capa

palavra do presidente

É grande a expectativa para a
realização do evento Avicultor
2022, que será realizado nos dias
22 e 23 de junho, no Expominas,
o maior centro de convenções
e eventos de Minas Gerais. O
Avicultor 2022 promete entrar
para a história da avicultura mineira e nacional, já que será realizado
num formato inovador.

Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente da Avimig

expediente

Está chegando o mais importante e um dos maiores eventos da avicultura de corte, postura e reprodução de Minas Gerais e do Brasil:
o Avicultor 2022. O encontro reunirá os maiores nomes do agronegócio do país e os mais renomados profissionais da avicultura.
É a oportunidade que teremos de ouvir grandes mestres, como o
ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, indicado, este ano,
mais uma vez, ao Prêmio Nobel da Paz.
É motivo, ainda, de orgulho para a Avimig ter, no Avicultor 2022,
palestrantes como o presidente da Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA), Ricardo Santin; o presidente do Instituto Ovos
Brasil (IOB), Edival Veras; o secretário de Desenvolvimento de
Minas Gerais, Fernando Passalio, bem como tantos outros grandes nomes falando sobre temas importantes da atualidade para
profissionais do agronegócio, pesquisadores, produtores, técnicos,
gerentes de compras e suprimentos, avicultores de postura e de corte, produtores integrados, representantes das agroindústrias, fornecedores, professores, estudantes, empresários e entidades do setor.
Um grande momento do Avicultor 2022 será a Feira de Produtos
e Serviços, com a participação de empresas nacionais e multinacionais, e que será aberta pelo governador de Minas, Romeu
Zema, e pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
do estado, Thales Almeida Pereira Fernandes.
Gostaria de agradecer a todas as empresas parceiras e apoiadoras
do Avicultor 2022, e dizer que espero ver você, nos dias 22 e 23
de junho, no Expominas.
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I N D I C A D O R E S D E C O M P O R TA M E N T O
UNIDADE GRANDE BH – PRODUTOS: OVOS DE GRANJA
ENTRADA MENSAL E PROCEDÊNCIA DE OVOS NA CEASA-MG EM NÚMERO DE CAIXA E PROCEDÊNCIA (%)
Procedência (%)

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

2021

Minas Gerais

2022

2021

São Paulo

2021

250.018

265.872

81,62

83,82

39,00

42,87

28,90

29,80

14,80

12,53

11,40

7,68

3,80

3,94

16,30

2,80

Fevereiro

225.854

222.254

105,82

122,54

43,60

48,14

24,20

27,52

18,60

10,10

8,10

6,67

4,60

5,70

13,10

2,80

Março

257.690

SI

115,51

47,60

SI

23,60

SI

14,90

SI

8,60

SI

4,70

SI

Abril

247.768

15,22

2022

2021

2022

2021

2022

Outros

Janeiro

48,02

2022

Espírito Santo

2022

SI

2021

Góias

2021

111,10

2022

Paraná

2021

2022

1,00

8,40

8,40

3,11

2,63

Maio

285.813

106,70

44,02

14,86

7,85

7,85

2,94

4,31

Junho

251.172

110,20

43,70

25,90

15,70

7,80

4,20

2,70

Julho

254.259

109,56

45,37

26,65

13,91

7,57

3,13

3,37

Agosto

252.168

113,30

45,10

25,85

16,19

7,96

3,80

1,10

Setembro

245.204

104,72

48,68

25,90

12,84

5,78

4,43

2,37

Outubro

229.695

99,66

46,73

24,90

15,71

4,22

3,38

5,06

Novembro

263.395

83,82

42,14

27,38

17,25

5,89

4,65

2,69

Dezembro

246.090

98,12

44,92

29,36

11,08

7,99

3,70

Média

250.761 244.063

103,34

103,18

44,91

45,50

24,39

28,66

13,94

11,31

7,63

7,17

3,87

SI

2,93
4,82

4,80

2,80

Fonte:
DETEC
- CEASA-MG
- Elaboração
– março/abril
Fonte: SECIM
SECIM - -DETEC
- CEASA-MG
- Elaboração
AvimigAvimig
– março/abril
de 2022 de 2022

,

ALOJAMENTO MENSAL DE PINTOS COMERCIAIS DE CORTE E DE POSTURA DO BRASIL E DE MINAS GERAIS*
Pintos Comerciais de Corte
2021 Brasil
Janeiro

588.864.142

Fevereiro

535.946.459

2022
553.117.889
SI

Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)

2021 Minas Gerais

2022

40.704.382

40.130.136

37.495.821

SI

2021

Brasil

2022

2021 Minas Gerais

8.890.211

1.060.952

772.859

9.005.753

7.502.512

909.782

549.518

Março

586.012.462

42.738.932

Abril

567.837.227

38.238.441

9.954.154

1.093.082

561.040.748

40.342.024

9.813.409

984.811

566.286.439

39.283.212

8.586.501

904.883

590.077.207

38.616.487

9.240.092

775.497

Agosto

575.130.556

37.156.645

9.705.277

1.176.707

Setembro

577.105.293

40.825.555

9.977.937

1.217.160

Maio
Junho
Julho

10.676.252

785.373

Outubro

587.418.639

43.739.802

10.100.328

1.061.246

Novembro

565.808.893

41.245.099

9.502.034

1.243.445

Dezembro

610.715.921

43.009.786

8.926.995

Média

576.020.332

553.117.889

40.283.016

40.130.136

2022

8.883.596

9.531.027

869.438
8.196.362

1.006.865

661.189

**DADOS
EM NÚMERO
NÚMERODEDECABEÇAS
CABEÇAS
FONTE:
ABPA/APINCO
Elaboração:
Avimig
– março/abril
de 2022
DADOS EM
FONTE:
ABPA/APINCO
Elaboração:
Avimig
– março/abril
de 2022

C O TA Ç Ã O D E AV E S E O V O S
Cotação de ovos posto Ceasa - Brancos e Vermelhos
(extra) caixa 30 dúzias - atacado
Período
03/02/2022 a 08/02/2022

Branco

Vermelho

R$ 120,00

R$ 130,00

09/02/2022 a 10/02/2022

R$ 125,00

R$ 140,00

11/02/2022 a 15/02/2022

Período
23/08/2021 a 31/10/2021

R$ 8,80

R$/KG

01/11/2021 a 21/11/2021

R$ 9,00

22/11/2021 a 09/01/2022

R$ 8,00

10/01/2022 a 30/01/2022

R$ 6,80

R$ 130,00

R$ 150,00

16/02/2022 a 15/03/2022

R$ 135,00

R$ 160,00

16/03/2022 a 21/03/2022

R$ 140,00

R$ 160,00

31/01/2022 a 13/02/2022

R$ 6,40

22/03/2022 a 24/03/2022

R$ 140,00

R$ 150,00

14/02/2022 a 07/03/2022

R$ 7,10

25/03/2022 a 04/04/2022

R$ 130,00

R$ 160,00

08/03/2022 a 16/03/2022

R$ 7,50

05/04/2022 a 07/04/2022

R$ 135,00

R$ 160,00

17/03/2022 a 07/04/2022

R$ 8,20

Fonte: Avimig - Até 07/04/2022
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Frango abatido - Resfriado/Atacado
Posto frigorífico (FOB)

| www.avimig.com.br

Fonte: Avimig - Até 07/04/2022

Frango vivo posto granja (média de
mercado)
Período
09/03/2022
10/03/2022
11/03/2022 a 13/03/2022

R$/KG
R$ 5,40
R$ 5,60
R$ 5,80

14/03/2022

R$ 5,90

15/03/2022

R$ 6,00

16/03/2022

R$ 6,10

17/03/2022

R$ 6,20

18/03/2022 a 07/04/2022

R$ 6,30

Fonte: Avimig - Até 07/04/2022

C A R TA S

Parabéns pelos 67 anos a nossa Avimig, pela
dedicação e luta constante pela avicultura mineira. Uma entidade essencial à avicultura
brasileira! Muitas conquistas pela avicultura
mineira e, também, futuras conquistas, é o que
podemos esperar sempre da Avimig.
Cláudio Penedo Scarpa
Gerente da Granja Santa Marta

Parabenizamos a Avimig por seus 67 anos
de trabalho sério e comprometido com o desenvolvimento do agronegócio avícola.
Uma trajetória de muito sucesso e de comprometimento com a cadeia avícola mineira e nacional.
A Vaccinar se orgulha de ser parceira e de fazer
parte desta trajetória!
Nelson Lopes – CEO Vaccinar

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?

Nosso contato:
avimig@avimig.com.br ou 31 99974.9500
Edição 166

Março e Abril 2022 | AVIMIG
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AVIMIG NO CONGRESSO
DE OVOS APA
Divulgação Avimig

A AVIMIG FOI
REPRESENTADA EM
APRESENTAÇÕES
SOBRE TENDÊNCIAS DO
MERCADO, COM TEMAS
QUE ABORDARAM,
ENTRE OUTROS,
SANIDADE, NUTRIÇÃO,
GENÉTICA, MANEJO,
BEM-ESTAR ANIMAL E
COMERCIALIZAÇÃO DE
OVOS.
| Gustavo Fonseca e José Roberto Bottura.

A

Avimig participou da 19ª edição do Congresso de Ovos,
realizado pela Associação
Paulista de Avicultura (APA),
no mês de março, no Centro de
Convenções de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O assessor administrativo da Avimig, médico veterinário
Gustavo Ribeiro Fonseca, pode se
relacionar com importantes empresas,
representantes, professores do setor
de postura comercial e de genética,
buscando estreitar, ainda mais, o relacionamento da Avimig com marcas
nacionais e internacionais, bem como
divulgar as ações e principais eventos
da associação. Um dos encontros foi

6

| www.avimig.com.br

com o diretor técnico da APA, médico
veterinário José Roberto Bottura.
Como representante da Avimig, no
Congresso de Ovos APA, Gustavo
Fonseca adquiriu novos conhecimentos, que poderão beneficiar a entidade
e seus associados. Ele participou de
importantes palestras técnicas, que
abordaram as principais tendências
do mercado, com destaque para temas
relacionados à sanidade, nutrição,
genética, manejo e bem-estar animal,
além de legislação, marketing, gestão
e comercialização de ovos. Nas apresentações e discussões sobre os temas,
o assessor Administrativo dividiu o
auditório com médicos veterinários,

zootecnistas, produtores, empresários,
pesquisadores, estudantes e profissionais da cadeia produtiva dos principais
países produtores de ovos do mundo.
“O Congresso de Ovos, deste ano, marcou o retorno dos eventos presenciais
do setor avícola, após dois anos sem
poder ser realizado, devido à pandemia do covid-19. O congresso superou
qualquer expectativa, com público de,
aproximadamente, 630 pessoas, que
puderam assistir a palestras de alto
nível sobre o setor avícola de postura.
Gostaria de parabenizar todos os organizadores do evento”, disse Gustavo
Fonseca. •

HOMENAGEM
Divulgação Mapa

| Paulo Richel Neto, Marcelo Osório e Carlos Rivelli.

| Selo Mais Integridade.

PARABÉNS, RIVELLI!

