e 
final de 8,0 a 8,5, assim como relação 
C/N entre 25/1 e 35/1 – este último 
parâmetro influencia a atividade bio-
lógica, podendo abreviar o período 
de compostagem. É, portanto, um 
indicador do nível de maturidade do 
processo. 
A aeração é feita tanto por convecção 
e difusão natural do ar pela massa do 
composto, quanto por revolvimento da 
massa, utilizando-se máquinas apro-
priadas, ou, então, pás-carregadeiras. 
Na compostagem em galpões, os 
revolvimentos são mais frequentes 
e o processo requer maior controle 
de temperatura, umidade, aeração e 

relação C/N. Utilizam-se máquinas que 
revolvem a massa em baixíssima velo-
cidade, pois suas pás metálicas traba-
lham a 60 rpm, misturando e aerando 
permanentemente o esterco, o que 
acelera a ação dos microrganismos, 
“afinando” gradualmente os grânu-
los do esterco, até transformar toda a 
mistura em adubo orgânico eficiente e 
ecologicamente correto.
Em todos os sistemas de compos-
tagem, a relação C/N, como já foi 
destacado, é uma das variáveis mais 
importantes. Para que ela se situe 
entre 25/1 35/1 é necessário incor-
porar materiais denominados “fontes 
de carbono”, citando-se palha de 
café; casca de arroz; bagaço de cana; 
maravalha ou serragem de madeira, 
dentre outros, que serão misturados 
ao esterco. Os objetivos de tal pro-
cedimento são equilibrar a relação 
C/N, promover fermentação correta e 
propiciar a obtenção do produto final 
denominado composto orgânico, que 
atua como adubo (nutrição mineral) e 
como húmus, qual seja, condicionador 
de solo, melhorando suas propriedades 
físicas e biológicas. 

Divulgação Avimig
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A propósito, conclui-se que a utilização do 
composto orgânico como adubo deve respei-
tar o conceito de Balanço de Nutrientes, isto é, 
aplicar os nutrientes existentes no composto 
de acordo com as exigências/necessidades 
da cultura subsequente, economizando, na 
medida do possível, os gastos com adubação 
química.

Considerações Finais

O trabalho desenvolvido pela Avimig, desde 
1999/2000, demonstra que o manejo ambien-
tal e, consequentemente, a regularização/
adequação dos empreendimentos avícolas à 
legislação vigente são integrantes do processo 
produtivo, o que facilita a obtenção de bons 
resultados que, em última análise, significam 
menor custo e maior rentabilidade para 
as empresas.
Esta realidade é indiscutível, mesmo porque 
diversos autores demonstram a magnitude 
do potencial poluidor de empreendimentos 
avícolas. Quer dizer, se os dejetos avícolas não 
tiverem tratamento/aproveitamento corretos, 
o impacto ambiental será significativo, tra-
zendo maiores ameaças à biosseguridade das 
granjas, à saúde humana, à rentabilidade das 
empresas e sua capacidade de inserção social. 
Portanto, resíduos avícolas demandam 
preocupação constante dos atores da 
cadeia produtiva e da sociedade como 
um todo.
Por outro lado, a aplicação correta das reco-

O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA AVIMIG, DESDE 1999/2000, 

DEMONSTRA QUE O MANEJO AMBIENTAL E, CONSEQUENTEMENTE, A 

REGULARIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS AVÍCOLAS 

À LEGISLAÇÃO VIGENTE SÃO INTEGRANTES DO PROCESSO 

PRODUTIVO, O QUE FACILITA A OBTENÇÃO DE BONS RESULTADOS 

QUE, EM ÚLTIMA ANÁLISE, SIGNIFICAM MENOR CUSTO E MAIOR 

RENTABILIDADE PARA AS EMPRESAS.

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.

mendações, oriundas dos trabalhos de pesquisa, pode gerar acréscimo 
de renda na propriedade avícola e contribuir para economia de insu-
mos na produção agrícola. Para tanto, basta verificar o aumento cons-
tante de preço dos elementos componentes das fórmulas/misturas de 
adubo, notadamente nitrogênio, fósforo e potássio. •
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SINPAMIG FIRMA CONVENÇÃO DE 
TRABALHO COM SINDICARNE E FEDALIM

Ainda que em ano desafiador para o 
setor, em especial frente ao aumen-
to significativo do custo das prin-

cipais matérias-primas de toda a cadeia 
avícola, o Sinpamig manteve a postura 
de diálogo com entidades sindicais repre-
sentativas dos empregados das indústrias 
de carne de aves. Foram, portanto, estabe-
lecidas normas coletivas para a garantia 
do equilíbrio nas relações de trabalho.
O Sinpamig firmou, por mais um 
ano, a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CTC) com o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Carne, Derivados, Frios, Casas 
de Carne e Congêneres no Estado 
de Minas Gerais (Sindicarne) e a 
Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação do Estado 
de Minas Gerais (Fedalim). Os acordos 
vigoram de janeiro a dezembro de 2022. 
Entre outras cláusulas, ficou estabelecido o 
reajuste de 9%, retroativo a 1º de janeiro 
deste ano, para todos os profissionais das 
empresas avícolas abrangidas pelas bases 
territoriais do Sindicarne e da Fedalim.
Todos os anos, o Sinpamig realiza as 
negociações para firmar CTCs com os sin-
dicatos laborais. Os acordos são conside-
rados sempre uma conquista nas relações 
de trabalho entre empregados e emprega-
dores, já que neles estão discriminados os 
direitos e deveres das duas partes. 
Saiba mais:  http://www.sindicatodain-
dustria.com.br/sinpamigmg/ •

pixabay.com
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AVIMIG INTEGRA O
CONSELHO DIRETIVO DA ABPA

O presidente do Conselho 
Diretor da Avimig, Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa, 

foi confirmado como membro titular 
do Conselho Diretivo da Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
para uma nova gestão. Seu papel, des-
de 2020, é representar os interesses 
das associações estaduais na entidade 

nacional. É também conselheiro titular 
da ABPA, o conselheiro da Avimig e 
presidente da Associação Goiana 
de Avicultura (AGA), Cláudio 
Faria.
O Conselho Diretivo da ABPA é um dos 
três conselhos que regem a associação, 
sendo o principal órgão de direciona-
mento da entidade. Presidentes e a 
alta gestão das empresas e das enti-
dades associadas, eleitos para o cargo, 
apontam e decidem os caminhos da 
associação, juntamente com o presi-
dente da ABPA, Ricardo Santin.
“O papel do conselheiro é levar 
as demandas das associações ao 
Conselho Diretor da ABPA, bem como 
deliberar sobre pautas, que dizem res-
peito a temas da avicultura nacional 
no campo das relações institucionais 
com o setor público - especialmente 
com os ministérios da Agricultura e 

da Economia -, regulações sanitárias 
e ambientais, tributárias e legisla-
ções em andamento no Congresso 
Nacional”, explicou Antônio Carlos 
Costa, completando sobre o trabalho 
de acompanhamento a temas de mer-
cados interno e externo, como estru-
turas e políticas comerciais, além de 
outros assuntos. •

| Antônio Carlos V. Costa.

| Cláudio Faria.



24     |  www.avimig.com.br

CAPA 

RUMO AOS 68 ANOS DE FUNDAÇÃO

Todo segmento de mercado reco-
nhece a necessidade da existência 
de um órgão forte, consolidado e 

competente, que seja capaz de defen-
der a atividade. Não há dúvidas, ainda, 
que somente a união de empresários 
de um mesmo setor pode alcançar 
sucesso na discussão de problemas, 
capacitação mútua, reivindicação de 
direitos e proteção da categoria peran-
te governo e órgãos reguladores. Foi 
por causa dessa necessidade que os 
avicultores se uniram, em 1955, para 

juntos formarem o que é, atualmente, 
a Avimig, uma associação respeitada 
no Brasil, de poder reconhecido por 
todos, que tem respaldo nos princi-
pais assentos em negociações com os 
governos estadual e federal.
Entidade ativa, que não para de lutar 
pelos direitos dos avicultores de corte, 
postura e reprodução, mas que, tam-
bém, sabe o momento certo de estar 
junto com os avicultores para cobrar 
deles os seus deveres. 
Muito se fez nestes quase 68 anos 

de história para garantir o reconheci-
mento deste importante mercado. A 
grandeza do Avicultor 2022 é uma 
demonstração de crescimento, força 
e poder dos avicultores. O evento, 
que começou pequenino, com a par-
ticipação de poucas empresas, foi 
crescendo. Em 2005, foi convidado a 
participar da SuperAgro, na inaugura-
ção do Expominas, o maior centro de 
convenções e eventos de Minas Gerais. 
Até 2007, o Avicultor fez parte das 
feiras do agronegócio da SuperAgro. 

Especial

Arquivo Avimig
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Atualmente, está de volta ao Expominas, 
desta vez, em grande estilo, tendo até mes-
mo a presença de marcas internacionais e 
participantes de todas as partes do país.
Foram inúmeros os desafios e muitas gran-
des conquistas até aqui. Entre tantos avan-
ços, vale destacar que, após muita negocia-
ção, a Avimig conseguiu a isenção do 
PIS/Cofins sobre a carne de frango, o 
que impactou positivamente no fatu-
ramento das empresas.
O presidente do Conselho Diretor da enti-
dade, Antônio Carlos Vasconcelos Costa, 
sabe que o setor não pode parar, pois, 
quanto mais a avicultura cresce, mais exige 
ações pontuais, mais presença nos fóruns 
estaduais e nacionais de discussão, para 
melhoria, garantia e segurança das ativi-
dades avícolas. Por isso, ele reforça ser tão 
importante a união do setor.
Atenta às novidades de mercado e da tec-
nologia, a Avimig é sempre presença mar-
cante nos principais eventos e congressos 
realizados pelo país. Para isso, aumentou 
seu suporte técnico, contratando o médico 
veterinário Gustavo Ribeiro Fonseca, 
que possui elevado conhecimento técnico 
no setor avícola, para suporte necessário 
aos nossos associados e comissões técni-
cas da Avimig.

AVICULTURA EM MG (2021)

Produção
• 1,209 milhões de toneladas de carne de frango;
• 13.532.261 milhões de caixas de ovos.

Exportação
• 150.286 mil toneladas de carne de frango;
• 2.213 mil toneladas de ovos (19,51% das exportações
brasileiras)

ENTRE TANTOS AVANÇOS, VALE 

DESTACAR QUE, APÓS MUITA 

NEGOCIAÇÃO, A AVIMIG CONSEGUIU 

A ISENÇÃO DO PIS/COFINS SOBRE 

A CARNE DE FRANGO, O QUE 

IMPACTOU POSITIVAMENTE NO 

FATURAMENTO DAS EMPRESAS.

| Posse do Conselho Diretor da Avimig, que tem como presidente Antônio Carlos Vasconcelos Costa.

Daniel Holanda
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“A Associação Mineira de 
Avicultores (AMA) foi fundada, em 
1955, tendo à frente o médico veteri-
nário Fernando Emílio Magalhães, 
mas foi consolidada com a eleição 
da Diretoria, em uma reunião, em 
Cambuquira, no começo dos anos 70. 
A Diretoria autorizou o aluguel de um 
imóvel e a contratação de funcioná-
rios.  A casa foi, então, alugada na Av. 
Amazonas, no bairro Prado, em Belo 
Horizonte, antes de 1972. Nessa épo-
ca, foi eleito o presidente da AMA, o 
médico veterinário Ronaldo Azevedo, 
vice-presidente Oduvaldo Teixeira e 
um Conselho Técnico, com os médicos 
veterinários e engenheiros agrônomos 
que já trabalhavam na avicultura.
Em 1975, foi assinado um convênio 
com a Associação de Crédito e 
Assistência Rural (Acar-MG), para 
auxiliar na administração, produção 
de aves, mercado da bolsa de frango 
e ovos e campanhas publicitárias para 
consumo desses produtos. O trabalho 
da AMA era integrado ao da Acar-MG, 
para, também, elaborar e realizar um 
levantamento da avicultura mineira 
em todos os escritórios da Acar-MG. 
Com o convênio, realizamos juntos o 
1º Levantamento da Avicultura de 
Minas. 
Para adquirir matrizes importadas, de 

corte e postura, a lei sanitária solicita-
va, na AMA, por meio do setor de medi-
cina veterinária do convênio, a obriga-
ção de dar parecer favorável ou não 
para o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
autorizar a importação. O Brasil ainda 
não possuía as matrizes; só produzia 
pintinhos de corte e postura comer-
ciais.
Em 1978, o governo federal começou 
a vender os estoques de milho prove-
nientes de estoque de produtores ina-
dimplentes, por meio de Empréstimo 
do Governo Federal (EGF) e Aquisição 
do Governo Federal (AGF) para, princi-
palmente, produtores de aves e suínos. 
Foram contemplados, inicialmente, os 
estados do Nordeste e Sul, mas os 
representantes da AMA, já nomeada 
Associação dos Avicultores de 
Minas Gerais, com a sigla AAMG, 
foram ao Ministério da Agricultura, 
que, na época, Alysson Paolinelli 
era o ministro. Foi ele quem liberou, 
também, a venda de milho para Minas 
Gerais, por meio da Companhia de 
Financiamento da Produção (CFP), 
do Banco do Brasil e da Associação 
dos Avicultores e Suinocultores, após 
levantamento das necessidades de 
grãos das regiões da Acar-MG, em que 
ela atuava. 

