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Passadas as comemorações do final de ano, o mercado começa a fazer 

as primeiras projeções para 2022. Destaco os dados do Instituto 

Ovos Brasil (IOB), sobre o mercado de ovos de consumo, que divul-

gou perspectiva de produção de, até, 56,2 bilhões de unidades, para 

este ano. A quantidade é 3% superior ao volume do ano anterior e 

mantém o crescimento registrado no setor, desde 2020.

Para se ter ideia, ainda com informações do IOB, o consumo per capi-

ta projetado é de 262 unidades de ovos. Tal número é expressivo e 

mostra como o setor da avicultura deve estar preparado para atender 

à demanda do mercado consumidor.  E as oportunidades vão além 

do mercado brasileiro. As projeções para a exportação, também, são 

promissoras, podendo atingir a marca histórica de 10,2 mil toneladas.

Sem dúvidas, as informações são animadoras e estimulam toda a 

cadeia a seguir investindo em tecnologia, processos e melhoria contí-

nua. Convido você a conferir todos os dados sobre o mercado de ovos 

de consumo nesta primeira edição de 2022.

Que este novo ano traga, mais ainda, notícias promissoras 

para o nosso setor. 

Um forte abraço e boa leitura!
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palavra do presidente

O consumo de ovos cresce a cada 
ano. A expectativa é que, em 2022, 
cada brasileiro coma 262 ovos, um 
aumento de 2,5% em relação ao 
ano passado. O problema são os 
custos para o produtor, que estão 
deixando insatisfeito o setor de 
postura. Mesmo assim, os investi-
mentos em expansão e qualidade 
não param.

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

C O TA Ç Ã O  D E  AV E S  E  O V O S

Janeiro 572.987.224 588.864.142 40.550.484 40.704.382 11.134.868 8.883.596 1.171.093 1.060.952

Fevereiro 533.436.362 535.946.459 36.029.633 37.495.821 9.767.581 9.005.753 794.662 909.782

Março 542.324.943 586.012.462 38.166.221 42.738.932 11.249.682 10.676.252 1.199.645 785.373

Abril 538.059.365 567.837.227 38.276.196 38.238.441 10.420.929 9.954.154 971.452 1.093.082

Maio 523.371.494 561.040.748 36.883.926 40.342.024 11.033.851 9.813.409 1.077.104 984.811

Junho 566.831.879 566.286.439 40.494.456 39.283.212 10.911.373 8.586.501 1.007.510 904.883

Julho 591.256.576 590.077.207 39.052.915 38.616.487 11.232.721 9.240.092 1.125.541 775.497

Agosto 567.404.821 575.130.556 36.469.487 37.156.645 10.728.965 9.705.277 1.229.302 1.176.707

Setembro 577.342.860 577.105.293 36.009.982 40.825.555 10.602.138 9.977.937 810.687 1.217.160

Outubro 627.146.595 587.418.639 44.126.316 43.739.802 10.671.619 10.100.328 1.531.968 1.061.246

Novembro 562.785.655 565.808.893 38.752.957 41.245.099 8.633.681 9.502.034 639.565 1.243.445

Dezembro 617.161.163 610.715.921 39.084.296 43.009.786 7.929.933 8.926.995 913.114 869.438

Média 568.342.411 576.020.332 38.658.072 40.283.016 10.359.778 9.531.027 1.039.304 1.006.865

 

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

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

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

Período Branco Vermelho
25/11/2021 a 01/12/2021 R$ 100,00 R$ 110,00

02/12/2021 a 08/12/2021 R$ 110,00 R$ 115,00

09/12/2021 a 29/12/2021 R$ 105,00 R$ 115,00

30/12/2021 a 22/01/2022 R$ 95,00 R$ 110,00

23/01/2022 a 27/01/2022 R$ 90,00 R$ 100,00

28/01/2022 a 01/02/2022 R$ 95,00 R$ 110,00

02/02/2022 R$ 115,00 R$ 120,00

03/02/2022 R$ 120,00 R$ 130,00

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

Fonte: Avimig - Até 03/02/2022

Período R$/KG
09/11/2021 a 10/11/201 R$ 5,60
11/11/2021 R$ 5,50
12/11/2021 a 15/11/2021 R$ 5,30

16/11/2021 a 17/11/201 R$ 5,10

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

01/12/2021 R$ 4,70

02/12/2021 a 16/12/2021 R$ 4,50

17/12/2021 a 03/02/2022 R$ 4,70

Fonte: Avimig - Até  03/02/2022

  

Frango vivo posto granja
(média de mercado)

Período R$/KG
22/02/2021 a 14/07/2021 R$ 7,60
15/07/2021 a 25/07/2021 R$ 8,30

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

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

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

22/11/2021 a 09/01/2022 R$ 8,00

10/01/2022 a 30/01/2022 R$ 6,80

31/01/2022 a 03/02/2022 R$ 6,40

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até  03/02/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novembro 242.790 263.395 89,76 83,82 36,80 42,14 30,30 27,38 15,80 17,25 11,30 5,89 4,80 4,65 16,30 2,69

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

Média 243.664 251.185 92,19 103,82 32,70 44,91 35,28 23,94 16,15 14,20 9,69 7,60 3,55 3,89 13,69 4,97

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

Outros
Procedência (%)

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  janeiro/fevereiro de 2022

Quantidade de Ovos de 
Granja (cx 30 dz)

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

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  janeiro/fevereiro de 2022

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – janeiro/fevereiro de 2022
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Parabéns pelo excelente texto do dr. Wellington Abranches de O. Barros (Coluna Todo Prosa, Revista da Avimig, edição 165), sobre 
a decepção de todos nós, que trabalhamos no agronegócio, pelo fato de o engenheiro agrônomo e professor Alysson Paolinelli, com suas 
centenas de títulos e homenagens, não ter sido reconhecido como merecedor do Prêmio Nobel da Paz 2021. Nós, brasileiros, entre outras 
nações, seremos imensamente gratos a ele.

Marília Martha Ferreira
Diretoria Executiva da Avimig

Professor Benedito,
Fiquei emocionado e muito grato pela lembrança (Coluna Causos, Revista da Avimig, edição 164). Agradeci a lembrança por meio do 
‘Grupo Avicultura de Precisão’. Saúde e Paz, para o senhor e sua família! 
Forte abraço,

Maurício Nascimento
Profissional da Pfizer

Uau...
Fiz uma leitura rápida em algumas matérias (Revista da Avimig, edição 165) e fiquei muito contente pelo belo conteúdo apresentado! 
Parabéns! Orgulho em ser Avimig!

Márcio Marçal da Cruz
Real Alimentos - Grupo Brasília

Maravilha o artigo da dra. Marília Martha, sobre os 130 anos da Seapa (Coluna Recado Final, Revista da Avimig, edição 165). As 
recordações da Seapa! Voltei, nos anos que por lá passei. Lembro-me bem de boa parte daquela turma: Maurício Paiva; Henrique; José 
Maria, entre outros. Muito bom! Parabéns! 
Abraços do amigo,

Wellington Abranches de O. Barros
Engenheiro agrônomo

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 165
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AVICULTOR 2022

EVENTOS

Agroceres, Agropan, Casp
e Ceva também estarão
no Avicultor 2022 

A equipe de eventos da Avimig 
está realizando os últimos 
ajustes na programação de um 

dos principais acontecimentos da avi-
cultura de corte e postura do país, o 
Avicultor 2022, que tem data confir-
mada para os dias 22 e 23 de junho, 
no Expominas, o maior e mais impor-
tante centro de feiras e convenções 
de Minas Gerais. O novo formato do 
Avicultor 2022 - em local grandioso - 
está despertando o interesse de muitas 
empresas, especialmente pela excelen-
te oportunidade de exposição de mar-
ca na Feira de Produtos e Serviços. 
O mapa de estandes já conta com 
espaços definidos por grandes organi-
zações - nacionais e internacionais - e 
continua sendo oferecido pela Avimig 
às empresas do setor. 
Neste ano, o Avicultor estará em área 
com mais de 3 mil m2, com amplo 
espaço para estandes e visitação, 
muita tecnologia, salas e auditórios, 
que vão acolher os participantes com 
muito mais conforto. “O aumento do 
espaço físico para o evento, a cada 
ano, vem demonstrando o crescimen-
to de sua proporção. A expectativa 
de ser no Expominas é de o Avicultor 
2022 proporcionar mais conforto e 
de ser um encontro ainda melhor”, 
aposta Flávio Ruiz, gerente regional 
de Vendas da Agroceres Multimix, 

marca que já garantiu seu espaço no 
evento. A empresa, que oferece solu-
ções em nutrição animal, faz parte do 
Grupo Agroceres.
“Nós percebemos o Avicultor como o 
principal evento da avicultura mineira. 
Por isso, fazemos questão de dar for-
ça a este encontro. Levaremos toda 
a nossa equipe para que possamos 
estar mais próximos dos clientes. O 
Avicultor sempre foi uma referên-
cia para nós e nossos clientes. Neste 
encontro, atualizamos, tecnicamente, 
nossa equipe e discutimos as tendên-
cias do mercado”, revelou Flávio Ruiz, 
para quem o Avicultor 2022 será a 
oportunidade de atualização técnica 
e de tendências do mercado, também, 
para todos os empresários mineiros e 
seus funcionários. “É um momen-
to único, no ano, em que toda a 
avicultura mineira, empresários e 
trabalhadores do setor se reúnem 
para trocar ideias, refazer laços 
e construir novas pontes. É uma 
oportunidade ao setor para que 
todos participem”, afirmou ele. 

Formato inovador

Por ser o Avicultor um local de fomento 
para grandes encontros e oportunida-
des de negócios, a Casp, juntamente 
com a Agropan, mais uma vez, estará 

“NÓS PERCEBEMOS O 
AVICULTOR COMO O 
PRINCIPAL EVENTO DA 
AVICULTURA MINEIRA. 
(...) LEVAREMOS TODA 
A NOSSA EQUIPE PARA 
QUE POSSAMOS ESTAR 
MAIS PRÓXIMOS DOS 
CLIENTES. O AVICULTOR 
SEMPRE FOI UMA 
REFERÊNCIA PARA NÓS E 
NOSSOS CLIENTES. NESSE 
ENCONTRO, ATUALIZAMOS, 
TECNICAMENTE, NOSSA 
EQUIPE E DISCUTIMOS 
AS TENDÊNCIAS DO 

MERCADO”

FLÁVIO RUIZ

(AGROCERES MULTIMIX)

Divulgação Agroceres
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EVENTOS

Empresas que já garantiram lugar no Avicultor 2022

“PARABENIZAMOS A 

AVIMIG PELAS MUDANÇAS 

EFETUADAS NO AVICULTOR 

PARA ESTE ANO, COMO 

A DECISÃO DE PASSAR O 

EVENTO DE UM DIA PARA 

DOIS DIAS, MUDANDO, 

AINDA, O LOCAL PARA 

O EXPOMINAS, COM 

MAIOR ÁREA, CONFORTO, 

MELHOR LOCALIZAÇÃO, 

VISIBILIDADE E 

AMPLA ÁREA DE 

ESTACIONAMENTO. 

PARABÉNS, AVIMIG!” 

 ETELVINO EUSTÁQUIO 

SALGADO 

(CASP/AGROPAN)

Divulgação Agropan

marcando presença no evento. “Este 
é um encontro de vital impor-
tância para a avicultura minei-
ra e brasileira, pois todos que 
nele comparecem se beneficiam, 
adquirindo novos conhecimentos, 
por meio das palestras técnicas e 
das muitas novidades que sem-
pre são apresentadas na Feira 
de Produtos e Serviços, e podem 
aproveitar, também, do congraçamen-
to e do companheirismo existente 
no setor”, disse Etelvino Salgado, 
diretor da Agropan, empresa que ofe-
rece completa linha de equipamentos 
manuais e automáticos para a avicul-

tura de corte, matrizes e incubação.  
Falando, também, pela Casp – que 
fornece equipamentos para os seto-
res de proteína animal e armazena-
gem de grãos -, Etelvino Salgado fez 
elogios ao novo formato do even-
to: “Parabenizamos a Avimig pelas 
mudanças efetuadas no Avicultor 
para este ano, como a decisão de 
passar o evento de um dia para dois 
dias, mudando, ainda, o local para o 
Expominas, com maior área, confor-
to, melhor localização, visibilidade 
e ampla área de estacionamento. 
Parabéns, Avimig!”
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EVENTOS

“PRESTIGIAR O AVICULTOR 2022 SIGNIFICA 

FOMENTAR NOSSA REDE DE RELACIONAMENTOS 

E, ACIMA DE TUDO, APRESENTAR TODAS AS 

NOSSAS SOLUÇÕES EXCLUSIVAS, COMPOSTAS 

POR NOSSO TIME DE ESPECIALISTAS, VACINAS 

E SERVIÇOS, VISANDO AO NOSSO MAIOR 

PATRIMÔNIO: A SANIDADE AVÍCOLA”.

THARLEY CARVALHO

(CEVA SAÚDE ANIMAL)

Divulgação Ceva

Promoção do setor

Outra importante parceira do 
Avicultor 2022 é a Ceva Saúde 
Animal, empresa farmacêutica 
veterinária multinacional fran-
cesa, especializada em pesqui-
sa, desenvolvimento, produção 
e comercialização de produtos 
farmacêuticos e vacinas para 
aves, suínos e outros. “Para a 
Unidade de Negócios Aves da 
Ceva Saúde Animal, apoiar o 
evento representa promover a 
cadeia produtiva avícola de toda 
a região. Edição após edição, o 
workshop cresce em termos de 
qualidade técnica e representa-
tividade juntamente a todos os 
profissionais envolvidos”, disse 
o gerente de Marketing Aves de 
Ciclo Curto Ceva Saúde Animal, 
Tharley Carvalho, para quem 
“prestigiar o Avicultor 2022 

significa fomentar nossa rede 
de relacionamentos e, acima de 
tudo, apresentar todas as nossas 
soluções exclusivas, compostas 
por nosso time de especialistas, 
vacinas e serviços, visando ao 
nosso maior patrimônio: a sani-
dade avícola”.
Tharley Carvalho disse que, 
como indústria genuinamen-
te veterinária, a Ceva Saúde 
Animal acredita na força e 
importância da avicultura bra-
sileira. “Reconhecemos todos 
os esforços diários e empe-
nho dos avicultores de Minas 
Gerais. Agradecemos o convite 
e parabenizamos todo o comitê 
organizador da entidade pelos 
esforços para a realização deste 
importante encontro”, finalizou.

Capacitação e reciclagem

As palestras técnicas e paineis, também, 
estão passando pelo acerto dos últimos 
detalhes, com a garantia de serem ministra-
das por renomados profissionais. Em bre-
ve, faremos a divulgação da página do 
evento na internet, que abrigará todas as 
informações sobre o Avicultor 2022. 
E o melhor: no retorno do Avicultor em 
formato presencial, as inscrições serão 
gratuitas, mas limitadas, atendendo a 
todos os protocolos sanitários de prevenção 
contra a covid-19. 

Só falta você e sua empresa:
GARANTA O SEU ESPAÇO:
(31) 99974.9500 ou 3482.6403 
avimig@avimig.com.br •
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ALYSSON 
PAOLINELLI, 
INDICADO 
NOVAMENTE AO 
PRÊMIO NOBEL
DA PAZ, ESTARÁ
NO AVICULTOR 2022

O ex-ministro da Agricultura, 
Alysson Paolinelli, que, pelo 
segundo ano consecutivo, 

foi indicado ao Prêmio Nobel da 
Paz, estará no Avicultor 2022. Ele 
ministrará palestra sobre “O futuro 
do mercado de grãos”, falando, entre 
outros, sobre o milho e a soja, grandes 
preocupações dos avicultores devido 
aos altos custos para a nutrição das 
aves. O Avicultor 2022 será reali-
zado nos dias 22 e 23 de junho, 
no Expominas, em Belo Horizonte. 
A Avimig se orgulha da confirmação 
da presença deste grande represen-
tante do agronegócio brasileiro no 
Avicultor 2022, e parabeniza o ex-mi-
nistro, mais uma vez, pela indicação, 
ao Prêmio Nobel da Paz 2022, após 
ter concorrido no ano passado. Alysson 
Paolineli foi um dos fundadores da 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e respon-
sável pela ‘Revolução Verde no Brasil’, 
que contribuiu para o aumento da pro-
dução agrícola brasileira. 
A nomeação de Alysson Paolinelli foi 

protocolada no Conselho Norueguês 
do Nobel pelo diretor da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq-USP), Durval Dourado Neto, 
e contou com o apoio de um comitê 
integrado por profissionais como Ivan 
Wedekin, Monika Bergamaschi, 
Jacyr Costa, Chico Maturro, João 
Martins, Márcio de Freitas, Evaldo 
Vilela e Manolo Otero.
O anúncio do vencedor do Prêmio 
Nobel da Paz será feito no final de 
2022.

Sobre o ex-ministro
Alysson Paolinelli nasceu em Bambuí 
(MG), fez agronomia, foi secretário de 
Agricultura de Minas Gerais, ministro 
da Agricultura e tratou de modernizar 
a Embrapa, promovendo a ocupação 
econômica do Cerrado brasileiro. Ele 
implantou um ousado programa de 
bolsas para estudantes brasileiros nos 
maiores centros de pesquisa em agri-
cultura do mundo e cuidou de investir 
fortemente em ciência e tecnologia 
para tornar o Brasil autossuficiente em 

alimentação. Alysson Paolinelli ajudou 
o Brasil a tornar-se uma potência ali-
mentar para todo o planeta.