U

m momento de grande importância para a Avimig é quando suas
associadas se destacam, por merecimento, entre as demais empresas do
setor. Quando esse reconhecimento vem
do governo federal, torna-se inquestionável e nos enche de orgulho.
A Rivelli Alimentos, dos irmãos
Carlos e Márcio Rivelli, que ainda
adolescentes resolveram criar frangos
no fundo de casa, para vendê-los na
feira livre de Barbacena (MG), cresceu
muito nestes 36 anos e, em fevereiro,
recebeu uma importante honraria do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa): o primeiro “Selo
Mais Integridade – Versão Especial”,
por ser empresa pioneira no agronegócio a receber o Prêmio Pró-Ética, da
Controladoria-Geral da União (CGU),
além de, também, receber, de forma
cumulativa, o “Selo Mais Integridade”.
“Ficamos muito felizes com mais essa
conquista da Rivelli, mais uma entre
tantas outras. Mas o peso desta homenagem, vindo do Mapa, é muito significativo. O sucesso da Rivelli vem sendo
construído no dia a dia, desde o início
da venda de frangos em Barbacena, a
construção dos galpões em Ressaquinha
(MG), a construção do frigorífico, o sistema de integração...Tudo isso para se
tornar um grande grupo. Na certeza de

que muitas outras homenagens virão,
parabenizamos os irmãos Carlos e
Márcio e toda a família Rivelli, desejando
sempre muito sucesso”, estimou o presidente da Avimig, Antônio Carlos
Vasconcelos Costa.
A cerimônia de premiação do Selo Mais
Integridade foi realizada em Brasília,
contou com as presenças de um dos fundadores da empresa, Carlos Rivelli, e
do CEO da Rivelli, Paulo Richel Neto,
que avaliou o recebimento da homenagem: “São reconhecimentos dos procedimentos e condutas que norteiam a
forma de ser e a cultura da Rivelli. Temos
um time comprometido, que acredita que
o melhor é fazer do jeito certo, baseando
suas ações diárias em nossos valores.
Essas premiações demonstram que os
processos estão aderentes às melhores
práticas de governança, fortalecem a
nossa marca e indicam que estamos no
caminho correto para um crescimento
sustentável, contribuindo para a perpetuidade da empresa. Sabemos que esse
reconhecimento nos traz um diferencial
perante o mercado e aumenta, ainda
mais, nossa responsabilidade perante a
sociedade”.
Outras homenagens
Durante a cerimônia, que contou
com a presença da então ministra da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, além de autoridades
do ministério e do governo federal, foram
reconhecidas as empresas e cooperativas
do agronegócio que adotam práticas de
integridade com enfoque na responsabilidade social, sustentabilidade ambiental
e ética. No total, foram 17 organizações
agraciadas, sendo que nove receberam a
premiação pela primeira vez, representada pelo Selo Verde, e oito alcançaram
a renovação do certificado, premiação
representada pelo Selo Amarelo.
A Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA) foi uma das quatro entidades homenageadas como Associação
Parceira do Selo Mais Integridade
2021/2022. “A ABPA tem acumulado
forte experiência no desenvolvimento
de práticas associativas, que estimulam
a integridade e a transparência em suas
relações e entre as suas associadas,
incluindo composições de manuais, cursos e outras medidas. A ABPA também
tem estimulado as suas associadas à
adesão ao Selo Mais Integridade, que
é um importante marco anticorrupção,
que valoriza a imagem do agro brasileiro
para o país e o mundo”, disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin.•
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MISSÃO BEM CUMPRIDA – BETRUCA
DEIXA A COGRAN APÓS 40 ANOS DE
LIDERANÇA

E

Sérgio Amzalak

m qualquer segmento de atuação, ser líder
exige muito conhecimento e habilidades
essenciais para o sucesso do empreendimento. Quando falamos em liderança para a
governança cooperativa, as exigências são muito
maiores, devido ao grande número de empresas
envolvidas e à complexidade de interesses. Por
40 anos, Antônio de Melo Silva, o Betruca,
com maestria e muita sabedoria, reunindo todas
as qualificações de um excelente gestor, esteve
à frente da Cooperativa dos Granjeiros do
Oeste de Minas (Cogran). Como um bom
empreendedor, ele conquistou a confiança dos
produtores, levando um pequeno grupo de avicultores de Pará de Minas (MG) e região – que, no
início, só queria vender frangos – a compartilhar,
hoje, de um complexo industrial e uma marca com
relevância nacional. Depois de todos esses anos,
com dedicação quase exclusiva, chegou a hora de
‘passar o bastão’!
A experiência e a visão de negócios, que fazem
de Betruca um grande líder, estimado por todos
os cooperados e colaboradores da Cogran, começaram a ser adquiridas com muito trabalho, ainda
na adolescência. Foi na fazenda de um tio, em São
José da Varginha, que aprendeu a trabalhar com a
criação de frangos.
Com o tempo, o negócio se solidificou e, juntamente com outros pequenos avicultores, foi possível participar do início das atividades da cooperativa, em 1980, que teve Alfeu Silva Mendes como
um dos fundadores. Como presidente da Cogran,
Betruca chegou dois anos depois e ficou até 31 de
março de 2022.
| Betruca.
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A despedida da cooperativa, segundo
ele, não teve nada de traumática. “Há
oito anos, eu comecei a me preparar
para deixar o cargo. Trabalhei com
muita antecedência a minha saída
da Cogran; ficou tudo prontinho. Não
houve depressão (risos). Agora, estou
cuidando da minha empresa”, disse ele.
Sua dedicação passou a ser a
Indústria Maxx Química, fornecedora de produtos de limpeza, localizada no Distrito Industrial II, em Pará
de Minas. Com 26 funcionários e dois
engenheiros químicos, a indústria e
a loja de produtos demandavam, há
algum tempo, a atenção exclusiva de
Betruca. “Vou apoiar a minha esposa, que é gerente da empresa. Nosso
objetivo, agora, é ampliar as vendas da
indústria”, disse ele.
Desafios e conquistas
Foram muitas conquistas, nesses 40
anos, como presidente da Cogran,
cooperativa que começou com 20
empresas, resultado da necessidade dos produtores de superarem a
forte crise econômica da época e
driblar os intermediários do negócio.
Atualmente, a Cogran conta com 260
cooperados, sendo 71 ativos, e quase
700 funcionários. “A união faz a força.
Não tínhamos dinheiro em caixa, tudo
era emprestado. A nosso favor, pesou o
fato de Pará de Minas ser uma região
que favorecia a atividade. E, assim,
fomos crescendo”.
Conquistando a confiança do mercado,
ganhando novos cooperados, e comercializando frangos vivos para diversas
regiões de Minas e do país, a Cogran
passou a dar passos mais largos. Com
o armazém solidificado, o que fez com

Sérgio Amzalak

| Orgulho das muitas conquistas nestes 40 anos de Cogran.

que os produtores ficassem livres do
domínio das fábricas de ração, a cooperativa continuou avançando, investindo em tecnologia, frota própria,
posto de combustível, sede administrativa, silos, compra de terrenos em
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Bahia
- para a distribuição do frango vivo - e
indústrias.
Betruca conta que a compra de um
galpão, em 1990, permitiu que fosse
montada a fábrica Premix Cogran,
um braço forte da cooperativa, que
produz alimentação animal de alto
nível, com fórmulas personalizadas
para atender a todas as fases do
manejo de aves, suínos e bovinos. No
mesmo ano, outra importante aquisição foi o abatedouro, o que permitiu
ampliar, ainda mais, os negócios.
A Gran Campeiro, marca de suíno da
cooperativa, foi criada para receber a
produção dos cooperados que, além de
avicultores, são suinocultores. A indústria é responsável por buscar novos
mercados para os 50 produtos desen-

volvidos com o processamento de 40
toneladas de suínos por dia.
Nova fase de expansão
Betruca assina a história da Cogran em
praticamente todos os seus momentos,
mas, mesmo com o orgulho da trajetória, ele é desses gestores exigentes,
que sempre acham que poderiam ter
feito mais e melhor.
Um de seus maiores feitos, Betruca não
verá em operação. Quando for inaugurado o Centro de Distribuição
(CD), investimento de cerca de R$ 15
milhões, previsto para início de maio,
ele não estará mais na presidência. O
novo CD, com capacidade para armazenamento de duas mil toneladas de
frangos e suínos, possibilitará o fim
da terceirização na armazenagem dos
produtos. “É um grande feito, mas
estamos inaugurando um CD muito
atrasados. Isso tinha de ter sido feito
lá atrás. Estou satisfeito, mas queria
mais”.
Março e Abril 2022 | AVIMIG
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HOMENAGEM

Sérgio Amzalak

| Centro de Distribuição, investimento de R$ 15 milhões.

O Armazém Cogran, que recebe os
premixes e distribui para os cooperados, também está em expansão, após
40 anos de atividade. Um novo galpão
está sendo construído para a estocagem dos produtos, o que inclui alimentação, medicamentos, vacinas, insumos
e acessórios. Com o benefício das compras programadas, o objetivo é ampliar
o leque de atendimento a clientes que
não são da cooperativa.
Betruca conta que há outros projetos
para expansão da Cogran, sendo que
alguns já estão prontos para serem
executados. É o caso da ampliação do
abatedouro, que, atualmente, abate
49 mil aves por dia. Com a expansão,
seriam 92 mil abates por dia. Os planos de crescimento incluem a Gran
Campeiro, que, hoje, faz o processamento da carne de 450 suínos abatidos por dia.
Sobre a Avimig
A Avimig teve papel muito importante no processo de solidificação da
10
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Cogran e é uma entidade, ainda, de
grande atuação na cooperativa, apesar
de as necessidades da Cogran serem
bem menores, atualmente. “É a nossa
associação. Se temos um problema,
nós recorremos à Avimig. No início, era
bem mais. É uma associação que sempre teve bons presidentes. O Antônio
Carlos é um ótimo presidente, faz contato conosco sempre. Recebo, constantemente, informações sobre tudo o que
está acontecendo no mercado”, disse
Betruca.
“Antônio de Melo Silva, o Betruca,
sempre desempenhou um trabalho
exemplar à frente da Cogran, visando
a excelência nos serviços prestados e
a qualidade dos produtos ofertados ao
mercado. Ao longo dos últimos anos,
a Cogran foi uma associada com forte
presença e Betruca sempre apoiou as
ações da Avimig. Graças a Cogran, o
associativismo avícola de Minas Gerais
ganhou força, promovendo a evolução da avicultura no estado, que vem
alcançando, anualmente, uma posição estratégica no cenário nacional

“HÁ OITO ANOS,
EU COMECEI A
ME PREPARAR
PARA DEIXAR O
CARGO. TRABALHEI
COM MUITA
ANTECEDÊNCIA A
MINHA SAÍDA DA
COGRAN; FICOU
TUDO PRONTINHO”.

e nas estatísticas do agronegócio do
país”, disse o presidente do conselho
diretor da Avimig, Antônio Carlos
Vasconcelos Costa.
Conselho de Administração
"Buscamos sempre crescer. É preciso
continuar crescendo." Esse é o conselho de Betruca para o novo Conselho
de Administração da Cogran. Ele conta
que sua gestão foi democrática, compartilhada com várias pessoas. Diante
disso, o seu maior desafio sempre foi
tentar convencer as pessoas que era
necessário investir para crescer.
O novo Conselho de Administração da
Cogran, para o mandato de abril de
2022 a março de 2026, com seis integrantes, tem como presidente Marcelo
Amaral Franco, que, há cerca de
oito anos, fazia parte do Conselho, e,
como diretora, Juliana Lemos Faria
Gabriel, que era responsável pela parte Financeira da cooperativa. •

POLÍTICA

MUDANÇAS NA SEAPA E NO MAPA
Divulgação Avimig

Divulgação Mapa

Profissional em Defesa Sanitária Vegetal, pela UFV.
No lugar do Thales Fernandes, como
diretor-geral do IMA, assumiu Antônio Carlos de Moraes, técnico
em agropecuária e administrador de
empresas, que era o diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do instituto.
As nomeações foram publicadas no dia
1º de abriu, no Diário Oficial do Estado.
A Diretoria da Avimig, representada
Divulgação Avimig

| Marcos Montes Cordeiro.

Um mineiro no Mapa
| Thales Fernandes, Aulus Assumpção e Marília
Martha Ferreira.

O

Conselho Diretor da Avimig
deseja todo sucesso ao novo
secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais,
Engenheiro Agrônomo, Thales Almeida Pereira Fernandes. Ele assumiu a
Seapa no lugar da Engenheira Florestal, Ana Valentini, que esteve por três
anos e três meses à frente desta pasta.
A Avimig agradece a ex-secretária toda
atenção e apoio dados aos avicultores,
durante o período que ocupou a pasta.
Thales Fernandes, natural de Caratinga, servidor concursado do Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA), onde estava desde 1998, é
graduado em Engenharia Agronômica
pela Universidade Federal de Viçosa
(UFV). Possui especialização em Gestão Ambiental, na Faculdades Integradas de Jacarepaguá (RJ) e Mestrado

| Marília Martha Ferreira, Antônio Carlos
de Moraes e Aulus Assumpção.

pelo conselheiro Aulus Assumpção
e pela diretora executiva, Marília
Martha Ferreira, participou, no dia
5 de abril, do jantar de posse do novo
secretário Thales Fernandes.
Daniel Holanda

| Thales Almeida Pereira Fernandes.