Os produtores passaram a enviar à 
AAMG as necessidades mensais de 
milho por avicultor de corte, matriz 
e postura e a associação distribuía a 
cada produtor, por meio dos arma-
zéns da Companhia de Armazéns 
e Silos do Estado de Minas Gerais 
(Casemg) ou outro armazém mais 
próximo da granja do avicultor. O 
pagamento era feito via Banco do 
Brasil. 
Isso começou em 1975 e a Acar-MG 
permitiu que a AAMG tivesse par-
ticipação pecuniária por um valor 
mínimo nas vendas. Nessa época, 
a AAMG teve aumento expressivo 
na entrada de novos associados. O 
presidente da associação na época, 
Júlio Muzzi, adquiriu, então, a pri-
meira sede da AAMG, um conjunto 
de salas na Rua dos Timbiras. 
Em 1977, com cerca de 1.200 asso-
ciados, fizemos o primeiro grupo de 
associados, técnicos e familiares 
para participar do V Congresso 
Brasileiro de Avicultura (CBA), 
em Fortaleza (CE). No encer-
ramento do congresso, Minas 
Gerais foi convidada a promover 
o VI Congresso Brasileiro de 
Avicultura. Já estávamos na nova 
sede na Av. do Contorno, 4.657, no 
bairro Nova Suíça. 

| Antiga sede da Avimig.

Fotos: Arquivo Avimig
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Festeiros como somos, já promovíamos 
o Jantar do Clube do Galo Mineiro, 
de dois em dois meses; Festa do Ovo, 
anualmente, e vários encontros dos 
avicultores, entre reuniões e palestras. 
O encontro mineiro de todos os anos 
fazíamos em cidades de polo avícola, 
até que, em 2001, quando compramos 
a sede no bairro Sagrada Família, nos-
so evento anual passou a se chamar 
Avicultor, sendo realizado, ininterrup-
tamente, até 2019.  Após o período de 
suspensão determinado em função da 
pandemia do covid-19, voltamos, mais 
fortalecidos, em 2022.  Anualmente, se 
faz a Semana do Ovo, com promo-
ção do Instituto Ovos Brasil (IOB), 
um acontecimento mais publicitário e 
social. 
Nestes quase 68 anos, a entidade 
passou por várias etapas e siglas - 
AMA, AAMG e Avimig -; teve 3 sedes 
próprias - Rua Timbiras, Avenida 
Amazonas - onde adquirimos uma casa 
com quintal - e Rua Pitangui. Na Av. 
Amazonas, inauguramos um auditório 
com 90 lugares e um belo painel artís-
tico, representando o crescimento da 
avicultura, pintado pelo artista plástico 

Amadeu Mendes, irmão do ex-pre-
sidente da Avimig, Alfeu Mendes, já 
falecido. Esse auditório foi a sede das 
reuniões de bolsas, encontros entre os 
representantes de insumos e comer-
ciantes de produtos avícolas e palco 
de grandes eventos técnicos.
O auditório foi batizado com nome de 
José Alexandre Ferreira, médico 
veterinário da Acar/Emater, que foi um 
dos maiores extensionistas em favor 
da avicultura, teve participação inten-
sa no convênio Acar/AMA e o auxílio 
oficial junto ao governo, na época. Foi 
na gestão do presidente Renê Vieira 
Leitão que a AAMG trocou sua sigla 
para Avimig.
Na gestão do presidente Renê Vieira, 
os problemas fiscais começaram a 
aparecer. A Secretaria da Fazenda 
ainda não tinha conhecimento do 
agronegócio avícola com suas parti-
cularidades. Havia muitas discussões 
e reclamações sobre fiscalização, taxa-
ção e multas. Então, a Avimig criou 
os Conselhos Técnicos, para apoio às 
empresas: Conselho Técnico-científico 
e Ambiental, para as causas técnicas 
sanitárias e ambientais; Conselho 

Contábil, para as matérias contábeis 
e jurídicas; Conselho Técnico-Científico 
de Medicina e Segurança do Trabalho 
e, às vezes, jurídico. Hoje, em vez 
de conselhos, temos as Câmaras 
Técnicas. 
A Avimig teve muita receptividade 
com os fiscais e técnicos para discutir 
os casos de tributação com a Receita 
Estadual, à medida em que se apre-
sentava o desenvolvimento do ciclo 
do agronegócio avícola. O que mais 
ajudou a classe foi a criação, pela 
Fazenda, no cartão de diferimento do 
milho para os produtores avícolas, na 
compra de milho, do parecer positivo 
assinado pela Avimig, para ser entre-
gue nos postos de venda do milho.

Fotos: Arquivo Avimig
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Meio ambiente
Quando foi decretada a lei ambiental 
de obrigatoriedade de licenciamento 
ambiental, a Avimig tomou parte e 
fez suas considerações para as clas-
ses de licenciamento. Atualmente, a 
associação acompanha os trâmites 
de outorga de água, tratamento de 
resíduos, entre outros, por meio da 
Câmara Técnico-científica e Ambiental, 
sob a presidência do engenheiro agrô-
nomo Emílio Elias Mouchrek. Outras 
ações importantes da câmara técni-
ca, juntamente à Epamig e à Emater, 
permitiram trabalho de pesquisa para 
o aumento de densidade na produção 
de frangos de corte sendo, na época, 
10 frangos por metro quadrado, para 
atingir 14 frangos por metro quadrado. 
Esse foi um trabalho de muito sucesso 
e teve o apoio dos avicultores de corte 
de todo o Brasil. 
Nestes mais de 67 anos da Avimig, 
tivemos a participação de grupos nos 
congressos de avicultura e produção 
de ovos em vários estados, incluindo 
o congresso mundial, realizado no Rio 
de Janeiro, em 1978, com participação 
de quase 100 associados, e o Encontro 
de Negócios Avícolas, em Atlanta, nos 
Estados Unidos da América (EUA).

Comunicação
Outra grande importância para a 
Avimig é a comunicação. Sempre 
teve representantes em conselhos 
técnicos de avicultura; Federação da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais 
(Faemg); Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais (Seapa); Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) e Comitê 
Estadual de Sanidade Avícola de Minas 
Gerais (Coesa-MG), entre outros. A 
comunicação sempre foi desenvol-
vida, naquela época, por meio dos 
Correios; telefone, fax e, depois, inter-
net. Tínhamos um jornalzinho, feito no 
mimeógrafo a álcool, o Atualidades 
Avícolas, que teve como primeiro 
editor o jornalista Antônio Achiles 
Alves da Silva, seguido por Ivani 
Cunha. O jornal foi convertido, depois, 
na Revista da Avimig.
A Revista da Avimig, cujo editor era o 
Ivani Cunha, começou sendo impressa 
mensalmente, passando, depois, a ser 
bimestral. Foi reformulada, ganhou 
novos projetos gráfico e editorial, para 
se apresentar de forma moderna, com 
os mais variados temas de interesse da 
atualidade. Hoje, tem como editora a 
jornalista Maria Helena Dias.

Passamos a estar presentes nas redes 
sociais e em toda a imprensa, por 
meio de jornais diários, emissoras de 
rádio e de televisão, com notícias do 
agronegócio avícola, dos insumos e 
produtos veterinários, tributação, sani-
dade, mercado, desenvolvimento, entre 
outros. Recentemente, o site da Avimig 
foi reformulado, ganhando nova rou-
pagem e ferramentas inovadoras, que 
permitiram facilmente a navegação. 

Outros pontos importantes
O trabalho da Avimig sempre foi 
desenvolvido de forma integrada com 
os governos estadual, municipal e 
federal, bem como com as secretarias 
da Agricultura, Fazenda, Economia e 
Meio Ambiente, e entidades e órgãos 
como Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA),  Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg); 
Centrais de Abastecimento de Minas 
Gerais (CeasaMinas); Federação da 
Agricultura de Minas Gerais (Faemg); 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Minas Gerais (Ema-
ter); Empresa de Pesquisa Agropecuá-
ria de Minas Gerais (Epamig); Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA); Asso-
ciação dos Suinocultores de Minas 
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Gerais (Asemg); Associação Mineira 
de Supermercados (Amis); Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de 
Minas Gerais (CRMV-MG); Sociedade 
Mineira de Engenheiros Agrônomos 
(Smea); Escola de Veterinária da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(EV UFMG); Universidade Federal de 
Viçosa (UFV); Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU); Universidade 
Federal de Lavras (Ufla); Faculdade de 
Pará de Minas (Fapam); Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab); 
Companhia de Armazéns e Silos de 
Minas Gerais (Casemg); Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG); 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae); Movi-
mento das Donas de Casa e Consumi-
dores (MDC-MG); Fundação Apinco de 
Ciência e Tecnologia Avícolas (Facta), 
entre outros.
A Avimig é atuante na condução e 
acompanhamento da legislação: do 
licenciamento ambiental; do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR); registros de 
granjas; sanidades; projetos e insta-
lações avícolas; leis da tributação do 
ICMS para todas as fases de comercia-
lização de ovos e insumos, produção de 
aves vivas e abatidas, pintos de um dia 

e, também, na legislação de transporte 
de aves vivas, ocorrendo a mudança de 
Autorização de Trânsito Animal (ATA) 
para Guia de Trânsito Animal (GTA).
A entidade criou uma força tarefa, 
juntamente ao Mapa, para fiscalizar o 
teor de umidade e proteína do frango 
abatido em nível de abate e comércio 
e a qualidade interna de ovos. Sempre 
presente em todos os momentos, des-
de a legislação ambiental, medicina 
e segurança do trabalho, legislação 
sanitária e, ajudando na Lei IN 56, na 
composição do Coesa-MG. 
Foram grandes os trabalhos participati-
vos juntamente à UBA/União Brasileira 
de Avicultores (UBABEF) e, atualmen-
te, à Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA); Associação Brasileira 
dos Produtores de Pintos de Corte 
(Apinco), Instituto Ovos Brasil (IOB) e 
Facta.
A partir de 2010, com um novo esta-
tuto, foi alterada a direção da Avimig 
para um Conselho Diretor, constituído 
de cinco conselheiros e dois diretores 
executivos. Entre os cinco conse-
lheiros, foi eleito Antônio Carlos 
Vasconcelos Costa (Avivar), como 
presidente deste Conselho Diretor, que 
prevalece atualmente. Os outros repre-

sentantes do conselho são: Délcio 
José dos Santos (Granja Brasília); 
Aulus Sávio Correa Assumpção 
(Granja Xodó); Carlos Rivelli 
(Rivelli Alimentos) e Cláudio Faria 
(Pif Paf).
O trabalho da Avimig se mantém, 
acompanhando os ganhos tecnológi-
cos; as legislações sanitárias e fiscais; 
os protocolos do Covid-19; transpor-
tes e tudo que o agronegócio avícola 
necessita. Os eventos regionais; nacio-
nais; mercados interno e externo; pro-
dução de grãos; meio ambiente, com 
presença em todas as mídias, principal-
mente nos assuntos que podem afetar 
o agronegócio, como greves de trans-
portes e de fiscais, com impedimentos 
por agravos de clima nas estradas, 
entre outros. A Avimig sempre estará, 
cada vez mais, presente, em todos os 
segmentos do agronegócio avícola, 
que colocaram o Brasil em 1º lugar 
nas exportações mundiais de 
frango, entre outros produtos.”

