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Palavra do presidente

É com satisfação que venho aqui levar uma mensagem positiva para 
os nossos associados em um momento tão adverso que o mundo 
atravessa. De antemão, meus sentimentos aos familiares que 
perderam seus entes queridos. 

Hoje, à exemplo de outras associações, instituições e empresas que 
tiveram que se reinventar para sobreviver, estamos tocando em frente a 
nossa casa.

A ABCJPÊGA, que atualmente concentra mais de 1.600 associados e 
reúne um plantel de 37.500 animais, vem, na minha administração, 
trabalhando a fundo para implantar um novo modelo de gestão 
concebido na gestão passada e a cada dia sendo atualizado e 
aperfeiçoado em função das demandas. 

As plataformas digitais tem sido grandes aliadas nesta evolução, 
difundindo ainda mais nossa raça para o grande público de muares e 
asininos. O WhatsApp veio para agilizar e aproximar nosso atendimento 
ao associado, mantendo-os diariamente informados e facilitando 
processos. Os números vocês poderão conferir ao longo desta edição. 

O programa TV PÊGA nos trouxe gratas surpresas, registrando números 
bastante expressivos de adeptos que acompanham a programação. No 
último dia 15 foi ao ar a nona edição do programa e é sucesso absoluto. 

Minha gestão tem ainda investido na qualificação de nosso 
corpo técnico preparando novos árbitros e inspetores de registro, 
incrementando nosso relacionamento externo para trazer novos 
parceiros e patrocinadores para a Associação e realizamos um leilão 
de arrecadação que faturou quase R$ 36 mil para ajudar nas nossas 
empreitadas. Meus agradecimentos àqueles que doaram e adquiriram 
produtos no remate. 

Nos próximos dias teremos um novo gestor na entidade, ou melhor, 
gestora, que substituirá o Guilherme, a quem agradeço durante o tempo 
que esteve ao nosso lado. Que seja bem-vinda a Adriana e que ela 
possa ajudar com propriedade na administração da Associação.

Presidente
Aysllan Veli Rodrigues
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Gestão 2016 - 2020

Equipe de administração

Rosilene de Oliveira Guilherme Maciel Samuel A. Pinto Ivanilson Alves Ronan CostaAdriana de M. Corrêa Isabela Andrade

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente
Aysllan Veli Rodrigues

Vice-presidente
José Lavinas da Rocha

2º Vice-presidente
Flávio da Silva Assis

3º Vice-presidente
Cristiano Carvalho Marzola

1º Diretor Tesoureiro
Bruno Simões Dias

2º Diretor Tesoureiro
Luiz Felippe Haddad

1º Diretor Secretário
Fernando Borges Abate

2º Diretor Secretário
Danilo Alberto C. Simionatto

1º Diretor Social
Celso Marcos Primo

2º Diretor Social
Vequer Vaz do Amaral
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CONSELHO CONSULTIVO

Sálvio Neri de Andrade
Paulo Eduardo Souza de Figueiredo Ferraz
Donizeti Aparecido dos Santos
Leandro Pantaleão Ferreira
Aliomar Coelho dos Santos
Haroldo Lavinas da Rocha
Guilherme Furlan da Silva Gomes
William Fonseca Vieira
Hélcio Sena Pinto
Bárbara Hilgemberg Villela Costa

Suplentes do Conselho Consultivo

Maurício Antônio do Vale Faria
José Maurício Fonseca Franco
Mário Modesto
José Pinho Maia

CONSELHO FISCAL

Sérgio Batista Coelho
Eli Leles Tavares
Antônio Adoverlino Andrade

Suplentes do Conselho Fiscal

Celso Donizete da Silva
Ricardo Rodrigues Fabrício
José Lindolfo Queiroz Barreira 

CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO

Samuel Andrade Pinto – Superintendente
Mariana Resende
Fabrício Braga de Almeida – M. Veterinário (Presidente)
Márcio José De Campos
Lucas Quintas Radel
Pedro Gama Ker – M. Veterinário (vice-Presidente)
Felipe Costa Debossan – Médico Veterinário
Martin Frank Herman
Viriato Mascarenhas Gonzaga III – Médico Veterinário
Flávio Emilio Santos Paiva
André Luiz Ferreira Silva

Suplentes do Conselho Deliberativo Técnico

Serguei Brener – Suplente do Mapa
Mariana Silva Duarte – Representante do Mapa
Otto Rapalo Mol – Médico Veterinário
Murilo Sérgio Gomes Torres – Médico Veterinário

Equipe 

Guilherme Maciel
Adriana de Morais Corrêa
Samuel Andrade Pinto
Rosilene de Oliveira
Ivanilson Alves
Ronan Costa
Isabela Andrade