Marcos Montes Cordeiro, natural
de Sacramento (MG), é o novo ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Ele assumiu a vaga
no Mapa deixada pela ex-ministra,
engenheira agrônoma, Tereza Cristina. Prefeito de Uberaba (MG) por dois
mandatos consecutivos, de 1997 a
2004, presidiu a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio
Grande e foi vice-presidente da Associação Mineira de Municípios.
Médico anestesista e médico do trabalho, formado pela Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), em 1975, no
Poder Executivo, Marcos Montes foi
secretário estadual de Desenvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais
e secretário municipal de Turismo da
Prefeitura de Uberaba.
Ele assumiu o Ministério em cerimônia
de transmissão do cargo, no dia 31 de
março, após tomar posse no Palácio do
Planalto.•
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ENTRE FRANGOS E OVOS
Sérgio Amzalak

CUSTO DO FRANGO
Os custos de produção de aves de
corte e suínos subiram cerca de 9%
no primeiro bimestre de 2022, segundo dados divulgados pela Central de
Inteligência de Aves e Suínos (Cias),
da Embrapa. O Índice de Custo de
Produção (ICPFrango), que mede o custo de produção de aves de corte, subiu
8,8% nos dois primeiros meses deste
ano, acumulando alta de 16% em 12
meses. Em fevereiro, o ICPFrango subiu

3%, para 439,2 pontos. O custo de
nutrição, principal responsável pelo
aumento geral nos gastos com produção dos animais, subiu 7,9% para os
frangos em 2022. Os preços de grãos
usados na nutrição animal, como milho
e soja, que já estavam em alta, subiram
ainda mais após a invasão da Rússia
na Ucrânia. •
Fonte: Carnetec Brasil

freepik.com

PROJEÇÃO ANIMADORA
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pixabay.com

AVES SEM ANTIBIÓTICOS

As “Projeções Agrícolas do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA) para 2031” estimam que, no primeiro
ano da próxima década, as exportações mundiais de carne de
frango estarão próximas dos 16,7 milhões de toneladas,
volume que representa aumento de 25% em relação ao que
foi exportado em 2020. Para o Brasil, são previstas exportações de 5,2 milhões de toneladas, crescimento de 32%, quase
um terço a mais que há dois anos. O USDA prevê que Tailândia,
Turquia e China registrarão índice de expansão bem superior
ao do Brasil – entre 43% e 47% a mais do que exportaram
em 2020. Porém, o volume adicional, apontado para os três
países (pouco mais de 820 mil toneladas), corresponde a apenas 65% do adicional sugerido para o Brasil – 1,262 milhão
de toneladas a mais. Os menores índices de crescimento estão
previstos para os EUA (17,41%) e a União Europeia (9,51%).
Com isso, a participação de ambos no total mundial sofre
recuos de, respectivamente, 6,23% e 12,55%, enquanto a
participação brasileira, opostamente, aumenta perto de 5,5%,
chegando a 31,21% do total mundial. •

No mês de abril, entrará em vigor, na França, o decreto
que proíbe a importação de carne de animais criados
com o uso de antibióticos como aditivos nas rações,
prática proibida na agricultura na União Europeia
(UE), desde 2006. A medida afeta, principalmente,
o mercado de aves, já que a França importou cerca
de 45% do frango que consumiu no ano passado,
incluindo origens da UE, que importa aves do Brasil.
A proibição francesa dará aos profissionais dois
meses para obterem garantia de seus fornecedores
de que a carne não vem de criação usando antibióticos e, então, modificar sua cadeia de suprimentos,
se necessário. Ao administrar antibióticos quando os
animais não estão doentes, as bactérias se acostumam com o remédio e, gradualmente, desenvolvem
resistência, tornando os antibióticos menos eficazes
quando realmente necessários. •

Fonte: Avisite

Fonte: Globo Rural
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ENTRE FRANGOS E OVOS
NOVIDADE NA COBB-VANTRESS

FRANGO NA CHINA

O médico veterinário Paulo Magro
foi nomeado gerente de Vendas
da Cobb-Vantress, na região do
Pacto Andino. Com cinco anos de
experiência na área comercial da
empresa no Brasil, ele assume o
novo cargo com o desafio de contribuir com os clientes da região, neste
momento de recordes nos custos
de produção. “A estratégia é ajudar
nossos clientes a serem,
cada vez mais, eficientes,
oferecendo produtos e
serviços que auxiliem no
desempenho, reduzindo o
impacto dos preços elevados”, disse Paulo Magro.•

As importações chinesas de carne de frango
devem somar 800 mil toneladas em 2022, um
aumento de 2% ante 2021, de acordo com o relatório do adido do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA), em Pequim. A estimativa não inclui pés de frango e reflete a redução
esperada na produção doméstica, de cerca de 3%
em 2022, ficando em 14,3 milhões de toneladas. Já
o consumo doméstico deve cair, também, cerca de
3%, ficando em 14,6 milhões de toneladas, refletindo, em parte, a redução dos preços de carne suína.
Já as exportações chinesas de carne de frango,
em 2022, devem ficar praticamente estáveis, em
relação a 2021, em 460 mil toneladas. Isso se
deve a dificuldades enfrentadas pelo setor de food
service, em Hong Kong e no Japão, por causa de
restrições decorrentes da pandemia de covid-19. •

Fonte: Cobb-Vantress

Fonte: Avicultura Industrial

Divulgação Cobb

| Paulo Magro.

PORTAL DE INFORMAÇÕES

Link do portal: https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/produtos-360.html
As informações sobre os custos de
produção do frango de corte já estão
disponíveis no Portal de Informações Agropecuárias, da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Agora é possível consultar
e comparar os dispêndios realizados
na atividade por diferentes unidades

da federação, além de acompanhar
a evolução bimestral entre os dados
apresentados. O portal permite o acesso a dados isolados, a partir dos itens
componentes dos custos, como: ração,
produtos veterinários, mão de obra,
transporte, entre outros. O portal é
um ambiente dinâmico e intuitivo, que

facilitará a geração de informações,
auxiliando nas tomadas de decisões
pelos produtores rurais, bem como na
formulação de estratégias pelo setor
público e privado. •
Fonte: Conab
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SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | COLUNA

O EVENTO S-2240 DO
E-SOCIAL FOI ADIADO?
pixabay.com

Lorivando
Antônio Costa

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

Medicina do Trabalho da Avimig.

T

odos nós, profissionais de saúde
e segurança no trabalho, gestores
de RH e contadores, iniciamos
o ano de 2022 preocupados com o
evento S-2240 (Condições Ambientais
do Trabalho – Agentes Nocivos), do
e-Social, que deveria ter a primeira
carga de informações enviadas até o
dia 15 de fevereiro. Na undécima hora,
o governo editou uma portaria, alterando as datas, e ficou uma dúvida: o
evento S-2240 foi adiado?
O e-Social, cujo nome completo é
Sistema Simplificado de Escrituração
Digital das Obrigações Previdenciárias,
Trabalhistas e Fiscais, é um projeto do
governo federal, que foi instituído pelo
Decreto nº 8.373, em 11 de dezembro
de 2014. Por meio dele, o governo
federal irá coletar informações traba-
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lhistas, previdenciárias e tributárias,
armazenando-as em um ambiente
nacional virtual para a apuração de
tributos e da contribuição para o FGTS.
Não se trata de uma nova obrigação
tributária acessória, uma vez que
não houve nenhuma alteração nas
legislações específicas de cada área,
mas apenas foi criada forma única e
mais simplificada para o contribuinte
atender às exigências, em especial a
tributária. Ele é composto de diversos
documentos chamados de eventos. Ao
todo, são 40 eventos e 28 tabelas.
Um destes eventos, de n° S-2240,
visa informar ao governo as condições ambientais do trabalho, ou seja,
a presença dos agentes de riscos, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos
e de acidentes. Dependendo dessas

informações, o trabalhador poderá se
aposentar mais cedo (aposentadoria
especial) e o empregador pagará, para
o financiamento desta aposentadoria, um percentual de seis, nove ou
12 sobre o salário nominal de cada
empregado submetido aos agentes
nocivos, que darão direito à aposentadoria especial.
Como destacado inicialmente, este
evento S-2240, para a grande maioria
das empresas (do Grupo 2), estava previsto para ser encaminhado até o dia
15 de fevereiro de 2022. Empresas do
Grupo 2 são aquelas cujo faturamento
no ano fiscal de 2016 tenha sido de
até R$ 78 milhões. Para as empresas
do Grupo 1 (faturamento superior a
R$ 78 milhões, em 2016), o prazo final
para o primeiro envio foi o dia 15 de
novembro de 2021.
Como as informações deste evento são obtidas por meio do Laudo
Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) e a grande maioria
das empresas, ou não tinha este laudo,
ou ele estava desatualizado, ou, o que

COLUNA | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

EM RAZÃO DO PPP SER EMITIDO NA PLATAFORMA DO E-SOCIAL, O
QUE OCORRERÁ SOMENTE A PARTIR DE 01/01/2023, NÃO HAVIA
SENTIDO PUNIR AS EMPRESAS PELA FALTA DO ENVIO DESTE
EVENTO, QUE É AQUELE QUE CONTERÁ TODAS AS INFORMAÇÕES
PARA O PREENCHIMENTO DO PPP.

é pior, errado - muitos profissionais da
área de saúde e segurança do trabalho (SST) confundem este documento
como trabalhista e, na realidade, ele é
previdenciário -, a preocupação bateu
nas cabeças dos profissionais responsáveis pelo envio do evento S-2240.
Como nós brasileiros temos, em nossa cultura, o costume de deixar tudo
para a última hora, a virada do ano
foi preocupante para a imensa maioria desses profissionais. O LTCAT é um
documento que foi instituído por meio
da Medida Provisória n° 1523/96,
convertida na Lei n° 9.528, publicada
no Diário Oficial da União (DOU), em
11/12/1997.
Em meio a essa correria, o governo,
por meio do Ministério do Trabalho
e Previdência, editou, nos dias
27/12/2021 e 18/02/22, as portarias
números 1.010/21 e 334/22, respectivamente, postergando a emissão do
Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), em meio eletrônico, para o dia
01/01/2023 e, ainda, que, as empresas
que não enviassem a carga inicial e
posteriores do evento 2240 a partir de
15/02/2022, não seriam autuadas.

Portaria n°334/222
Art. 1º Fica postergado, para
1º de janeiro de 2023, o início
da obrigatoriedade de emissão do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) em meio,
exclusivamente,
eletrônico,
prevista no artigo 1º da Portaria MTP nº 313, de 22 de
setembro de 2021, com redação dada pela Portaria MTP nº
1.010, de 24 de dezembro de
2021.
Parágrafo único. Até 31 de
dezembro de 2022, as empresas, cooperativas de trabalho ou de produção e órgãos
gestores de mão de obra ou
sindicatos da categoria não
serão autuados pela ausência
de envio dos eventos "S-2220
- Monitoramento da Saúde
do Trabalhador" e "S-2240 Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos" no
e-Social.

Daí, passou a circular, nas redes sociais,
que o evento S-2240 havia sido prorrogado, o que não é verdade. O que o
governo comunicou foi que, em razão
do PPP ser emitido na plataforma do
e-Social, o que ocorrerá somente a partir de 01/01/2023, não havia sentido
punir as empresas pela falta do envio
deste evento, que é aquele que conterá
todas as informações para o preenchimento do PPP. Desta forma, a empresa
poderá continuar enviando o evento
S-2240, até mesmo para se aprimorar
no envio dessas informações, podendo fazê-la, no meu entendimento, até
15/12/2022.
É importante esclarecer que, mesmo após 01/01/2023, quando o PPP
passará a ser emitido diretamente na
plataforma do e-Social, ele, em meio
físico, continuará existindo para os
períodos anteriores a 31/12/2022.
Portanto, todas as empresas do Grupo
2 ganharam quase um ano a mais para
enviar as melhores e corretas informações sobre as condições ambientais
do trabalho em todo o seu ambiente
produtivo. Que este prazo seja bem
aproveitado! Até a próxima.•
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SUCESSÃO FAMILIAR | COLUNA

SUCESSÃO NA EMPRESA
FAMILIAR BRASILEIRA – FINAL
pixabay.com

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

• INTRODUÇÃO
O proprietário sempre procura proteger o patrimônio, inclusive em
empreendimentos do agronegócio.
Achar a melhor maneira e facilitar o
processo sucessório estão previstas na
legislação brasileira, denominando-se
Holding Patrimonial.
• O QUE É HOLDING?
A palavra holding é derivada do verbo
‘to hold’, significando controlar, segurar. Embora seja atividade empresarial,
não é sociedade limitada nem sociedade anônima. A holding apenas exerce
atividade empresarial ao deter a participação de outras empresas, ou gerir
outros tipos de patrimônio, além, por
exemplo, do agronegócio.
Existem, no Direito Brasileiro, dois
tipos de holding, quais sejam, pura e
mista – esta é a mais utilizada para
fazer a gestão patrimonial das famílias
16
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do agronegócio, por exemplo, porque,
por meio dela, é possível controlar,
tanto outras empresas, quanto gerir
patrimônio imobiliário, que é bastante consistente em empreendimentos
agrossilvipastoris e agroindustriais.
• HOLDING PATRIMONIAL –
VANTAGENS
Transferir imóveis para a holding não
é somente passar o imóvel do CPF
para o CNPJ. A transferência é o início do enfoque de profissionalização
da família. Na realidade, o fundador
precisa ter tranquilidade para, além do
patrimônio, deixar importante legado,
que, em essência, não se constitua em
fontes de conflitos.
Assim, estas são algumas vantagens
de se transferir imóveis para a holding,
dentro de um planejamento sucessório
familiar:

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

1. Evitar/reduzir conflitos entre
herdeiros, na medida em que o patrimônio passa a ser representado por
cotas ou ações, com novas regras no
contrato social, verificando-se que, a
elaboração de protocolo familiar
adequado, facilita sobremaneira a
redução de conflitos.
2. Proteção contra fracassos amorosos. A desavença amorosa, não raro,
acarreta processo judicial e, até mesmo, indisponibilidade do patrimônio.
No caso da Holding Patrimonial, o pro-
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prietário não terá qualquer patrimônio
em seu nome, já que tudo estará em
nome da holding.
3. Proteção contra terceiros. A
concentração do patrimônio em nome
da holding mantém a unidade da
participação patrimonial. Ademais, se
houver alguma execução, o patrimônio
da holding jamais poderá ser penhorado, mas, apenas, as cotas ou ações dos
sócios executados serão atingidas.
4. Impenhorabilidade – Cláusula
que impede o patrimônio de ser
penhorado.
Incomunicabilidade – O doador
estabelece que o patrimônio doado
não contemplará o cônjuge do herdeiro.
Inalienabilidade – O fundador (doa-

6

7. Facilita o processo sucessório
– Até porque o imposto de sucessão,
conhecido como ITCD, não incidirá sobre o valor dos bens, recaindo
somente sobre o valor das cotas.

dor) estabelece um período de tempo,
no qual o patrimônio não poderá ser
vendido pelo herdeiro.
5. Facilitar a administração do
patrimônio – Juridicamente, o patrimônio pertence à pessoa jurídica e não
mais à pessoa física do fundador, ou
do herdeiro. Assim é que, a pessoa jurídica não morre e não precisa fazer
inventário.
6. Preservar a vontade do proprietário – Muitas vezes, ocorrem
desavenças entre os herdeiros, quanto a forma de divisão patrimonial.
Entretanto, quando se trata de holding,
a vontade do dono será sempre
respeitada, pois não mais existem
bens a serem divididos e, sim, apenas
cotas ou ações da Holding.