A premiação
O Prêmio Nobel é um conjunto de seis 
homenagens internacionais anuais, 
concedido, em várias categorias, por 
instituições suecas e norueguesas, 
para reconhecer pessoas ou institui-
ções que realizaram pesquisas, desco-
bertas ou contribuições notáveis para 
a humanidade no ano imediatamente 
anterior ou no curso de suas ativida-
des. Foi criado em 1895, resultado do 
desejo do cientista sueco Alfred Nobel, 
o inventor da dinamite, que morreu 
milionário graças à sua descoberta.
Os prêmios são nas áreas de Química, 
Literatura, Paz, Física, Economia e 
Medicina, concedidos pela Academia 
Real das Ciências da Suécia, 
Assembleia do Nobel do Instituto 
Karolinska, Academia Sueca e Comitê 
Norueguês do Nobel. Em mais de 100 
anos, foram homenageados quase mil 
profissionais e 30 organizações.•

ALYSSON PAOLINELLI
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A Avivar lançou a ‘Carne de frango 
defumada sabor bacon’, considerada 
pela empresa, como o primeiro ‘bacon 
de frango’ do mercado brasileiro. Para 
o diretor Comercial e de Marketing da 
Avivar, Diogo Costa, após três anos de 
testes, este é “um produto repleto de sin-
gularidades, pois traz inovação e coloca 
a empresa como a primeira a lançá-lo no 
Brasil. Foi um processo cuidadoso e de 
muitos testes desenvolvidos pelo nosso 
setor de Pesquisa e Desenvolvimento”. 
O novo produto pode ser encontrado nas 
lojas do Supermercado Rena, nas cidades 

PREMIAÇÃO NACIONAL

 BACON DE FRANGO

ENTRE FRANGOS E OVOS

Divulgação Aviagen

Divulgação Avivar

A Aviagen divulgou os vencedores da terceira edição 
da “Premiação de Resultados de Matrizes no Brasil”, 
realizada no final de 2021. O prêmio nacional reconhe-
ceu o trabalho e a dedicação dos parceiros da empresa, 
nas categorias ovos e pintos totais por fêmea alojada, 
levando em consideração os lotes de matrizes Ross 308 
AP, fechados em 2020.  Cada ganhador foi presentea-
do com placas, além de galos nas cores ouro, prata e 
bronze. Entre os vencedores, estão empresas com sede 
em Minas Gerais, como Pif Paf e Avivar Alimentos. 

Para o gerente geral da Aviagen no 
Brasil, Leandro München, “os resul-
tados alcançados são fruto dos esforços 
das equipes, na busca por alternativas 
contra os altos custos de produção e a 
importância na obtenção de resultados 
expressivos, refletindo diretamente na 

rentabilidade da empresa”. •

Fonte: Aviagen

de Divinópolis, Itaúna, Juatuba, Mateus Leme, Nova Serrana e Oliveira e, 
também, nas lojas do Supermercado PIC, de Divinópolis e São Sebastião 
do Oeste, nos formatos fatia, cubos e peça. Em breve, estará em outras 
regiões do país. •

Fonte: Avivar
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Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO, sigla em inglês), relativos ao último mês de 2021, 
apontam que, entre as três principais carnes comercializadas mun-
dialmente, apenas a de frango registrou queda de preço, em relação 

PREÇO DO FRANGO ABPA NA ÁSIA 

A Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) divulgou a chinesa Linda 
Chen como sua nova representante junto 
ao mercado asiático, especialmente na 
China. Tendo como base a capital Pequim, 
Linda Chen atuará para o fortalecimento 
das relações do setor de proteína animal 
do Brasil, junto às autoridades governa-
mentais, stakeholders e demais players do 
mercado chinês – atual destino principal 
das exportações brasileiras de carne de 
frango e de carne suína. •
Fonte: ABPA 

ENTRE FRANGOS E OVOS

ORGULHO PIF PAF

pixabay.com

A Pif Paf foi agraciada na 20ª edição 
do ‘Prêmio Ser Humano’, oferecido 
pela Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, seccional Minas Gerais 
(ABRH-MG), por um projeto desen-
volvido pela Fundação Mendes Costa 
(FMC), instituição sem fins lucrativos, 
mantida pela empresa. A premiação é 
o reconhecimento às ações implemen-
tadas pelo “Programa Inspirar”, ven-
cedor na categoria Sustentabilidade. 
“Esse prêmio nos orgulha muito, prin-
cipalmente por reconhecer o trabalho 
de toda nossa equipe para se reinven-
tar e apresentar ações transformado-
ras. É fruto do empenho de um time 
bem-motivado, criativo, que conseguiu 
aprender com os obstáculos”, disse a 
presidente da FMC, Cristiane Emília 

Costa Silva, que é também vice-presidente do Conselho de Administração 
da Pif Paf. Na imagem: Raniela Remidio, coordenadora de Responsabilidade 
Social da Pif Paf; Cristiane Costa e Paula Brancatelli, vice-presidente de 
Gente, Gestão e Sustentabilidade da Pif Paf. •

Fonte: Pif Paf

ao mês de novembro – no caso, 
de quase 1,5%. No Brasil, dados 
da Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex/ME), mostram 
que o recuo da carne de frango 
in natura exportada superou, 
ligeiramente, os 3%. •

Fonte: Avisite
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SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | COLUNA

Lorivando
Antônio Costa

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

Medicina do Trabalho da Avimig.

TRAGÉDIAS ACONTECEM,
MAS VIDAS PODEM E DEVEM
SER PRESERVADAS!

Divulgação Butantan

Começo a escrever esta coluna, 
no segundo domingo de janeiro 
de 2022, com o impacto de três 

tristes notícias para nós, que moramos 
e amamos o nosso estado de Minas 
Gerais: diversas cidades inundadas 
pelas fortes chuvas, que castigam o 
nosso território; o transbordamento do 
dique Lisa, na mina de Pau Branco, no 
município de Nova Lima, de proprieda-
de da Vallourec - usina siderúrgica, 
sucessora da Mannesmann, localizada 
na cidade de Jeceaba -, também, em 
decorrência da chuva, e a ‘tragédia de 
Capitólio’, com o desmoronamento 

de um bloco de rocha dos cânions da 
represa de Furnas.  
O transbordamento do dique trouxe, 
em nossas memórias, as tragédias da 
Samarco, em Bento Rodrigues, distrito 
de Mariana, e da Vale, em Brumadinho 
– felizmente, nada comparável a essas 
duas tragédias, já que não houve mor-
tes e nem pessoas feridas. O mesmo 
não se pode falar da ‘tragédia de 
Capitólio’. Até o momento em que eu 
escrevia este artigo, 10 vítimas fatais. 
Essa tragédia aconteceu quando enor-
me bloco de rocha sedimentar des-
prendeu-se, atingindo quatro lanchas 

que estavam com turistas, observando 
aquelas belezas naturais.
Esses dois acidentes não podem ser, 
simplesmente, debitados às condições 
climáticas desfavoráveis, excesso de 
chuvas, o acaso, entre outros, porque, 
se não poderiam ser evitados, cer-
tamente, no caso de Capitólio, vidas 
poderiam ter sido preservadas. Ainda 
na noite de sábado, assistimos pela 
mídia a divulgação de uma foto tira-
da em 2012, portanto, há 10 anos, 
mostrando rachadura, em torno de 30 
centímetros, deste bloco que desabou. 
O acidente ocorreu entre 12h30 e 13h 
e há relatos que, em toda a manhã 
daquele dia, diversas pedras estavam 
desprendendo das rochas e caindo 
no lago, com claro aviso que algo de 
anormal estava acontecendo.  O local 
deveria já ter sido motivo de estudos 
geotécnicos desde que a foto de 2012 
fora tirada e, até que os estudos fina-
lizassem, interditado. Somente pelas 
quedas das pedras, na manhã do fatí-
dico sábado, a interdição deveria ter 
acontecido.
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O Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR), que entrou em vigor no 
dia 3 de janeiro último, traz importan-
tes obrigações para os empregadores, 
como o reconhecimento de perigos e a 
avaliação e classificação dos riscos ocu-
pacionais. A avaliação e a classificação 
dos riscos ocupacionais, que podem 
ser aplicadas em qualquer situação, e 
não somente no ambiente laboral, no 
caso de Capitólio seria uma avaliação 
e classificação de riscos geológicos, a 
partir do reconhecimento dos perigos 
e utilizando uma ‘Matriz de Riscos’, 
com as variáveis ‘Probabilidade’ e 
‘Severidade’, que determina o grau 
de risco do perigo reconhecido. Essa 
‘Matriz de Riscos’ está prevista na nor-
ma NBR/ISO/IEC 31010/12.
A ‘Probabilidade’ é a chance que um 
evento tem de ocorrer e a ‘Severidade’ 
é a consequência ou danos para as 
pessoas ou para os bens materiais, 
caso esse evento aconteça. Podemos 
ter probabilidade muito baixa de um 
evento acontecer, mas, se ocorrer e a 
severidade for catastrófica, como foi 
o caso desta ‘tragédia de Capitólio’, 
ações mitigadoras devem ser imple-
mentadas imediatamente.
É por isso que a NR 1, em seu subi-
tem 1.5.4.4.3, nos obriga, quando da 
gradação da severidade das lesões ou 
dos agravos à saúde, levar em consi-

deração a magnitude da consequência 
e o número de pessoas possivelmente 
afetadas.
Diante dos indícios apresentados, 
naquela foto de 2012, deveriam ter 
sido realizadas visitas frequentes ao 
local, por parte dos geotécnicos dos 
serviços públicos dos três entes federa-
tivos, fazendo as medições e colocando 
os valores em modelos matemáticos. 
Dimensionar a probabilidade daque-
le bloco se soltar do maciço rochoso 
seria tarefa das mais fáceis. As rochas 
sedimentares que formam aqueles 
cânions foram depositadas, ao longo 
de milhares de anos, numa posição 
quase horizontal, formando um estrato 
rochoso por camadas. Essas rochas, ao 
longo de anos, sofreram e continuam 
sofrendo pressões, assim como foram 
e continuam sendo fraturadas. Essas 
fraturas é que formam as escarpas 
verticais, existentes naqueles locais, 
havendo, inclusive, belíssimo bairro de 
Capitólio, constituído por várias man-
sões, que se chama ‘Escarpas do Lago’.
O desprendimento do bloco se deveu a 
dois fenômenos comuns na natureza: 
o intemperismo e a erosão. O intem-
perismo é causado pelo desgaste físico 
e/ou químico da rocha, causado pela 
água que altera e dissolve, lentamente, 
as rochas. A erosão é causada pelas 
chuvas, ventos e pelo próprio homem. 

Portanto, a probabilidade de acontecer 
este evento era facilmente determina-
da. Quanto à "severidade", entre 
outras variáveis, é preciso considerar o 
número de pessoas afetadas, caso um 
evento acidentário ocorra. O número 
de turistas que, anualmente, visita 
aquela região é enorme, em especial 
nos finais de semana, feriados e nos 
meses de férias no Brasil (dezembro, 
janeiro e julho). Relatos indicam que 
havia entre 70 a 100 pessoas pró-
ximas ao local, no momento do des-
moronamento, mesmo numa semana 
de intensas chuvas em Minas Gerais. 
Dessa forma, não seria difícil quantifi-
car a severidade.
Com as duas variáveis determinadas 
- Probabilidade e Severidade - e colo-
cando as mesmas numa ‘Matriz de 
Riscos’, facilmente seria calculado o 
grau de risco geológico, possibilitando 
que as autoridades públicas tomassem 
as medidas protetivas, o que, infeliz-
mente, não foi feito e o resultado esta-
mos, agora, tristemente assistindo, ao 
mesmo tempo em que essas mesmas 
autoridade públicas tentam se descul-
par de suas responsabilidades. 
Até quando continuaremos assis-
tindo a essas tragédias totalmen-
te evitáveis?

Até a próxima. •

PODEMOS TER PROBABILIDADE MUITO BAIXA DE UM EVENTO 
ACONTECER, MAS, SE OCORRER E A SEVERIDADE FOR CATASTRÓFICA... 
AÇÕES MITIGADORAS DEVEM SER IMPLEMENTADAS IMEDIATAMENTE.
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SUCESSÃO FAMILIAR | COLUNA

Emílio Mouchrek
• Presidente da Câmara Técnica-Científica e 

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

• Engenheiro Agrônomo, MS 
CREA-MG 10522/D

e-mail: eemfilho@yahoo.com.br

Geraldo Gonçalves de 
Oliveira e Alves

• Advogado
• Mestre em Direito Empresarial

• Conselheiro de Administração pela 
Fundação Dom Cabral 

•  Membro do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa

SUCESSÃO NA EMPRESA 
FAMILIAR BRASILEIRA – PARTE 1

• INTRODUÇÃO

A Empresa Familiar representa cerca 
de 95% das organizações existentes 
no Brasil. Contudo, o desafio, de se 
fazer sucessão familiar nestas empre-
sas, é enorme.
Na realidade, a sucessão na empresa 
familiar, inclusive do agronegócio, é 
um processo que precisa ser ampla-
mente discutido, estimando-se que 
75% das empresas familiares acabam 
morrendo, juntamente com seus fun-
dadores, pois, por razões diversas, não 
conseguem promover a sucessão da 
primeira para a segunda geração.
Verifica-se que o assunto sucessão 
representa grande tabu e muito des-
conforto, envolvendo muitas causas, 
quais sejam, emoções diversas, incluin-
do perda de entes queridos; transfe-

rência de riquezas e, até mesmo, atrair 
mau agouro, para alguns céticos.

• SUCESSÃO PROPRIAMENTE DITA

Inicialmente, é importante esclarecer 
que a sucessão na empresa familiar é 
processo de transição, que envolve:
1)  Liderança da família;
2)  Exercício da propriedade;
3) Gestão de negócios da primeira 
para a segunda geração de profissio-
nais, sejam eles familiares ou não;
4) Situação pela qual toda a empresa 
familiar, mais cedo ou mais tarde, irá 
precisar;
5) O assunto é delicado e envolve, 
inclusive, ressentimentos e, muitas 
vezes, é a maior causa de conflitos 

familiares.
Na realidade, poucas empresas fami-
liares brasileiras passam da primeira 
para a segunda geração e pouquíssi-
mas passam da segunda para a ter-
ceira geração. Significa dizer que, na 
prática, a transição geracional acarre-
ta desajustes, entre sócios, sobre ques-
tões de negócios; disputa pelo poder 
e pelo dinheiro; ausência de liderança 
capaz de continuar o negócio e, princi-
palmente, porque não existem regras 
e acordos formais entre os sucessores.

pixabay.com
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Assim é que, a soma desses fatores 
torna a sucessão familiar grande desa-
fio a ser obrigatoriamente enfrentado. 
Como fator adicional, é oportuno citar 
que as disputas veladas, no seio da 
família, aumentam os entraves que 
dificultam a sucessão familiar.
A sucessão traz a ideia de “passagem 
do bastão”, ou seja, escolher o melhor 
sucessor, o que envolve, inclusive, 
aspectos emocionais, como medo e 
insegurança. Então, é oportuno regis-
trar que as famílias empresariais, que 
compartilham propósito e valores, 
tanto no âmbito familiar quanto nos 
negócios, estão melhor preparadas 

para realizar sucessão exitosa.
A influência do subsistema familiar nas 
dimensões de gestão e propriedade, 
isto é, inclusive as discordâncias fami-
liares, invadem a empresa, citando-se 
rivalidade entre irmãos; brigas conju-
gais e o desejo da segunda geração, 
em ser diferente da primeira, dentre 
diversas outras, que dificultam a con-
dução do processo de sucessão.
Por outro lado, as disputas iniciadas na 
empresa alcançam, com frequência, o 
seio familiar, ocasionando traumas, de 
difícil reconciliação, especialmente nas 
sociedades de irmãos – da segunda 
geração em diante.

• COMENTÁRIOS FINAIS

Considerando-se os diversos desa-
fios, inerentes a todo o negócio, a 
sucessão em empresas do agronegó-
cio, por exemplo, enfrenta situações 
especificas, por serem constituídas de 
membros de uma ou mais famílias, 
quais sejam, a convivência harmoniosa 
ou não, sendo que a conciliação dos 
diversos interesses deve ser busca 
constante.
Assim, colocar os interesses da 
empresa e da família, acima dos 
interesses particulares, é condição 
primordial para obter equilíbrio, dentro 
do jogo de interesses conflitantes. •
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AVIMIG PARTICIPA DA NOVA 

GESTÃO DO FUNDESA-MG

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

põe a Diretoria Executiva do Fundo 
de Desenvolvimento de Defesa 
Sanitária Animal (Fundesa-MG), 
fundo privado e importante ferramenta 
para garantir a sanidade dos rebanhos, 
com capacidade de controlar possíveis 
epidemias no estado. Já o conselheiro 
da associação, Aulus Sávio Correa 
Assumpção, foi nomeado conselheiro 
fiscal do Fundesa. 
Em Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em dezembro de 2021, 
Antônio Carlos foi nomeado Diretor 
Financeiro. O presidente do Sistema 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais (Faemg/Senar/
Inaes/Sindicatos), Antônio Pitangui 
de Salvo, foi empossado como pre-
sidente do Fundesa, juntamente com 
Guilherme da Silva Costa (vice-pre-
sidente) e João Carlos Bretas Leite 
(diretor secretário). A nova gestão fica-
rá no comando até 2025.