Marília Martha Ferreira

Médica veterinária, diretora Executiva da Avimig 
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Muitos nomes assinam esta história

“O período em que tive a honra de dirigir a Avimig como seu presidente (1976-
1978) foi mágico em minha vida. Fiz grandes amizades, aprendi muito com meus 
pares e com todos os avicultores que tive o prazer de conviver. Cresci muito como 
empresário. O que mais marcou a minha gestão, juntamente com meus brilhantes 
diretores, foi a aquisição da sede própria da Avimig. Ótimos tempos, muitas lem-
branças, muita saudade. Nos seus quase 68 anos de vida, a Avimig se tornou uma 
das mais conceituadas associações de classe do Brasil, orientando seus associados 
avicultores nas melhores práticas para seus negócios e representando os mesmos 
junto a todas as instituições nacionais, sendo muito respeitada por todas elas.”

Dr. Júlio Muzzi
Ex-presidente da Avimig

“Tive a grande honra de acompanhar, e depois participar, da Avimig. Inicialmente, 
na condição de repórter do ‘Diário do Comércio’, no início dos anos 1970. Passei 
a ser incumbido da pauta de todos os temas relacionados aos segmentos avícolas, 
bem como aqueles que se referissem às políticas do setor e seus grandes eventos. 
Depois, como repórter e, em seguida, subeditor de ‘Economia’ do diário ‘Estado 
de Minas’, a cobertura do setor foi naturalmente intensificada, e, nesse período, 
era incumbido das pautas relacionadas não somente aos mercados de frangos e 
ovos, inclusive exportações desses produtos, como também às pesquisas. De algu-
ma forma, havia com frequência, no principal jornal do estado, alguma referência 
ao negócio avícola, que é bastante diversificado e dinâmico. Já na condição de 
primeiro editor efetivo da ‘Revista da Avimig’ (pois afastado do jornal), e sempre 
me reportando à diretora executiva, dra. Marília Martha Ferreira, tive a opor-
tunidade de me dedicar mais ao setor. Valorizo muito os anos como editor desta 
publicação, que sucedeu ao boletim ‘Atualidades Avícolas’, também criado (e edita-
do) pela dra. Marília Martha. Não bastasse a sua paixão pela medicina veterinária, 
ela é, também, uma apaixonada comunicadora.”

Ivani Cunha
Jornalista

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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“A Avimig faz parte da minha vida profissional e da minha vida pessoal de manei-
ra muito positiva. Tive o prazer de trabalhar nesta entidade durante 11 anos. Foram 
anos de muitos desafios, mas também de conquistas e, principalmente, de apren-
dizado. Acredito que o maior valor de uma instituição são as pessoas, pois elas 
representam o que realmente ela é, como ela funciona, qual a missão, seus valores, 
tudo que produz e deixa para seu setor e a sociedade. Meu trabalho na Avimig 
foi marcado por inúmeras viagens por Minas Gerais e pelo Brasil, visitando nossos 
associados, associando novas empresas, defendendo os interesses da classe avíco-
la, junto aos órgãos governamentais e mostrando a todos o valor e a importância 
de uma das principais associações do Brasil. Além do trabalho administrativo, rea-
lizamos muitos eventos, que vão ficar na história da avicultura mineira e do Brasil.”

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

“Acompanho e participo dos eventos da Avimig desde 1971, quando ajudei na 
organização do primeiro Jantar do Clube do Galo Mineiro, que virou tradição. 
A Avimig, durante todos estes anos, foi uma entidade muito ativa, promovendo 
eventos, como a Festa do Ovo, em Cambuquira; Festa do Frango, em Pará de 
Minas, e encontros, em Barbacena. Em 1979, a associação realizou, em Belo 
Horizonte, o VI Congresso Brasileiro de Avicultura, para o qual fui coordenador 
do setor de transporte e hospedagem dos congressistas, o que atingiu a marca 
de 1.000 pessoas. Além disso, a Avimig sempre teve grande participação nos 
congressos em outras cidades, levando grupos de avicultores para melhorarem 
seus conhecimentos e trazer novas tecnologias para nossos associados.  Em 
1998, a convite do então presidente da Avimig, Aulus Assumpção, e do 
diretor da entidade na época, Geraldo Magela, passei a atuar ativamen-
te na Diretoria da associação. Foram grandes desafios, mas fomos vencendo 
todos. Uma grande conquista foi a troca da sede da Av. Amazonas para a atual, 
na Rua Pitangui, na gestão de Tarcísio Amaral. Hoje, quero parabenizar o 
Conselho Administrativo pela dedicação, transparência e responsabilidade 
como é desenvolvido todo o trabalho em prol do crescimento da nossa avi-
cultura.  Convido a todos os avicultores, que não são associados, para que 
venham para a Avimig, pois essa é a sua casa.”

José Maria Salgado
Diretor executivo da Avimig

Arquivo pessoal

Daniel Holanda
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Os avicultores de Minas Gerais, pessoas físicas e jurídicas; produtores rurais; 
empresas do setor avícola; empresas  de abate e de comercialização de aves e 
ovos; todo o agronegócio avícola; entre produtores de ovos comerciais de mesa 
e ovos férteis; integrados; integrações; fornecedores de insumos; instalações de 
equipamentos; projetos de instalações de aves, de eventos e feiras avícolas (entre 
outras), dos mais simples ao mais sofisticado; o  corpo diretor e funcionários 
da Avimig têm dever de agradecimento ao senhor José Maria Salgado. Com 
seus cerca de 55 anos de dedicação, quase que exclusiva ao setor avícola, prin-
cipalmente à Avimig, ele se integra ao aconselhamento e acompanhamento de 
todas as ações da associação; colabora com o Sinpamig; o Funamig - agora o 
Fundesa -; é participativo na comunicação; eventos; sociais e técnicos; ações 
administrativas, financeiras, sociais e de extensão. José Maria quem leva a Avimig 
para confortar os associados no luto e nas perdas por fatalidades; leva bons 
fluidos para os ganhos de produtividade e para os festejos sociais; leva novas 
tecnologias; novidades; construções; equipamentos e notícias sempre boas. Ele 
é o mais conhecido pelos participantes do agronegócio avícola de Minas e de 
várias regiões brasileiras. Firme em suas ações, generoso para quem procura sua 
ajuda. Todo o setor ligado ao associativismo, principalmente à Avimig, tem uma 
dívida impagável com ‘seu Zé’, a mola mestre do associativismo avícola.”  

Marília Martha Ferreira
Diretora Executiva da Avimig

“Participo das atividades da Avimig desde 1976, quando me mudei para Belo 
Horizonte. A participação é bastante diversificada, como extensionista, pesquisa-
dor, consultor, diretor e presidente do Conselho (hoje, Câmara) Técnico-Científica e 
Ambiental. Respondo pela coluna “Meio Ambiente”, da Revista da Avimig, que 
está na Edição nº 167. Nestes 46 anos, presenciei e participei de muitos trabalhos 
da Avimig, registrando que a nossa associação tornou-se, dentre outros, referên-
cia nacional, inclusive, em meio ambiente e gestão ambiental – onde se encaixa 
o Licenciamento Ambiental, com significativos reflexos em todo o Brasil e em 
alguns países da América do Sul. Finalmente, permito-me afirmar que a vivência 
na Avimig contribuiu, sobremaneira, para meu crescimento pessoal e profissional 
– pois, trabalho com avicultura, desde a metade da década de 60.
Sou muito grato à Avimig!”

Emílio Mouchrek
Engenheiro agrônomo, mestre em Zootecnia; presidente da Câmara 
Técnico-Científica e Ambiental da Avimig

CAPA 

Daniel Holanda

Daniel Holanda
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“Comecei a me interessar pela avicultura na década de 60, por necessidade de pro-
duzir galetos para a nossa churrascaria, em Barbacena. Pesquisei como iniciar esta 
produção e tive a sorte de conhecer o dr. Haroldo Vieira de Vasconcellos, que 
já era o ‘Papa’ da avicultura no Brasil. Através dele, fui introduzida no novo mister e, 
dali a pouco, eu estava produzindo galetos para a nossa churrascaria. Com a sobra, 
iniciei a venda de frangos de corte. Produzi muito! E como comercializar aqueles 
frangos, que cresciam como ‘pipoca na panela’? Na época, ninguém gostava de 
comer frango de granja, mas, sim, frango caipira, que não tinha a mínima condição 
de suprir o mercado. Só que, naquela época, não existia a Avimig, e ficava eu, o 
tempo todo, pedindo socorro ao dr. Haroldo.  Um embrião da associação já existia, 
mas não trazia nenhum beneficio ainda. Naquele momento, após um encontro em 
Cambuquira, teve uma rebelião dos avicultores presentes, que tomaram de assalto 
a direção da Avimig. E como este fato foi importante! Foi criada uma estrutura, 
que até sede própria foi adquirida, e nós, avicultores, nos sentimos amparados. Nas 
reuniões semanais, se discutia preço de frango, havia a troca de informações e con-
távamos com a Diretoria, que fazia convênios para a compra do milho, informações 
técnicas, palestras e congressos. Começamos a nos considerar avicultores de ver-
dade. É difícil citar nomes dos técnicos que fizeram a Avimig ser hoje essa potência 
de que muito nos orgulhamos. Cito aqui a dra. Marília Martha Ferreira, que é 
quem carrega a Avimig, desde sempre. E eu, testemunha de tudo, posso afirmar 
que, sem a criação da Avimig, a avicultura em Minas Gerais nunca teria florescido 
como floresceu.”

Rhamanita Vera de Figueiredo Xavier
Avicultora em Barbacena (MG) •

“A Avimig está no meu coração! Sou parceiro há mais ou menos 50 anos. 
Sempre estive ao lado da avicultura mineira, trabalhando junto ao estado e gover-
no federal, com a ajuda da dra. Marília Martha Ferreira, que foi cedida pela 
Emater para alavancar a associação com sua experiência como médica veterinária 
e conhecimentos na área do governo de Minas. Sou testemunha do sucesso da 
Avimig - associação sólida, respeitada em todo o território nacional -, pois sempre 
fiz parte do Conselho da entidade e acompanhava tudo. Agradeço a toda a dire-
toria, colaboradores e, em especial, a dra. Marília Martha, que muito ajudou no 
sucesso da associação. A Avimig é nota 10! Parabéns ao presidente do Conselho 
Diretor, Antônio Carlos Vasconcelos Costa, conselheiros e colaboradores.” 

Antônio de Melo Silva (Betruca)
Ex-conselheiro da Avimig

CAPA

Álbum de família

Sérgio Amzalak
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AGROGERAIS

PROTEÍNAS
DO BRASIL

SAFRA DE GRÃOS

PRODUÇÃO DE MILHO

QUEDA NA IMPORTAÇÃO

O governo federal prometeu atender ao pedido do 
ProBrasil - Proteínas do Brasil -, que solicitou 
a criação de Grupos de Trabalho para aperfeiçoar a 
logística de atendimento às necessidades de cresci-
mento das cadeias agroindustriais, em especial dos 
setores de proteínas, e aprimorar a competitividade 
nos portos. O pedido foi feito, recentemente, por meio 
de videoconferência, ao ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, e ao secretário nacional 
de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. 
Participaram da conferência representantes das asso-
ciações que formam o ProBrasil: Abiec, Abinpet, 
Abipesca, ABPA, Abra, Abrafrigo, Sindirações 
e Ubrabio. Além de se comprometer em formar os 
grupos ao lado do ProBrasil, o ministro disse que será 
publicada portaria oficialmente para operacionalizar 
os trabalhos. •

Fonte: ProBrasil

A Conab prevê produção total de 115,6 milhões de tonela-
das de milho, para a safra 2021/22, aumento esperado de 
32,7%, em relação à safra anterior. Apesar desse aumento 
na produção total, o relatório da Conab destaca forte queda 
de 20,4% da produtividade na região Sul, durante a primei-
ra safra, o que causou redução de até 15,8% da produção 
naquela região. Um severo deficit hídrico causou ausência de 
chuvas ao Sul do país ao fim de 2021 e início de 2022. Por 
outro lado, a Conab projeta aumento de 36,3% da produti-
vidade ao longo da segunda safra, o que permitirá produção 
de 88,5 milhões de toneladas do milho no segundo ciclo. •

Fonte: Conab

Os números da Conab mostram que 77,2 milhões de tone-
ladas de milho da safra 2021/22 deverão ser consumidas ao 
longo de 2022, ou seja, um aumento de 6,8%, comparativa-
mente à safra anterior. A companhia projeta menor volume 
de importação total para o período, ou seja, internalização 
de 1,7 milhão de toneladas do grão ao fim da safra 2021/22, 
contra 3 milhões da safra 2020/21. Essa redução é esperada 
e justificada pela maior disponibilidade do cereal produzi-
do nacionalmente na safra em curso. Para as exportações, 
a demanda externa pelo milho brasileiro produzido na safra 
2021/22, a Conab estima que 37 milhões de toneladas sai-
rão do país via portos. Acredita-se que o aumento da produ-
ção brasileira e a demanda internacional aquecida deverão 
promover elevação de 77,8% das exportações do grão em 
2022.•