• COMENTÁRIOS FINAIS
Tendo em vista a finitude da vida, quem
possui patrimônio é sócio ou fundador
de empresa familiar, precisa planejar a
continuação do empreendimento.
O assunto ‘sucessão’ representa
grande tabu na família brasileira e,
normalmente, como não é tratado
abertamente, a sucessão é realizada
de forma amadora, com prejuízo financeiro, além de brigas entre herdeiros.
Assim, a constituição de Holding
Patrimonial é o caminho. •

Um programa em

importantes
steps:

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

vigilance

[APEC]

PROTEGENDO OS
ANIMAIS,
PRESERVANDO
NOSSO FUTURO

Aponte a câmera do seu celular e saiba mais:
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ENTIDADES

AVIMIG PARTICIPA DE ENCONTRO COM O
GOVERNADOR ROMEU ZEMA
Divulgação SeapaMG Cristiano Machado

O

presidente do Conselho
Diretor da Avimig, Antônio Carlos Vasconcelos
Costa, participou, juntamente com
outras lideranças do setor de pecuária, de encontro com o governador
de Minas Gerais, Romeu Zema,
e a então secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
estado, Ana Valentini, em março,
na Cidade Administrativa, sede do
governo mineiro.
O governador agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância da proximidade com o setor
produtivo, para fomentar e estimular, cada vez mais, o segmento
e a economia mineira. Já a então
secretária Ana Valentini falou sobre
os avanços na Seapa: “Quando
chegamos ao governo, tínhamos
muitos projetos parados na Secretaria de Agricultura. Nem tudo foi
resolvido, mas estamos caminhando, já avançamos bastante. Por isso,
precisamos, agora, pensar à frente,
fazer planos para o futuro”.
O presidente do Sistema Faemg,
Antônio Pitangui de Salvo, enumerou as demandas prioritárias dos
produtores rurais do estado e, em
seguida, passou a palavra às lideranças. O presidente do Conselho
Diretor da Avimig, Antônio Carlos
Costa, fez apresentação macro da
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| Reunião com governador Romeu Zema.

TODAS AS REIVINDICAÇÕES DA
AVICULTURA FORAM ENTREGUES A ENTÃO
SECRETÁRIA ANA VALENTINI, POR MEIO
DO DOCUMENTO DESENVOLVIDO PELA
AVIMIG E INTITULADO “CENÁRIO DA
AVICULTURA COMERCIAL NO ESTADO DE
MINAS GERAIS”, QUE, ALÉM DE DETALHAR
A GRANDIOSIDADE DO SETOR AVÍCOLA,
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO, ENUMERA
TODAS AS NECESSIDADES E DESTACA
OS PONTOS EM QUE OS PRODUTORES
ESPERAM O APOIO DO GOVERNO DE
MINAS PARA SEREM MELHORADOS E
SOLUCIONADOS.

ENTIDADES

avicultura de corte e postura, detalhando a
grandiosidade do setor, como a geração de
empregos e a importância da atividade econômica para o estado.
Entraves na avicultura
Entre as principais preocupações apresentadas na reunião pelo presidente do Conselho
Diretor da Avimig está a dificuldade do setor
em conseguir, de forma rápida, as licenças
ambientais, as outorgas de uso da água e
as aprovações de reservas legais, verdadeiros entraves encontrados na produção rural.
Outro ponto enfatizado por ele foi com relação a atuação ilegal de alguns revendedores
(atacadistas) de grãos dentro do estado de
Minas Gerais, com supostas apresentações de
documentos fiscais de origem duvidosa para
a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais, com o objetivo de obter benefícios fiscais. Sobre isso, ele disse que o subsecretário
da Receita Estadual, Oswaldo Scavazza, que
também estava presente, pediu que aguardasse um retorno, pois avaliará a situação.
Antônio Carlos Costa também aproveitou
a oportunidade para falar sobre o Projeto
Mais Grãos, desenvolvido sob a coordenação do Sebrae - regional centro-oeste mineiro
-, que apoia, diversifica e impulsiona o agronegócio da região e estimula os produtores
rurais a conhecerem novas possibilidades de
investimento. Ele contou aos presentes que o
objetivo é ampliar o projeto para mais regiões
do estado.
Todas as reivindicações da avicultura foram
entregues a secretária Ana Valentini, por meio
do documento desenvolvido pela Avimig e intitulado “Cenário da Avicultura Comercial

no Estado de Minas Gerais”, que, além de detalhar a grandiosidade do setor avícola, produção e exportação, enumera
todas as necessidades e destaca os pontos em que os produtores esperam o apoio do governo de Minas para serem melhorados e solucionados. Em oito páginas, o documento ressalta os
fatores críticos da avicultura e propõe ações importantes para o
setor, enfatizando e complementando o que foi apresentado na
reunião, como conservação de estradas, legislação, fiscalização,
sanidade e insumos.
De acordo com a Seapa, os documentos e sugestões apresentados por todas as lideranças foram encaminhados aos órgãos
responsáveis. •
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AVICULTOR 2022 TERÁ EVENTO
HISTÓRICO NO EXPOMINAS

F

20

22 E 23 JUNHO
EXPOMINAS
| www.avimig.com.br

altam poucos dias para mais uma edição
do evento que tem marcado a história da
avicultura mineira e deverá entrar, de uma
vez por todas, para o calendário nacional como
um dos principais acontecimentos do setor. O
Avicultor 2022 reunirá marcas nacionais, autoridades e profissionais de renome, nos dias 22 e
23 de junho, no Expominas, o maior centro
de convenções e eventos de Minas Gerais,
localizado em Belo Horizonte. O evento, que
retorna grandioso - após a interrupção de dois
anos, por causa da pandemia -, será realizado
num formato inovador, que facilitará e incentivará não somente a concretização de bons relacionamentos e negócios, mas a oportunidade
de atualização de informações e novos conhecimentos.
Nesses 20 anos de realização do “evento
Avicultor”, o encontro foi ganhando novas proporções, crescendo e conquistando, cada vez
mais, empresas e públicos de várias partes do
Brasil. Diante disso, a realização do Avicultor
2022, no amplo espaço do Expominas, foi a
melhor escolha da Avimig e do Sinpamig, realizadores do encontro. O centro de convenções
proporcionará mais visibilidade ao Avicultor
2022 e garantirá, aos visitantes e participantes,
mais comodidade e tranquilidade.
No Expominas, o Avicultor 2022 ocupará
mais de 3 mil m², um crescimento gigante,
se compararmos com os 500 m² de área, em
suas primeiras edições. O novo espaço permite
estandes mais amplos, com visitação prazerosa
por parte do público, que estará amparado pela
excelente infraestrutura e tecnologia do lugar. O
auditório, com capacidade para até 600 pessoas,
e as amplas salas de conferência acolherão os

CAPA
Divulgação Sicredi

| Felipe Paze.

Feira de Produtos e Serviços

participantes com muito mais conforto,
já que todas as áreas são climatizadas
e possuem isolamento acústico, favorecendo o bem-estar e a qualidade da
propagação sonora.
A localização privilegiada foi outro fator
primordial na escolha do Expominas
para a realização do Avicultor 2022.
O acesso é facilitado e rápido de quem
chega por todas as regiões. O centro
de convenções está a 50 minutos do
Aeroporto Internacional de Confins.
Para quem prefere usar o carro, o
amplo estacionamento garante vagas
para 2.200 veículos. O acesso, também, é facilitado para quem escolhe os
serviços de taxi ou de aplicativos, que
param dentro do Expominas, bem em
frente à rampa de acesso ao evento.
Outra opção para aqueles que querem
evitar trânsito é a utilização do metrô,
já que o Expominas é o único centro de
eventos na América Latina com passarela interligada ao trem metropolitano.

São muitos os atrativos que fazem do
Avicultor 2022 um evento imperdível para quem é do agronegócio e,
principalmente, ligado à avicultura de
corte, postura e reprodução. Diante
de sua importância, muitas empresas já garantiram sua participação
na Feira de Produtos e Serviços, que
terá estandes de organizações nacionais. O grande momento de abertura
da feira contará com as presenças do
governador de Minas, Romeu Zema,
do secretário de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Thales Almeida
Pereira Fernandes e demais autoridades convidadas.
A grandiosidade e tamanha repercussão do Avicultor 2022 vem chamando a atenção não somente de empresas do segmento da avicultura, mas de
vários outros campos de atuação, algumas participando pela primeira vez
do tradicional encontro. É o caso do
Sistema de Crédito Cooperativo
(Sicredi) - com história de mais de
115 anos no Brasil -, que já garantiu
sua participação. “Estaremos presentes
no Avicultor 2022, buscando fazer o

nosso papel na sociedade, enquanto
cooperativa financeira, com as melhores condições e oportunidades aos
avicultores, para que possam crescer e
aprimorar, cada vez mais, o agronegócio. Estamos sempre juntos de nossos
associados e da comunidade. Por isso,
queremos estar juntos, contribuindo
com o desenvolvimento dos avicultores”, disse o gerente Regional Sicredi
Sul Minas RS/MG, Felipe Paze.
Outra empresa que promete dar destaque para a sua participação no
Avicultor 2022 é a MS Geradores,
marca consolidada, que, desde 1994,
oferece soluções em energia para diversos ramos de atividades. “Estaremos
presentes nesse grande encontro, pois
os avicultores precisam manter suas
operações, aumentar seus lucros, e,
por isso, a energia elétrica não pode
faltar de jeito nenhum. Assim, ajudamos os produtores a terem energia
elétrica com segurança - caso a concessionária falhe - e a não ter prejuízos
em seus negócios. Nossa presença no
Avicultor 2022 é para que os avicultores conheçam nossa empresa e
solução para crescermos juntos”, afirmou o gerente geral da MS Geradores,
Março e Abril 2022 | AVIMIG
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“A EMPRESA É
PARCEIRA DA
AVIMIG DE LONGA
DATA E CONFIAMOS
NA SERIEDADE E
COMPROMISSO DO
AVICULTOR 2022,
QUE REUNIRÁ
IMPORTANTES
NOMES E ENTIDADES
EM PROL DO
DESENVOLVIMENTO
E CRESCIMENTO DA
AVICULTURA”
FABRÍCIO MOTA (PATENSE)

Rafael Lial. No estande da empresa,
os visitantes conhecerão um grupo
gerador e as soluções que podem evitar a interrupção no fornecimento da
energia elétrica.
“A Engenutri acredita na força da
avicultura de Minas e do Brasil. E acreditamos, também, que o Avicultor
2022 é um excelente veículo de comunicação para divulgarmos nossas soluções sustentáveis para o mercado avícola, seguindo com nossa filosofia de
trabalho de estar, cada vez mais, perto
de quem produz, levando inovação e
resultado”. A afirmação é do gerente
de Divisão Feed & Food da Engenutri,
Jorge Antônio Santin. A marca irá
expor suas soluções e, também, ministrará palestra sobre os benefícios da
utilização de moduladores biológicos
na avicultura.
Com o crescimento do Avicultor, muitas organizações do segmento se sentiram atraídas a compartilhar sua atuação no mercado com outras empresas
e, em 2022, farão sua estreia no
evento. Uma delas é a Patense, que
tem mais de 50 anos de atuação na
transformação de produtos de origem
animal não comestíveis em valor para
várias cadeias produtivas. “A empresa
é parceira da Avimig de longa data e
confiamos na seriedade e compromisso do Avicultor 2022, que reunirá
importantes nomes e entidades em
prol do desenvolvimento e crescimento da avicultura”, disse o gerente de
Vendas da Patense, Fabrício Mota.
De acordo com ele, a empresa estará
presente no evento com estande para
recepcionar os clientes e parceiros,
“com a expectativa de realização de
bons negócios”.