Relatório de Gestão 2016 – 2020
Produção
Jornalista: Alexandre Penido
Editoração Gráfica: José Afonso Cézar
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Afrânio Gonçalves Gazolla
Zootecnista – CRMV MA – 10/Z
São Luiz – MA
(98) 98835-0800
afraniogazolla@gmail.com

Antônio Carlos Alves Brum
Médico Veterinário CRMV MG – 2638
Manhuaçu – MG
(33) 3331-1183 / (33) 99905-6480 / 
WhatsApp (33) 9838-6241
acarlosbrum@gmail.com

Antônio Rogério Polastri Castro e Almeida
Médico Veterinário CRMV MG – 8049.
Muriaé – MG
(32) 99940-7345
antoniorogeriopolastri79@gmail.com

Bruno Márcio Faroni Pires
Médico Veterinário – CRMV ES – 702
Vila Velha – ES
(27) 98122-1381
brunopires766@gmail.com

Carlos Henrique de Marco
CRMV SP – 14.224
Divinolândia-SP
(19) 98165-3106
demarcovet.chm@gmail.com

Coriolano Dias de Carvalho Bisneto
Zootecnista – CRMV BA – 0286/Z
Feira de Santana – BA
(75) 98153-5555 / (75) 99198-8320
haraslicori@bol.com.br

Flávio Bastos Lemos Barreto
Médico Veterinário – CRMV RJ – 4247
Campos dos Goitacazes – RJ
(22) 99982-0063
flavioblb@hotmail.com

George Dantas Vilar
Macaíba-RN
(84) 98733-5100
de.georgevilar@hotmail.com

Jonan Souza da Silva
CRMV PA – 2406
Belém – PA
(91) 98852-7914
E-mail: jonansouza@hotmail.com

José Carlos Magalhães
Médico Veterinário CRMV MG –
Belo Horizonte – MG
(31) 99953-6501
magalhaes.jc@hotmail.com

José Mário Gonçalves
Médico Veterinário – CRMV MS – 5782
Itaquiraí – MS
(44) 99912-8616
josemariovet@hotmail.com

José Maurílio De Oliveira
Zootecnista – CRMV MG – 0023/Z
Belo Horizonte – MG
(31) 99652-3639
jmaurilio54@gmail.com

José Nivaldo Barbosa
Zootecnista – CRMV PE – 002/Z
Limoeiro – PE
(81) 99984-2100
jnbarbosa17@hotmail.com

Leonardo Lemgruber da Costa e Silva
Médico Veterinário – CRMV RJ – 6685
Atibaia – SP
(21) 99225-0995
llcsvet@gmail.com.br

Luiz Antônio do Nascimento Júnior
Zootecnista – CRMV GO – 0221/Z
Inhumas – GO
(62) 3514-1991 / (62) 98414-2393 / 
(62) 98414-4040
lanjr.zootecnia@gmail.com

Marcelo Luís Alves da Silva
Médico Veterinário – CRMV RJ – 4583
Rio de Janeiro – RJ
(21) 99985-5453
malualvet1@gmail.com

Múcio Botelho Salomão
Médico Veterinário – CRMV MG – 1369
Belo Horizonte – MG
(31) 3344-0744 / (31) 99953-0744
muciobsalomao@gmail.com

Murilio Sergio Gomes Torres
Médico Veterinário – CRMV MG – 2747
Belo Horizonte – MG
(31) 3497 5119 / (31) 99947-6301
torresmurilo@hotmail.com

Nilson Soares Ferreira
Médico Veterinário – CRMV PR – 05771
Guapirama – PR
(43) 3573-1527 / (43) 99175-1270 / 
(43) 99933-4245
agroguap@ibest.com.br

Pedro Gama Ker
Médico Veterinário – CRMV MG – 9142
Viçosa – MG
(31) 99744-4327 / (31) 98880-0805
pgkvet@yahoo.com.br

Pedro Monteiro Guimarães Borges
Zootecnista CRMV DF – 085/Z
Brasília – DF
(61) 98227-0878
pedroguima@hotmail.com

Reynaldo Zapalá Pimentel (In Memoriam) 
Zootecnista – CRMV MG – 0237/Z
Matipó – MG
(31) 3873-1429 / (31) 99989-0122
reyzapa@gmail.com

Roberto Antônio Sales Trindade
Zootecnista – CRMV MG – 0301/Z
Lavras – MG
(35) 99961-1346
rastrindade@bol.com.br

Ruddy Rodrigues Machado de Araújo
Médico Veterinário – CRMV AL – 0619
Bacabal – MA
(99) 9.8406-3588 (CLARO) / 
(98) 9.9970-7237 (OI)
ruddyrodrigues@hotmail.com