Fonte: Conab

A Compania Nacional de Abastecimento 
(Conab) informou que a produção de grãos no 
país poderá atingir um volume de 269,3 milhões de 
toneladas, isto é, 5,4% ou 13,8 milhões de tone-
ladas superior à obtida na safra de 2020/21. O 7° 
Levantamento da Safra de Grãos 2021/22 aponta 
que a área plantada é estimada em 72,9 milhões de 
hectares, ou seja, crescimento de 4,4% se comparada 
à safra passada. Os maiores incrementos de área são 
observados na soja, com 4,1% ou 1,6 milhão de hec-
tares e, no milho, 6,5% ou 1,3 milhão de hectares. •
Fonte: Conab

Divulgação ProBrasil

Divulgação Mapa

pixabay.com
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AGROGERAIS

EXPANSÃO DA SOJA

SUSTENTABILIDADE
SICREDI 

O relatório sobre produção anual de oleaginosas 
do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) aponta que os produtores brasilei-
ros vão expandir a área plantada de soja para atin-
gir 42,5 milhões de hectares (ha) na safra 2022/23, 
acima dos estimados 40,7 milhões de hectares plan-
tados pelos agricultores na safra 2021/22. A soja é 
cultivada em 19 dos 26 estados brasileiros, além do 
Distrito Federal. O posto brasileiro prevê que a área 
plantada aumente apenas 0,5% ano a ano, abaixo 
do crescimento anual de 3,8% da área do ano pas-
sado.•

Fonte: Avicultura Industrial

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, divulgou 
o seu Relatório de Sustentabilidade 2021. A publicação 
apresenta as principais ações e resultados obtidos ao lon-
go do ano com base nos aspectos de ESG (ambientais, 
sociais e de governança, na sigla em inglês). As iniciati-
vas reforçam a política de sustentabilidade da instituição 
e o compromisso com o Pacto Global e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em sinergia com o propósito de construir, 
juntamente com mais de 100 cooperativas, uma socieda-
de mais próspera. “O nosso Relatório de Sustentabilidade 

Flickr

Divulgação Sicredi

2021 evidencia a atuação em prol da agenda ESG e traz 
um senso de continuidade em mostrar como o mode-
lo de negócio das cooperativas se configura como um 
impulsionador para o desenvolvimento das comunida-
des, por meio de iniciativas que facilitam a inclusão das 
pessoas e auxiliam na recuperação da economia local”, 
afirmou o presidente do Conselho de Administração da 
SicrediPar, Fernando Dall’Agnese. 
Acesse o relatório: www.sicredi.com.br/site/sobre-nos/
sustentabilidade/•
Fonte: Sicredi
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DEFESA SANITÁRIA

AVICULTURA JÁ TEM QUASE
R$ 5 MILHÕES NO FUNDESA

Com cerca de R$ 16 milhões 
arrecadados, o Fundo de 
Desenvolvimento de Defesa 

Sanitária Animal (Fundesa-MG) 
fechou o mês de abril com o montante 
de R$ 4,8 milhões para a parte Aves, 
após encerrar 2021 com cerca de R$ 3 
milhões. Os recursos para Suínos fica-
ram em R$ 1,5 milhão e para a parte 
Bovinos, R$ 9,2 milhões. Os números, 
considerados expressivos, foram pas-
sados pelo superintendente técnico 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Minas Gerais (Faemg), 
Altino Rodrigues Neto.
Segundo ele, a maior preocupação, 
no momento, é com a contratação 
do seguro sanitário, para que o fundo 
possa suportar as possíveis emergên-
cias de indenização aos produtores, 
especialmente no caso de influenza 

aviária, tendo mais recursos para esses 
episódios sanitários. 
O Fundesa, fundo privado e importan-
te ferramenta para garantir a sanidade 
dos rebanhos, com capacidade de con-
trolar possíveis epidemias no estado, 
atende a uma exigência do Ministério 
da Agricultura. De acordo com Altino 
Neto, apenas três estados ainda não 
providenciaram a criação do Fundesa: 
Bahia, São Paulo e Sergipe. Ele reve-
lou, ainda, que, em novembro, have-
rá a primeira retirada de recursos do 
fundo, desde que foi criado, há pouco 
mais de três anos, para que seja feita 
a vacinação contra a febre aftosa em 
Minas Gerais.

Mais adesão
Mesmo que a adesão dos avicultores 
ao Fundesa seja bastante satisfatória, 

cerca de 80%, é necessário alertar ao 
produtor, que ainda não aderiu, sobre 
a importância de contribuir e participar 
do Fundesa, para maior segurança de 
atividade. Atualmente, o fundo tem se 
dedicado mais na convocação para 
adesão dos produtores das áreas de 
bovinos de corte e suínos, para as 
quais é preciso ampliar a arrecadação. 
Vale destacar que, em relação à avi-
cultura, algumas alterações já estão 
sendo estudadas. A avicultura de 
postura arrecada, atualmente, apenas 
pelo Guia de Trânsito Animal (GTA) das 
pintainhas de alojamento, mas o valor 
não representa a necessidade do setor. 
O objetivo é que seja alinhada nova 
forma de contribuição, com o setor 
tendo participação na arrecadação 
para que possa participar do seguro 
sanitário.•

SALDO CONTA + APLICAÇÃO POR MÊS
FUNDESA CONTAS

SALDO DO MÊS

SUÍNOS - BANCO DO BRASIL 6937-X R$ 1.549.186,94

R$ 4.884.460,85

R$ 9.259.425,44

R$ 15.693.073,23

AVES - BANCO DO BRASIL 6942-6

BOVINOS - BANCO DO BRASIL 6943-4

ABRIL

Flickr

FUNDESA
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COLUNA DO ASSOCIADO

RAFAEL
JÚNIOR “
“

| Rafael Júnior
Ovos Capivari .

Em todas as ações políticas, problemas 
nos âmbitos estadual e federal, só con-
seguimos solucionar porque não estáva-
mos sozinhos. A Avimig sempre esteve 
conosco. Recentemente, precisamos de 
ajuda e a entidade, por meio do presi-
dente do Conselho Diretor, Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa, e a parte 
técnica, com o Dr. Emílio Mouchrek, 
nos auxiliou. Fomos muito bem asses-
sorados. Se não tivéssemos o apoio da 
Avimig, teríamos tomado providências 
erradas. Fomos muito bem orientados 
para as nossas necessidades do momen-
to. É notório o tanto que a Avimig tem 
crescido e melhorado a cada ano. O 
evento Avicultor 2022 é uma demons-
tração disso, da grandiosidade da enti-
dade, pois é considerado um dos maio-
res acontecimentos da avicultura no 
Brasil. Ser associado só traz benefícios 
ao produtor. Por isso, estamos juntos 
com a associação há mais de 15 anos. 
O apoio da Avimig é fundamental para 
que possamos desenvolver nossa ativi-
dade com tranquilidade e segurança. •

Divulgação Ovos Capivari
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Gustavo Ribeiro Fonseca
• Médico Veterinário

CRMV-MG 17.145
• Assessor Administrativo da Avimig

COMO FUNCIONA O 
SISTEMA BPMS PARA 
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO
DE GRANJA AVÍCOLA 
COMERCIAL?

Em abril, foi apresentado 
pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) o novo 

sistema BPMS (Business Process 
Management System), programa utili-
zado para solicitar o registro de granja 
avícola comercial junto ao órgão. O sis-
tema busca trazer maior agilidade aos 
processos de solicitação e agendamen-
to de vistorias, sem a necessidade do 
produtor se deslocar até o escritório do 
IMA, para realizar a entrega dos docu-
mentos. Além de facilitar a solicitação 
de registro de granja avícola comercial, 
o programa facilita os serviços de regis-
tro de estabelecimento comercial de 
agrotóxicos e a certificação de produtos. 
O programa, que já se encontra em 
execução, pode ser acessado por meio 
do site www.imadigital.mg.gov.br. O 
acesso do produtor à plataforma se dá 
pela mesma senha utilizada para aces-
sar os sistemas do governo, através do 

site gov.br. Após o acesso ao sistema 
BPMS, o produtor poderá utilizar o pro-
grama para solicitar o registro de gran-
ja avícola comercial, como, também, 
pedir a certificação do frango e do 
ovo caipiras, lembrando que, para ser 
certificado como frango ou ovo caipira, 
a propriedade já deve estar registrada 
no IMA. 
Por estar usando as informações dos 
serviços “gov.br”, ao solicitar um regis-
tro de granja avícola, os dados pessoais 
do requerente já serão preenchidos. 
Dessa maneira, se faz necessário que 
a solicitação de registro seja realizada 
pelo produtor titular da exploração e, 
não mais, pelo médico veterinário res-
ponsável técnico da granja. 
Após o preenchimento de algumas 
informações pessoais, o produtor irá 
selecionar qual a classificação da 
granja que está requerendo o registro, 
sendo elas: 

• Estabelecimento comercial de corte;
• Estabelecimento comercial de pos-
tura;
• Estabelecimento comercial de postu-
ra-recria;
• Estabelecimento comercial de outras 
aves;
• Estabelecimento comercial de outras 
aves-recria;
• Estabelecimento comercial de aves 
ornamentais;
• Estabelecimento de ensino e pesqui-
sa.
Os registros de granjas de reprodução 
não são feitos pelo programa BPMS, 
uma vez que são propriedades registra-
das pelo Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Após a escolha da classificação da 
propriedade que se deseja registrar, 
será preciso preencher as informações 
sobre a mesma, como o nome da pro-
priedade; número de núcleos e gal-
pões; integradora/cooperadora (caso 
seja integrada/cooperada); município 
de localização e o código de cadastro, 
fornecido pelo IMA, no momento do 
cadastro da propriedade. 
Chegamos, então, nas informações 
complementares sobre a proprieda-

Adobe Stock
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de. É nesse campo que o produtor irá 
preencher sobre o distanciamento da 
propriedade em questão, em relação 
às propriedades vizinhas. A proprie-
dade deverá estar de acordo com os 
distanciamentos exigidos pelas legisla-
ções estadual e federal. Em seguida, o 
produtor irá preencher as informações 
referentes à capacidade de alojamento 
da granja e destino do produto comer-
cializado. Após o preenchimento, o 
sistema irá exibir qual será a norma-
tiva que aquela produção se enquadra 

(Instrução Normativa 56 ou Portaria 
1984). No passo seguinte, o progra-
ma irá pedir que o produtor anexe os 
documentos solicitados para o registro 
da granja, não sendo mais preciso que 
o produtor se desloque até o escritório 
local do IMA, para fazer a entrega dos 
mesmos.
Por fim, após a inserção de todos os 
documentos solicitados, os mesmos 
serão analisados pelo fiscal do IMA. 
Estando com alguma pendência, os 
documentos voltam para o produtor 

buscar a adequação, mas, estando em 
conformidade, é realizado o agenda-
mento da vistoria pelo fiscal. O produ-
tor deverá ficar atento, pois precisará 
confirmar a vistoria um dia útil antes 
da data agendada, por meio do pro-
grama BPMS. 
O novo formato de solicitação de regis-
tro avícola irá trazer maior agilidade 
no trâmite de informação, propiciando 
brevidade na realização das vistorias e 
maior controle das informações gera-
das.•
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FAPAM E AVIMIG:
PARCERIA DE SUCESSO

São quase 68 anos de atuação no 
mercado avícola de Minas Gerais! 
Com o objetivo de representar 

e fortalecer o segmento, a Avimig 
trabalha como representante dos avi-
cultores e de empresas deste setor do 
agronegócio. Assertivamente, a Avimig 
atua com ações em favor dos associa-
dos e com estratégias alinhadas aos 
objetivos da categoria.
Uma, dentre as atividades que mais 
colaboram para o desenvolvimento do 
setor pecuário mineiro, é a avicultu-
ra, que se estabeleceu na metade do 

século XX, em quase todas as regiões 
do estado, com a finalidade de produ-
zir comercialmente carne e ovos para 
abastecer as populações locais e regio-
nais. Diante da importância econômica 
que a atividade representa, a Avimig 
desenvolve um trabalho significativo 
para o setor avícola mineiro.
A Faculdade de Pará de Minas 
(Fapam), entendendo a importância 
desta atividade na região, desenvolveu 
curso de pós-graduação, que oferece 
especialização aos profissionais que 
trabalham ou que pretendem atuar 

nessa área tão significante para o 
desenvolvimento do agronegócio. 
Para fortalecer o trabalho e oferecer 
ainda mais benefícios aos colabo-
radores e associados da Avimig, a 
Fapam fortalece a parceria, oferecendo 
condições especiais para que, aque-
les que se interessem por esse ramo, 
possam se beneficiar com desconto e 
compartilhar todo aprendizado que a 
Pós-Graduação em Produção Avícola 
apresenta. •

Sérgio Amzalak
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A Classificadora SmartLine da Marel proporciona 
maior precisão, rendimento e confiabilidade na 
pesagem, em comparação a outros sistemas 
do mercado. Com tecnologia comprovada  
mundialmente, garante sobrepeso mínimo e cria 
lotes de forma a obter o maior aproveitamento da 
matéria-prima. 