“A ENGENUTRI
ACREDITA NA FORÇA
DA AVICULTURA DE
MINAS E DO BRASIL.
E ACREDITAMOS,
TAMBÉM, QUE O
AVICULTOR 2022 É UM
EXCELENTE VEÍCULO
DE COMUNICAÇÃO
PARA DIVULGARMOS
NOSSAS SOLUÇÕES
SUSTENTÁVEIS
PARA O MERCADO
AVÍCOLA, SEGUINDO
COM NOSSA
FILOSOFIA DE
TRABALHO DE
ESTAR, CADA VEZ
MAIS, PERTO DE
QUEM PRODUZ,
LEVANDO INOVAÇÃO
E RESULTADO”.
JORGE ANTÔNIO SANTIN (ENGENUTRI)
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Palestras Técnicas
O Avicultor 2022 terá dois dias de
visitação, encontros, reuniões, palestras
técnicas e paineis, sendo esses ministrados por renomados profissionais e
autoridades do agronegócio. Os temas
foram criteriosamente escolhidos e
são de interesse de profissionais
do agronegócio, pesquisadores,
professores, estudantes, empresários e entidades do setor. Entre
os muitos assuntos a serem abordados
estarão: o cenário atual da avicultura
brasileira, os desafios atuais e futuros;
manejo para melhor desempenho; tudo
sobre galpões e abatedouros; as novi-

dades em tecnologias, tanto no setor
de corte como de postura; sanidade, a
influenza aviária e a legislação sobre
distanciamento de granjas; reprodução
e genética; sustentabilidade, biosseguridade e o licenciamento ambiental;
o mercado de grãos e os desafios nos
custos de produção; ambiência; o uso
da energia fotovoltaica, para redução
de custos; o bem-estar animal; uso de
probióticos e sucessão familiar.
Um dos nomes de notoriedade, com
presença garantida em duas palestras, é o do ex-ministro Alysson
Paolinelli, indicado, este ano, pela
segunda vez consecutiva, ao Prêmio
Nobel da Paz. O ex-ministro irá pro-

ferir palestra imperdível, no dia 22.06,
sobre “O futuro do mercado de grãos”.
No dia 23.06, ele voltará ao Avicultor
2022 para ministrar, juntamente com
o advogado Geraldo Gonçalves
de Oliveira e Alves, palestra sobre
“Governança no agronegócio”.
Outros grandes nomes, como o do
presidente da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA), Ricardo
Santin; do presidente do Instituto
Ovos Brasil (IOB), Edival Veras, e
do secretário de Desenvolvimento de
Minas Gerais, Fernando Passalio,
também estão confirmados em importantes palestras, no Avicultor 2022.
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Alguns Palestrantes confirmados
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Alysson Paolinelli
Ex-ministro da Agricultura
Um dos fundadores da Embrapa

Fernando Passalio
Secretário de Desenvolvimento de
Minas Gerais

Ricardo Santin
Presidente da Associação Brasileira
de Proteína Animal - ABPA

Edival Veras
Presidente do Instituto Ovos
Brasil – IOB

Paulo Lourenço
Médico veterinário e professor
da UFU

Izabella Hergot
Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA

Emílio Mouchrek
Presidente da Câmara TécnicaCientífica Ambiental da Avimig
| www.avimig.com.br

Mônica Megumi Aoyagi
Consultora Técnica Comercial
Mcassab

Geraldo Gonçalves
GGSA Sociedade de
Advogados
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22/06 - Manhã:
Avicultura de Corte e Postura
7h45 às 8h45 - Inscrições e entrega de credenciais
Avicultura de Corte
Auditório 1
Moderador: Médico veterinário dr. Marcelo Cançado
 8h45 às 9h - Abertura:
• Antônio Carlos Vasconcelos Costa - Presidente do Conselho Diretor da Avimig
• Rodrigo Braga de Castro - Presidente do Sinpamig
 9h às 10h - Utilização das novas tecnologias para galpões de frango de corte - Médico veterinário dr.
Sebastião Borges - Diretor de Nutrição - Vaccinar
 10h às 10h30 - Café
 10h30 às 11h30 - Manejo do frango de corte visando melhor desempenho - Médico veterinário dr. José Luiz
Januário - Cobb-Vantress
 11h30 às 12h30 - Doenças respiratórias em aves de corte - Médico veterinário dr. Jorge Luiz Chacon - Ceva
 12h30 às 14h - Intervalo para almoço e visita a feira
Avicultura de Postura
Auditório 2
Moderador: Médico veterinário dr. José Euler Valeriano

Programação

 9h às 9h10 - Abertura:
• Antônio Carlos Vasconcelos Costa - Presidente do Conselho Diretor da Avimig
• Rodrigo Braga de Castro - Presidente do Sinpamig
 9h10 às 10h - Cenário da Avicultura de Postura e seus desafios atuais e futuros - Eng. agrônomo dr. Edival
Veras - Presidente do Instituto Ovos Brasil (IOB)
 10h às 10h30 - Café
 10h30 às 11h30 - Doenças respiratórias em aves de postura - Médico veterinário dr. André Volpe - MSD
 11h30 às 12h30 - Biosseguridade nas granjas de postura - Médico veterinário e professor titular aposentado da
UFU, dr. Paulo Lourenço - Patrocínio Zoetis
 12h30 às 14h - Intervalo para o almoço
22/06 - Tarde
Auditório 1 - Plenário - Corte e Postura
Moderador - Engenheiro agrônomo, dr. Emílio Mouchrek
 14h às 15h - Minas Gerais, um estado para se investir - Dr. Fernando Passalio - Secretário Estadual de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG)
 15h às 16h - Cenário da Avicultura Brasileira - Dr. Ricardo Santin - Presidente da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA)
 16h às 16h30 - Café
 16h30 às 17h30 - Produção, Armazenagem e Comercialização de Grãos no Brasil - Engenheiro agrônomo,
ex-ministro da Agricultura, professor Alysson Paolinelli
 17h30 às 18h – Visita à feira
 18h - Abertura oficial da Feira de Produtos e Serviços no Foyer
 18h às 22h - Visitas à feira e coquetel

23/06 - Manhã:
Avicultura de Corte e Postura
 7h45 às 8h30 - Inscrições e entrega de credenciais
Avicultura de Corte
Auditório 1
Moderador - Médico veterinário dr. Marcelo Cançado
 8h30 às 9h30 - Ambiência no frango de corte com foco no frio - Médico veterinário dr. Rodrigo Tedesco Guimarães
- Supervisor Regional de Serviços Técnicos - Aviagen
 9h30 às 10h30 - Energia solar fotovoltaica na avicultura - Reduções de Custo com energia elétrica - Sr. Marcos
Poli - EcoPower
Captação de recursos financeiros - Sr. Felipe Paze - Sicredi
 10h30 às 11h - Café
 11h às 12h - Influência da apanha de frangos na condenação de carcaça no abatedouro - Médico veterinário dr.
José Euler Valeriano - Membro da Câmara Técnica-Científica e Ambiental da Avimig.
 12h às 13h30 - Intervalo para almoço e visita a feira
Avicultura de Postura
Auditório 2
Moderador - Médico veterinário - Professor Ítallo Conrado Souza de Araújo
 8h30 às 9h30 - Sustentabilidade e bem-estar animal em postura comercial - Médica veterinária dra. Daniela
Duarte de Oliveira - Consultora técnica - Elanco
 9h30 às 10h30 - Uso de moduladores biológicos na avicultura - Médico veterinário dr. Paulo César Guarnieri - Gestor
técnico - Engenutri
 10h30 às 11h - Café
 11h às 12h - Estratégias nutricionais para a redução do custo de produção - Zootecnista, dra. Mônica Megumi
Aoyagi - Consultora técnica comercial - MCassab.
 12h às 13h30 - Intervalo para almoço e visita a feira
23/06 - Tarde
Auditório 1 - Plenário (Corte e Postura)
Moderador - Médico veterinário - Professor Ítallo Conrado Souza de Araújo

Programação

13h30 às 14h30 - Situação da Influenza Aviária no mundo e legislação sobre distanciamento entre granjas em
Minas Gerais - Médica veterinária dra. Izabella Hergot - Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
14h30 às 15h30 - Licenciamento Ambiental - Engenheiro agrônomo - Presidente da SMEA, dr. Emílio Mouchrek Presidente da Câmara Técnica-Científica e Ambiental da Avimig.
15h30 às 16h30 - Sucessão Familiar no Agronegócio - Dr. Geraldo Gonçalves - GGSA Sociedade de Advogados
Mediadores - Engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura, professor Alysson Paolinelli e Engenheiro agrônomo, presidente da SMEA, dr. Emílio Mouchrek.

Ainda há tempo. Participe do Avicultor 2022!
Esteja você e sua empresa, também, entre os maiores e melhores da cadeia produtiva da avicultura de corte, postura, reprodução e genética de Minas, do Brasil.
Informações e inscrições (VAGAS LIMITADAS):
(31) 99974.9500 ou 3482.6403 - avimig@avimig.com.br
https://www.avimig.com.br/avicultor
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PRODUÇÃO DE GRÃOS
O 6º Levantamento da Safra 2021/22, realizado pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
mostra que, com crescimento superior a 10 milhões
de toneladas em relação ao ciclo anterior, a produção brasileira de grãos deve chegar a 265,7 milhões
de toneladas. Apesar da expectativa de aumento
na colheita, quando comparada com o resultado de
2020/21, há pequena perda na produção de 0,9%
sobre o volume anteriormente divulgado, quando
eram esperadas 268,2 milhões de toneladas. A queda é reflexo da forte estiagem verificada, sobretudo,
nos estados da Região Sul do país e no centro-sul
do Mato Grosso do Sul. O clima adverso impactou,
especialmente, as produtividades das lavouras de soja
e milho 1ª safra.•
Fonte: Conab

MENOS SOJA
A safra brasileira de soja, na temporada 2021/22, foi
reduzida para 130 milhões de toneladas, de acordo
com o quarto levantamento da Datagro. Esse novo
corte representa menos 12 milhões de toneladas, em
relação às 142,05 milhões de toneladas projetadas,
em dezembro de 2021, e ainda mais distante das
144,06 milhões de toneladas estimadas inicialmente.
A redução da safra brasileira 2021/22 de soja recua
mesmo com aumento de 3,7% da área plantada, para
40,51 milhões de hectares, sobre os 39,08 milhões de
hectares da temporada 2020/21. •

EMPREGOS NO AGRO
A agropecuária gerou 140,9 mil novos postos de trabalho,
de janeiro a dezembro de 2021, o maior saldo de vagas desde 2011, quando houve a criação de 85,6 mil novos empregos com carteira assinada. Os dados estão no Comunicado
Técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), que analisou o novo Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e
Previdência. A CNA destaca que o saldo de 2021 é quase
quatro vezes maior que o de 2020, quando o setor registrou
a criação de 36,6 mil vagas formais. A agropecuária contribuiu com 5,2% do total de vagas no Brasil (2,7 milhões). A
região Sudeste foi a que mais gerou novos postos de trabalho no agro, no ano passado, saldo de 79 mil empregos,
seguida pelo Nordeste (20,7 mil) e Centro-Oeste (17,8 mil).
Entre as atividades agropecuárias, as que mais contribuíram
para a criação de novas vagas em 2021 foram o cultivo de
soja (22,2 mil), bovinos para corte (21,6 mil) e o cultivo de
cana-de-açúcar (8,9 mil).•
Fonte: CNA
Getty Images

Fonte: Portal Datagro

MEIO AMBIENTE
Estudo sobre a influência do Plano ABC, de agricultura de baixo carbono, na economia nacional mostra que a tecnologia
de recuperação de pastagens resultou, entre 2010 e 2018, em aumento de 0,31% do PIB, o que equivale a R$ 17
bilhões. O levantamento foi feito pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP) e divulgado no site do
Ministério da Agricultura.•
Fonte: Agência Estado
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SETOR DE OVOS – QUARESMA CONTRIBUI PARA
RETOMADA DA MARGEM DE PRODUÇÃO
pixabay.com