O objetivo da Diretoria Executiva é 
contratar um seguro sanitário, para 
que o Fundesa possa suportar as pos-
síveis emergências de indenização aos 
produtores, especialmente no caso de 
Influenza Aviária. “A Avimig sem-
pre apoiou o Fundesa, desde que foi 
criado, há cerca de três anos. O fundo 
já tem recursos expressivos, que são 
crescentes. O que faremos é utilizar a 
sua capacidade financeira para fazer 
a contratação do seguro sanitário”, 
informou Antônio Carlos, que consi-
dera a participação da Avimig, na 
Diretoria Executiva, como sinal e res-
peito à entidade, por sua visibilidade e 
credibilidade. A parte Aves, do Fundesa 
– as outras duas são Suínos e Bovinos 
-, encerrou 2021 com cerca de R$ 3 
milhões.

Alguns ajustes
O presidente do Conselho Diretor da 
Avimig disse, ainda, que o Fundesa já 
estuda algumas alterações que serão 
necessárias para o futuro. “A avicultura 

de postura vem arrecadando, apenas, 
pelo Guia de Trânsito Animal (GTA) das 
pintainha de alojamento, mas o valor 
não representa a necessidade do setor. 
Já fizemos reuniões com equipes de 
postura, para tentar alinhar nova for-
ma de contribuição. Até porque, será 
necessário que o setor tenha partici-
pação na arrecadação para que possa 
participar do seguro, que eu conside-
ro um dos itens mais importantes na 
utilização dos recursos captados pelo 
Fundesa”.
Integram o Fundesa-MG, juntamente 
com a Avimig, além do Sistema Faemg; 
o Sindicato da Indústria de Laticínios 
do Estado de Minas Gerais (Silemg); 
a Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais (Ocemg); o 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Carne e Derivados e do Frio de Minas 
Gerais (Sinduscarne); a Associação de 
Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito 
Santo e Distrito Federal (Afrig) e a 
Associação dos Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais (Asemg).•

Divulgação Faemg

|  Antônio Carlos V. Costa (Avimig); João Carlos Leite (Asemg); Antônio de Salvo (Faemg) 
  e Guilherme  da Silva Costa (Silemg).
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RODRIGO BRAGA DE CASTRO FOI REELEITO 
PARA NOVO TRIÊNIO NO SINPAMIG

Daniel Holanda

| Rodrigo Braga.

O advogado Rodrigo Braga de Castro 
foi reeleito presidente do Sindicato das 
Indústrias de Produtos Avícolas do 

Estado de Minas Gerais (Sinpamig) para 
o triênio 2022-2025. Em janeiro, foi realizada, 
também, a eleição para os cargos de Diretoria, 
diretores suplentes; Conselho Fiscal e delega-
dos junto ao Conselho de Representantes da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) e seus respectivos suplentes. A 
posse oficial de todos os eleitos será no dia 26 
de fevereiro, em Belo Horizonte. 
O presidente da Avimig, Antônio Carlos 
Vasconcelos Costa, foi eleito diretor 
Administrativo/Financeiro do Sinpamig. Foram 
eleitos, ainda: vice-presidente: Daniele Cristine 

dos Santos Gomes; suplentes da Diretoria: Cleiton Matiolo e Tania 
Maria Máximo Ferreira; Conselho Fiscal: Sara Maira Delfino 
Costa, Délcio José dos Santos e Iracilde Imaculada Silva 
Fabel; suplentes do Conselho Fiscal: Juciara Karla Gualberto 
Alves, Melissa Alvarenga Cambraia Cisneiros e Valter Luiz 
Motta Fonseca; delegados junto à Fiemg: Cláudio Almeida 
Faria e Antônio Carlos Vasconcelos Costa; delegados suplen-
tes: Rodrigo Braga de Castro e Daniele Cristine dos Santos 
Gomes. 
A Avimig parabeniza e deseja boa sorte à Diretoria do Sinpamig!•
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CONFIANÇA NORTEIA OS TRABALHOS DA 

GESTÃO 2022-2023 NA AVIMIG

“Existem os pessimistas e os otimis-
tas. Estou do lado dos otimistas. 
O mercado consumidor está rele-

vante e o agronegócio brasileiro cresce 
a passos largos. Com muita satisfação, 
afirmo que saímos vitoriosos de 2021 e 
que estamos preparados para fazer de 
2022 um ano de grandes conquistas”. 
O texto faz parte do discurso do presi-
dente do Conselho Diretor da Avimig, 
Antônio Carlos Vasconcelos Costa 
(Avivar Alimentos), proferido na 
cerimônia de posse, por ocasião de sua 
reeleição para o biênio 2022-2023. 
Juntamente com ele, tomaram posse, 
em dezembro, os conselheiros Aulus 
Sávio Corrêa Assumpção (Granja 

Meu Xodó); Carlos Fábio Nogueira 
Rivelli (Rivelli Alimentos); Cláudio 
Almeida Faria (Pif Paf Alimentos) 
e Delcio José dos Santos (Granja 
Brasília). 
O evento – bastante intimista, em 
função da pandemia – aconteceu em 
grande estilo, na sede da entidade, 
em Belo Horizonte, e contou com as 
principais representantes do agrone-
gócio no estado. Na ocasião, também 
foi inaugurada a foto do presidente 
Antônio Carlos, na Galeria de Fotos 
dos Presidentes da Avimig. 
Entre os que prestigiaram a solenida-
de, seguida de coquetel, estavam a 
secretária da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Estado de Minas 
Gerais (Seapa), Ana Maria Soares 
Valentini; o subsecretário de Política 
e Economia Agropecuária da Seapa, 
João Ricardo Albanez; o supe-

rintendente Federal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais (Mapa), Marcílio de Souza 
Magalhães; o diretor do Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA), 
Thales Almeida Pereira Fernandes; 
superintendente técnico da Federação 
da Agricultura e Pecuária de Minas 
Gerais (Faemg), Altino Rodrigues 
Neto, e do presidente do Sindicado 
das Indústrias de Produtos Avícolas 
do Estado de Minas Gerais (Sinpamig), 
Rodrigo Braga de Castro.
O evento contou, ainda, com as pre-
senças do deputado estadual Antônio 
Carlos Arantes, que, juntamente com 
outras autoridades, compôs a mesa. 
Estiveram, ainda, presentes Bruno 
Rocha Melo (Senar); Bianca Costa 
(Asemg); Geraldo Sérgio (Fapam); 
Marcos Melo Meokarem (Emater), 
bem como associados da Avimig.

Daniel  Holanda | Antônio Carlos V. Costa e Ana Valentini.
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“Parabenizo o Antônio Carlos, com um abraço, também, do governador Romeu 
Zema, com votos de sucesso para este setor, que é tão pujante, que cresce cada 
vez mais, gerando emprego e trazendo renda para o nosso povo. Enfrentamos a 
pandemia e o setor não parou. Parabéns, ao presidente Antônio Carlos e a todo 
o Conselho Diretor da Avimig.”

Ana Maria Soares Valentini 
Secretária da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais 
(Seapa)

“Parabenizo o Conselho Diretor, de forma especial o Antônio Carlos, por sua tra-
jetória à frente da Avimig. O Mapa tem orgulho de ser parceiro desta associação, 
que vem desenvolvendo trabalho muito importante, juntamente aos associados, a 
conscientização a respeito da importância de se manter a sanidade da produção, 
que evite que doenças exógenas entrem em nosso plantel em Minas Gerais. E 
isso somente é possível com uma parceria forte, como a que temos com a Avimig. 
Parabenizo por tudo que já foi feito e estendo novamente as nossas mãos à 
associação, para dizer que estamos prontos para apoiar este Conselho Diretor, e, 
de forma conjunta, caminharmos rumo ao crescimento e melhoria da avicultura 
mineira.”

Marcílio de Souza Magalhães
Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais (Mapa)

“É o momento de celebrar o importante setor da avicultura, para Minas Gerais. 
A gestão tem se repetido pelo sucesso de seus conselheiros, com a liderança do 
Antônio Carlos, que tem feito trabalho belíssimo em prol da atividade. Que neste 
novo biênio, todos tenham muito sucesso, e continuem fortalecendo o setor, tão 
importante para a economia de Minas Gerais, mas, também, pela importância 
social. Grande sucesso a todo o Conselho Diretor.”

João Ricardo Albanez
Subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Seapa
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“A recondução do Antônio Carlos como presidente do Conselho Diretor da 
Avimig é a garantia de que nós vamos continuar um processo de integração 
muito interessante para o agronegócio mineiro. A Faemg, assim como outras 
instituições, tem nele uma liderança muito empreendedora, com facilidade para 
se integrar com os diversos órgãos. Então, para nós, foi uma felicidade muito 
grande a sua continuidade, e nós vamos manter nossas parcerias, tão necessá-
rias para o avanço do setor em nosso estado. Sucesso na nova gestão! Estamos 
à disposição para este trabalho conjunto tão importante para Minas Gerais.”

Altino Rodrigues Neto
Superintendente técnico da Federação da Agricultura e Pecuária
de Minas Gerais (Faemg)

ENTIDADES

“Gostaria de comemorar a reeleição do Conselho Diretor da Avimig e dizer que, 
graças a Deus, temos o pessoal da Avimig, os produtores de frango e ovos, essa 
classe bendita. A avicultura nunca foi tão importante como agora. É por causa 
desse setor que a proteína animal está chegando a muitos lares brasileiros, pois 
as famílias ainda têm capacidade de comprar carne de frango e ovos. Com esse 
dinamismo, a avicultura tem papel estratégico na economia do nosso país. Como 
deputado estadual, digo que caminhamos de mãos dadas com a Avimig. Tenho 
respeito e grande carinho pelo Antônio Carlos, que faz um brilhante trabalho”.

Antônio Carlos Arantes
Deputado estadual 

“Desejo sucesso, parabenizo pela reeleição do Conselho Diretor e pelo trabalho 
do Antônio Carlos. Os desafios continuam. Temos de manter Minas Gerais livre da 
influenza aviária e, por isso, continuamos fazendo o nosso trabalho em parceria 
com a Avimig, as notificações das mortalidades nas granjas e o registro das gran-
jas, o que já avançou muito e tem facilitado o trabalho da defesa agropecuária, 
sabendo o quantitativo de granjas e as regiões que nós temos registradas. O 
ano de 2022 será muito profícuo, tanto para o IMA quanto para a Avimig. Que a 
parceria perdure.”

Thales Almeida Pereira Fernandes
Diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
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“As associações são as grandes representatividades do produtor rural. Somos 
aqueles que escutam as demandas, entendem as dores e as transformam em 
ações, que, no dia a dia do trabalho dele, vão trazer conhecimento, maior renda, 
relacionamento. A Avimig, dentro do agro mineiro, é uma das associações mais 
fortes em representatividade, em qualidade de trabalho. Politicamente falando, 
é uma entidade extremamente forte. É uma associação para a gente se inspirar. 
Parabéns, ao Antônio Carlos e ao Conselho Diretor reeleito!”

Bianca Costa
Gerente Executiva da Associação dos Suinocultores de Minas Gerais 
(Asemg)

“A reeleição do presidente Antônio Carlos Vasconcelos Costa e do Conselho 
Diretor demonstra a excelente administração da entidade, apresentando sempre 
muitas realizações e ótimos resultados, tornando a Avimig referência nacional. 
A reeleição é, inclusive, o próprio reconhecimento dos associados, ampliando a 
projeção da Avimig, até mesmo em nível internacional.”

Emílio Mouchreck
Presidente da Câmara Técnica-Científica e Ambiental da Avimig

“Eu gostaria de parabenizar e desejar boa sorte e muito sucesso ao Conselho 
Diretor, para o biênio 2022-2023.  Não é todo dia que uma entidade reelege, 
pela sexta vez consecutiva, o mesmo Conselho Diretor. Isso mostra que os nossos 
associados acompanham e sabem o tanto que evoluímos, nos últimos anos, e 
que a continuidade desta gestão exitosa é a certeza de que vamos crescer, ainda 
muito mais. Parabéns, Antônio Carlos e todos os conselheiros reeleitos.”

José Maria Salgado
Diretor Executivo da Avimig

ENTIDADES
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“Parabéns ao Conselho Diretor da Avimig que foi reeleito, demonstrando o 
grande trabalho, a grande gestão e o grande desempenho da equipe como 
um todo. Desejo a todos os empossados muito sucesso na empreitada, pois 
a cada instante os desafios surgem e nova demanda de ações e atitudes são 
necessárias para se conseguir o grande objetivo, que é trabalhar para obter 
melhorias para o setor avícola mineiro, bem como para cada um de seus 
produtores rurais. A avicultura não para, como o agro brasileiro, também, não 
para. Muito sucesso a todos e um 2022 de muitas conquistas.”

José Euler Valeriano
Membro da Câmara Técnica-Científica e Ambiental (CTCA) da 
Avimig 

ENTIDADES

“A Avimig caminha para seus 67 anos. Nesses anos, teve um crescimento 
muito grande. A partir da mudança de Diretoria para Conselho Diretor, 
tivemos mais transparência. São seis empresários fortes no Conselho 
Diretor, que estão há muito tempo se fortalecendo dentro das empresas 
e no sistema de integração, que veio para trazer visibilidade para a pro-
dução de frangos de corte e de ovos. São representantes que garantem 
mais força, mais conceito na sociedade agrária. Nós tivemos um ‘up’ jun-
tamente ao governo, à ABPA e a todas as outras entidades. Esperamos 
que este Conselho Diretor mantenha a Avimig sempre com bastante visi-
bilidade juntamente à sociedade brasileira e, principalmente, à mineira. 
O trabalho dos representantes da associação é realmente promover o 
mercado farto de produtos de primeira qualidade e saudáveis, tanto fran-
go quanto ovos. E sabemos que a população está aumentando o gosto 
pela carne de frango e por ovos. Sucesso ao presidente Antônio Carlos e 
ao Conselho Diretor reeleito!”

Marília Martha Ferreira
Diretora Executiva da Avimig
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A AVIMIG AGRADECE A PRESENÇA DE TODOS!

 | José Magela (Avivar); Emilio Mouchrek (Smea/Crea); Marcos Meokarem (Emater); José Maria Salgado (Avimig)

 | Marcus Augusto (Riveli); Rodrigo Braga (Sinpamig);  Cleiton Matiolo (Vibra)

 | José Euler; Délcio Santos; Marcílio Magalhães; Antônio Carlos V. Costa; Ana Valentini; Antônio C. Arantes; Rodrigo Braga

| Juvenal C. Junot; Antônio C. Arantes; Guilherme Santos | Etelvino Salgado (Agropan); Délcio Santos (Granja Brasília); Geraldo Sérgio (Fapam)

 | Mariane Medeiros (Pif Paf ); Bruno Melo e Sandra Regina (Senar)

 | João Ricardo Albanez (Seapa); Marília Martha (Avimig)
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| Mariane Medeiros; José Maria Salgado; Marcus Vinícius; Emílio Moucherek; Antônio C. Arantes; Marília Martha; Ana Valentini; Antônio Carlos V. Costa; Délcio Santos; 
Jose Magela; Cleiton Matiolo; Rodrigo Braga

| Etelvino Salgado; Bianca Costa; José Maria Salgado; Geraldo Sérgio

| Thales Fernandes (IMA); Bruno Melo (Senar); Antônio 
Carlos V. Costa; Marcílio Magalhães

| José Maria Salgado, diretor executivo da Avimig | Marcílio Magalhães (Mapa); Ana Valentini (Seapa); Antônio Carlos V. Costa; Antônio C. Arantes

| Equipe Avimig: Gustavo; Margaret; Aparecida; Theresa e Oswaldo

|  A solenidade foi no auditório da sede da Avimig, em Belo Horizonte
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| Inauguração da foto do presidente Antônio Carlos V. Costa, na 'Galeria de Fotos dos Presidentes da Avimig'

| Antônio Carlos V. Costa; Altino Rodrigues (Faemg) | Antônio Carlos Vasconcelos Costa

| Antônio Carlos V. Costa; José Magela (Avivar)
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ENTREVISTA

LUCÍLIA MARIA DE MELO OLIVEIRA
Nutricionista

Arquivo Pessoal

| Nutricionista Lucília.

Nunca se comeu tantos ovos, como 
atualmente. Além da confiança da 
população em todos os benefícios 

dessa proteína animal para a saúde, a pan-
demia e a queda na renda do brasileiro, 
fizeram com que muitas famílias passassem 
a incluir ovos nas refeições do dia a dia. 
Em 2021, a estimativa foi do consumo de 
255 unidades por pessoa no país, aumento 
de 1,5% em relação a 2020. E os números 
crescem a cada ano.  Para saber mais sobre 
a riqueza do ovo para a saúde e alimenta-
ção, a Revista da Avimig conversou com a 
nutricionista Lucília Oliveira. 

Por que devemos incluir ovos na ali-
mentação?
O ovo é um alimento completo, rico em 
proteína, gorduras boas, vitamina D, K2, 
vitaminas do complexo B, minerais - cálcio, 
magnésio, zinco e selênio - e antioxidante. 
O ovo é um alimento muito acessível e que 
pode substituir a carne, que tem custo bem 
mais elevado.  Além de ser muito prático e 
versátil em seu preparo, é uma proteína que 
pode fazer parte, tanto de pratos salgados 
quanto doces. 