A combinação de velocidade e pesagem precisa 
torna o atendimento de pedidos muito mais fácil e 
lucrativo.

Agora fabricada no Brasil, com prazos de 
entrega menores e mais flexíveis e com opção de 
financiamento via BNDES Finame.

marel.com/ClassificadoraSmartLine

Mínimo sobrepeso 
Máxima produtividade

Classificadora SmartLine 

Habilitado para BNDES Finame 
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IOB PARABENIZA A AVIMIG

PELOS QUASE 68 ANOS DE FUNDAÇÃO

OVOS | ARTIGO IOB

O Instituto Ovos Brasil (IOB) 
parabeniza a Avimig, por seu 
caminhar rumo aos 68 anos! 

Uma importante parceira no incen-
tivo ao consumo de ovos no estado 
de Minas Gerais, com ativa atuação 
na valorização e no fortalecimento da 
produção avícola mineira.
Os números só apontam a impor-
tância que o trabalho da Avimig tem 
resultado em Minas Gerais. Segundo 
dados do Relatório Anual de 2021, da 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), o estado foi o segun-
do com mais exportações de ovos no 
ano passado, representando 19,51% 
das movimentações. Além disso, Minas 
Gerais assumiu a segunda colocação 
no ranking de alojamento de pintai-
nhas, representando 10,54% da divi-
são nacional. 
O presidente do Instituto Ovos Brasil, 
Edival Veras, parabeniza a Avimig, 
por meio de seu presidente Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa, e enfa-
tiza a importância da parceria que as 
duas entidades mantêm, desde de 
2007. 
“É muito importante o trabalho que 
vem sendo realizado pelas entidades 
estaduais em conjunto com o Instituto 
Ovos Brasil. A Avimig é uma organi-
zação muito responsável e que busca 
os entendimentos com os produtores 
de ovos, sempre apoiando as deman-
das dos mesmos. Minas Gerais é o 
segundo estado com maior produção 
de ovos no Brasil e tem uma participa-

ção efetiva dos produtores na Avimig e 
no Instituto Ovos Brasil. Isso fortalece 
o associativismo e, com essa união, 
encontramos as melhores soluções 
para o produtor de ovos no Brasil”, 
disse Edival Veras.
A Avimig tem se destacado não só em 
temáticas importantes para o setor 
de produção de ovos, mas, também, 
fazendo parte das demandas do IOB 
como: sanidade, biosseguridade, tribu-
tação, financiamentos, fundo de emer-
gência sanitária e meio ambiente.
Edival Veras ressaltou que o esforço 
para trabalhar essas temáticas dentro 
de Minas Gerais, se une às iniciativas 
que o IOB promove em todo o país. 
“Desde 2007, quando o Instituto Ovos 
Brasil foi criado, o Brasil tinha um con-
sumo per capita de 120 de ovos. Com 
o avanço dos anos, esse consumo foi 
crescendo com o apoio de entidades, 

como a Avimig, que mostram os benefí-
cios que esse alimento pode proporcio-
nar ao ser humano, o que representa a 
marca do consumo de ovos per capita 
de 252, alcançada em 2021, número 
acima da média mundial”, contou o 
presidente do Instituto Ovos Brasil. 

União e incentivo 
Presença constante na promoção de 
iniciativas do IOB, que estimulam o 
consumo de ovos em todo o país, a 
Avimig também desempenha tradi-
cionalmente um papel importante na 
valorização do ovo enquanto alimento.
Um exemplo deste trabalho aconteceu 
em 2021, com a entidade participando 
ativamente das comemorações do mês 
do Ovo, em outubro, por meio de diver-
sas ações em suas redes sociais. Neste 
ano, a valorização continua com a 
realização do evento Avicultor 2022, 

| Edival Veras.

Divulgação IOB
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em junho, com a presença do IOB.   
Edival Veras reitera a importância 
destas iniciativas e das parceiras que 
estimulam o consumo de ovos junto 
ao público em geral. “O consumo de 
ovos beneficia a todos os consumido-
res, pois é um alimento completo, com-
parado ao leite materno, que oferece 
uma nutrição adequada e essencial. 
Todo esse trabalho recebe acompa-
nhamento e a Avimig tem papel fun-
damental na divulgação destes benefí-
cios em todo o estado de Minas Gerais, 
que é um grande mercado consumidor 
e produtor”, encerrou o presidente do 
Instituto Ovos Brasil. 
Parabéns, Avimig, pelos quase 68 
anos de atuação na avicultura 
mineira!

| Alunos do Curso 
de Nutrição.

Divulgação IOB

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:

Curso de Nutrição
Os estudantes do curso técnico em Nutrição, de uma unidade do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em São Paulo, tiveram, 
recentemente, a oportunidade de conhecer mais sobre a versatilidade e os bene-
fícios do ovo para a saúde, por meio de aula ministrada pela nutricionista do 
Instituto Ovos Brasil (IOB), Lúcia Endriukaite. A turma de 17 estudantes, 
do módulo de alimentos de origem animal, participou da apresentação que pos-
sibilitou que sanar dúvidas sobre o tema. De acordo com a profissional do IOB, 
a aula, que teve a coordenação do professor Paulo Ricardo Prati, foi muito 
proveitosa e os estudantes participaram com diversas perguntas. •
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UMOS 25 + FMB11
A SAÚDE INTESTINAL DE FRANGOS DE CORTE TRATADOS COM UNIWALL® 
MOS 25 E FLORAMAX B11® DESAFIADOS COM Salmonella Heidelberg

As doenças entéricas assumem 
considerável importância para 
o setor avícola, devido aos seus 

efeitos negativos, os quais se repercu-
tem na redução da produtividade, no 
aumento de mortalidade e nos riscos 
para segurança alimentar (PATTERSON 
e BURKHOLDER, 2003). 
A Salmonella spp., especialmente os 
sorovares não tifoides, são patóge-
nos bem conhecidos, mas que podem 
infectar as aves silenciosamente, como 
membros transitórios da população 
microbiana intestinal, sem causar 
doenças ou efeitos sobre o desempe-
nho zootécnico das aves. Esta infecção 
assintomática pode aumentar a proba-
bilidade de transmissão para humanos 
por meio de alimentos contaminados. 
Dentre os sorovares de Salmonella, o 
sorovar Heidelberg é um dos mais pre-
valentes em pacientes com salmonelo-
se na América do Norte, provocando 
infecções mais invasivas que outras 
Salmonelas não tifoides. Para preven-
ção da colonização de Salmonella spp. 
em animais e transmissão por meio 
da cadeia alimentar, ácidos orgânicos 
e probióticos estão sendo fornecidos 
para as aves no alimento e na água 
de bebida (HOFFMANN et al., 2014; 
SANTIN et al., 2017). 

OBJETIVO GERAL DO ESTUDO
Avaliar a ação do Uniwall® MOS 25, 
e do Uniwall® MOS 25, associado ao 
FloraMax B11®, em aves desfiadas 

com Salmonella Heidelberg. 
Frangos de corte machos (144 animais) 
com um dia de idade foram alojados 
em gaiolas experimentais, no infectório 
do Laboratório de Medicina Aviária, da 
Universidade Estadual de Londrina 
– UEL. Os animais receberam água 
e alimento ad libitum e aquecimento 
conforme a exigência fisiológica. 
Esses foram divididos em quatro gru-
pos e receberam o delineamento de 
acordo com o tratamento (Tabela 1).
A inclusão do Uniwall® MOS 25  foi no 
grupo T3 [1,5 kg/ton.] e no grupo T4 
[1,0 kg/ton.], desde o alojamento das 

| Tabela 1. Delineamento dos tratamentos de produtos com seu respectivo desafio de Salmonella 
Heidelberg.

| Tabela 2. Log UFC/ml um e dois dias após desafio por Salmonella Heidelberg. Médias seguidas 
pela letra minúscula na linha não diferem estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05).

aves. Para o grupo T4 foi administrada, 
via gavagem, uma dose/dia (1ml/ave) 
de FloraMax B11® (6g/1000 aves), do 
quinto ao décimo dia de vida.
As aves foram desafiadas no 10° dia 
de vida com Salmonella Heidelberg 
(105 UFC/mL), este isolado oriundo 
de aves. No 12° dia, nove aves foram 
sacrificadas por grupo, para a colheita 
dos cecos, recuperação e quantificação 
bacteriana para a determinação da 
UFC/mL.
Na Tabela 2, estão apresentados os 
dados referentes a recuperação bacte-
riana. Pode-se observar que 1 dia após 
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| Figura 1.

| Gráfico 1. Log UFC/ml dois dias após desafio por Salmonella Heidelberg.

o desafio, as médias de recuperação 
bacteriana não diferiram significativa-
mente (p<0,05) do controle positivo 
(T2).  Todavia, dois dias após o desa-
fio, os grupos T3 e T4 apresentaram 
redução no Log de UFC/mL diferindo 
significativamente do controle positi-
vo (T2). Indicando que a utilização de 
Uniwall® MOS 25 - 1,5 kg/ton (T3) e 
Uniwall® MOS 25 - 1,0 kg/ton associa-
do ao FloraMax B11® (T4) permitiram 
uma redução no Log de UFC/mL de 
Salmonella Heidelberg no ceco das 
aves desafiadas, assim como está resu-
mido no Gráfico 1.
A utilização de Uniwall® MOS 25 [1,5 
kg/ton] e Uniwall MOS 25 [1,0 kg/ton] 
associado ao FloraMax B11® (6g/1000 
aves) permitiram uma redução na recu-
peração de Salmonella Heidelberg (Log 
de UFC/mL) no ceco das aves desafia-
das, dois dias após desafio. 
O Uniwall® MOS 25 é constituído por 

ácidos orgânicos e parede celular de 
levedura, porém, apresenta um carrier 
mineral, que além de atuar como uma 
proteção dos seus constituintes da 
fórmula dentro do sistema gastroin-
testinal, atua como uma plataforma de 
multiplicação e transporte de bactérias 
acidófilas, entre as principais bactérias 
estão os Lactobacillus sp. (Figura 1.) •

Dep. Técnico Vetanco
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Divulgação Ventanco
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DESTAQUE

LIVRO COM HISTÓRIAS DA AVICULTURA 

BRASILEIRA  REÚNE EMPRESAS MINEIRAS

Avivar; Granja Brasília e 
Rivelli Alimentos, empresas 
com sede em Minas Gerais e 

associadas Avimig, estão entre as 26 
principais empresas avícolas brasileiras, 
que tiveram suas histórias contadas 
no livro “Histórias de Sucesso”, lan-
çado, em abril, pela Cobb-Vantress, 
empresa líder global de genética aví-
cola. A publicação também conta a tra-
jetória da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), entidade 
fundada em 2014.
“São histórias incríveis, vitoriosas, de 
resiliência, coragem e determinação. 

Neste livro temos histórias de luta, 
trabalho e muito amor pela nossa 
atividade”, disse o médico veteriná-
rio e diretor Associado de Marketing 
da Cobb-Vantress na América do Sul, 
Cassiano Bevilaqua, destacando 
que “essas trajetórias se entrelaçam 
com a história da avicultura no Brasil. 
Este livro conta casos dos últimos 67 
anos”, destacou o executivo.
O diretor Associado de Vendas da 
Cobb-Vantress no Brasil, Oscar 
Toneto, ressalta a expectativa é que 
este livro possa contribuir, de alguma 
maneira, com a jornada de cada um. 