O

final do ano de 2020 e o período
pandêmico, que ainda estamos
vivendo, trouxeram diversos
desafios para a produção nacional de
ovos, que busca, neste ano, melhorar
a sua margem no mercado, a partir do
mês de março e início do tempo quaresmal. De acordo com o presidente do
Instituto Ovos Brasil, Edival Veras,
desde o mês de outubro de 2020, o
setor tem trabalhado com margens
negativas: “Totalizamos, praticamente,
17 meses - contando com os meses de
janeiro e fevereiro de 2022 - com este
cenário de números negativos”.
Se os últimos dois anos se caracterizaram pelo enfrentamento dos altos
custos dos insumos e com as variações
do câmbio do dólar, que elevaram os
custos para altos patamares, o setor
segue trabalhado para uma retomada,

mesmo que ainda longe do ideal, como
destaca o presidente do IOB: “Com o
período quaresmal, a expectativa é que
tenha aumentado o consumo, mesmo
com a diminuição da produção. Neste
momento, o que se apresenta é um
cenário inicial de melhora do mercado,
com os preços voltando a subir”, ressaltou.
A diminuição da produção já desestimulou alguns produtores, que buscam,
em 2022, um cenário com números
mais favoráveis e, assim, evitar novas
cenas de descartes de aves, como as
vistas pelo país nos últimos meses.
“Após todos esses meses sem melhoras, o segmento de ovos, de forma
geral, vem sofrendo diversas perdas,
que estão gerando desestímulo para
se continuar produzindo no patamar
atual. Com isso, os descartes começa-

pixabay.com

ram a aumentar, fazendo com que a
produção venha diminuindo”, enfatizou Edival Veras.
Se por um lado os índices preocupam,
o Brasil está muito bem sanitariamente
e indo na contramão de alguns países,
que têm lidado com a volta da gripe
aviária. Neste quesito, o país segue
com status sanitário muito positivo, o
que contribui para o consumo de um
alimento tão rico, como o ovo. “Mesmo
com esse cenário, em que buscamos
uma retomada, a importância de se
consumir ovos é muito grande, principalmente por ele ser um alimento completo - podendo ser comparado ao leite materno -, saudável e com diversos
ganhos para o ser humano a partir do
seu consumo”, salientou o presidente
do Instituto Ovos Brasil. •
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NUTRIÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA
PARA O ORGANISMO DAS AVES
Divulgação MCASSAB - Giuliano-Miranda

“ESTIMA-SE QUE A ÁGUA REPRESENTE ATÉ 70% DA
COMPOSIÇÃO CORPORAL DAS AVES. PARA A PRODUÇÃO DE 1 KG DE CARNE DE FRANGO, DEMANDA-SE
CERCA DE 4 LITROS DE ÁGUA. NA COMPOSIÇÃO DO
OVO, 73% É ÁGUA”

A

água desempenha papéis
importantes na composição,
peso e funcionamento do
organismo de aves. Assim como para
os seres humanos, a água é essencial
para as aves, tendo múltiplas funções,
atuando na composição corporal e
contribuindo para o bom funcionamento do organismo. “Estima-se
que a água represente até 70% da
composição corporal das aves. Para a
produção de 1 kg de carne de frango, demanda-se cerca de 4 litros de
água. Na composição do ovo, 73% é
água”, explicou a consultora técnica
de Avicultura, da MCassab Nutrição
e Saúde Animal, Mônica Aoyagi.
Segundo ela, o nível de consumo de
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água pelas aves é influenciado por
diversos fatores, como idade, sexo,
linhagem, composição e forma física
do alimento, assim como a temperatura e a umidade relativa do ar. Mônica
Aoyagi reforça que nem sempre é dada
a devida importância à água para a
saúde geral das aves, mas ela é vital.
“A ave usa a água como principal
forma de nutrição, por participar de
diferentes e mais importantes processos biológicos do organismo (digestão,
absorção, excreção de metabolitos,
equilíbrio da temperatura corpórea,
entre outros). Sendo assim, a água
é considerada um dos mais críticos
nutrientes”, explicou a especialista.
Mônica Aoyagi enfatizou que o consu-

mo do líquido está diretamente relacionado ao consumo de ração, pois a
ave precisa consumir a água para se
alimentar. “Além de ser ofertada em
quantidade, é fundamental que a água
oferecida seja sempre limpa e de boa
qualidade”.
Ela destacou que é importante fazer o
acompanhamento periódico da água,
analisando suas características físicas,
químicas e microbiológicas. “Deve-se
adotar o saneamento e a limpeza de
sistemas, com um programa regular
de higienização das linhas de fornecimento de água, protegendo contra
possíveis contaminações microbianas
e evitando a formação de biofilme na
linha de abastecimento. Além disso, a
desinfecção deve ocorrer na saída de
cada lote, para garantir adequadas
condições de criação e recebimento
da água a ser bebida. A monitoria de
parâmetros, como pH, dureza e sólidos
dissolvidos totais, além de contaminação microbiana, deve ser realizada
segundo cronograma de verificação”,
orientou.
A especialista disse que a ave consome, aproximadamente, duas vezes
mais água do que ração e que todo
fator que comprometa o consumo de
água (oferta, temperatura, qualidade,
estresse...) refletirá, não apenas no
consumo de ração, mas terá reflexos
sobre a imunidade e desempenho das
aves. •
Fonte: MCassab

COLUNA DO ASSOCIADO

DÉLCIO
JOSÉ DOS SANTOS

“

Desde o início das atividades
da Granja Brasília, em Pará de
Minas, sempre fomos participativos juntamente à Avimig.
Lembro-me bem do Padrinho
(Avelino) indo toda semana
às reuniões e bolsas de preço
do frango. Nesses mais de 50
anos, tivemos muitas conquistas e dificuldades, mas, em
todos os momentos, tivemos
o apoio da associação e dos
amigos, o que considero muito
importante. Espero poder sempre contribuir e participar dos
benefícios de uma associação
atuante, forte e presente, que
garante, também, um associado forte, com muitos bons
resultados. Como diz o ditado:
‘A união faz a força’.•

“

| Délcio José dos Santos
Granja Brasília.
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SUSTENTABILIDADE

DE MÃOS DADAS COM A
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| Área de Preservação Permanente com enriquecimento florestal. Unidade Passa Quatro-MG.

A

Granja Santa Marta, localizada no sul de Minas e com 60
anos de história, está entre as
empresas que sempre buscam inovar e
crescer respeitando o meio ambiente,
desenvolvendo suas atividades totalmente em consonância com as leis,
normas, regulamentos ambientais,
entre outros, sejam federais, estaduais
ou municipais. As unidades produtivas,
que se localizam nos municípios de
Itanhandu, Itamonte e Passa Quatro,
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possuem o Processo de Licenciamento
Ambiental expedido pelo governo
de Minas, com Licença de Operação,
Licença de Instalação e Outorgas de
Uso das Águas.
Quem conta com orgulho sobre a
responsabilidade da empresa com o
meio ambiente é o gestor ambiental
da Santa Marta, o biólogo Edinei
Carvalho. Segundo ele, a granja conta
com o apoio terceirizado de empresa
especializada em consultoria e asses-

soria ambiental, que faz o estudo das
atividades e desenvolve o Plano de
Gestão e Monitoramento Ambiental.
Curtimento do esterco
“No sistema piramidal de produção
de ovos, o esterco fica depositado
embaixo das gaiolas, que são elevadas em relação ao solo, permitindo o
curtimento do esterco no próprio local,
o que traz benefícios ambientais. O
manejo evita o transporte para outras

SUSTENTABILIDADE

| Edinei Carvalho, gestor ambiental da Granja
Santa Marta.

áreas, que sofreriam impactos negativos. Sem o transporte, a emissão de
poluentes exalados pelos caminhões
é nula, o que não altera a qualidade
do ar”, explicou o biólogo. Depois de
curtido no próprio local, o esterco se
transforma em adubo orgânico de
alta qualidade, sendo excelente composto para culturas perenes e semiperenes, como o café e o milho.
Em todas as unidades, existe o sistema de coleta seletiva. Os materiais
recicláveis são separados, acondicionados adequadamente e retirados
por empresa especializada em coleta
e reciclagem, transformando, novamente, esses resíduos em matéria-prima.
Outra importante ação foi destacada
pelo gestor ambiental da empresa:
“As unidades contam com tratamento de efluentes sanitários, composto
por sistema anaeróbico, eliminando o
impacto que seria causado pelo uso
de banheiros, vestiário e refeitório
pelos colaboradores”.
De acordo com Edinei Carvalho, na
unidade principal, em Passa Quatro,
onde está localizada a indústria de

| Estação de Tratamento de Efluentes Industriais, da Unidade Passa Quatro-MG.

O PROCESSO FAZ COM QUE O
EFLUENTE TRATADO ATENDA, EM
SUA TOTALIDADE, AOS PADRÕES
DE LANÇAMENTO DA LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL VIGENTE, NÃO CAUSANDO
POLUIÇÃO AO CORPO HÍDRICO
RECEPTOR.
pasteurização, classificação e embalagem dos ovos, existe uma Estação de
Tratamento de Efluentes, físico-química, em que todos os efluentes oriundos
dos sistemas produtivos são destinados e tratados. “O sistema funciona
por bateladas, precedido por etapas.
O processo faz com que o efluente
tratado atenda, em sua totalidade,
aos padrões de lançamento da legislação ambiental vigente, não causando
poluição ao corpo hídrico receptor”.
Áreas de preservação
Ele conta com entusiasmo que, na
unidade principal, que margeia o Rio
Passa Quatro, as Áreas de Preservação

Permanente, ou seja, as Matas Ciliares
do rio, são todas protegidas, cercadas
e monitoradas, com densa vegetação,
fazendo a proteção natural das margens do rio.
“O mais importante é que todas as
unidades possuem 20% do total de
suas áreas protegidos como Reserva
Legal, todas averbadas em cartório. As
Áreas de Reserva Legal são de vegetação predominante de Mata Atlântica,
formando corredores ecológicos, propiciando o fluxo de espécies de flora
e fauna, trazendo diversidade de espécies para o empreendimento e seus
entornos”, contou Edinei Carvalho.•
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SANIDADE | ARTIGO

O BRASIL PRECISA
MANTER PREVENÇÃO ATIVA
PARA CONTINUAR LIVRE
DA INFLUENZA AVIÁRIA

C

amarões, Canadá, Estados
Unidos da América, Nepal,
Índia, Bulgária, Espanha, Rússia,
Dinamarca e Romênia. Todos esses
países relataram para a Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE) novos
casos de Influenza Aviária (IA) nos
meses de janeiro e fevereiro de 2022.
Há pouco mais de um ano, estava escrevendo para a Revista da
Avimig, edição 160, acompanhando
os crescentes casos de IA no mundo e
o grande número de aves sacrificadas
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na tentativa de conter o avanço da
doença. Países da Ásia e Europa foram
bloqueados para exportar seus produtos avícolas; impactos econômicos, em
decorrência desses bloqueios, foram
sentidos por eles. Conforme publicação recente da OIE, em seu “Relatório
de Situações 26”, foi apresentado o
estudo de sazonalidade da doença,
baseado em dados coletados pelas
notificações relatadas à OIE entre os
anos de 2005 a 2019. O relatório nos
mostra que a IA no mundo segue um

Gustavo Ribeiro Fonseca
• Médico Veterinário
CRMV-MG 17.145
• Assessor Administrativo da Avimig

padrão em que, nos meses de setembro, os casos são baixos, começando a
subir em outubro e atingindo o pico em
fevereiro. Aqui estamos, no momento
em que escrevo, enfrentando mais um
pico de IA no mundo, o que reflete a
tendência sazonal anual da IA.
Devido ao trabalho em conjunto entre
granjas avícolas (reprodução, comerciais de corte e postura), órgãos de
fiscalização e associações, que contribuem, cada um cumprindo o seu papel,
o Brasil segue como país livre de IA e
em constante crescimento e desenvolvimento. A avicultura brasileira colhe
os esforços de anos em investimento
na biosseguridade. Somos os maiores
exportadores de carne de frango do
mundo e já com boa expressão na produção e crescente exportação de ovos
para consumo.
Neste contexto, com a notificação de
vários casos de IA pelo mundo, se faz
necessário intensificarmos as medidas
de biosseguridade nos estabelecimentos avícolas, para que possamos
continuar produzindo e levando, aos
mercados interno e externo, produtos
de alta qualidade e, também, para
que continuemos sendo referência em
biosseguridade.•

ARTIGO FAPAM | CAPACITAÇÃO

POR QUE VALE A PENA FAZER O CURSO
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
AVÍCOLA NA FAPAM?