Rui Carlos Barbosa
Médico Veterinário – CRMV TO – 250063
Araguaína – TO
(63) 3413-3335/(63) 99981-2021
ruicarlosbarbosa@hotmail.com

Samuel Andrade Pinto (Superintendente 
do SRG)
Médico Veterinário – CRMV MG – 13882
Esmeraldas – MG
(31) 99919-0229
samuca-sap@live.com

Inspetores de Registro
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Reforço no quadro técnico

Fundamental a qualificação técnica da 
ABCJPÊGA para, não só a contratação 
de novos árbitros, quanto para novos 

inspetores de registro. Sinal de que a 
raça vem crescendo e as demandas 
aumentando. De 2016 a 2020 foram 
realizados três cursos para este grupo. 

Em 2016, os instrutores Lúcio Sérgio de Andrade 
e José Maurílio de Oliveira aprovaram como 
árbitros Alexander Willian Souza Borges, Lucas 
Augusto e Samuel Andrade Pinto. Já Felipe 
Costa Debossan foi incorporado à equipe como 
inspetor de registro. 

Em 2018, os instrutores Fabrício Braga, 
André Luiz e Pedro Gama integraram os 
novos árbitros Coriolano Dias de Carvalho 
Bisneto e João Augusto Rodrigues Caldas 
Varella. 

No ano seguinte, em 2019, Fabricio Braga 
e Samuel Andrade elencaram para juízes 
credenciados de andamento de muares 
Jackes Bruno Gomes da Costa, Danilo 
Martins Trajano, Gustavo Ribeiro Gomes, 
Thales Torres Ferreira Santos e Plínio 
Augusto Coelho Amaral. 

Inspetores de registro da Associação que entram em ação 
em função da necessidade por região

André Ney Nogueira
Médico Veterinário – CRMV PA – 2122

Canaã dos Carajás (PA)
(94) 99121-9190

andré.mmpega@hotmail.com

Felipe Costa Debossan
Médico Veterinário – CRMV MG – 14436

Belo Horizonte (MG)
(31) 99932-4799

felipedebossan@hotmail.com

Heitor Vinicius Mendonça
Médico Veterinário – CRMV SP – 32957

Araçatuba (SP)
(18) 981383656 / (18) 996041557
hvmendonca_mv@yahoo.com.br

Romárcio Paulo de Oliveira
Médico Veterinário – CRMV GO – 6039

Alexânia (GO)
(62) 998225509 / (62) 992153080

romarcio_medvet@hotmail.com / monteverdea-
grop@gmail.com

Juliano Carvalho de Magalhães
Médico Veterinário

Peixoto de Azevedo (MT)
(66) 99972-5149

Kleber Augusto Straioto
Médico Veterinário

Ubiratã (PR)
(44) 99982-8128
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2016 - 2020

3 Cursos de Qualificação e Formação para                             
Árbitros e Inspetores de Registro:

6 Novos Técnicos de Registro
5 Novos Árbitros Oficiais

5 Novos Árbitros Credenciados

Atualmente a ABCJPÊGA conta com:
33 Inspetores de Registro

16 Árbitros Oficiais
8 Árbitros Credenciados
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A comunicação da ABCJPÊGA tem surpreendido 
e alcançado com excelência o seu público-
alvo! Os números mostram a boa utilização 

das plataformas digitais. Atualmente, as mais 
utilizadas para a troca de informações são, pela 
ordem: Instagram, WhatsApp, Facebook, e o Jivo 
Chat, um serviço para tirar dúvidas dentro do site da 
entidade. 

Nos últimos anos, a ABCJPÊGA expandiu em 
demasia sua comunicação, sobretudo, através das 
redes sociais. Com isso foi possível se aproximar 
mais dos seus sócios, mantê-los em dia informados, 
bem como facilitar processos. Não bastasse, a 
Associação sempre apoia publicações, sejam elas 
impressas e digitais. A raça, nos últimos anos, foi 

notícia em revistas como a Horse, Muladeiros, 
Mercado Rural, da Marcha, Cabras e Ovelhas e em 
produções internas através do Pêga Press.

Em se tratando da TV PÊGA, uma grata surpresa: 
números bastante expressivos. No último dia 15 foi 
ao ar a nona edição do programa. Vale ressaltar 
que apenas dois vídeos acumulam mais de 500 mil 
visualizações. São eles: Curso de Doma de Muares 
2020 e Visita Técnica para Registro de Jumento 
Pêga. A TV PÊGA caiu no gosto do criador .

Todo esforço dessa gestão para divulgar a raça 
tem se mostrado imprescindível para a expansão 
de mercado de jumentos e muares, bem como para 
angariar novos adeptos. 