Podemos comer ovos todos os dias?
 Sim, certamente, todos podemos comer 
ovos, diariamente. Não há problema algum 
em consumir ovos todos os dias.
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LUCÍLIA MARIA DE MELO OLIVEIRA “GOSTO DE BRINCAR: PENSA QUE, DE DENTRO DAQUELE OVO VAI SAIR 

UM SER VIVO PERFEITO. VISTO QUE, ELE TEM TODOS OS NUTRIENTES 

QUE PRECISAMOS”. 

ENTREVISTA

Quais os benefícios do ovo para o 
organismo? 
O ovo apresenta inúmeros benefícios 
para o organismo. Por ser rico em 
proteína e gorduras, ele garante mais 
saciedade. A albumina, encontrada 
na clara, favorece o ganho de massa 
muscular. Por ser rico em vitamina A 
e betacarotenoides, o ovo se torna 
um grande protetor ocular. A proteína 
fortalece os ossos, devido ao cálcio e 
à vitamina D encontrados na gema. 
Também, potencializa o sistema imu-
nológico. É bom ressaltar que o ovo 
não aumenta o colesterol. Ele é, 
ainda, indicado para o controle do 
diabetes e é excelente para prevenir o 
envelhecimento precoce. 

O ovo pode ser consumido tanto 
por adultos quanto crianças? 
Pode e deve ser consumido diaria-

mente, por adultos e crianças. Não há 
recomendação ao contrário. Gosto de 
brincar: pensa que, de dentro daquele 
ovo vai sair um ser vivo perfeito. Visto 
que, ele tem todos os nutrientes que 
precisamos. 

Quantos ovos devo comer diaria-
mente? 
A quantidade de ovos para o consu-
mo diário depende da necessidade de 
cada pessoa. Duas a três unidades têm 
todos os nutrientes, para que sejam 
supridas as necessidades diárias.

Qual a diferença nutricional entre 
o ovo de granja e o ovo caipira?
Os estudos, mais recentes, mostram 
que não há diferença substancial 
entre os tipos de ovos. As diferenças 
são, basicamente, na aparência. O ovo 
caipira, normalmente, tem uma casca 

mais dura. Eles são menores e a gema 
apresenta cor alaranjada mais forte. 

Qual a melhor maneira de prepa-
rar um ovo para que ele não perca 
suas propriedades nutricionais? 
O ovo pode ser consumido de acordo 
com ‘o gosto do freguês’, sem que 
perca suas propriedades. Tem gente 
que gosta da gema molinha ou do 
ovo apenas quente. Mas ele pode ser, 
simplesmente, cozido; mexido ou pre-
parado em omelete. Pode ser consu-
mido puro ou acrescido de temperos; 
legumes; queijos; cereais - como aveia 
-; sementes - chia, girassol... A forma 
de preparo vai depender da criativi-
dade e exigência do paladar de cada 
pessoa. O mais importante é consumir 
clara e gema. O bom mesmo é variar a 
preparação para não enjoar. 

lucilialucilia@hotmail.com

Ingredientes

3 ovos 
1 pote de iogurte natural 
1 medida do pote de iogurte de 
queijo parmesão
2 medidas do pote de iogurte de 
aveia.
1 colher de fermento em pó

Pãozinho de aveia ou muffin 

Modo de preparo 

Misture tudo. Distribua a 
massa em formas de silico-
ne. Leve ao forno a 180°C, 
por 45 minutos.

Dica - Pode acrescentar à 
massa legumes, castanhas e 
sementes.
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CAPA 

SETOR DE POSTURA – 
EM BUSCA DO PREÇO JUSTO

Impulsionada pelo aumento nos 
preços da carne de boi, pela facili-
dade de acesso, garantia de proteína 

saudável e de valor mais em conta, a 
nova demanda diária por ovos, nas 
mesas dos brasileiros, vem exigin-
do mobilização das empresas, para 
manter produtos com qualidade nas 
prateleiras. Em tempos extremamente 
difíceis – altos custos de produção, 
inflação, desemprego, menor poder de 
compra, pandemia... –, as granjas tive-
ram de se reinventar, para superar as 
adversidades e garantir, entre outros, 
investimentos em expansão, melhoria 
dos sistemas de produção, nutrição e 
mão de obra qualificada.
Mesmo com o consumo interno cres-
cendo cerca de 10% ao ano – há 14 
anos, era de 120 ovos per capita/ano. 
O projetado, para 2022, é de 262 
ovos per capita, crescimento de 
2,5% -, a falta de expectativa quanto 
à redução dos custos de produção tem 
deixado alguns produtores em alerta. 
Mesmo assim, os investimentos não 
param, com algumas granjas saindo 
do sistema convencional para auto-
matizado, dando sinais de que o setor 
sempre aposta em dias melhores.

Demanda x produção

“Atualmente, o maior entrave para a 
avicultura de postura não é a deman-
da, pois não podemos reclamar o 
quanto ela cresceu nestes últimos 12 
anos.  O maior entrave é o ponto de 
equilíbrio entre demanda e produção, 
que está totalmente fora de controle, 
no qual produção ainda é muito maior 
que a demanda”. A afirmação é do 
gerente da Granja Santa Marta, 
Cláudio Penedo Scarpa, para quem 
o momento é de aguardar a estabili-
dade no mercado. “Desde 2020, após 
o início da pandemia, o nosso setor 
foi muito afetado pelos altos custos 
e, consequentemente, com prejuízos 
constantes”.
A Granja Santa Marta está localizada 

“O MAIOR ENTRAVE 
É O PONTO DE 
EQUILÍBRIO ENTRE 
DEMANDA E 
PRODUÇÃO, QUE 
ESTÁ TOTALMENTE 
FORA DE CONTROLE, 
ONDE PRODUÇÃO 
AINDA É MUITO 
MAIOR QUE A 
DEMANDA” 

CLÁUDIO SCARPA

GRANJA SANTA MARTA (ITANHANDU)

 Divulgação Granja Santa Marta

| Márcio e Cláudio Scarpa. 
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"O MAIOR ENTRAVE É O PONTO DE EQUILÍBRIO ENTRE DEMANDA E 
PRODUÇÃO, QUE ESTÁ TOTALMENTE FORA DE CONTROLE, NO QUAL 
PRODUÇÃO AINDA É MUITO MAIOR QUE A DEMANDA."

em Itanhandu, sul de Minas, onde 
mantém, também, dois núcleos, em 
Passa Quatro e Itamonte.  Atualmente, 
produz entre 1.500 a 1.800 caixas de 
30 ovos/dia, números que pretende 
manter ao longo de 2022. Empresa 
familiar, a Santa Marta - que tem, no 

 Divulgação Granja Santa Marta

| Granja Santa Marta - Itanhandu.

comando, os irmãos Cláudio, Márcio, 
Janice e Cristina Scarpa - vem se 
profissionalizando, desde 2017, para 
se tornar, o que é hoje, uma holding. 
Depois de alguns anos investindo na 
ampliação e modernização do pro-
cesso de produção e vendas, a granja 

está, agora, apostando recursos em 
gestão de pessoas. Cláudio Scarpa 
contou, ainda, que a empresa está 
focada, também, no sistema de criação 
de aves soltas. “Estamos com projeto 
de um núcleo com aves soltas para ser 
iniciado em breve”, revelou.
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Consumo x custos

O setor de postura vem se aperfei-
çoando, ano após ano, e, com isso, a 
produção em escala tem se tornado 
bastante rápida. Os alojamentos mais 
modernos têm proporcionado boa 
ambiência em níveis de produção de 
ovos. No entanto, alguns consideram 
que não há como pensar em grandes 
investimentos, com os custos de pro-
dução nas alturas, tendo os insumos, 
para a produção de ração, como os 
principais fatores onerantes. 
Para o sócio proprietário da Avícola 
Crista Vermelha, Fabrício Abílio 
Carvalho Teixeira, o mercado con-
sumidor é amplo e “está mostrando 
sua voracidade e aumento de consu-
mo”, mas que, por outro lado, há os 
custos de produção que impactam 
diretamente a rentabilidade final. “Os 
insumos passaram por grandes reajus-
tes, em 2021, o que não ocorreu, na 
mesma proporção, com os ovos. Por 
este motivo, vários produtores foram 
surpreendidos com este novo modelo 
de negócio”.

Localizada na cidade de Patrocínio, no 
Triângulo Mineiro, a Crista Vermelha 
produz, atualmente, 25 mil ovos/dia, 
mas pretende dobrar a produção, a 
partir de fevereiro 2022. “Dentro do 
projeto de expansão, crescer para 
50 mil ovos/dia é um volume tímido, 
perante o que pretendemos para os 
próximos 10 anos”, revelou Fabrício 
Teixeira.
Segundo ele, a empresa trabalha com 
planejamento estratégico, visando 
ao crescimento de forma ordenada e 
com bases sólidas, e que, para isso, 
preza o relacionamento, cultivado com 
parceiros de negócios, que são super-
mercados, atacados e distribuidores. 
“Estamos prontos para suportar cres-
cimento de 300%, em 2022. Porém, 
isso só será possível com a sinalização 
de novas parcerias, que prezam por 
qualidade e segurança nos negócios. 
Temos a infraestrutura pronta, desde 
fábrica de ração, sala de classificação 
de ovos, galpão para alojamento das 
aves e escritórios para receber os clien-
tes, que suportam esse crescimento”, 
garantiu ele.

“OS INSUMOS 
PASSARAM 
POR GRANDES 
REAJUSTES, EM 
2021, O QUE 
NÃO OCORREU, 
NA MESMA 
PROPORÇÃO, COM 
OS OVOS. POR ESTE 
MOTIVO, VÁRIOS 
PRODUTORES FORAM 
SURPREENDIDOS 
COM ESTE NOVO 
MODELO DE 
NEGÓCIO”

FABRÍCIO TEIXEIRA - AVÍCOLA CRISTA 

VERMELHA (PATROCÍNIO)

Divulgação Crista Vermelha
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“TEMOS DE 
PREPARAR NOSSO 
SETOR, PARA PASSAR 
POR TEMPOS BONS 
E, PRINCIPALMENTE, 
RUINS, INVESTINDO 
EM TECNOLOGIA; 
AUTOMAÇÃO; BEM-
ESTAR ANIMAL E 
OTIMIZAÇÃO DOS 
CUSTOS, O QUE 
NÃO É MAIS OPÇÃO, 
MAS OBRIGAÇÃO, 
PARA PODERMOS 
SOBRESSAIR 
E GARANTIR A 
CONTINUIDADE DO 
NOSSO NEGÓCIO” 

FLÁVIO FERRÃO - GRANJA DIAMANTE 

(SANTO ANTÔNIO DO MONTE)

Divulgação Granja Diamante

Investimentos x incertezas

“Vivemos um cenário de mercados 
incertos, onde não há muito o que 
comemorar. Estamos trabalhando 
com margem negativa, há mais de um 
ano, e o custo de produção do nosso 
setor está muito elevado. Ainda não 
conseguimos repassar esse aumento. 
Os preços da soja e do milho, além de 
outros insumos, estão sempre subindo 
e sem previsão de baixa, além da ques-
tão cambial, visto que a maioria dos 
insumos são comprados em dólar”. O 
desabafo é do proprietário da Granja 
Diamante, Flávio Ferrão.
Segundo ele, “há dois anos tínhamos 
o milho na faixa de R$ 35,00 a saca e 
a caixa de ovos na faixa de R$ 70,00. 
Atualmente, o milho está na faixa de 
R$ 95,00 a saca e a caixa de ovos, R$ 
110,00. Para quem é do setor, sabe o 
impacto disso no custo fixo de produ-
ção, o tanto que dificulta a sobrevivên-
cia de muitos produtores no mercado”.
A Granja Diamante, em Santo Antônio 
do Monte, região centro-oeste de 
Minas Gerais, produz, diariamente, 
1.320 caixa de ovos com 30 dúzias. Em 
fase de expansão, a ideia é produzir, 
em breve, 3.200 caixas de ovos. 
Flávio Ferrão explicou que a granja 
vem acompanhando as projeções 
de crescimento no consumo de ovos 
para os próximos anos e que, por 
isso, a empresa está se programando 
para atender à demanda crescente. 
“Estamos nos preparando para cres-
cer de maneira inteligente, investin-
do, principalmente, em tecnologia e 
otimização de produção, construindo 
aviários climatizados. Todo o controle 
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produtivo está na palma da mão, des-
de o que cada ave consome de água e 
ração. Também, temos todo o controle 
interno de ambiência, como tempera-
tura, umidade, amônia, pressão, entre 
outros”, contou.
De acordo com o proprietário da Granja 
Diamante, este ano, estão sendo feitos 
investimentos em mais quatro galpões 
climatizados - de 165 mil aves cada um 
-; em uma nova ‘Classificadora de ovos’ 
completa, com sistema de ovoscopia 
eletrônica - separação automática de 
sujidades e quebrados - e no acessório 
crack detector - separação automática 
de fissuras e pequenas trincas, com 
capacidade para classificar até 500 
caixas/hora. “Estamos investindo, tam-

bém, em automação e ampliação da 
nossa fábrica de rações, aumentando a 
capacidade produtiva da nossa unida-
de e, além disso, ampliando, também, 
a nossa capacidade de armazenamen-
to de grãos, aumentando em mais 100 
mil sacas”, revelou. 
Sobre o desempenho do setor, Flávio 
Ferrão considera importante destacar 
que, em paralelo a todo o crescimento 
de demanda no consumo, há as casas 
de genética, que têm um papel impor-
tante no setor produtivo, pois têm feito 
investimentos significantes, melho-
rando o desempenho das aves e sua 
capacidade de longevidade nos índices 
produtivos.
“Vamos enfrentar um ano difícil, 

porém, temos de ser confiantes e 
investir no futuro, pois o agronegócio 
é um dos maiores setores responsáveis 
por geração de empregos e renda, 
e tem a missão de permanecer firme 
para fortalecer o nosso país e produ-
zir alimento de qualidade para nossa 
sociedade”.  Flávio Ferrão comple-
tou: “A lição que fica é que temos de 
preparar nosso setor para passar por 
tempos bons e, principalmente, ruins, 
investindo em tecnologia; automação; 
bem-estar animal e otimização dos 
custos, o que não é mais opção, mas 
obrigação, para podermos sobressair 
e garantir a continuidade do nosso 
negócio”. 

• In natura e processados - 11,3 mil toneladas em 2021 (+ 81,5% em relação a 2020) 
• Receita: +80%, US$ 18 milhões
• Dezembro: 2,49 mil toneladas (+72,8% em relação a dezembro de 2020 •

Fonte: ABPA

Ovos em números – Minas Gerais (3º trimestre 2021)

3º maior rebanho
de aves de postura

8,26% de 
participação nacional

Preço médio para o 
produtor: R$ 3,57/dúzia
(- 7,09% em relação a 2020).

Produção 223,47 
milhões de dúzias

Exportações 2021

Divulgação Granja Diamante| Expansão da Granja Diamante, em Santo Antônio do Monte.
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COLUNA DO ASSOCIADO

CLEITON 
MATIOLO

“
“

| Cleiton Matiolo
Gerente Administrativo da Vibra.

A Vibra é associada à Avimig 
desde 2011. Considero que 
são muitos os benefícios do 
associativismo, ou seja, os 
benefícios para o setor, prin-
cipalmente com relação aos 
tratamentos tributários a que 
se tem melhor conhecimento. 
Esperamos que se pratique o 
associativismo como se pre-
coniza; que se troque informa-
ções importantes para o setor, 
e que se somem mais empre-
sas à Avimig. Portanto, asso-
ciem-se. Os benefícios de se 
tratar assuntos pertinentes ao 
setor, sempre se ganha mais 
em conjunto. É frase pronta, 
mas é certo que “a união faz a 
força". E a diferença.•

Daniel Holanda
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PARABÉNS, ALYSSON PAOLINELLI! 
O ex-ministro de Agricultura e um dos fundadores da Embrapa, indicado, 
novamente, em 2022, ao Prêmio Nobel da Paz, Alysson Paolinelli, foi um 
dos homenageados com a medalha Mérito da Extensão Rural pela Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater). A condecoração foi em reconhecimento por todo o trabalho reali-
zado por ele na agropecuária. Alysson Paolinelli recebeu a medalha durante 
evento realizado na sede da Emater, em Belo Horizonte, em dezembro, quando 
se comemorou os 73 anos da Emater e o Dia Nacional do Extensionista Rural. 
O ex-ministro é presença confirmada no Avicultor 2022, que será 
realizado nos dias 22 e 23 de junho, no Expominas, em BH.•

A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) come-
çou 2022 com nova diretoria, presidida por Luiz Car-
los (Caio) Corrêa Carvalho, que já havia coman-
dado a associação entre 2012 e 2018. Com mandato 
de dois anos, ele substitui o presidente Marcello Brito. 
Engenheiro agrônomo formado pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiróz (Esalq/USP), Caio 
possui cursos de pós-graduação em Agronomia e em 
Administração pela Faculdade de Economia e Admi-
nistração da Universidade de São Paulo (FEA/USP), 
e Vanderbilt University (EUA). A Abag, por meio de 
seus comitês temáticos, vem discutindo e fomentando 
ações em assuntos transversais, como, por exemplo, 
logística, bioeconomia e conservação ambiental, que 
são fundamentais para o futuro do agro. • Fonte: Abag

Em seu discurso, na Emater, o ex-ministro se emocionou: 
“Meu pai, um engenheiro agrônomo, que acreditava na 
agricultura, cujo trabalho tanto me influenciou para eu 
seguir sua carreira. Quando em 1948, eu tinha 12 anos, 
ele me chamou a atenção para a Acar: ‘Preste atenção 
porque esta é uma das armas mais poderosas que estão 
fazendo para mudança no setor agrícola. Assistência 
técnica e o crédito para permitir não só ajudar o pro-
dutor, mas dar a ele as condições para que ele possa 
realizar as mudanças que precisa’. Aquilo ficou grava-
do em minha mente e eu acompanhei a Emater-MG: 
seu crescimento, evolução e programas que ela teve no 
estado”.  A Associação de Crédito e Assistência Rural 
(Acar-MG) foi o embrião da Emater-MG.  Informações: 
Emater-MG•

A Avimig parabeniza o ex-ministro Alysson Paoli-
nelli, a Emater e todos os extensionistas!