“Que ele traga aprendizados impor-
tantes para ajudar na tomada de deci-
sões”, pontuou ao anunciar edições 
futuras. “Nem todos conseguiram par-
ticipar desta primeira edição. Por isso, 
é importante destacar que estamos 
preparando edições futuras para poder 
contemplar todas as histórias”.
O Conselho Diretor da Avimig e o 
Sinpamig parabenizam todas as 
empresas, mas especialmente as 
mineiras, por terem suas importantes 
histórias resgatadas e registradas na 
publicação. •

Divulgação Cobb Vantress
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BONS NÚMEROS PARA AS
EXPORTAÇÕES DE FRANGO EM 2022

O Brasil terá boas oportunidades 
para a exportação da carne de 
frango, em 2022. Adversidades 

em outros mercados abriram as portas 
para negócios brasileiros. De acordo 
com o relatório do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos, 
divulgado pelo adido do USDA, em 
Brasília, as exportações brasileiras 
de carne de frango devem somar 
4,6 milhões de toneladas, em 2022, 
aumento de 9% ante a estimativa para 
2021, de 4,225 milhões de toneladas.
O surto de peste suína africana na 
China, em 2018; surtos recentes de 
influenza aviária na Europa, Oriente 
Médio, África, Ásia e América do Norte 
e o conflito na Ucrânia resultaram em 
escassez de proteína animal em vários 

mercados. De acordo com o adido, o 
Brasil não foi diretamente afetado por 
essas crises, o que ampliou a demanda 
e oportunidades para as carnes brasi-
leiras. Ele disse, ainda, que o câmbio 
favorável aumentou a vantagem do 
Brasil na exportação de commodities.
Quanto à produção, o USDA prevê 
aumento de 2%, em 2022, para um 
recorde de 14,85 milhões de tone-
ladas. A projeção é baseada na forte 
demanda externa, apesar da expectati-
va de redução do consumo doméstico. 
"O mercado brasileiro acredita que, em 
2022, os produtores do país continua-
rão se beneficiando da demanda glo-
bal robusta, que foi reforçada por uma 
diminuição da oferta global", afirmou 
o adido do USDA.

A ESTIMATIVA É 

QUE O CONSU-

MO DOMÉSTICO 

DIMINUIRÁ LEVE-

MENTE, EM 2022, 

PARA 10,255 

MILHÕES DE 

TONELADAS

A estimativa é que o consumo domésti-
co diminuirá levemente, em 2022, para 
10,255 milhões de toneladas. “Essa 
pequena redução deverá refletir em 
menor oferta doméstica, por causa do 
aumento das exportações. Além disso, 
os consumidores brasileiros reduziram 
suas compras por causa das condições 
econômicas desfavoráveis”, disse ele.• 
Fonte: Avicultura Industrial

EXPORTAÇÃO
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SANTA MARIA DE JETIBÁ (ES) SE DESTACA 
COMO AVICULTURA LÍDER NO PAÍS

Primeiro no ranking nacional de 
produção de ovos - desde que os 
dados do Censo do Agropecuário 

do IBGE de 2017 foram divulgados -, o 
município de Santa Maria de Jetibá, na 
serra capixaba, foi destaque em repor-
tagem no Globo Rural (TV Globo), do 
dia 8 de maio, com extensa reportagem 
sobre a produção de ovos da região.
O nome da reportagem “Do ovo ao 
esterco: conheça a produção da capi-
tal do ovo no Brasil’, mostrou como 
os produtores de hortaliças – também 
forte segmento no município – e a 
agricultura – como o café, uma das 
importantes culturas a destacar o 
Espírito Santo há algumas décadas – 
se fortalecem com o adubo orgânico 
produzido a partir do esterco das aves 

de postura. A reportagem mostrou as 
dificuldades enfrentadas pelos avicul-
tores em relação aos altos preços de 
insumos, além da crise geral no país, 
que tem levado dificuldades aos pro-
dutores para manter sua produção, 
citando, ainda, algumas granjas que 
deixaram de atuar no mercado por 
conta da crise na avicultura.
A produção de ovos de Santa Maria de 
Jetibá começou há cerca de 60 anos, 
com Erasmo Berger, que levou do 
Rio de Janeiro, onde estudou, 550 pin-
tainhas em um caminhão. A ideia era 
utilizar o esterco das aves como adubo 
para a agricultura. E da ideia inicial, 
que ganhou outros adeptos, nasceu 
uma produtiva atividade no município, 
que hoje chega ao topo do ranking de 

produção de ovos do país, com cerca 
de 16 milhões de aves poedeiras. A 
produção de ovos, de 120 granjas, gera 
9.000 empregos diretos no município. 
Outro ponto importante da reporta-
gem, destacado por agricultores, é o 
esterco das galinhas que compram das 
granjas e empresas especializadas em 
tratar o adubo, que chega a eles já tra-
tado e pronto para o uso na forte agri-
cultura local, principalmente hortaliças, 
gengibre e café. •

Assista a reportagem: GLOBO 
RURAL_GLOBO PLAY 
Fonte: A Hora do Ovo, com informações e 

imagens do Globo Rural (TV Globo)

Fotos: Reprodução Globo Rural
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OVOS CAPIVARI AMPLIA INSTALAÇÕES
E BUSCA NOVOS MERCADOS

A produção brasileira de ovos 
vem batendo recordes históri-
cos de crescimento nos últimos 

anos, com a demanda do consumidor 
cada vez mais alta. Com o mercado 
tão promissor, muitos empreendedores 
não têm poupado recursos na moder-
nização e ampliação de suas unidades 
de produção.
É o caso dos irmãos Roney Bessas 
do Couto e Rafael Júnior, que, des-
de 2018, já investiram valores supe-
riores a R$ 10 milhões na ampliação 
e modernização de suas unidades 
avícolas, localizadas em Santo Antônio 
do Monte, no Alto São Francisco (MG).  
Experientes no setor de avicultura, 
onde atuam desde 1997, eles querem 
ganhar novos mercados, especialmen-
te com a venda de ovos direta aos pon-
tos de distribuição. 
Foi para isso que criaram, há cerca de 
dois anos, a marca “Ovos Capivari”, 
cuja produção está localizada na 
Fazenda Coqueiro, onde está o plantel 
de 107 mil aves. Outra unidade de pro-
dução é a recria, que fica na Fazenda 
do Nacional e que, atualmente, abriga 
20 mil aves. A ampliação da capacida-
de desta unidade de negócios para 100 
mil aves ocorrerá até meados de 2022, 
segundo informou o sócio proprietá-
rio Rafael Júnior. A terceira unidade é 
a Granja Velha, onde estão alojadas 
46 mil aves, na Fazenda Cachoeira 
Grande.
Com produção de 300 caixas de 
ovos/dia – 9 mil dúzias/dia -, o obje-

tivo dos sócios é ampliar os números 
para ganhar novos mercados, além 
da Grande Belo Horizonte. Segundo 
Rafael Júnior, atualmente, 20% do que 
produzem é entregue para comerciali-
zação na CeasaMinas, em Contagem.

“COM A CONFIABILIDADE DA 
MARCA JÁ CONQUISTADA, 
QUEREMOS CHEGAR DIRETA-
MENTE AO CONSUMIDOR”. 

| Rafael Júnior e Roney Bessas.

Novos negócios
Até meados de 2022, estará concluí-
da a expansão dos negócios, com a 
produção de grãos, especialmente 
com a plantação e colheita de milho. 
Para isso, todo o esterco produzido 
pelas aves está sendo levado para as 
plantações. “Nós vamos colher, este 
ano, cinco mil sacos de milho. Em 
2023, nosso objetivo é colher entre 
15 a 20 mil sacos do grão”, explicou 
Rafael Júnior.• 

Divulgação Ovos Capivari
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ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
PARA FRANGO E MILHO VALERÁ ATÉ DEZEMBRO/22

O Ministério da Economia dimi-
nuiu ou zerou o imposto de 
importação para 11 produtos, 

com o objetivo de reduzir os preços 
das compras de mercadorias fabrica-
das no exterior. Oito produtos tiveram 
a alíquota zerada, entre eles o 
frango em pedaços, a farinha de 
trigo e o milho em grãos. A medi-
da, que começou a vigorar no dia 12 
de maio, ficará valendo até dezembro 
deste ano.
Os itens estão incluídos na lista de 

exceções, que pode ser usada pelo 
Brasil no Mercosul para alterar tarifas 
de maneira unilateral, sem a neces-
sidade de discussão com os demais 
componentes do bloco.
Com a decisão, o Ministério da 
Economia quer tentar atenuar o for-
te aumento de preços verificado nos 
últimos meses. Entretanto, não há 
garantias de que a medida levará à 
queda de preços no Brasil ou que um 
eventual desconto possa chegar aos 
consumidores.

Produtos com redução de impos-
tos:

• Ácido sulfúrico: de 3,6% para zero;

• Bolachas e biscoitos: de 16,2% para 
zero;

• Carnes desossadas de bovino conge-
ladas: de 10,8% para zero;

• Farinha de trigo: de 10,8% para 
zero;

• Frango em pedaços: de 9% para 
zero;

• Mancoseb técnico (fungicida): de 
12,6% para 4%;

• Milho em grãos: de 7,2% para 
zero;

• Produtos de padaria e pastelaria: de 
16,2% para zero;

• Produtos do aço, vergalhão CA 50: 
de 10,8% para 4%;

• Produtos de aço, vergalhão CA 60: 
de 10,8% para 4%;

• Trigo: de 9% para zero.•

Fontes: Forbes e G1

ALÍQUOTA ZERADA

Pixabay.com

Freepik.com
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COMADRE DOLORES

Quando era menino, todas 
as comadres de minha 
mãe eram também minhas 

comadres, pois eu as tratava de 
comadres. Assim eram: comadre 
Chiquita, comadre Anita, comadre 
Olívia, comadre Imaculada e assim 
por diante. Afinal, minha mãe foi 
madrinha de muitos meninos e de 
muitos casamentos.
Compadresco, antigamente, era 
levado a sério. Ai de quem não 
pronunciasse a palavra coma-
dre ou compadre antes do nome 
próprio! Minha tia ficou sem con-
versar com minha mãe por uns 
tempos, porque a mamãe esque-
ceu-se, certa vez, de pronunciar o 
nome comadre, quando se dirigiu 
à tia Milica.
Certo dia, bateu na porta lá de 
casa e eu fui atender. Era a coma-
dre Dolores, mas eu não disse 
nada. Apenas falei que iria cha-
mar a minha mãe. Enquanto eu 
me dirigia à cozinha, Dolores me 
acompanhou, sem que eu a per-
cebesse. Assim que avistei minha 
mãe, disse-lhe: “Mãe, a comadre 
Dolores está aí”. 
Ah! Para que? A mulher virou 
uma jararaca e me passou o maior 
esculacho, dizendo-me que ela 
não era minha comadre. Afinal, 
eu nunca havia batizado nem 
crismado, sequer consagrado um 
filho dela. Por que seria ela minha 
comadre? “Não gosto que me tra-

te assim”. Daí por diante, enrique-
ceu o seu ensaboamento. Fiquei 
espremidinho, num canto, sem 
falar um A. Minha mãe, também, 
não disse nada. Todo mundo sabia 
que “comadre Dolores” era muito 
atrevida e não tinha “papas” na 
língua.
De repente, saí do meu canto igual 
a uma bala e fui correndo me 
esconder no moinho de fubá. Por 
lá fiquei um bom tempo, até que, 
supostamente, comadre Dolores 
já tivesse ido embora. Voltei para 
casa muito desconfiado, sem saber 
a reação de minha mãe, que, por 
sinal, não foi das melhores. Recebi 
outro esculacho. Mamãe falou para 
mim que não queria mais saber 
deste negócio de eu tratar suas 
comadres de comadres. Fiz-lhe 
apenas um pedido: “Comadre Rosa 
pode, não pode?” Ela respondeu: 
“É claro que pode”. Comadre Rosa 
era o apelido de dona Bárbara. 
Na semana seguinte, de novo a 
comadre Dolores bate na porta de 
nossa casa e, mais uma vez, fui eu 
quem a atendeu. Ao abrir a porta, 
dei de cara com a malvada coma-
dre Dolores. Disse-lhe: “Bom dia, 
dona comadre Dolores!” Quando 
percebi minha gafe, saí correndo 
feito um vento. Passei pela cozinha 
a 120 km/hora e percebi que, atrás 
de mim, estava vindo a comadre 
Dolores. Só que, desta vez, não lhe 
dei chance de um novo esculacho.• 
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O AGRO ESTIMULA AS 
ECONOMIAS REGIONAIS

POBREZA SE COMBATE COM 
RENDA PER CAPITA BEM 
DISTRIBUÍDA E BENEFÍCIOS 
SOCIAIS.