O

Brasil é o segundo maior produtor de frangos do mundo e
o maior exportador de carnes
de aves. Em 2020, exportou o total
de 4,231 milhões de toneladas de
carne de frango, de acordo com a
Embrapa. A cadeia produtiva de aves
e suínos gera 4,1 milhões de empregos
diretos e indiretos no Brasil, segundo
a Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA).
Com modelo de produção integrado
(pequenos produtores ligados às cooperativas ou empresas frigoríficas),
a avicultura e a suinocultura do país

agregam cerca de 100 mil famílias e
são consideradas, por muitos, como as
atividades mais dinâmicas do agronegócio, com grande movimentação de
recursos. Os dados constam em relatório da ABPA.
Como consequência dessa atuação e
importância, o setor é, também, destaque na organização e produtividade, o
que exige mão de obra, cada vez mais,
qualificada. Assim, há a necessidade
de os profissionais desta área buscarem especialização.
Este é o objetivo da Pós-graduação
em Produção Avícola: preparar os pro-

fissionais, por meio do conhecimento,
para serem capazes de gerar aumento
dos índices de produtividades e, consequentemente, lucratividade para o
mercado avícola, mais oportunidades
de trabalho qualificado no campo e
nas cidades que vivem do agronegócio.
Esta é mais uma das pós-graduações
na área de agronegócios da Fapam,
além das especializações em Produção
de Suínos e Gestão Estratégica do
Agronegócio.•
Mais informações: (37) 3237.2024
ou 3237.2033 - www.fapam.edu.br
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BOAS PRÁTICAS NO
AGRO MINEIRO

M

últiplas variáveis econômicas,
sociais e ligadas aos recursos
naturais afetam o desempenho do agronegócio mineiro e recomendam tratamentos diferenciados,
que atendam às demandas por boas
práticas, que emergem dos agricultores familiares, médios produtores e
grandes empresários - segundo as respectivas vocações nas culturas e criações de pequenos e grandes animais.
Assim, torna-se indispensável recordar
que, não basta gerar as inovações nos
centros de pesquisa, mas que sejam
avaliadas suas aplicabilidades práticas
na lógica científica dos pesquisadores, difundidas, acessadas, adotadas,
passando por um processo de gestão,
bem como resultando em ganhos de
produção, produtividade, qualidade,
lucratividade, rentabilidade e biodiversidade!
Apesar do protagonismo do agro
mineiro, numa mensurável série de
eventos históricos, pode-se aceitar
que, no mundo científico e tecnológico,
as perguntas formuladas sempre serão
maiores do que as respostas, pois os
porquês precedem o como fazer, um
ciclo virtuoso no compartilhar saberes!
Essas e outras abordagens não subestimam os avanços havidos no agro
mineiro. Porém, continua merecendo

políticas públicas mais eficientes e
mais assistência técnica governamental e não governamental, na orientação à adoção de boas práticas sustentáveis nos cenários rurais dos agricultores familiares e médios produtores
rurais, inserindo-os nos mercados,
bem como fortalecendo as formas de
associativismo e cooperativismo.
Um outro desafio associado é a elevação dos custos nas lavouras e criações;
a redução de consumo pelo desemprego, queda da renda dos brasileiros e aumento da inflação, que afeta o
poder de compra.
Além disso, quais os cenários rurais
mineiros onde as boas práticas sustentáveis poderiam ser adotadas, numa
perspectiva de tempo e sabendo-se
que inovar custa muito dinheiro para
quem planta, cria, preserva, conserva,
abastece e exporta? Vejamos essas
paisagens, segundo o Censo Agropecuário 2017-MG. Porém, exigem tratos
culturais corretos, microbiota do solo
no foco e mais biotecnologia.
O número de estabelecimentos agropecuários passou de 496,7 mil, em
1996, para 607,6 mil, em 2017, crescimento de 22,3%. Grupos de Atividades Econômicas; Número de

Benjamin
Salles Duarte

• Engenheiro Agrônomo.

Estabelecimentos e os Agricultores Familiares estavam, assim, configurados em MG: Pecuária e criação de outros animais: 358.088
estabelecimentos; agricultura familiar,
71,3%; Produção de lavouras permanentes: 11.818 estabelecimentos;
agricultura familiar, 77,0%; Produção
de lavouras temporárias: 99.417
estabelecimentos; agricultura familiar,
73,0%; Horticultura e floricultura:
19.771 estabelecimentos; agricultura
familiar, 81,9%; Produção florestal-florestas plantadas: 9.556
estabelecimentos; agricultura familiar,
56,9%; Produção florestal-florestas nativas: 5.895 estabelecimentos;
agricultura familiar, 75,0%.
Somando-se Aquicultura: 1.337
estabelecimentos; agricultura familiar,
45,2%; Produção de sementes e
mudas certificadas: 588 estabelecimentos; agricultura familiar, 56,8%;
agricultura familiar, 80,8%. A pesquisa deve ser uma janela aberta para
o mundo, num mundo em permanente
mudança!

pixabay.com
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COLUNA | REFLEXÃO

QUAIS OS CENÁRIOS RURAIS MINEIROS ONDE AS BOAS PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS PODERIAM SER ADOTADAS, NUMA PERSPECTIVA DE
TEMPO E SABENDO-SE QUE INOVAR CUSTA MUITO DINHEIRO PARA
QUEM PLANTA, CRIA, PRESERVA, CONSERVA, ABASTECE E EXPORTA?

Média geral em relação ao número
total de estabelecimentos agropecuários: 607,6 mil estabelecimentos
agropecuários mineiros, 73,7% ou
447,6 mil são da agricultura familiar.
Fato concreto, a merecer, também,
renovada atenção de governos e
dos planejadores do agro mineiro e
diante das complexidades e demandas
da agricultura familiar. Noutros cenários, igualmente indispensáveis para
medir e avaliar desempenhos, o PIB
do agro mineiro passou de R$ 65,3
milhões, em 2010, para 150,8 bilhões,
em 2020, mais 130,9% a preços
correntes, e, respectivamente, 18,6%
e 22,6% do PIB estadual, segundo
a Fundação João Pinheiro (FJP). As
exportações mineiras do agro de US$
3,7 bilhões, em 2005, para US$ 10,5
bilhões, em 2021, crescendo 183,8%
e avançando nessa ordem, em 2021:
café; complexo soja; carnes; complexo
sucroalcooleiro e produtos florestais
somam 94,4% de US$ 10,5 bilhões,
com destaque para o café, com 42,4%
do valor total exportado pelo agro
estadual.
Segundo a Emater-MG, existem, no
estado, 137.593 cafeicultores, dos
quais 123.588 (89,8%) são da agricultura familiar. Minas Gerais lidera
a produção e as exportações de café
arábica.
No ano cafeeiro de 2022, Minas Gerais
deverá colher 26,7 milhões de sacas
beneficiadas (47,9%) da oferta de
55,7 milhões de sacas em nível Brasil
(Conab-1º Levantamento/22). Em

2021 (MG), foram exportados US$
857,3 milhões (carne bovina); US$
239,3 milhões (carne de frango); e US$
46 milhões (carne suína). Comparando
a safra mineira de grãos de 2020/21
com a de 2021/22, a oferta de grãos
passou de 15,4 milhões de toneladas
para 16,8 milhões (+9%) e a área de
cultivos de 3,84 milhões de hectares
para 3,91 milhões (+1,82%); ganhos
de produção e produtividade (Conab-5º Levantamento de um total de
12 até setembro de 2022)! Estima-se
a safra brasileira de grãos, 21/22, em
268,2 milhões de toneladas. Embora
possa ser fato de domínio entre técnicos, o milho entra com 60%, em
média, na composição das rações para
produção de leite, carnes e ovos, consideradas proteínas nobres! Em Minas
e no Brasil, as safras de milho e soja
respondem por mais de 80% da oferta
de grãos.
Em 2021, o alojamento mineiro total
de pintos de corte foi de 483,39
milhões; 1,2 milhão de toneladas de
carne de frango; 4,87 bilhões de ovos
num plantel estimado de 17 milhões de
galinhas de postura comercial (Avimig).
Na agro economia mineira, a produção
de leite evoluiu de 8,4 bilhões de litros,
em 2010, para 9,7 bilhões de litros,
em 2020, mais 15,4%. No entanto,
a produtividade média por vaca/lactação/ano, que era de 1,53 mil litros,
em 2010, foi para 3,12 mil litros, em
2020, ou mais 103,9%. Mercados,
tecnologias e boas práticas explicam
esses ganhos.

Minas Gerais lidera a produção de
leite e derivados. Em 2021, o VBP do
leite, nível de produtores, foi de R$
15,2 bilhões (Seapa). Noutro cenário,
Minas Gerais confina, em média, 650
mil cabeças, anualmente, e oferta
156 mil toneladas de carne bovina,
em equivalente carcaça, no valor de
R$ 3,12 bilhões (fev/22), o suficiente
para alimentar 4,3 milhões de mineiros
por 365 dias, segundo o engº agrº José
Alberto Ávila Pires.
O coordenador estadual de Fruticultura
da Emater-MG, engº agrº Deny Sanábio, estima que a produção de frutas,
em 2020, foi de 3 milhões de toneladas, no valor aproximado de R$ 7,5
bilhões, com 270 mil empregos diretos somente no campo. Em 2020, as
exportações de frutas in natura e processadas somaram US$ 10,1 milhões
(Seapa).
Em 2020, a produção de mel foi 6,1
mil toneladas, tendo exportado US$
7,0 milhões e envolvendo 7,9 mil apicultores, e gerando 42 mil empregos
diretos e indiretos nas regiões produtoras (Seapa/Emater-MG/Epamig/
IMA). A apicultura mineira responde
por 90% da oferta da própolis verde
no Brasil. Em 2019, a produção mineira de peixes alcançou 38,6 mil toneladas, sendo 94% de tilápia (Peixe/BR).
Este artigo, por limitação de espaço,
não abrange todos os desempenhos
do agronegócio mineiro, com suas
demandas, ofertas e implicações econômicas, sociais e ambientais. •
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2022 – AVICULTURA
SOB PRESSÃO
pixabay.com

Benedito Lemos de
Oliveira

• Professor aposentado da Ufla.

A

profissão de futurólogo é realmente uma das mais difíceis.
Mesmo a curto prazo, ela pode
ser surpreendida com acontecimentos
desastrosos. Seguindo o que disseram
especialistas, expressei otimismo, neste cantinho da saudade, e falei sobre
bons presságios para o ano de 2022, já
que não havia perspectivas de grandes
acontecimentos, internos ou globais,
para alterarem, bruscamente, a nossa
economia e a inflação.
Ledo engano! A Rússia estragou todas
essas previsões! Assim, é bom não
arriscar mais em nada, pois, como afirma o expert Howard Marks: “O futuro
não existe. É apenas uma gama de
possibilidades”.
Como sempre, um mal maior (crise

38

| www.avimig.com.br

Rússia x Ucrânia) abafou o covid-19
que, por isso, já ficou menor. Agora,
é arregaçar as mangas e enfrentar a
realidade. Contudo, uma coisa é certa: lição aprendida, otimismo e ação
devem prevalecer. Mais uma vez, é o
momento de buscar soluções, ainda
que emergenciais, para ultrapassar a
fase de tensão vivida pela avicultura
e o agronegócio, de forma geral, tanto
na disponibilidade de insumos e nos
custos, como em potencial perda de
mercado. Às vezes, nos esquecemos da
antiga verdade, que nos aponta a falta
de conhecimento como causadora de
persistente dependência em qualquer
atividade. Por isso, uma alternativa
atual pode ser buscar os conhecimentos que a ciência avícola já nos ofere-

ce e, também, intensificar pesquisas,
ainda que tardias, para desenvolver
muitos outros.
Isso nos faz recordar os encontros
anuais de pesquisa, lá na década
de 1970, na Escola de Veterinária
da UFMG, quando nosso professor
Egladson rebateu um aluno, de visão
ainda curta, afirmando: “Deixa esta
mania de pesquisa aplicada, imediatista. Pesquisa gera sempre conhecimento e sua utilidade depende do espaço,
do tempo, do tamanho do problema e
de circunstâncias várias, existentes ou
a existirem. Faça o seu experimento e
crie conhecimento para a ciência. Para
você, como aluno, no mínimo, ficam
o treinamento nos métodos de experimentação e o alargamento de sua
visão científica”.
Assim, numa rápida revisão bibliográfica (bibliotecas ou internet), descobre-se um vasto conhecimento “engavetado”, aguardando, no tempo ou no
espaço, a sua utilidade. Uma lista de
trabalhos apresentados nos principais
eventos da avicultura, como Congresso
Latino Americano, Congresso Brasileiro,
Congresso de Ovos APA, convenções
estaduais, Simpósio Goiano, Simpósio
do Nordeste e Facta, Conbrasul, além
dos específicos em ambiência, codornas e nutrição, do Colégio Brasileiro de
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PESQUISA GERA SEMPRE CONHECIMENTO E SUA UTILIDADE
DEPENDE DO ESPAÇO, DO TEMPO, DO TAMANHO DO PROBLEMA E DE
CIRCUNSTÂNCIAS VÁRIAS, EXISTENTES OU A EXISTIREM. FAÇA O SEU
EXPERIMENTO E CRIE CONHECIMENTO PARA A CIÊNCIA.