Divulgação Abag

PRESIDÊNCIA
DA ABAG 

PARABÉNS, ALYSSON 
PAOLINELLI! (1)

SOJA E BIODIESEL 

| Alysson Paolinelli.

| Caio.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) manifestou, por meio de nota, a preocupação da diretoria da 
entidade com a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de manter, em 2022, a mistura de 
biodiesel, no diesel, em 10%, quando o esperado era de 13%. "A preocupação setorial se relaciona com a potencial 
redução da oferta de farelo de soja, derivado do esmagamento da soja em grão, direcionada para obtenção de óleo 
para biodiesel. Menor oferta do produto poderá significar alta de preços, gerando perda de competitividade e inflação, 
ainda maior, para o consumidor, em meio ao momento de maior alta de custos de insumos da história da avicultura 
e da suinocultura do Brasil. (...) Cabe ressaltar que o farelo de soja já acumula mais de 60% de elevação, nos preços 
praticados ao longo de 2021, em relação ao mesmo período de 2020", diz a nota.• Fontes: Globo Rural e O Globo
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Mesmo com a elevação dos preços e o aumen-
to de produção de algumas culturas, a alta dos 
custos de produção deve achatar a margem de 
lucro do produtor rural. “A Selic vai continuar 
alta em 2022, em 11,25%, e isso traz grande 
preocupação para o setor em função, princi-
palmente, do crédito rural oficial, que tem uma 
parte indexada à Selic. Imaginamos um cenário 
mais complicado para a tomada de crédito para 
o produtor”, afirmou o diretor técnico da CNA, 
Bruno Lucchi. Ele completou: “Teremos uma 
safra maior que a atual, em função do clima 
melhor, mesmo com a possibilidade do La Niña 
e do risco da menor utilização de fertilizantes 
pelo produtor”. • Fonte: CNA

As exportações do agro bateram recorde no acumulado de 2021, de janeiro a novembro, 
atingindo US$ 110,7 bilhões, superando o recorde anterior, que era referente a todo o 
ano de 2018 (US$ 101,2 bilhões). Na comparação com o mesmo período de 2020, o 
crescimento foi de 18,4%. “A cada US$ 10, em vendas ao exterior, quatro eram produtos 
do agro, além de exportarmos para mais de 190 países. Tivemos aumento em quase 
todas as cadeias, sendo a soja em grãos, o produto mais exportado, e a China, o principal 
destino”, destacou a diretora de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra. Em 2021, 
os principais produtos do agro exportados foram soja em grãos, carne bovina in natura, 
açúcar de cana em bruto, farelo de soja e carne de frango in natura. Principais desti-
nos: China, União Europeia, Estados Unidos, Tailândia e Japão, que responderam por 62% 
dos consumidores que adquiriram os itens brasileiros. • Fonte: CNA

A previsão, para 2022, é de safra de grãos recorde - 289 
milhões de toneladas, 14% a mais que a safra do ano passa-
do, favorecida pelo clima. No entanto, o custo de produção 
deve ser um dos mais altos da história, devido ao cenário de 
permanência de alta dos custos com os insumos. Em 2021, 
o produtor rural conviveu com o aumento de mais de 100% 
nos custos com fertilizantes e defensivos, para culturas como 
soja e milho e a tendência, para este ano, é que isso se man-
tenha. As estimativas são da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA).  “Tivemos problemas 
climáticos em quase todas as regiões do país. Isso fez com 
que tivéssemos frustração na safra. Houve alta no preço dos 
alimentos em todo o mundo, mas não deixamos de produzir 
e colocar na mesa do brasileiro o essencial, que é o alimen-
to,” disse o presidente da CNA, João Martins. • Fonte: CNA

Divulgação United Soybean Board - CCommons Divulgação CNA

Divulgação CNA

Divulgação CNA

SAFRA
DE GRÃOS ALTA DOS CUSTOS

AUMENTOS DAS EXPORTAÇÕES

| Bruno Lucchi.

| João Martins.

| Lígia Dutra.
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SUSTENTABILIDADE

RIVELLI – PROCESSOS SUSTENTÁVEIS
DO CAMPO À INDÚSTRIA

Divulgação Rivelli

Divulgação Rivelli

“Produzir e fornecer alimentos com 
qualidade, de maneira sustentá-
vel, gerando oportunidade para 

a sociedade e para a empresa”. Com 
essa missão, o Grupo Rivelli, no mer-
cado há 36 anos, desenvolve continua-
mente toda a sua cadeia de valor, com 
atitudes e tecnologias inovadoras, de 
forma ética e sustentável, preservando 
o meio ambiente e sem comprometer 
as gerações futuras.
Para isso, diversas iniciativas são 
implementadas em diferentes áreas, 
do campo à indústria, buscando 
melhorar o impacto ambiental e social 
da companhia. São ações que vão 
desde a educação ambiental - para 
tornar-se referência regional, no tema 
sustentabilidade - até os investimentos 
constantes em transparência e infraes-
trutura necessárias para potencializar 
os resultados sociais e ambientais. O 
grupo sempre investiu em tecnologia 

de ponta, com o objetivo de ter produ-
ção altamente eficiente, desde o início 
da cadeia no campo, com as granjas 
de matrizes até a indústria, onde são 
produzidos os alimentos.
A preocupação e a preservação do meio 
ambiente são assuntos que fazem par-
te do dia a dia do grupo. Desenvolver 
ações para manter o equilíbrio em suas 
atividades, com a proteção ambiental, 
é um desafio que estimula conti-
nuamente toda a equipe. “Pautada 
nos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU, a política 
ambiental da empresa envolve o pro-
cesso produtivo, desde a racionaliza-
ção do consumo de recursos naturais 
até o desenvolvimento de medidas de 
controle eficientes para a mitigação de 
possíveis impactos gerados. Podemos 
destacar a implantação dos conceitos 
de Economia Circular para os Resíduos 
Sólidos gerados. O alto investimen-

to de modernização na Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE), cujo 
padrão de lançamento atinge eficiên-
cia próxima dos 100%, devolvendo ao 
meio ambiente um efluente melhor do 
que a água captada, e a modernização 
da Estação de Tratamento de Gases 
(ETG), que garante o tratamento de 
vapores gerados, economia de energia 
e redução de água, que antes era uti-
lizada na torre de lavagem”, explicou 
o supervisor de Meio Ambiente do 
Grupo Rivelli, Marcos Duarte.
Segundo ele, integrando todas essas 
boas práticas, há ainda a inter-relação 
do ser humano e o meio ambiente, 
por meio do Programa de Educação 
Ambiental, que envolve todos os cola-

| Marcos Duarte.

| Processo de tratamento de água na Rivelli.
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DESENVOLVER 
AÇÕES PARA 
MANTER O 
EQUILÍBRIO EM 
SUAS ATIVIDADES, 
COM A PROTEÇÃO 
AMBIENTAL, É 
UM DESAFIO 
QUE ESTIMULA 
CONTINUAMENTE 
TODA A EQUIPE.

Divulgação Rivelli

Divulgação Rivelli

boradores e a sociedade, no plantio 
de mudas nativas, para a recuperação 
da mata ciliar do Córrego Cabana, em 
Barbacena. Recentemente, o programa 
contou com a participação de alunos 
de escolas municipais, com o apoio 
do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) e das secretarias municipais de 
Meio Ambiente, de Educação e da 
Agricultura.

| Lucas Nascimento.

| Cama de frango no aviário.

| Plantio de mudas nativas.

“Cama” de frango
Outro destaque da cadeia de produção 
do Grupo Rivelli é o trabalho reali-
zado nos aviários de frango de corte 
próprios e que é replicado para todas 
as integradas. Em 56 aviários e sete 
núcleos de produção do grupo – cada 
um com sua licença ambiental vigente 
– é realizado forte trabalho para o tra-
tamento dos dejetos orgânicos, sendo 
que 100% deles são reaproveitados na 
agricultura. 
“De modo a integrar a cadeia e desen-
volver a região, há mais de 20 anos o 
Grupo Rivelli utiliza e fomenta o uso 
da ‘cama’ de frango - resíduo oriundo 
da criação das aves - como adubação 
das lavouras para a produção de grãos. 
Dessa forma, o grupo consegue dar 
destinação nobre ao produto que seria 
um dejeto da criação de frango, che-
gando a substituir 50% da adubação 
química na produção de grãos, com a 
‘cama’ de frango, mantendo excelen-
tes níveis de produtividade”, informou 
o gerente de Agropecuárias do grupo, 
Lucas Nascimento. •
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CONSUMO DE OVOS SE ELEVA EM
MEIO ÀS INCERTEZAS DE 2021

O ovo foi um dos alimentos que 
caíram no gosto dos brasilei-
ros e chegou à mesa de mui-

tas pessoas, em 2021. Com seu rico 
poder nutritivo, inclusive proteico, 
esse alimento ganhou projeção na 
produção e exportação, e iniciando 
2022 com perspectiva de ter seu 
consumo per capita aumentado.   
De acordo com dados da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), o consumo per capita, que, 
em 2007, estava em torno de 130 
por pessoa, em 2021 alcançou a casa 
das 255 unidades, número 1,55% 
maior que o registrado em 2020, de 
251 unidades. Para 2022, a proje-
ção é de que esse consumo seja 
de 262 unidades, ou seja, 2,5% 
maior que o esperado para 
2021.
Se, no quesito consumo, os resulta-
dos foram de aumento, na parte de 
produção, o setor conviveu, em 2021, 
com uma dura realidade e amargou 
prejuízos nos últimos meses do ano, 

especialmente em decorrência dos 
altos custos das matérias-primas 
e dos insumos, como o milho e a 
soja. Nesse cenário, o avicultor não 
conseguiu receber o suficiente para 
suprir as perdas e teve que reduzir 
seus alojamentos, que, no momento, 
são compensados por fatores como 
a produtividade, mas que, em 2022, 
podem afetar a oferta do produto 
no mercado, caso a situação não se 
modifique. 
Produção e exportações
De acordo com a ABPA, a produção 
alcançou, em 2021, 54,503 bilhões 
de unidades, número 1,8% superior 
ao registrado em 2020, com 53,533 
bilhões de unidades. Já o volume 
projetado para 2022 é de até 
56,200 bilhões de unidades, 3% 
maior, em relação a 2021. Nas expor-
tações, os embarques fecharam 2021 
com o total de 9,550 mil toneladas, 
índice 52,9% superior ao alcançado 
em 2020, com 6,250 mil toneladas. 
Para 2022, as vendas internacionais 

poderão chegar a 10,200 mil tonela-
das, volume que supera em 6,5% as 
exportações projetadas para 2021.
Todo esse crescimento tem sido ala-
vancado pelo maior acesso ao público, 
bem como pelo trabalho de divulga-
ção dos benefícios deste alimento, 
que vem sendo realizado por diversas 
entidades estaduais, empresas e orga-
nizações nacionais, como o Instituto 
Ovos Brasil (IOB), que, desde de 
2007, trabalha desmistificando e 
apresentando o ovo como promotor 
de saúde. Segundo o presidente do 
Instituto Ovos Brasil, Edival Veras, 
mais de 85% da população brasileira 
sabe que o ovo faz bem para a saúde e 
o IOB tem como um de seus objetivos 
ampliar esse percentual, em 2022. “O 
instituto é parceiro do (a) produtor (a) 
de ovos. Estaremos sempre atuando no 
sentido de aumentar o conhecimento 
da população sobre os vários benefí-
cios do consumo deste alimento versá-
til e que só faz bem”, encerrou Edival 
Veras.•
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SISTEMA BIMODAL É O DIFERENCIAL EM 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAPAM 

O grande desafio dos empresá-
rios do agronegócio, há alguns 
anos, é acompanhar o desen-

volvimento do campo e das agroin-
dústrias, obrigando os produtores, 
trabalhadores e empresários do agro 
a buscarem novas competências e 
habilitações técnicas, científicas e de 
gestão – seja em grandes negócios do 
agribusiness ou, mesmo, na agricultura 
familiar. A necessidade de capacitação 
está em todas as áreas - na agronomia, 
na veterinária, mas, principalmente, na 
administração do negócio.
Por isso, a Avimig e a Faculdade de 

Pará de Minas (Fapam) firmaram 
termo de parceria, para lançamento da 
Pós-Graduação em Produção Avícola. 
Associados, colaboradores de empre-
sas associadas e parentes em primeiro 
grau, têm direito a desconto especial. 
O curso oferece conhecimentos sobre 
economia; gestão; sucessão familiar; 
logística; necessidades nutricionais; 
meio ambiente e ambiência. Conforme 
a matriz curricular, ao final do progra-
ma, os alunos estão capacitados a 
ocupar cargos de gestão e liderança, 
em empresas e instituições vinculadas 
à avicultura.

Um diferencial para a Pós-graduação 
Fapam é seu sistema bimodal: o aluno 
poderá participar da aula presencial-
mente, ou virtualmente, o que é uma 
alternativa que facilita sua participa-
ção.
Neste mercado, circulam bilhões de 
reais e há empregos disponíveis, mas 
ainda há pouca oferta de bons cursos 
de pós-graduação. Especialistas acre-
ditam que, para a educação, ainda há 
muito campo a semear.•
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Gustavo Ribeiro Fonseca
• Médico Veterinário

CRMV-MG 17.145
• Assessor Administrativo da Avimig

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
 PREVENÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

 Divulgação United soybean Board - Flickr

Por definição, defesa sanitária 
animal refere-se a uma estrutura 
constituída de normas e ações, 

que integram os sistemas públicos e 
privados, em todo o território nacional. 
Seu objetivo é garantir a proteção da 
saúde dos animais e de seus produtos. 
Em Minas Gerais, o Instituto Minei-
ro de Agropecuária (IMA) é res-
ponsável por realizar as ações que 
estão fundamentadas nas legislações 
estaduais e federais, visando sempre 
ao bem-estar animal e à saúde públi-
ca. São algumas das ações da defesa 
sanitária: 
a) Cadastramento de propriedades 
rurais;
b) Campanhas de vacinação; 
c) Atendimento à notificação de suspei-
ta ou de ocorrência de enfermidades; 
d) Controle de transporte de animais;
e) Licenciamento dos estabelecimentos 
que comercializam produtos biológicos 
e farmacêuticos de uso veterinário. 
Os principais programas sanitários, tra-

balhados na defesa sanitária animal, 
são: 
a) Programa Nacional de Sanidade 
Avícola (PNSA); 
b) Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose 
(PNCEBT); 
c) Programa Nacional de Vigilância 
para Febre Aftosa (PNEFA);
d) Programa Nacional de Sanidade 
Suídea (PNSS); 
e) Programa Nacional de Controle da 
Raiva dos Herbívoros (PNCRH)
f) Programa Nacional de Prevenção e 
Vigilância da Encefalopatia Espongi-
forme Bovina (PNEEB). 
Esses programas apresentam, como 
objetivo, o controle ou a erradicação 
de doenças que causam grande impac-
to na sanidade animal, na economia, 
como também, na saúde humana. 
No caso da avicultura, o PNSA pro-
move as estratégias de vigilância epi-
demiológica para as doenças avícolas 
de controle oficial. São elas: influenza 

aviária (IA); doença de Newcastle; sal-
monelose e micoplasmose. O controle 
dessas doenças, significa a expansão 
de mercados e proteção dos planteis 
avícolas. 
Casos de doenças como a influenza 
aviária; febre aftosa; peste suína; raiva 
e encefalopatia espongiforme bovina, 
entre outras, geram - além de perdas 
econômicas graves, por fecharem as 
exportações de produtos de origem 
animal de países, com notificação para 
algumas dessas doenças - prejuízos 
econômicos pelo sacrifício obrigató-
rio do plantel. Pensando nisso, se faz 
necessária a adesão dos produtores 
ao Fundo de Desenvolvimento de 
Defesa Sanitária Animal de Minas 
Gerais (Fundesa-MG), que é um 
fundo privado, gerido pela Federação 
da Agricultura e Pecuária de Minas 
Gerais (Faemg), cujo objetivo a inde-
nização dos proprietários que tiveram 
animais sacrificados e que optaram 
pelo recolhimento via Fundesa, 
além de atuar, juntamente aos órgãos 
sanitários, na prevenção das doenças 
previstas nos programas sanitários, 
trazendo benefícios para toda a cadeia 
produtiva. •
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Vitor Hugo Brandalize
• Médico veterinário e 

Especialista Mundial
em Nutrição da
Cobb-Vantress

NUTRIÇÃO E SAÚDE INTESTINAL DE 
MATRIZES DE FRANGOS DE CORTE

Sérgio Amzalak

As aves dependem de ótima saú-
de intestinal para digerir a ração 
com eficiência. No entanto, a 

própria composição da ração pode 
afetar direta e indiretamente a saúde 
intestinal. Por exemplo, contaminantes 
de rações, como micotoxinas, podem 
danificar diretamente o trato gastroin-
testinal. Alguns ingredientes da ração 
e mudanças na sua formulação podem 
impactar indiretamente a saúde intes-
tinal, selecionando e enriquecendo o 
crescimento de espécies específicas 
de bactérias no intestino. Em alguns 
casos, essas mudanças podem fazer 
com que a população da microbiota 
se torne instável e leve a problemas de 
saúde intestinal.
Acesso à ração, formulação, digestibili-
dade, qualidade, processamento e adi-

tivos são fatores importantes, envol-
vidos na promoção e manutenção da 
saúde intestinal. O objetivo deste arti-
go é considerar alguns dos elementos 
nutricionais que são importantes para 
a saúde intestinal.