Pexels

Ao longo dos últimos 50 anos, 
numa conjuntura que reúne 
sinergicamente mercados inter-

no e externo, produtores rurais, pesqui-
sa agropecuária, insumos modernos, 
adoção de inovações nas culturas e 
criações, o agronegócio brasilei-
ro continua estimulando, com suas 
demandas e ofertas, as economias 
regionais e nacional. Em Minas Gerais, 
480 municípios praticam a horticul-
tura comercial; 2º polo brasileiro; 325 
mil empregos diretos; 130 mil hectares 
de cultivos. A estimativa de produção é 
de 4 milhões de toneladas.
O agronegócio vem conquistando 
novos mercados externos, num 
cenário marcado por guerra, conflitos 
geopolíticos, outros efeitos colate-

rais dessa pandemia virótica e visível 
desaceleração dos PIBs de dezenas de 
países, inflação alta, elencados como 
os ricos, pobres e emergentes, segun-
do o Fundo Monetário Internacional 
(FMI). Pobreza se combate com renda 
per capita bem distribuída e benefícios 
sociais.
O abastecimento interno é estratégico 
para 214 milhões de brasileiros e as 
exportações essenciais para 200 paí-
ses, gerando superávits recorrentes, 
o que contribuem, também, para as 
reservas cambiais do Brasil. O baixo 
consumo de alimentos no Brasil deve-
-se muito mais à reduzida renda per 
capita e ao desemprego do que à falta 
de alimentos no atacado e no varejo.
Assim posto, os superávits do agro, 

entre 2015 e 2021, e 1º trimestre/22, 
foram os seguintes: 2015, US$ 75,1 
bilhões; 2016, US$ 71,3 bilhões; 
2017, US$ 81,8 bilhões; 2018, US$ 
87,2 bilhões; 2019, US$ 83,1 bilhões; 
2020, US$ 87,6 bilhões; 2021, US$ 
105 bilhões; 1º trimestre de 2022, 
US$ 30,4 bilhões. Total: US$ 621,5 
bilhões (Mapa); se fosse considerado 
o dólar comercial de hoje seriam R$ 
3,06 trilhões.
Não há outro setor da economia bra-
sileira com esses desempenhos subs-
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O BAIXO CONSUMO DE ALIMENTOS NO BRASIL DEVE-SE MUITO MAIS 
À REDUZIDA RENDA PER CAPITA E AO DESEMPREGO DO QUE À FALTA 
DE ALIMENTOS NO ATACADO E NO VAREJO.

tantivos e alavancando as economias 
regionais, pois o campo é a maior 
fábrica de alimentos, fibras e biomas-
sa do mundo a céu aberto, exigindo 
pesquisa, novos conhecimentos, boas 
práticas e talentos humanos, bem 
como mercados atraentes, gestão de 
processos sustentáveis nas culturas e 
criações, avançando mais na agricultu-
ra irrigada; poupadora do fator terra e 
menor pressão sobre os recursos natu-
rais.
A agroeconomia brasileira “irriga” 
centenas de municípios com tecnolo-
gias, produtos e serviços, crédito rural, 
incluindo-se Minas Gerais, resultando 
na oferta de grãos, cereais, oleagino-
sas, energia renovável, biomassa, bio-
diesel, óleos vegetais, fibras diversas, 
frutícolas, hortícolas, produtos flores-
tais, carnes diversas, leite e derivados, 
ovos, peixes criados em cativeiro, que 
são processados ou consumidos in 
natura. 
Além disso, estão configurados, tam-
bém, bons exemplos agroeconômicos 
regionais no estado. Minas Gerais 
lidera a produção brasileira de café 
com 50%, em média, de sua oferta 
em grãos, colhida em 463 municípios 
mineiros, ou 54,2% do total, por meio 
do esforço de 135 mil cafeicultores 
nas diversas regiões produtoras. Em 
2021, a exportações de café somaram 
US$ 4,4 bilhões. Minas Gerais é tam-
bém o maior produtor e exportador do 
café arábica. 
A cultura do milho (2020) abran-

ge 302 municípios, considerados os 
plantios entre 500 hectares a 47,0 
mil hectares. Os cinco maiores pro-
dutores são: Unaí, Uberaba, Perdizes, 
Coromandel e Sacramento. O milho é 
essencial à alimentação humana, aos 
rebanhos de pequenos e grandes ani-
mais e às exportações.
Minas Gerais produziu 9,7 bilhões 
de litros de leite, em 2020 (lideran-
ça), havendo 389,6 mil criadores de 
bovinos no estado, bem como rebanho 
de 3,1 milhões de vacas em lactação. 
As regiões produtoras de leite do Alto 
Paranaíba; Sul de Minas; Centro-Oeste; 
Central e Zona da Mata respondem 
por 68% da oferta de leite; 234,1 mil 
produtores familiares se dedicam à 
pecuária leiteira.
Além disso, queijos artesanais minei-
ros têm prêmios e visibilidade interna-
cionais, bem como os azeites e vinhos 
de padrão internacional, resultantes 
igualmente de históricas pesquisas da 
Epamig e parcerias institucionais. 
A presença da Acar/Emater-MG, entre 
os cafeicultores, horticultores e fruti-
cultores, é marcante, desde as décadas 
de 1950/60, e na difusão do milho 
híbrido, entre outras atividades 
extensionistas no estado.
Em 2020, os cinco maiores produto-
res mineiros de leite: Patos de Minas, 
Patrocínio; Coromandel; Pompéu e 
Lagoa Formosa. Os criadores de bovi-
nos (MG), contando de 1 a 50 cabe-
ças, totalizam 285,1 mil ou 73,1% do 
total de criadores. 

Sem entrar no mérito de lucros e per-
das, seguem-se avaliando os cenários 
acerca da circulação mensal de recur-
sos financeiros públicos e não governa-
mentais, assistência técnica, compras e 
vendas, e inovações adotadas; visão de 
produtos versus visão de sistemas, 
requerendo uma considerável e efi-
ciente rede de agroinformações.
Em 2021, as exportações de lácteos 
atingiram US$ 27,5 milhões. 
Atualmente, Mato Grosso abriga o 
maior rebanho bovino brasileiro, com 
32,7 milhões de cabeças contra 22,2 
milhões em Minas Gerais, que perdeu 
sua liderança. Em 2021, Minas Gerais 
exportou US$ 875,3 milhões de car-
ne bovina, assim como US$ 239,3 
milhões de carne de frango e US$ 46,5 
milhões de carne suína. Em média, são 
confinados, anualmente, 450 mil cabe-
ças de bovinos no estado, experiência 
pioneira na década de 1970 envolven-
do Acar/Uremg. 
Nessa resumida abordagem sobre as 
economias rurais regionais e, tam-
bém, com a sinergia do agronegócio, 
podem-se destacar os cinco primeiros 
municípios mineiros na produção de 
ovos de galinha: Itanhandu; Montes 
Claros; Passa Quatro; Pouso Alto e 
Santo Antônio do Monte. Em 2020, 
4,86 bilhões de ovos no estado. 
As cinco maiores granjas mineiras 
produtoras de ovos de consumo são: 
Mantiqueira; Aviário Santo Antônio; 
Granja Diamante; Somai Nordeste e 
Rancho da Lua. Além disso, criando 
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emprego e renda, os cinco maiores 
abatedouros mineiros de frangos de 
corte são:  Rivelli (Barbacena); Pif Paf 
(Visconde do Rio Branco); Avivar (São 
Sebastião do Oeste); Francap e Granja 
Brasília (Pará de Minas). Filiais de 
abatedouros não mineiros: BRF, JBS e 
Vibra.
Em 2021, em Minas Gerais, foram 
abatidos 447,9 milhões de frangos 
de corte e oferta de 1,1 milhão de 
toneladas de carne. Suínos: 6,55 
milhões de cabeças abatidas e 576,9 
mil toneladas de carne para abastecer 
e exportar. A avicultura paraminense 
deve muito ao pioneirismo do exten-
sionista da Acar, médico veterinário 
José Alexandre Ferreira. 

Os cinco primeiros produtores de soja 
são: Unaí; Paracatu; Buritis; Uberaba e 
Guarda-Mor. As exportações do com-
plexo soja foram de US$ 2,4 bilhões. 
No Brasil, os cinco primeiros produto-
res de soja são: Sorriso (MT); Formoso 
do Rio Preto (BA); São Desiderio (BA); 
Nova Ubiratã (MT) e Nova Mutum 
(MT). 
A distribuição espacial e geográfica do 
agronegócio no Brasil e Minas Gerais 
reúne centenas de condicionantes e 
demandas nas atividades agrossilvi-
pastorís municipais, estimulando o 
comércio urbano regional e a forma-
ção dos PIBs estaduais. 
Assim posto, 50% do Produto Interno 
Bruto do Mato Grosso (PIB) vêm do 
agronegócio, sendo que, entre 2010 e 
2021, o de Minas Gerais teve a média 
histórica de 30,8%. 
Essa mensurável “força econômica” 
gerada no campo recomenda, tam-
bém, sólida construção de sua ima-
gem urbana num país definitivamente 
urbanizado (85%), onde se concentram 
os mercados, o poder de decisão e 
cenários acerca da elaboração das 
políticas públicas para conhecer, pla-
nejar, medir e avaliar os desempenhos 
do agronegócio, que passam, também, 
pelos domínios socioeconômicos dos 
agricultores familiares indispensáveis. 
O PIB agro Brasil 2021, 27,4%. Ora, 
o PIB brasileiro foi de R$ 8,7 trilhões 
em 2021 x 27,4% = R$ 2,38 trilhões, 
sendo o PIB do agronegócio no país, 
a conferir.
Vejamos algumas lideranças muni-
cipais mineiras nos cinco primei-
ros lugares em 2020: produção de 
Tilápia - Morada Nova de Minas; 
Guapé; Araguari; Indianópolis e 
Alfenas; Suínos - Uberlândia; Patos 
de Minas; Urucânia; Jequeri; e Pará de 
Minas; Florestas com eucalipto - João 
Pinheiro; Buritizeiro; Itamarandiba; 

Lassance e São João do Paraíso. 
Por outro lado, 238 munícipios minei-
ros desenvolvem atividades nesses 
cenários da economia florestal. Minas 
Gerais ocupa 1º lugar no refloresta-
mento, com 2,0 milhões de hectares, e 
na oferta de carvão vegetal.  A Emater/
Safra registra 689 (80,7%) dos muni-
cípios mineiros, praticando fruticultura 
em escala comercial. 
Em 2021, o Brasil exportou US$ 1,21 
bilhão de frutas frescas. Os alimentos 
orgânicos movimentaram R$ 6 bilhões 
no mercado interno, atendendo às 
exigências desses consumidores. De 
janeiro a março de 2022, o agro minei-
ro exportou US$ 3,2 bilhões ou 38% 
do total estadual. Em 2021, houve US$ 
10,5 bilhões exportados, com saldo de 
US$ 9,6 bilhões. O agro, historicamen-
te, mais exporta do que importa.
Por outro lado, a dimensão continen-
tal do Brasil, com suas vocações agro 
regionais, tem dados que precisam 
ser transformados em informações, 
que geram os conhecimentos, assim 
como os conhecimentos traduzidos 
e compartilhados em boas práticas 
adotadas. No Brasil, 73% dos 5,073 
milhões de estabelecimentos rurais 
não têm acesso à internet, sendo 
67% em Minas Gerais. Até quando?
No vasto e complexo conjunto de 
atividades socioeconômicas do agro-
negócio brasileiro, continuará sendo 
estratégico conciliar a sustentabi-
lidade dos recursos naturais com a 
sustentabilidade econômica de quem 
planta e cria, abastece e exporta. A 
crise alimentar mundial, resultante de 
fatores associados adversos, por certo, 
abrirá novas oportunidades de merca-
dos para o agro brasileiro. •

Fontes Abril 2022: Mapa/IBGE/Conab/
CNA/Ipea/Amif/Seapa-MG/Embrapa/
Imea/IMA/Avimig/Emater-MG/Censo 
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AVICULTURA – PRÁTICAS 
ANTIGAS, ENSINAMENTOS 
MODERNOS!