Nutrição Animal (CBNA). Temos acesso, ainda, aos famosos eventos e publicações internacionais, como o World
Poultry Science e Poultry Science. Em
todos esses, há muito de nutrição e
sugestões sobre soluções alternativas
ao “carro-chefe” das rações - milho e
soja – e, também, sobre os importantes ingredientes e aditivos da eficiência nutricional. Há boas possibilidades
de enfrentamento, não só dos preços
elevados desses nutrientes, bem como
sua escassez. É a vez de darmos maior
credibilidade aos avanços da nutrição,
da alimentação e à moderna tecnologia de formulações, que apresentam
várias alternativas viáveis e disponíveis
para melhorar os resultados econômicos em frangos e ovos.
Apenas para exemplificar, incluímos,
aqui, o que se encontra nesta rápida
observação em nossos anais. Nesta
pequena listagem, muitos já são praticados, mas, outros, nem tanto, e,
ainda, é alto o grau de subutilização,
sem falar sobre a diversidade de ocorrência e viabilidade desses recursos
nas diferentes regiões do nosso vasto
território. Vejamos:
Enzimas – São incontáveis os experimentos comprovando a sua utilidade
nas rações de frangos e poedeiras, bem
como os benefícios ao meio ambiente;
Prebióticos, Probióticos, condicionadores intestinais – Uso crescente
com benefícios reais e comprovados

em nossa avicultura, com bom potencial de economia;
Sorgo, trigo e milheto – Bibliografia
extensa em todos os aspectos de utilização destes grãos alternativos ao
milho. Sua expansão precisa aumentar,
além dos grandes planteis, atingindo
médios e pequenos produtores independentes;
Fenos e vegetais - Fontes proteicas
e pigmentantes. Destaque para confrei,
rama de mandioca, urucum, açafrão e
marygold, ainda restritos aos experimentos;
Resíduos industriais - Raspa de
mandioca, ovos in natura e desidratados, soro e derivados do leite e resíduos da panificação. Várias farinhas da
indústria de produtos animais (resíduos
de vísceras e de incubatórios - raspa de
couro) e, principalmente, dos vegetais,
como a cana-de-açúcar e do próprio
milho na produção de etanol.
Com essas considerações, deduz-se
e chega-se a um dos objetivos propostos para esta coluna: A GRANDE
RESPONSABILIDADE DA PESQUISA NA
ATUAL AVICULTURA BRASILEIRA!
Ouve-se, aqui e ali, no meio avícola,
frases como estas:
“As empresas estão sempre abertas
a colaborar e, muitas, até fazem suas
pesquisas privadas”;
“Alguns setores acadêmicos clamam pelo corte de verbas orçamentárias para pesquisa”;

“Há instalações e equipamentos
para pesquisa ociosos e em processo
de degradação em muitas instituições
ávidas por mais dedicação, criatividade
e entusiasmo no meio acadêmico, para
utilizar o que existe. Pesquisa e pesquisadores não podem ter home office tão
continuado”;
“A mídia noticia setores com elogiável dedicação. Técnicos que, vivenciando dificuldades, dizem: Fazemos o que
é possível, e com esses bons resultados,
mas poderíamos fazer muito mais!”;
“A integração e complementação
em projetos mais amplos poderiam
racionalizar o uso de recursos e até
engajar mais facilmente as empresas
privadas”.
Como sugestão, os organizadores dos
eventos da avicultura precisam, desde
já, reservar espaço e incentivar o diálogo franco entre a pesquisa pública, as
grandes empresas avícolas, técnicos e
produtores. Precisamos de diretrizes e
estratégias mais inovadoras e racionais
para os programas de pesquisas, para
gerar conhecimentos que contribuam
para minimizar a dependência e reduzir
nosso temor pelo futuro. Capacidade
não falta para técnicos e dirigentes
envolvidos nesta possível empreitada.
Por tudo isso, continuemos criativos, otimistas e confiantes em caminhos mais seguros para a nossa
AVICULTURA. •
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ADMINISTRANDO
COM 11 CONTOS
arquivo do autor

Wellington
Abranches de
Oliveira Barros

• Engenheiro Agrônomo.

e, também, muitos acertos. Não jogue fora os
acertos, pois eles podem ajudar a redirecionar
o futuro. As ideias dos mais velhos, geralmente,
podem ser muito úteis.
Segundo Conto - Uma corrente é tão forte
quanto seu elo mais fraco - Essa frase é atribuída ao empresário e engenheiro estadunidense Henry Ford. O sucesso do negócio dependerá,
naturalmente, do esforço de todos os elos da
corrente. O administrador somente conseguirá
chegar aonde o elo mais fraco o permitir ir.

A

pós a leitura de meu último livro, intitulado
“Administrando com onze contos”, a dra. Marília
Martha Ferreira, diretora executiva da Avimig, achou
por bem publicá-lo na Revista da Avimig. Como isso não é possível, resolvi elaborar um resumo bem simplificado dos 11 contos
contidos na publicação.
Primeiro Conto - O passado não é aquilo que passa, é
aquilo que fica do que passou - Essa frase é de Tristão de
Ataíde. A ideia é não perder a memória que a instituição guarda
ao longo do tempo, porque, nesse período, ocorrem muitos erros
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Terceiro Conto - Quem tem medo de espinhos não cultiva rosas - A ideia desse conto
é fazer com que a pessoa que pretende abrir um
estabelecimento ou negócio esteja ciente dos
riscos que surgirão, das críticas que receberá e
das sugestões que não deverão ser jogadas no
lixo. Enfim, é estar preparada para enfrentar os
espinhos que, certamente, aparecerão.
Quarto Conto - Cobra que não anda não
engole sapo - Esse ditado português reflete a
ideia de que o empresário precisa abrir os olhos
daqueles que acham que os sapos estão por aí,
à disposição das cobras. Se você ficar acomodado, sentado na sua confortável cadeira anatômica, sob o ar condicionado, o sucesso não
virá. Corra atrás de novos mercados, de novas
tecnologias, de novas legislações e de medidas
que reduzam seus desperdícios.
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NÃO JOGUE FORA OS ACERTOS,
POIS ELES PODEM AJUDAR A
REDIRECIONAR O FUTURO.

Quinto Conto - Confiança não se
ganha nem se compra: conquista-se - Não tente enganar seu cliente. Conquiste-o, servindo-o com bons
produtos. Seu cliente nunca pode ser
enganado, comprando ‘gato por lebre’.
Confiança é conquistada.
Sexto Conto - Escolha entrar no
mar pelos pequenos riachos - Há
mais de 800 anos, já nos ensinava
o teólogo Tomás de Aquino que há
empresários que têm o ‘olho grande
demais’. Querem ficar ricos da noite
para o dia. Antes de sedimentarem o
seu negócio, já querem abrir um maior,
expandir suas atividades e não dão
conta do recado.
Sétimo Conto - Água mole em
pedra dura, tanto bate até que
fura - O empresário deve ter insistência, persistência e perseverança.
Quando você persiste, buscando determinados objetivos, e não dá certo, você
precisa, então, da perseverança, que é
a busca dos mesmos objetivos, porém,
mudando o modo de alcançá-los.
Oitavo Conto - Você não pode

cometer o mesmo erro duas
vezes, porque, a segunda vez, não
é um erro, é uma escolha - Aqui,
o conto nos remete à ideia da relação
insumo/produto. O que é produto para
um determinado empresário pode
ser insumo para o outro. Então, o
administrador tem que ficar atento à
qualidade de seu produto. Caso contrário ele pode colocar tudo a perder
pela frente. Também, aqui, é bom que
o administrador fique atento a duas
palavrinhas, que parecem mágicas, ou
seja, eficiência e eficácia. Eficiência é o
ato de fazer ‘certo as coisas’, enquanto
a eficácia consiste em ‘fazer as coisas
certas’. E o administrador tem que
estar ‘antenado’ nisso. Muita gente faz
certinho o que não deveria fazer.
Nono Conto - O treinamento
ininterrupto é a via do sucesso Essa frase é do pensador carioca Dias
Diogo e nos remete à ideia de que é
necessário um programa contínuo de
treinamento dos empregados. Afinal
de contas, a tecnologia é dinâmica e
os empregados precisam de reciclagem continuamente, mesmo porque,
o cliente está cada vez mais exigente

e mais protegido por órgãos governamentais, a exemplo do Procon.
Décimo Conto - Não é o mais
forte que sobrevive, nem o mais
inteligente, mas o que melhor se
adapta às mudanças - Aquele que
não se adaptar às contínuas mudanças, principalmente quanto ao processo de produção, certamente ficará para
trás e, provavelmente, não sobreviverá.
A inovação é dinâmica e é preciso
estar atento a ela, bem como reciclar
os empregados para entenderem as
novas exigências, principalmente das
máquinas.
Décimo Primeiro Conto - Levanta,
sacode a poeira e dá a volta por
cima - Esse samba, interpretado por
Beth Carvalho, retrata que nenhum
empresário precisa esconder, fingir ou
chorar porque, em algum momento,
o seu negócio deu errado, ou não vai
tão bem quanto imaginava ou quanto
deveria. Não se pode desanimar por
um só percalço no decorrer de seu trajeto. É preciso erguer a cabeça, analisar
a razão de sua queda, fazer as devidas
correções e continuar em frente.•
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SAMBA DO CRIOLO
DOIDO. E BEM DOIDO

Marília Martha Ferreira

• Médica-veterinária
• Diretora executiva da Avimig.

E

ntão, esperei o máximo de tempo,
que me foi possível, para escrever esta crônica, que não me traz
nenhuma satisfação, que é descrever
o que nos ocorre e nos espera nestes
tempos de pandemia, carestia, polarização política arraigada e, no momento,
a guerra. Nosso país sofre, além desses
horrores, com a inércia crônica de nossa população, com as crianças fora da
escola e os mais pobres sem internet,
os idosos e enfermos fazendo o maior
exercício de aceitação e de compreensão de todo este ‘caos’. Não estou
entendendo o enredo deste samba,
que, apesar de ter passado o carnaval,
que foi meio fantasma - apareceu para
somente os ilegais -, o enredo continua:
sem norte, sem harmonia, com seca no
sul, enchentes, desabamentos, soterramentos no sudeste, fome, miséria no
norte e nordeste e extrema violência no
país como um todo.
A violência extrema para roubo e transferências, via Pix, cartões, celulares e
relógios, entre outros valores. Qualquer
que seja o pacote ou bolsa, que o
ladrão visualiza com a vítima, ele ataca
e leva, deixando a pessoa na maior dor
e humilhação ou, às vezes, já em óbito. Também, não como pano de fundo,
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mais cruel é a aniquilação das mulheres:
mães, avós, filhas, enteadas, cujo maior
pretexto é “Inconformado com o fim do
relacionamento”, para não dizer, claramente, “Com o fim da vida mansa”.
Voltando às tragédias institucionais,
que se repetem, como a da cidade de
Petrópolis, as enchentes e desabamentos em Minas e na Bahia, que, aos meus
olhos e pressentimentos, são resultados
de promessas não cumpridas pelos falsos profetas - todos eles -, porque os
olhos e todos os sentidos deles estão
voltados para projetos eleitorais e para
os arranjos e preparativos para se manter no poder e/ou, de preferência, num
cargo mais alto. As eleições vêm aí.
Temos a certeza que todos estarão na
nossa porta, ou chegarão pelo celular,
e-mail, correspondência em mãos, no
trabalho, o eterno santinho, prometendo vencer os desafios: emprego, saúde,
educação, segurança e, ainda, cesta
básica, esporte e lazer.
É isso aí, minha gente! Não conseguiram nem coordenar o projeto do controle do covid-19, 20, 21, etc! Já estamos
com a terceira ou quarta geração do
vírus. Agora, o petróleo, o assunto é a
Petrobrás. Quem fará a governança?
O milho, a soja, as carnes, a educação

inacabada! Quem poderá nos defender
das balas perdidas, da guerra do outro
lado do mundo? Essa guerra prejudicará, não só aos que lutam, mas ao mundo
todo e, principalmente, a nós, do terceiro mundo. Guerra, que mata centenas e
milhares de pessoas; desequilibra toda
a humanidade, mortes, medo, fuga,
fome e miséria, além da destruição da
arte da história e do prejuízo de mercado para aqueles que comercializam com
os pelejadores; grandes fornecedores de
petróleo, gás, milho, fertilizantes, entre
centenas de outros produtos, e, ainda,
compradores do nosso café, açúcar,
frutas e, principalmente, carnes de frango, suínos e atletas do futebol e outras
categorias.
Para nós, brasileiros, que cantamos
na eterna quarentena o sambinha de
uma nota só, nestes quase dois anos
privados de nossas melhores e maiores
atrações - carnaval, futebol, cinema,
teatro, eventos religiosos, turismo, entre
outros -ainda seremos prejudicados
pelos efeitos já sentidos dessa guerra,
mais privações e carestia, atrasos nos
projetos aprovados, redução de plantio,
reclamação dos consumidores, que não
aceitam qualquer aumento dos preços,
principalmente de frango e ovos.
“De Deus virá o remédio menos amargo”.
Assim seja!

A melhor
ambiência para
o seu negócio.
Investindo em telhas TopComfort Agro e no isolamento com Midfelt
Agro Isover, você reduz o consumo de energia elétrica para manter os
ambientes climatizados, melhora o bem-estar animal e ainda amplia o
rendimento da sua criação. Isso sim é bom negócio.

MIDFELT
AGRO

TOPCOMFORT
AGRO

Agro

0800
709
6979

Benefícios e
economia agora
e a longo prazo.

CONFORTO
para a sua
criação.

BrasilitOficial

IsoverBR

brasilitoficial

Isoverbrasil

SaintGobainBrasilit

IsoverBrasil

brasilit

Isover-Saint-Gobain-Brasil

www.brasilit.com.br

www.isover.com.br

MELHOR
RESULTADO
para os seus
negócios.
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