Acesso à ração
O principal objetivo do manejo, após 
colocar os pintinhos na granja, é 
conseguir o máximo de ingestão de 
água e ração possível, para apoiar 
o crescimento e a saúde intestinal. 
O não cumprimento deste objetivo 
levará a problemas irreversíveis com 
o desempenho do lote impactando 
negativamente o crescimento, a con-
versão alimentar, a uniformidade do 
lote e a saúde intestinal. Ao colocar os 
pintinhos na granja, certifique-se de 

que eles tenham fácil acesso a ração 
e água. Verifique-os, para garantir que 
eles estão recebendo alimentação 
e água adequadas, examinando os 
papos. 
O acesso à ração e à água é impor-
tante não, apenas, para o desenvolvi-
mento do pintinho, mas para toda a 
vida do lote. A retirada da ração pode 
causar alterações composicionais na 
microbiota, afinamento dos intestinos 
e redução da altura das vilosidades. Ao 
contrário dos frangos que são alimen-
tados ad libitum, os programas de ali-
mentação de matrizes são projetados 
para controlar o peso corporal e pro-
mover a produção de ovos. Portanto, 
matrizes de frango de corte são geral-
mente alimentados uma vez por dia, 
mas alguns produtores usam planos 
alternativos de alimentação. As matri-
zes se aclimataram a esses programas 
de alimentação, aumentando o tempo 
de retenção da ração no trato gas-
trointestinal, para que a quantidade 
máxima de nutrientes possa ser extraí-
da da ração. No entanto, é importante 
alimentar as aves no mesmo horário 
do dia, para evitar o estresse e man-
ter a população da microbiota estável. 
Também é crucial garantir que o come-
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douro e o espaço de água estejam cor-
retos com base na densidade de aves. 
Espaço incorreto de ração/água pode 
ser uma questão de saúde intestinal, 
desempenho de produção e bem-estar 
animal. 

Ração e ingredientes
Em muitas regiões, as matrizes de 
frangos de corte são alimentadas com 
dieta à base de milho e farelo de soja. 
Outras regiões usam cereais (trigo, 
cevada), como alternativas ao milho. 
Da mesma forma, outras fontes de pro-
teína, além do farelo de soja, podem 
ser usadas, incluindo tremoço, farelo 
de girassol, farelo de canola ou farelo 
de colza. Uma diferença notável entre 
esses ingredientes é a quantidade e os 
tipos de polissacarídeos não amiláceos 
(PNA) nesses ingredientes vegetais 
(Tabela 1). 
Alguns consideram os PNAs antinutri-
tivos por causa de seu impacto na vis-
cosidade digestiva. No entanto, esses 
polissacarídeos complexos podem ser 
fermentados para sustentar a comuni-
dade microbiana saudável e produzir 
ácidos graxos que o frango pode usar 
como fonte de energia. Diferentes 
PNAs são fermentados seletivamente 
por diferentes bactérias e, portanto, o 

enriquecimento direcionado de espé-
cies bacterianas pode ser realizado 
usando PNA específico. 
Dadas as diferenças nos tipos de PNA 
nas dietas à base de milho, farelo de 
soja e trigo, surge a questão: Qual 
dieta é melhor para a saúde 
intestinal? Infelizmente, existem 
muitas variáveis  envolvidas para res-
ponder à pergunta. Por exemplo, no 
trato digestivo, os PNAs são estru-
turalmente complexos e interagem 
com outros nutrientes e componentes 
digestivos, tornando difícil determinar 
seus destinos. Outros fatores a serem 
considerados incluem o impacto do 
processamento nos ingredientes da 
ração e a variabilidade da qualidade 
(de milho ou trigo). 
Os aditivos alimentares podem ser 
usados para promover a absorção de 
nutrientes (acidificantes), estender a 
vida útil (antioxidantes) e melhorar 
a digestibilidade (enzimas). Os aci-
dificantes na ração, reduzem o pH 
gastrointestinal, o que promove a 
absorção de cálcio e proteína e sele-
ciona espécies bacterianas benéficas. 
Os antioxidantes podem ser usados 
para prevenir a rancificação da gor-
dura, uma vez que a gordura rançosa 
no intestino demonstrou desafiar a 

estabilidade da microbiota e selecio-
nar populações de “E. coli “. Embora 
enzimas possam ser adicionadas para 
melhorar a digestibilidade, elas são 
mais usadas na produção de frangos 
de corte do que em matrizes pesadas. 
Em geral, é altamente recomendável 
testar qualquer aditivo para rações, 
antes de torná-lo parte de seu progra-
ma nutricional.  

Conclusão
A ração, juntamente com seus ingre-
dientes, deve ser avaliada quanto 
à qualidade, porque a ração tem 
impacto maior na saúde intestinal do 
que qualquer outro fator. Considere 
os contaminantes e o tamanho das 
partículas, porque eles podem afetar 
a saúde intestinal diretamente ou por 
meio da modulação das populações 
de bactérias no intestino. O acesso à 
ração com o espaço correto do come-
douro, é crucial para o lote, em todas 
as idades. No entanto, não se esqueça 
da água, o nutriente mais importante. 
O acesso a água de boa qualidade é 
necessário para uma boa digestão e 
saúde intestinal. •
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Ingredientes
para ração

Milho, Trigo, Triticale

Cevada, Aveia

Soja, Colza

Ervilhas, colza

Tremoço

Polissacarídeo sem amido
principal (NPA) presente

Arabinoxilano

ß-Glucano

Arabinogalactana

Arabina

Galactanos
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EXPORTAÇÃO

EXPORTAÇÕES DE CARNE
DE FRANGO CRESCEM 9%
EM 2021

As vendas de carne de frango 
para o mercado internacional 
- considerando todos os pro-

dutos, entre in natura e processados 
- totalizaram 4,6 milhões de toneladas, 
em 2021, maior volume já registrado 
pelo setor em 1 (um) ano. Os dados 
foram divulgados pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). 
Segundo o levantamento, o número 
superou em 9% o total exportado pelo 
Brasil, em 2020, quando foram embar-
cadas 4,23 milhões de toneladas. Em 
receita, houve elevação de 25,7%, 
com US$ 7,66 bilhões, registrados ao 
longo dos 12 meses de 2021, contra 
US$ 6,09 bilhões, em 2020. 
Considerando apenas o mês de dezem-
bro, as exportações de carne de frango 
totalizaram 411 mil toneladas, número 
7,7% superior ao registrado no último 

mês de 2020, com 381,7 mil tonela-
das. Em receita, houve elevação de 
29,9%, com US$ 718,9 milhões, regis-
trados em dezembro de 2021, contra 
US$ 533,3 milhões no ano anterior.
“O impulso das exportações foi essen-
cial para reduzir os impactos causados 
pela elevação nos custos de produção, 
representada pela alta histórica do 
milho e da soja, principais insumos de 
produção da carne de frango. Apesar 
de leve redução nas importações, a 
China se mantém como o principal 
destino das exportações do setor e 
deve se manter, no posto, durante 
o próximo ano. Outros importantes 
parceiros comerciais, como o Japão e 
os Emirados Árabes Unidos, também 
devem se manter entre os maiores 
compradores”, acredita o presidente 
da ABPA, Ricardo Santin.

“O IMPULSO DAS 

EXPORTAÇÕES 

FOI ESSENCIAL 

PARA REDUZIR 

OS IMPACTOS 

CAUSADOS 

PELA ELEVAÇÃO 

NOS CUSTOS 

DE PRODUÇÃO, 

REPRESENTADA PELA 

ALTA HISTÓRICA DO 

MILHO E DA SOJA, 

PRINCIPAIS INSUMOS 

DE PRODUÇÃO DA 

CARNE DE FRANGO”

RICARDO SANTIN 

 Divulgação ABPA
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Principais mercados
Os mercados da Ásia, África e Europa 
mantiveram a alta das exportações 
brasileiras no ano passado. Principal 
destino das exportações de carne de 
frango do Brasil, a Ásia importou 1,64 
milhão de toneladas, nos 12 meses 
de 2021, resultado 0,5% superior 
ao registrado no mesmo período de 
2020. A China continua como principal 
importador (14,3% do total) com 640 
mil toneladas (-4,86%). Outros desta-
ques da região foram Japão e Filipinas, 
que importaram, respectivamente, 
448,9 mil toneladas (+9,35%) e 168 
mil toneladas (+180%).
Já para a África, foram destinadas 
662,3 mil toneladas, ao longo de 
2021, resultado 19,2% maior em rela-
ção a 2020. Um dos destaques foi a 
África do Sul, com 297 mil toneladas 
(+13,39%). Para a União Europeia 
(UE), foram exportadas 193,2 mil tone-
ladas no ano passado, volume 13,23% 
superior ao realizado, no mesmo perío-
do de 2020.
Já para os países Extra-UE, foram 
embarcadas, no ano passado, 243 
mil toneladas, número 20,5% maior 
em relação ao efetivado no mesmo 
período de 2020. A Rússia é o desta-
que da região, com 105,9 mil tonela-
das (+26,24%). Outro destaque foi o 
Reino Unido, que importou 92,7 mil 
toneladas (+14%).
Para os países do Oriente Médio, foram 
exportadas 1,33 milhão de toneladas 
em 2021, número 0,3% menor em 

relação ao mesmo período de 2020. 
Emirados Árabes, Arábia Saudita e o 
Iêmen importaram, respectivamente, 
389,5 mil toneladas (+28,54%); 353,5 
mil toneladas (-24,4%) e 111,9 mil 
toneladas (-0,5%). Para os países da 
América, foram embarcadas 394,4 mil 
toneladas em 2021, número 75,2% 
maior em relação ao efetivado no ano 
interior.
“Em 1 (um) ano de retorno paulatino 
da atividade econômica, em várias 
partes do mundo, o setor demonstrou 
ser um parceiro confiável para a segu-
rança alimentar de vários países. Estar 
presente, em mais de 140 mercados, 
exige sempre o melhor das empresas 
do setor, e, para 2022, temos expec-
tativas de continuar crescendo nossa 
participação no share mundial de 
exportações de carne de frango, ainda 
mais com os problemas sanitários, que 
muitos de nossos competidores vêm 
enfrentando”, avaliou Riardo Santin.•

“PARA 2022, TEMOS 

EXPECTATIVAS 

DE CONTINUAR 

CRESCENDO NOSSA 

PARTICIPAÇÃO NO 

SHARE MUNDIAL DE 

EXPORTAÇÕES DE 

CARNE DE FRANGO, 

AINDA MAIS COM 

OS PROBLEMAS 

SANITÁRIOS QUE 

MUITOS DE NOSSOS 

COMPETIDORES VÊM 

ENFRENTANDO” 

RICARDO SANTIN 

 Divulgação ABPA
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MERCADO AGRO

AVIMIG APOIA MEDIDA PARA 
CONTORNAR 'OPERAÇÃO PADRÃO' 
DE FISCAIS AGROPECUÁRIOS

A Avimig apoia a solicitação 
feita ao governo federal pelo 
Fórum ProBrasil - formado pelas 

principais entidades de produtores e 
exportadores de proteína animal do 
país. O pedido feito ao presidente Jair 
Bolsonaro é de ação emergencial, 
para contornar os reflexos da "opera-
ção padrão" dos auditores fiscais fede-
rais agropecuários. A categoria está em 
mobilização para pedir aumento sala-
rial e a realização de concurso público 
para a contratação de novos agentes.
"Pleiteamos, por vossa interven-
ção, na construção de uma solução 
junto aos Auditores Fiscais Federais 
Agropecuários (Affas) para essa crise 
emergente. Sabemos das dificuldades 
financeiras do país, crise gerada pela 
pandemia, mas a previsão no orça-
mento de possibilidade de ajuste da 
carreira, em decorrência da melhora 
da condição econômica, já se confi-
guraria em valiosa alternativa para 
contornar tal crise", diz ofício enviado, 
em janeiro, ao gabinete do presidente 
e aos ministros da Economia, Paulo 
Guedes, e da Agricultura, Tereza 
Cristina.
O setor, também, sugere alternativas 
para proteger o fluxo de mercadorias 
agropecuárias, "como a redução dos 
prazos para que [os auditores] exerçam 
suas funções de Estado, e um eventual 
plano de contingência, em caso de gre-
ve, para evitar que se quebre o fluxo de 
exportações de proteínas", atualmente 
estimado em US$ 2 bilhões mensais”, 
destaca o documento.

Setor comprometido
O presidente do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais Federais 
Agropecuários (Anffa Sindical), Janus 
Pablo, pediu a união da categoria 
pela reestruturação salarial da carreira. 
"Sabemos que não é tarefa fácil (...) 
Tentamos, de todas as formas, evitar 
esse tipo de enfrentamento. Estamos 
abertos ao diálogo e à negociação. 
Juntos, vamos conquistar essa vitória", 
disse ele.
O documento enviado ao governo 
federal é assinado pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA); 
Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carnes (Abiec); 
Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação 
(Abinpet); Associação Brasileira das 
Indústrias de Pescados (Abipesca);   
Associação Brasileira de Reciclagem 
Animal (Abra);  Associação Brasileira 
de Frigoríficos (Abrafrigo); Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação 
Animal (Sindirações) e União Brasileira 
do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio). 
O ofício apresenta a "grande apreen-
são das cadeias produtivas que envol-
vem a produção de proteína animal do 
Brasil" associada à operação padrão e 
comenta os principais impactos "que 
se acumulam nas várias unidades pro-
dutoras do país", com vários dias de 

mobilização, como o comprometimen-
to de linhas de produção em agroin-
dústrias e atrasos no recebimento de 
insumos importados.
"Em plena crise econômica, a desa-
celeração da produção de alimentos 
poderá se configurar em fator extra 
para o quadro inflacionário. Ao mesmo 
tempo, gera um problema crítico para 
as exportações, impactando severa-
mente custos com armazenagem e 
outros pontos logísticos. Perdas de 
janelas de embarques, já foram infor-
madas pelos associados, colocando em 
risco contratos de exportação, geração 
de divisas e a sustentabilidade das 
empresas dos setores aqui representa-
dos", alerta o texto.
O documento destaca, também, que 
o pleito da categoria é justo e que, 
apesar da complexidade que envolve 
as tratativas de solução da situação, o 
setor tem "convicção sobre o entendi-
mento dos auditores quanto ao papel 
social que exercem, assim como crê na 
construção de uma solução que permi-
ta a manutenção do fluxo de produção 
e exportações, para preservar o abas-
tecimento de alimentos no Brasil e nos 
países importadores, a sustentabilida-
de econômica e os empregos mantidos 
por essas cadeias produtiva".•
Informações: Valor on-line

| Janus Pablo.

Divulgação Affas

Divulgação Affas
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TRIBUTOS

FOLHA DE PAGAMENTO: 
DESONERAÇÃO ATÉ 2023

A avicultura, assim como outros setores da 
economia, recebeu com alívio a notícia da 
sanção do presidente Jair Bolsonaro à pror-

rogação da desoneração da Folha de Pagamento, 
por mais dois anos, até dezembro de 2023. A 
medida foi publicada no dia 31 de dezembro do 
ano passado, no "Diário Oficial da União.
Os empresários ficaram apreensivos, mas tiveram 
de esperar, até o último momento, a decisão pre-
sidencial. Aprovada na Câmara e no Senado, por 
meio do Projeto de Lei n° 2541/2021 - que altera 
a Lei nº 12.546/2011 para estender o prazo de 
vigência da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta -, a manutenção da política tributá-
ria, voltada ao estímulo do emprego e da renda, 
juntamente aos 17 setores que mais geram postos 
de trabalho no país, aguardava, apenas, a sanção 
presidencial. 
“Tínhamos confiança de que o presidente san-
cionaria a medida. A agroindústria tem enorme 
carga de empregabilidade. Solicitamos que fosse 
prorrogada por seis anos, mas foi por dois anos. O 
próximo governo terá 1 (um) ano para avaliar se 
estenderá a medida por mais tempo”, disse o pre-
sidente do Conselho Diretor da Avimig, Antônio 
Carlos Vasconcelos Costa.
Vale destacar que uma eventual reoneração pode-
ria causar impactos diretos nos custos de produ-
ção, agravando o quadro inflacionário dos alimen-
tos, decorrente das altas históricas de insumos, 
além da suspensão imediata das contratações e 
provável risco de perda de mão de obra, em meio à 
retomada econômica.
De acordo com a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), a avicultura e a suinocultura do 
Brasil empregam 4 (quatro) milhões de trabalha-
dores, direta e indiretamente, sendo 500 mil pos-
tos de trabalho apenas nas plantas frigoríficas. Em 

2020, em meio à pandemia, as agroindústrias do setor contrataram 
mais de 20 mil trabalhadores, com o aumento da produção de alimen-
tos para o abastecimento interno. •

Divulgção camara.leg.br
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| Diana Lorena Vieira Souza.