A avicultura brasileira, já enalte-
cida como atividade economi-
camente lucrativa, sempre foi 

destaque pelo baixo risco ambiental, 
bem como oportunidade para o ampa-
ro social. Por isso, os congressos e 
outros eventos avícolas sempre abor-
daram estes temas. Agora, a moda é 
adotar ditames de ESG, sigla inglesa 
de Environment, Social And 
Governance, que propõe para as 
empresas a governança corporativa, 
que vai além do lucro, atenção ao 
social e ao meio ambiente. 
Tudo muito oportuno em nosso país, 
dito em desenvolvimento, onde insti-
tuições e programas sociais de governo 
nem sempre abrangem todas as faces 
da pobreza e da baixa renda familiar. 
Assim, sobram lacunas a serem preen-
chidas pela sociedade, principalmente 
pelas empresas. Entre estas lacunas, 
está a evolução e o progresso das 
pessoas e seus familiares dentro das 
granjas. 
Às vezes, criticava-se que poucos dos 
ensinamentos dos eventos avícolas 
chegavam ao trabalhador das granjas, 
fato alterado, radicalmente, depois da 
evolução tecnológica e com os moder-
nos canais de transferência de conhe-
cimentos. Esse trabalhador mudou 
sucessivamente de nome, passou a 
ser chamado de granjeiro, funcionário 
e, por último, a legislação pertinente 

(CBO) o enquadra como “trabalhador 
de avicultura”. Alguém entendeu este 
termo como inadequado e, agora, eles 
foram promovidos e chamamos de 
colaboradores. Pessoalmente, discordo, 
pois, muitos colaboram com a empresa 
estando, às vezes, distantes das gali-
nhas e dos galpões, até mesmo sem 
qualquer vínculo trabalhista. Mas, ago-
ra isto não importa muito pois, hoje, 
a abordagem é sobre a família deste 
personagem. 
Tornou-se trivial, no meio avícola, a 
intensa competição por resultados 
cada vez melhores. Todos buscamos 
recordes nas avós, matrizes e na incu-
bação, eficiência econômica e zootéc-
nica nos frangos e na produção de ovos 
de qualidade, cujos desafios e indi-
cadores estão descritos nos manuais 
de cada linhagem.  Recentemente, os 
apelos de marketing nos rótulos dos 
produtos avícolas alardeiam o método 
de criação, o bem-estar e as aves livres 
de gaiola, enfatizam os orgânicos e, 
agora, a chamada pegada de carbono. 
Tudo é válido e importante e tem ênfa-
se, cada vez mais nítida, na sociedade 
moderna, mas, neste contexto, pergun-
ta-se: “Onde ficaram e ainda ficam os 
chamados colaboradores e suas famí-
lias na empresa avícola?” 
Para este cantinho da saudade, lem-
bramos de exemplos positivos e menos 
egoístas, vivenciados na avicultura. 

São inúmeros os modelos de condução 
do negócio avícola que, agora, serão 
relembrados. São avicultores que, 
décadas atrás, já praticavam esta tal de 
ESG.  Empresários que cresceram com 
sacrifício, enfrentaram e suplantaram 
crises, alcançaram sucesso. Além do 
lucro meramente financeiro, incentiva-
ram e apoiaram o progresso de todos 
os envolvidos na evolução de seu 
“negócio”, principalmente   de seus 
colaboradores diretos e de seus fami-
liares.  Nesta batalha, houve sabedoria 
para desfazer as ideias instigadoras de 
divisão entre patrões e empregados, 
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afloradas nas últimas décadas, preva-
lecendo o idealismo e o sentimento 
humano nas metas de cada empresa.
Lembro-me bem de um granjeiro de 
Itajubá, que, orgulhosamente, des-
crevia a alimentação de seus empre-
gados, produzida na própria granja 
de poedeiras com a participação de 
todos. Comprava-se apenas o sal e 
o óleo e lá produziam leite, frangos, 
galinhas, arroz, feijão e, ainda, leitões 
e um “boieco”, cevados com as sobras 
de capim e ração. Ainda, nas décadas 
1970 a 1990, dei consultoria a uma 
granja com creche e escola primária 
para os filhos de funcionários e outros 
daquele meio rural. Forneciam o trans-
porte em ônibus e, duas vezes ao dia, 
uma farta sopa, baseada em macarrão, 
arroz, ovos, galinhas e, ainda, vegetais, 
legumes e frutas produzidos em horta 
própria. Uma assistência médica sema-
nal completava esse exemplar amparo 
social. Em épocas especiais, quando 
aumentava a mão de obra temporária, 
ampliavam-se estas ofertas às crianças 
acompanhantes. 
Minhas atividades na avicultura ense-
javam sempre encontros casuais de 
técnicos e granjeiros, que seguiam esta 
prática de gestão. Assim, era muito 
gratificante ouvir notícias, como algu-
mas que serão aqui reproduzidas. São 
todas verídicas, porém, com nomes 
fictícios: 

- Olá, como vai? E suas crianças? 
E as novidades?

 - Ah doutor, as meninas já estu-
daram e já são professoras hoje! 
Novidade é que agora tem médi-
co e dentista pra nós todo dia na 
granja. Agora, sim, tá bom!

- E você, Pedro? Ainda faz ração lá 
na Granja do Córrego? 

- Ah! Tô ótimo! Minha filha se for-
mou em zootecnia, pegou a práti-
ca do pai, e trabalha lá!

- E o Chiquinho da Granja do Alto? 

- Este, sim, tá bem, o filho forma 
em medicina no ano que vem! 

 -E a Alzira do Escritório?

- Ah, aposentou, mas a filha estu-
dou Farmácia e já faz estágio no 
laboratório da empresa!

  - E o “seu” Zeca?

   - Ah, já tá afastando, mas os 
meninos se formaram e estão, 
agora, assumindo a empresa!

Todo este longo preâmbulo, descrevo 
para reafirmar que, muito antes das 
grandes empresas das indústrias, gran-
jeiros dos quatro cantos do Brasil já 
praticavam a ESG. Finalmente, queria 
chegar a um testemunho, uma gran-
de referência neste tema e refiro-me 
ao excelente livro que, agora, indico 
a todos que atuam na avicultura. 
Trata-se de “O semeador de sonhos”, 
obra que relata a vida de um colega, 
técnico e empresário avícola de suces-
so, sucesso além do lucro! Após sua 
leitura, todos verão como é possível 
desenvolver avicultura sem egoísmo, 
fazendo crescer a empresa e todas as 
pessoas nela envolvidas. 
Um belo exemplo de agregamento 
da família em um ideal empresarial, 
garantindo o presente e o futuro. É 
a biografia de Everardo Vasconcelos, 
um granjeiro que fez e faz avicultura 
exemplar, onde chegou-se à expansão, 
aprimorou-se no aspecto zootécnico, 
respeitou o meio ambiente e, principal-
mente, promoveu a valorização huma-
na em todos da empresa. Sentimo-nos 
gratos pelo seu exemplo e, daqui deste 
cantinho, marcamos um abraço dos 
Mineiros para este grande cearense. 

Parabéns, Everardo!•
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VAMOS NOS LEMBRAR 
DE COISAS BOAS

Então, vamos nos lembrar de coisas 
boas, antes da pandemia; da des-
valorização da nossa moeda; da 

inflação; do desemprego; do preço dos 
combustíveis e da guerra, que ainda 
vai nos prejudicar bastante.  Tudo isso 
sem nos esquecer, nós mineiros, que 
preservamos nosso patrimônio e agora 
sofremos a angústia do desmonte da 
Serra do Curral, que é o símbolo e a 
fortaleza de Belo Horizonte. Isso para 
enricar a minoria.
Voltando ao passado. Vamos nos lem-
brar que a Avimig, na época conhe-
cida por AAMG, sempre foi festeira; 
amiga do congraçamento; dos janta-

res; coquetéis festivos; sempre com o 
pano de fundo das festas do frango; do 
ovo; congressos e encontros. Na sede 
mais antiga, na Avenida Amazonas, 
todas as semanas fazíamos as reu-
niões da “Bolsa de Frangos e Ovos” 
e as reuniões ordinárias da Diretoria. 
Naquele terreirinho havia sempre con-
graçamento, após as palestras técnicas 
e as reuniões. A participação era gran-
de e só havia o telefone fixo, que não 
atrapalhava tanto nossas reuniões.  Foi 
nestas reuniões que tivemos notícias 
de que haveria o V Congresso Brasileiro 
de Avicultura, promovido pela União 
Brasileira de Avicultura, conhecida 

como UBA. Neste tempo, a AAMG 
tinha muito contato com a UBA, 
mas não havíamos participado dos 4 
(quatro) últimos congressos.
Nossos associados, e mesmo a 
Diretoria, não eram muito chegados 
a deixar suas granjas para essas 
aventuras. E mais: eram muito tími-
dos quando sozinhos, imagine em 
um encontro de pessoas de todo o 
Brasil; técnicos renomados; palestras, 
às vezes, em inglês, mesmo com tra-
duções ‘ao vivo’; achavam que não 
teriam algum companheiro para 
conversar. Aí, então, a AAVMG teve a 
brilhante ideia de fazer grupos para 

| Grupo da Avimig, no V Congresso Brasileiro de Avicultura, em Fortaleza (CE).
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irem ao próximo congresso: o V CBA, 
V Congresso Brasileiro de Avicultura, 
realizado no período de 12 a 15 de 
junho de 1977, em Fortaleza. 
A Diretoria moveu seus associados 
para se integrarem a um grupo, que foi 
coordenado por empresa de turismo, 
a Credireal, capitaneado pelo senhor 
Assis. Junto a eles, organizamos um 
grupo de 35 pessoas, entre associa-
dos, técnicos e diretores das empresas 
associadas e do governo. Saímos de 
BH, pelo Aeroporto da Pampulha, no 
dia 11/06/77, pela manhã, em duas 
aeronaves: meio grupo saiu pela Vasp 
e o outro pela Varig. Nos encontramos 
em Salvador, fizemos city tour, almoça-
mos no Restaurante Iemanjá e, em um 
só grupo, voltamos para o aeroporto, 
pegamos o avião e chegamos, em um 
só grupo, a Fortaleza, às 4 horas da 
manhã, do dia 12, com uma comitiva 
do congresso a nossa espera. 
A viajem foi ótima! O primeiro grupo, 
do avião da Vasp, cuja aeronave era 
‘zero km’, tinha novidades que não 
conhecíamos, o que deu muito motivo 

para piadas, as quais o Miltão, da 
Granja Ana Rosa, contava de pé, no 
corredor do avião, e todos os passagei-
ros se alegravam. O Bitaca não conse-
guia ligar o rádio da poltrona e pediu: 
“Tira este flagelo de perto de mim”.
De Salvador para Fortaleza, o grupo, 
que foi todo no mesmo voo e com a 
família do dr. Júlio, da Frangolândia, 
também foi só alegria. Falar sobre o 
programa do V CBA de Fortaleza é 
constatar o imenso dom dos cearen-
ses em receber visitas. O congresso foi 
realizado pela Associação Cearense 
de Avicultura, na presidência do dr. 
Roberto Pessoa, e promovido pela 
UBA, sob a direção do sr.  Lauriston 
Von Schmidt. Na abertura do VI 
CBA, estavam presentes o governa-
dor do estado do Ceará; o secretá-
rio da Agricultura; o secretário de 
Abastecimento; o prefeito municipal e 
outras autoridades importantes.
Jantares; recepção pelo governador, 
no Palácio do Governo; festas folclóri-
cas; coquetéis e bailes. Tanto a parte 
das palestras técnicas, quanto a social 

foram inigualáveis. O grupo voltou com 
a obrigação e satisfação de realizar o 
VI CBA em Minas Gerais, na cidade de 
Belo Horizonte. A nossa delegação e 
associação sempre festeiras já volta-
ram   no voo prometendo que Minas 
Gerais e a AAMG fariam um congresso 
tão bom quanto ao do Ceará. Quem 
sabe melhor?
É isso aí, minha gente! Lembrarmos de 
coisas boas para esquecer as vacinas 
e respiradores atrasados; as mortes 
precoces; a inflação; a fome; o desem-
prego; a educação; a quarentena e a 
polarização, que domina nosso povo. 
E a guerra, que desabastece produtos 
primários e reduz a exportação dos 
produtos nacionais. Então, vamos ain-
da deixar desabar a Serra do Curral? 
Onde está a alma e a determinação de 
TIRADENTES?
Nota de pesar - Após terminar esse 
pequeno texto, recebi a notícia do 
falecimento do Miltão (Milton José 
Teixeira), ocorrido no último dia 15 
de maio. Que Deus o acolha em sua 
moradia!•

| Roberto Mello (Granja Resende)_ Gracion Girão (GMO)_ Marília Martha Ferreira e Vânia (Banco do Brasil).
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