NEGÓCIOS

AVIÁRIO AGUARDA CERTIFICAÇÃO
E VIRA REFERÊNCIA EM MG

Uma empresa que praticamente 
acabou de chegar ao mercado, 
mas que já deu voos tão altos, 

que se tornou referência e case de 
sucesso para outras que estão che-
gando. O Aviário São Francisco, 
que, em junho de 2022, completará 
dois anos, aguarda com ansiedade o 
selo Certifica Minas Ovo Caipira, pro-
grama criado pelo governo de Minas 
para promover, entre outros, a adoção 
de práticas sustentáveis e melhorar a 
qualidade do ovo caipira. A granja já 
foi auditada pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) e atendeu a todas 
as etapas do processo de produção, 
desde os procedimentos de boas prá-
ticas, adequação social e responsabi-
lidade ambiental. O processo para a 
certificação está em fase final.
Localizada na cidade mineira de 
Conselheiro Lafaiete, a 96 km da 
capital Belo Horizonte, o Aviário São 
Francisco não tinha, ainda, 1 (um) ano 
de mercado quando conquistou o selo 
do Serviço de Inspeção Regional de 
Produtos de Origem Animal (SIR), do 

Consórcio Público de Desenvolvimento 
do Alto Paraopeba (Codap), que 
certifica produtos elaborados com 
a devida qualidade higiênico-sanitá-
ria. Atualmente, o aviário produz 3 
mil ovos/dia, mas a expectativa é de 
aumento da produção.
A engenheira de produção Diana 
Lorena Vieira Souza, uma das sócias 
do aviário, contou que, outro pon-
to importante para a conquista dos 
resultados foi o apoio da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater). “Eles fizeram todo o pro-
jeto e estão conosco agora, também, 
em busca do selo do IMA. Sem eles – 
especialmente Lima, Bianca e Cinthia 
- não teríamos conseguido. Esses são 
os profissionais responsáveis por nos 
ensinar o que precisamos saber”.
Entre os tantos méritos do Aviário São 
Francisco, vale destacar o fato de a 
granja ter sido escolhida pela Embrapa, 
após concorrência nacional, para ser 
uma das unidades de “Observatório 
do Projeto Ovo Limpo”, que consiste 
em o aviário adotar os protocolos de 

uma pesquisa que validou novo méto-
do para manipulação de ovos com 
garantia de segurança e qualidade.  
“Estamos virando modelo para todo 
o Brasil. Vários técnicos estão visitan-
do a nossa empresa e observando a 
nossa forma de trabalho”, disse Diana 
Souza.•

Divulgação Aviário São Francisco
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IMA QUER AUMENTAR O NÚMERO DE 
GRANJAS REGISTRADAS EM 2022

O estado de Minas Gerais é 
importante polo de postura 
comercial, estando a maior par-

te das granjas, que pertencem à cadeia 
comercial, concentrada nos municí-
pios de Itanhandu, Santo Antônio do 
Monte, Montes Claros, Nepomuceno 
e Divinópolis. Embora o número de 
granjas de postura registradas – 200 
granjas - não seja tão expressivo se 
comparado ao número de granjas de 
corte registradas - atualmente, 1.600 
granjas -, o plantel destas aves de pos-
tura é de cerca de 20 milhões, e nos 
torna o terceiro maior estado produtor 
de ovos do país.
No entanto, não só a cadeia comercial 
tem se destacado em nosso estado. É 
cada vez mais expressivo o número de 
granjas de postura de pequena escala, 
cadastradas pelo Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA). “As granjas 
com menos de 1.000 aves estão dis-

tribuídas por todo o estado de Minas 
Gerais e têm como finalidade abaste-
cer o mercado da região onde estão 
inseridas, embora muitas delas têm 
fornecido ovos para Belo Horizonte e 
região metropolitana. Outra observa-
ção é que a grande maioria dos pro-
dutores de pequena escala, tem como 
objetivo rotular seu produto como 
“ovo caipira”, o que torna necessário 
certificá-lo como tal”, explicou a médi-
ca veterinária do IMA e coordenadora 
do Programa Estadual de Sanidade 
Avícola, Izabella Hergot.
Segundo ela, o aumento no número 
de granjas da avicultura de pequena 
escala, ascendeu a atenção do Serviço 
Veterinário Oficial, para que as medidas 
de biosseguridade fossem, também, 
implementadas nestes estabelecimen-
tos, reduzindo, assim, o risco sanitário 
para as demais granjas da avicultura 
industrial. Izabella Hergot explicou 

que, “no ano de 2020, eram menos de 
dez granjas registradas, porém fecha-
mos o ano de 2021 com 34 granjas de 
postura de pequena escala registradas, 
conforme Portaria 1984. Temos ciência 
de que esse número não representa o 
real universo da avicultura de peque-
no porte e, por isso, a meta do IMA é 
aumentar, ainda mais, este número ao 
longo de 2022”.
Neste sentido, diversas palestras têm 
sido realizadas pelo IMA, em parce-
ria com Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural de Minas 
Gerais (Emater) e Federação da 
Agricultura e Pecuária de Minas 
Gerais (Faemg), buscando, segundo 
a coordenadora, orientar os produ-
tores sobre o registro de granjas da 
avicultura de pequena escala, já que 
esses estariam receosos de que as 
mesmas exigências, aplicadas à avicul-
tura comercial, fossem exigidas para as 
granjas com menos de 1.000 aves. “O 
IMA esclarece que o principal objetivo 
é regularizar a avicultura de pequena 
escala, bem como incentivar a adoção 
das boas práticas estabelecidas em 
manuais de produção e, consequente-
mente, estabelecer o mínimo de bios-
seguridade”, explicou Izabella Hergot. 
No site do IMA (ima.mg.gov.br) está 
disponível uma cartilha com orienta-
ções sobre o processo de registro e, 
no site da Emater (emater.mg.gov.br), é 
possível baixar uma cartilha com as boas 
práticas de produção e que serão verifi-
cadas pelo IMA, durante a fiscalização.•

| Izabella Hergot.

 Divulgação IMA
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AVIAGEN RENOVA CERTIFICAÇÃO DE 
COMPARTIMENTAÇÃO NO BRASIL  

NEGÓCIOS

Novidade na Aviagen em Uberaba, 
Minas Gerais. A empresa global 
em genética avícola renovou, 

mais uma vez, o certificado de com-
partimentação para 13 unidades de 
produção localizadas nos estados de 
Minas Gerais e São Paulo. A certifi-
cação permite que a Aviagen continue 
exportando avós e matrizes Ross® 
308 AP, caso ocorra algum foco ou 
surto de Influenza Aviária ou Doença 
de Newcastle em alguma granja do 
território nacional. 
Certificada desde 2019 no Brasil, a 
empresa também conta com a com-

partimentação em suas operações na 
Colômbia, desde 2020, e no Reino 
Unido, Estados Unidos e Índia – sendo 
que a sua unidade no Reino Unido já 
se utilizou da compartimentação para 
exportar aves para a África do Sul e 
Japão. Por ocasião da entrega da certi-
ficação oficial, em Brasília, a ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, passou o documen-
to ao presidente da Aviagen América 
Latina, Ivan Pupo Lauandos.
A unidade da empresa, em Uberaba, 
está localizada na Fazenda Carasa.

 A compartimentação
As aves originam-se de granjas apro-
vadas, conhecidas como “comparti-
mentos livres” e passam por critérios 
de avaliação rígidos. O sistema é ins-
pecionado por órgãos governamentais, 
que certificam a unidade produtiva 
como livre de doenças, fisicamente iso-
lada das populações avícolas vizinhas e 
gerenciada de acordo com rígido con-
trole de biossegurança. Além da maior 
segurança biológica, outros aspectos 
de importância para a compartimenta-
ção são o acompanhamento periódico 
de médicos veterinários, assim como 
eficazes sistemas de identificação, ras-
treabilidade e vigilância.
Outro fator de relevância é o contínuo 
monitoramento das ações que confi-
guram o sistema, as quais devem ser 
mantidas em atividade de maneira 
sistemática. “Para obtermos (ou reno-
varmos) essa certificação, a empresa 
precisa comprovar, por meio de docu-
mentos, que possui procedimentos de 
biossegurança diferenciados, ou seja, 
ao obtermos esta certificação demons-
tramos aos nossos clientes que real-
mente operamos com biossegurança 
máxima, o que garante a sanidade do 
nosso plantel”, afirmou o gerente de 
Operações da Aviagen, Eduardo Lima.
Ainda, segundo Eduardo Lima, a cer-
tificação garante que todas as instala-
ções, dentro do compartimento certifi-
cado, estão aprovadas para a exporta-
ção segura de material genético.•
Informações: Aviagen

| Ivan Pupo Lauandos com a ministra Tereza Cristina, na entrega da certificação oficial.

Divulgação Aviagen
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‘SÓ PARA INGLÊS VER’

COLUNA  |  TODO PROSA

No início da pandemia de 
covid-19, comprei uma viagem 
para o balneário pernambucano 

Porto de Galinhas (PE). Mas, como a 
situação pandêmica estava cada dia 
mais séria, fui adiando minha viagem, 
até que a agência me deu ultimato, 
para marcar a vagabundagem. Não 
tive como dizer ‘depois eu vou’.
Como a vacinação da primeira dose 
já havia atingido 73% da população 
e a segunda dose, 63%, e eu já havia 
tomado a dose de reforço, resolvi, 
então, marcar a viagem para o perío-
do de 6 a 13 de novembro de 2021. 
E lá fui eu, ainda meio assustado, mas 
confiante que o vírus não me atacaria. 
Aeroporto lotado, avião lotado. Todo 
mundo de máscara, sendo que, algu-
mas, só cobriam a parte debaixo do 
queixo. Máscara, ‘só para inglês ver’.
O protocolo de distanciamento social 
estava corretíssimo, mas ‘só para 
inglês ver’. Exemplo: aquela passarela 
que dá acesso ao avião tem, no máxi-
mo 1,5 m de largura, mas lá estava 
sinalizado para manter distância late-
ral de 2 metros. ‘Só para inglês ver’. 
Dentro do avião, os passageiros iam 
agarradinhos uns aos outros. Se eu 

colocasse meu braço no apoio da pol-
trona, o passageiro ao lado teria que 
tirar o dele. Distanciamento, ‘só para 
inglês ver’.
Na praia, multidão de gente durante a 
semana toda. Nos restaurantes, dificil-
mente se conseguia mesa. Todo mun-
do de máscara. Metade das pessoas 
usava-a só para cobrir a parte debaixo 
do queixo. Era ‘só para inglês ver’. 
Vendedores ambulantes, às dezenas. 
Eu cheguei a anotar 54, como ‘milho 
cozido do Jake; da Antônia; do amor; da 
Ivonete; da Edna’, entre outros. Caldos 
e ensopados, aos montes, como o ‘da 
Ivanilda; da Nininha; da Nana, entre 
outros’. Milho cozido; picolé; sorvete; 
colchas; toalhas; pulseiras; vendas de 
passeios de jangada; coco gelado e 
mais dezenas de quinquilharias e comi-
das. Até um rapazinho, talentosamente 
fazendo embaixadinha com limão, 
apareceu por lá. Repentistas com viola, 
sanfona e reco-reco, passavam a todo 
instante. Dei gorjeta para todos. Estava 
na semana do bonzinho. Pequenos tro-
cados, ‘só para inglês ver’.
Interessante é que pouca coisa mudou 
nos últimos 50 anos, quando eu levava 
meus meninos à praia. Eram crianças 

fazendo castelo de areia, piscinas 
enchidas com água do mar, trazida 
por um baldinho, brincadeira de jogar 
água nos outros, etc. Novidade era, 
sem dúvida, o celular, em que todo 
mundo tirava retrato ou não parava 
de conversar com seus empregados 
na loja que ficou distante. Alguns fala-
vam tão alto, para demonstrarem ser 
empresários importantes, mas eu acho 
que era ‘só para inglês ver’.
Outra coisa interessante é que nin-
guém carregava sombrinha e cadei-
ras. Todos alugavam o chamado “kit 
cadeiras”, nas barracas: uma som-
brinha, três cadeiras e uma mesinha. 
Custava R$ 40,00. Isso não era para 
inglês ver. Era verdade. Tinha de pagar. 
Os equipamentos dos ambulantes, 
também, melhoraram. Mais limpos e 
mais modernos. Sumiu aquela pane-
la com carvão, em brasa, para assar 
queijo coalho. Agora, eles tinham um 
pequeno botijão de gás como fonte de 
energia.
E, assim, foi-se uma semana com céu 
azul, sol quente, água morna e nem 
me lembrei do maldito coronavírus. 
Usei máscara o tempo todo, mas foi 
‘só para inglês ver’.•

Divulgação Prefeitura de Ipojuca (PE)

pixabay.com
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O FUTURO COMEÇOU 
HÁ MILÊNIOS

Pode-se presumir, num mundo 
complexo e mutante, que, não 
apenas em narrativas filosófi-

cas, acerca de milhares e milhares de 
eventos ocorridos neste planeta Terra, 
pesquisados, sequenciados, mensu-
ráveis, transmitidos por gerações e 
gerações, e registrados, também, e, 
principalmente, depois da descoberta e 
a prática recorrente da escrita credita-
da aos sumérios em 3500 a.C.; evento 
extraordinário da capacidade humana 
de evoluir, armazenar conhecimentos 
e mudar. Assim, estavam sendo mile-
narmente desenhados e cravados 
alguns caminhos da moderna Ciência 
& Tecnologia. Porém, nem tudo é 
inovação, mas avanços consideráveis 
sobre o que já existia ou seus prece-
dentes havidos. 
Os oceanos, mares e continentes, bem 
como a flora, fauna e os solos, podem 
ser decifrados à luz das pesquisas. 
Porém, foram formatados, há bilhões 
de anos, sem falar sobre os “rastros” 
deixados pela evolução da espécie 
humana.
Vejamos, sem demérito dos outros 
milhares de cientistas e pesquisadores, 
que se sucederam numa perspectiva 
temporal, porém, alguns exemplos são 
emblemáticos. A teoria heliocêntrica 
já vinha sendo desenvolvida, durante 
o século III a.C., por meio das obser-
vações do astrônomo e matemático 
grego Aristarco de Samos.
Entretanto, foi somente no século XVI 

d.C., que Nicolau Copérnico sistema-
tizou uma teoria que contrapunha 
ao modelo geocêntrico, denominado 
heliocentrismo, que afirmava que o sol 
era o centro do sistema solar, e não a 
Terra, confirmado, depois, pelos cien-
tistas e astrônomos Michael Maestlin, 

Kepler e Issac Newton. Portanto, quan-
tos eventos sequenciais e científicos, 
seculares, entre outros, ocorreram des-
de Samos, até 1922, quando a Igreja 
Católica reconheceu, como verdadeira, 
a teoria heliocentrista. 
Segundo pesquisas históricas mais 
recentes, o Teorema de Pitágoras já 
era conhecido pelos babilônios cerca 
de 1500 a.C., portanto, muito antes de 
Pitágoras. Os chineses o conheceram 
por volta de 1100 a.C.; os hindus, em 
torno de 500 anos a.C. (Wikipédia). 

Estudos comprovam que, em 4500 
a.C., a prática da irrigação era utiliza-
da pelos assírios, caldeus e babilônios, 
no continente asiático, bem como nas 
grandes aglomerações humanas às 
margens dos rios Huang Ho e Yang-
Tse-Kiang, na China (2000 a.C.); do 
Nilo, no Egito; do Tigre e do Eufrates, 
na Mesopotâmia; do Ganges (1000 
a.C.) e graças à utilização controlada 
dos recursos hídricos (Codevasf). No 
Japão, estima-se que a cultura do arroz 
irrigado foi estabelecida por volta 
1500 a.C.; ressalte-se, no entanto, que 
não há convergências absolutas 
entre historiadores.
Muitas regiões áridas do mundo, 
somente produziram alimentos e pros-
peraram com a irrigação de seus cam-
pos produtivos. Hoje, as tecnologias 
de irrigação de última geração são 
descendentes dos ganhos acumulados 
da Ciência & Tecnologia, por meio de 
gerações sequenciais de pesquisas e 
desenvolvimento; o Brasil está entre os 
dez maiores países com agricultura irri-
gada numa área total de 8,2 milhões 
de hectares (ANA). O carneiro hidráuli-
co automático data de 1796, sendo 
inventado, na França, pelo cientista 
Jacques Montgolfier; o anterior preci-
sava ser acionado pela força humana.

O BRASIL ESTÁ 

ENTRE OS DEZ 

MAIORES PAÍSES 

COM AGRICULTURA 

IRRIGADA NUMA 

ÁREA TOTAL DE 

8,2 MILHÕES DE 

HECTARES (ANA).
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Há séculos, os incas peruanos domina-
vam técnicas sofisticadas de irrigação 
de terraços, em curva de nível, pro-
duzindo batata, milho, pimenta, algo-
dão, tomate, amendoim, mandioca e 
quinoa, estimando-se, contudo, que 
cultivavam no vasto Império Inca 700 
espécies de vegetais (Google). 
De 8700 a.C. é a datação das mais 
antigas evidências, até o momen-
to, da cultura do milho no Vale das 
Balsas, sudoeste do México, segun-
do Dolores Piperno, do Instituto 
Smithsonian (EUA), e Antony Renera, 
da Universidade de Temple (EUA); 
6000 a.C é estimada a chegada do 
milho ao continente sul-americano. 
Milho, 1,19 bilhão de toneladas (EUA 
+ China + Brasil), responde por 64% 
da previsão da safra 2021/22. O grão 
mais cultivado no mundo!
A primeira referência à soja como ali-
mento, data de 5000 a.C., sendo esse 
grão citado pelo imperador chinês 
Shen-nung, considerado o “pai” da 
agricultura chinesa, e grão melhorado 

pelos cientistas e pesquisadores numa 
série histórica considerável. Hoje, o 
Brasil é o maior produtor e exportador 
(Aprosoja).
Entretanto, somente em 1909, o pes-
quisador e geneticista George H. Shull 
desenvolveu as sementes híbridas, 
avanço extraordinário. Em 1953, foi 
descoberta a estrutura básica da vida, 
o DNA, abrindo notáveis perspectivas 
à pesquisa humana, animal e vegetal 
(Google). 
Além disso, em 1845, Justus von 
Liebig, botânico alemão, cientista e 
pesquisador, estabeleceu a fórmula do 
N+P+K. Um marco histórico no agro. 
Liebig também formulou a “Lei do 
Mínimo”, ou seja, a planta responde-
rá, na produção, pelo que lhe falta em 
matéria de macro e micronutrientes 
indispensáveis às culturas.  
Na China antiga, dinastia Chou (1134-
247 a.C.), usava-se a adubação verde, 
sendo que, em 8000 a.C., na região do 
rio Amarelo, “fertilizantes” eram pre-
parados com uma mistura de resíduos 

vegetais ou animais, húmus dos rios e 
esterco humano.
Noutro cenário, não menos importante 
da evolução humana, entre barcos de 
madeiras a remo, à vela e caravelas, 
remotos, emerge, com tecnologia de 
ponta naval, o Symphony of the Seas, 
capaz de transportar 2.200 tripulantes; 
6.680 passageiros; pesando 228 mil 
toneladas. 
O graneleiro chinês Lan Hua Hai, com 
254 metros de comprimento e 48 
metros de boca, transporta 90 mil 
toneladas de grãos, equivalente ao 
plantio de 15 mil hectares de milho, 
com produtividade média de 6 mil 
quilos por hectare, exemplo apenas 
didático. O novo e o velho, associados 
num longo horizonte de tempo, nesse 
caminhar rumo ao futuro presumível!
E Minas Gerais, nos cenários do 
Brasil e do mundo? Segundo o IBGE, 
é a economia agropecuária mais diver-
sificada do Brasil. Na conjunção sistê-
mica de mercados, geração e adoção 
de tecnologias pelos empreendedores 
rurais, vocações regionais diversas e 
climas variados, apoios governamen-
tais e privados, recursos hídricos, com-
partilhamento de experiências e sabe-
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res, centralidades geográficas, entre 
outras condicionantes, faz-se presente 
e atuante na agroeconomia mineira/
agronegócio. 
Senão, vejamos: produz café de exem-
plar qualidade, liderando a oferta 
nacional; queijos e requeijões artesa-
nais (1º produtor de leite e derivados); 
cachaças finíssimas (Ampaq); vinhos 
preciosos; azeites extra virgens; frutas 
exportáveis; grãos; cereais; oleaginosas 
e carnes (bovinos, suínos, aves); ovos; 
produtos florestais; olerícolas; fibras; 
açúcares e etanol; culinárias regio-
nais típicas e atraentes. Também, o 
Requeijão Toko Moreno, de Porteirinha 
(MG), foi agraciado entre os melhores 
do mundo (Fonte: Emater-MG/Seapa).
E mais: cafés, vinhos, queijos, azeites 
e cachaças, premiados em eventos 
internos e internacionais de reconheci-
da magnitude e visibilidade perante o 
mundo! Além disso, conta com sistema 
federal e estadual de pesquisa agro-
pecuária de ponta, pois o conhecer 
e medir precede o planejar, avaliar e 
corrigir. Visão de sistemas conec-
tados e não, apenas, de produtos 
agrossilvipastoris!
Contudo, nessa marcha batida, há que 
se recordar que, há milênios - pois, 
data-se a agricultura com 10 - 12 mil 
anos -, não havia plataformas digitais; 
satélites de comunicação orbitando 
a Terra; mapas geográficos detalha-
dos; GPS geodésico; computadores 
de última geração; teodolitos; drones; 

tecnologias 5G; robóticas; fibras óticas; 
máquinas e equipamentos agrícolas 
complexos. E mais: tratores e colhei-
tadeiras com modernas tecnologias 
embarcadas; nanotecnologias; bioe-
conomia; agroindústrias que exigem 
elevado padrão operacional tecnoló-
gico e agregando valores. Registra-se, 
também, que a bússola foi inventada 
pelos chineses, em 2500 a.C.; um 
evento da criatividade humana e de 
orientação geográfica, há milênios! 
Acrescentem-se, sem dúvida algu-
ma, plantas e animais geneticamente 
modificados; defensivos e biodefensi-
vos; colheitas monitoradas por saté-
lites; conhecimentos científicos mais 
avançados sobre a biodiversidade 
continental e dos mares e oceanos; 
tecnologias de previsão climática; 
telescópios que vasculham milhões de 
anos-luz; motores de combustão inter-
na; guindastes hercúleos; ferrovias; 
entre outras notáveis conquistas da 
humanidade, sem subestimar o domí-
nio humano acerca do fogo e da água 
(idade do bronze; artefatos primitivos, 
siderurgias, ferramentas de metais, e 
hidrelétricas, irrigação controlada, por 
exemplos).
Além disso, e muito mais, aviões com 
centenas de passageiros decorrentes 
do esforço científico e tecnológico do 
gênio Alberto Santos Dumont, o “Pai 
da Aviação.” Embora seja ele con-
testado pelos EUA! Verdade essa 
polêmica histórica? O Brasil ocupa 

o 2º lugar mundial na aviação agrí-
cola, depois dos EUA, e a Embraer se 
posiciona entre as melhores empresas 
aeronáuticas.
Recorde-se, também, que os gregos, 
romanos, egípcios e chineses, entre 
outros, eram exímios construtores e 
suas obras monumentais ainda reper-
cutem entre os estudiosos e pesquisa-
dores, após séculos.
Entretanto, fora o que ainda está por 
ser pesquisado e descoberto pela 
Ciência & Tecnologia, que, apesar dos 
ganhos notáveis, apenas ainda estaria 
arranhando a complexidade do mundo 
natural, com seus 4,5 bilhões de anos 
entre sinergias, mudanças, adapta-
ções, alertando sobre a presumível 
concentração definitiva da população 
mundial nas áreas urbanas e grandes 
regiões metropolitanas nos continen-
tes da Terra, que, no fundo e na forma, 
buscam qualidade de vida e bem-es-
tar social, sem discriminar os cená-
rios rurais. Além disso, as tecnologias 
adaptadas à agricultura familiar 
precisam continuar no “radar” da 
pesquisa e desenvolvimento.
Haja alimentos e água acessíveis, com 
propósitos de produções agropecuá-
rias mundiais sustentáveis. A confe-
rir? Aliás, não raro, se escuta que uma 
inovação está sendo presumida para o 
futuro. Ora, se ela for eficiente para o 
futuro, como hipótese, por que não a 
testar desde agora? •

O BRASIL OCUPA O 2º LUGAR MUNDIAL NA AVIAÇÃO 
AGRÍCOLA, DEPOIS DOS EUA, E A EMBRAER SE POSICIONA 
ENTRE AS MELHORES EMPRESAS AERONÁUTICAS.
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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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2022... 
OTIMISMO VEM DAS GALINHAS!
MAS E AS CODORNAS?

Ao iniciar o ano passado, regis-
tramos nesta coluna duas mani-
festações. Uma delas abrangia 

desafios e preocupações dos produto-
res de ovos, para 2021, após o recorde 
de alojamento de mais de 124 milhões 
de pintainhas, em 2020. No transcor-
rer do ano, confirmou-se a difícil rea-
lidade e o preço dos insumos seguiu 
a tendência de alta. Foi assim com os 
combustíveis, medicamentos, vacinas, 
embalagens e, principalmente, com os 
ingredientes para rações. 
Contudo, como se previa, prevaleceu 
a criatividade dos produtores, com 
muitos descartes, revisão nas reposi-
ções, retorno das “mudas”, esmero 
nas formulações com a tecnologia dos 
aditivos, matérias primas alternativas 
e, ainda, “apertos” na mão de obra, 
que engordaram a taxa de desempre-
go. Apesar do ótimo incremento de 
52,9% nas exportações, observou-se 
a oferta de ovos mais baratos para os 
consumidores, fato nunca creditado na 
mídia aos avicultores de postura, que 

amargaram cotações desalentadoras 
em todo o ano de 2021.
‘Aos trancos e barrancos’ chegou-se ao 
final, com algumas granjas fechadas 
e, mesmo assim, com surpreendente 
crescimento de 1,8% na produção, 
como mostra o relatório final da 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). Nada de novo pois, 
como já aconteceu em outras crises, 
vários melhoram a produtividade, 
enquanto alguns pequenos encerram 
sua participação na atividade de pos-
tura.
Em outra manifestação nesta coluna, 
na mesma época, resumia-se os desa-
bafos e apreensões frente às graves 
consequências da covid-19, no setor 
de codornas. As preocupações persis-
tiram e o ano findou com dificulda-
des semelhantes, mas não iguais às 
descritas para os ovos de galinhas, e, 
por isso, a crise das codornas foi dras-
ticamente mais grave e duradoura. 
Muitas granjas fecharam e o Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA) 

tem registrado, hoje, somente 20 avi-
cultores de codornas em atividade, em 
Minas Gerais. Descemos de posição no 
ranking nacional, estimando-se, em 
mais de uma centena, o número de 
empregos perdidos na cadeia produ-
tiva de codornas, desde os granjeiros, 
motoristas, funcionários da indústria 
de conservas até os distribuidores 
finais. 
É muito fácil de entender pois, sem 
exportações e outras características 
inerentes aos ovos de galinhas, tudo 
dependeu dos grandes consumidores 
internos de ovos em conservas. Muitos 
restaurantes fecharam as portas, 
temporariamente, e outros não mais 
retornaram. As festas e comemora-
ções continuaram zeradas e somente 
ensaiaram retorno já no final de 2021, 
quando esquentaram a demanda, oca-
sionando momentâneo pico de preços, 
que foi aproveitado, em sua maior par-
te, pelos revendedores.
E agora, como será 2022?  Boas 
perspectivas! Sim, sem bola de cris-
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tal, mas com muito otimismo, há 
boas perspectivas. Acredita-se em 
muita coisa positiva para os ovos.
A estabilidade no alojamento 
(cerca de 115 milhões de pintai-
nhas), as prévias de ótimas safras 
de grãos, o aprendizado com as 
experiências do ano que passou 
e a continuidade das exportações 
projetadas em mais 6,5%, são 
fortes indícios de equilíbrio no 
balanço futuro de oferta e consu-
mo de ovos em geral.

Cenário

PRODUÇÃO
(bilhões de unidades)

CONSUMO PER CAPITA
(unidades/hab)

EXPORTAÇÃO
(toneladas)

2020

53.533

251    

     
6.250

2021

54.503

255     

    
9.550

2022

56.200

262  

  
10.200

21/20

+1,8 %  

   
+1,5 % 

+52,9 %

22/21

+3,0%

 + 2,5%

+6,5%

Fonte: ABPA

Os especialistas preveem um ano sem 
grandes ou bruscas alterações nos indi-
cadores da economia, especialmente 
na temível inflação e seus reflexos no 
poder aquisitivo das camadas pobres. 
Por tudo isso, cada brasileiro deverá 
consumir a expressiva marca dos 262 
ovos.
Contudo, o mais importante é que 
nós, adultos e crianças, estejamos 
todos vacinados. Assim, teremos 
dias melhores frente à pandemia da 
covid-19 e suas novas cepas (delta e 
ômicron), ensejando a sonhada volta 
à vida normal, com quase todas as 
atividades sociais. Enfatiza-se, aqui, os 

estabelecimentos de alimentação e os 
eventos anteriormente mencionados, 
como grandes consumidores de ovos 
de codornas em conserva.
Por último, há um detalhe importante e 
refere-se às boas instalações e ao óti-
mo nível tecnológico, na maioria das 
granjas de codornas implantadas neste 
milênio e que estão operando ociosas. 
Em geral, alojam grandes planteis, são 
automatizadas, têm fábrica de conser-
vas e comercialização própria, estando 
ávidas para retomada de plena ativida-
de, o que se fará sem necessidade de 
novos investimentos.
Por tudo isso, diferente do ano passa-

do, há, agora, atitudes de esperança e 
otimismo para alcançar a recomposi-
ção do plantel mineiro de 2 milhões e 
do brasileiro de 17 milhões de codor-
nas existentes outrora, na época auspi-
ciosa de 2017/2018.
Para esta recuperação, a atividade está 
confiante, mas precisa de mais apoio e 
incentivos, ficando aqui um alerta para 
nossa Avimig e órgãos governamen-
tais!

Feliz 2022, para o setor de produ-
ção de ovos! Feliz 2022, para os 
coturnicultores! •

pixabay.comJuliana Neumann
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DEMOCRATIZAÇÃO DO OVO:  
30 OVOS POR R$ 10

Então, estamos assistindo a um sur-
preendente e significativo aumen-
to do consumo de ovos, nestes 

últimos anos, principalmente nestes 
tempos de pandemia e de queda dos 
mitos do teor do colesterol. Com a 
redução dos preços ao consumidor, 
aumentou o consumo nas indústrias de 
massas, bolos, biscoitos, entre outros, 
doces e salgados, que usam ovos. 
Chegamos à oferta de 250 ovos para 
consumo per capita/ano, consideran-
do, de acordo com a estatística, que 
os 220 milhões de brasileiros tenham 
um ovo por refeição ou misturado nos 
produtos industrializados, como mas-
sas e outros. A estatística é um pouco 
complicada quando, pela mídia, temos 
notícias de dezenas de fisiculturistas e 
atletas que comem até 20 ovos por dia. 
Alguns, apenas a clara.
Voltando ao passado, há 30 anos, sabe-
mos que todo brasileiro, que não tinha 
alergia ou ignorava os mitos e dietas 
adorava ovo: frito, cozido, quente e nas 
massas. A partir dos anos 70, época em 
que o ovo era um produto mais raro, 
difícil de ser adquirido - a população 
rural estava vindo para a cidade e as 
poucas pessoas, que tinham quintal ou 
pequenas áreas, criavam galinhas para 
o consumo próprio, e parte dos ovos 
para chocar -, não se encontrava com 
facilidade ovo para comprar, a não ser 
em pequenos comércios ou com seus 
vizinhos, quando esses iam à roça bus-
car ovos. 
Os mercados populares, feiras e mer-

cearias foram aparecendo e, então, 
já se tinha maior quantidade de ovos 
para comprar, mas o comerciante não 
tinha como embalá-los. Eram aquelas 
pirâmides de ovos nas feiras, vendidos 
em saco de papel, plástico ou folha 
de jornal. A maioria da população 
comprava os ovos em pequenas quan-
tidades porque ainda não era popular 
ter geladeira em casa. Nessa época, os 
ovos já estavam sendo classificados 
por qualidade e peso.  
A partir dos anos 70, a população já 
podia comprar mais ovos; havia como 
transportá-los em embalagens pró-
prias. Isso foi a redenção do consumi-
dor, do comerciante e dos produtores 
pioneiros de ovos mais profissionais, 
porque vendiam maior volume para o 
mercado. Nessa época, apareceram as 
caixas de embalagem de 30 dúzias da 
granja para o atacado; bandeja de 30 
ovos, estojo de dúzias para o varejo e 
daí por diante. Foi uma festa: embala-
gens coloridas; transparentes; de vários 
tipos e tamanhos; de meia dúzia; dez 
ovos, 20 ovos e, assim, agradando a 
cada consumidor. 
Não podemos nos esquecer que, à 
medida em que a avicultura de postura 
foi crescendo, exponencialmente, e se 
organizando, os eventos e campanhas 
das associações de classe produziam, 
entre outros, palestras; encontros; con-
gressos científicos para os produtores 
e profissionais do agronegócio do ovo 
e publicidade para derrubar os mitos e 
falar sobre a sua verdadeira qualidade.  

Tudo isso foi se tornando mais forte, 
com trabalhos científicos publicados, 
adesão de outros profissionais da 
medicina, nutricionistas, professores e 
a sociedade em geral, contando, tam-
bém, com as mídias. O ovo ficou trans-
parente de seu poder nutritivo, sendo 
o segundo, depois do leite materno, 
vindo, ainda, os ovos enriquecidos com 
vitaminas, ômega-3 e outros. 
É isso aí, minha gente! Nada como a 
pesquisa, a ciência, os trabalhos da 
extensão e divulgação para mostrar 
as verdades da riqueza nutricional do 
ovo, sua facilidade em usá-lo no nos-
so dia a dia. Os operários, que levam 
suas marmitas para o trabalho, devem 
agradecer a Deus e a ciência por esta-
rem levando um riquíssimo “zoião” 
para alimentar o seu corpo do trabalho 
exaustivo. E, ainda, você não precisa 
sair de casa, pois há ovos batendo a 
sua porta: delivery - 30 ovos por R$ 
10,00. 
A benção ao doutor Haroldo Vas-
concelos e aos professores Egladson 
João Campos; Benedito Lemos; 
Lamas; Baião; Bertechini; Bottura; 
Brandão; Paulo Rubens; Rostag-
no e os extensionistas Emílio Elias 
Mouchreck e José Alexandre, entre 
outros, que promoveram esse aumento 
da produção de ovos da melhor qua-
lidade, para consumo da população 
nacional e mundial.•
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