Comunicação & Marketing

ABCJPÊGA tem investido para   
divulgar a raça PÊGA

Programa 
sobre Doma 

de Muares 
2020 com 

maior 
número de 

visualizações 
até o momento 

351 mil

A publicação mais popular do 
Facebook: 36 mil visualizações

FACEBOOK 

+ de 5 mil likes

Alcance 2018 a 2020: 1.200.000
Interações 2018 a 2020: 1.700.000
INSTAGRAM 

+ de 34 mil seguidores

Alcance 2018 a 2020: 3.700.000
Interações 2018 a 2020: 2.100.000
 

SITE
Total de Visualizações 2018 a 2020: 

218.426.64
Visualizações 2018: 39.934
Visualizações 2020: 50.171
YOUTUBE

+ de 2 milhões de Visualizações

TOTAL de 12 mil inscritos

2018: 2.200 novos inscritos

2020: 7.900 novos inscritosREGISTRO DE DOMÍNIO
ABCJPEGA.ORG.BR

A publicação mais popular 
do Instagram: 61 mil 

visualizações”
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exposição Nacional do Jumento Pêga, 

realizada de 30 de maior a 4 de junho, 

no Parque da Gameleira, em Belo Ho-

rizonte (MG), ficará a marcada como 

um dos maiores eventos da entidade. Em uma ação 

conjunta de diretoria, criadores e apaixonados pe-

los muares, o evento marcou as comemorações dos 

70 anos de fundação da ABCJPêga. 

O bom resultado pode ser conferido no grande 

público que compareceu, no número de criatórios 

presentes e o grande número de animais inscritos, 

que chegou a casa dos 300. Além disso, o evento 

contou com vários atrativos, que também gerou um 

grande volume de negócios. 

Além de algumas alterações na configuração 

do evento, o fator preponderante para o sucesso da 

Enapêga 2017 foi a forma de trabalhar da nova dire-

toria da ABCJPêga, comandada por Márcio Campos: 

contato direto com os criadores e a transparência 

total nas ações da entidade. Isso segundo Campos 

ajudou no voto de confiança dado pelos que vivem 

o universo asinino.

Conforme destaca o presidente, pela primeira 

vez foi realizado o julgamento de Variedade de Pe-

lagem de asininos, o que agregou muito ao even-

to. “Tivemos um leilão muito bem sucedido, fize-

ABCJPêga comemora 70 anos

com a melhor Nacional dos últimos anos 

mos os campeonatos de muares com animais de 

alto nível e boa premiação em dinheiro aos parti-

cipantes”, destaca. 

Campos ressalta o trabalho intenso de toda a 

diretoria, empenhada em preparar uma exposi-

ção bem planejada, que trouxesse bons resulta-

dos. As reuniões para elaboração do cronograma 

do evento começaram com quase um ano de an-

tecedência, atentando para as possibilidades fi-

nanceiras da entidade e principalmente buscan-

do apoio dos criadores.

Outras atrações que ganharam elogios do pú-

blico e dos participantes foram os campeonatos, 

bem diversificados. Teve julgamentos de Pelagem 

Padrão e Variedade de Pelagem de Asininos; a fi-

nal da Copa Pêga Nacional de Marcha de Muares e 

ainda as provas Sociais de Mula de Patrão, Mirim e 

Amazonas.

O público que compareceu nos cinco dias da 

Enapêga pôde conferir as comitivas de tropeiros 

que revivendo um pouco da cultura sertaneja, com 

comidas típicas, “traias de mulas”, músicas e danças 

típicas das comitivas de muladeiros, uma autêntica 

viagem cultural.

Márcio Campos destaca que para o próximo 

ano a expectativa é de uma Exposição Nacional ain-

da melhor, com o trabalho de fortalecimento da 

entidade, tornando-a mais acessível e mais infor-

mativa aos criadores e em especial aos que estão 

iniciando suas criações.

Enapêga 2017 foi marcada pelo 

clima de confraternização entre 

expositores e novas atrações

Por Claudio Rostellato

Fotos: Zenith/Marcelo Mastrobuono

EXPOSIÇÃO

18 | Revista Muladeiros | nº8 - 2017

nº 8 - 2017 | Revista Muladeiros | 19
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Novas conquistas na 
ABCJPêga devem 

ter continuidade na 
próxima gestão

Em entrevista, presidente 
faz um balanço da sua 
gestão 

Página 5

Gestor Saint-Clair 
Guilherme destaca os 
avanços da ABCJPêga 
nos últimos três anos 
Página 8

Novo Superintendente  
do SRG fala dos  
desafios do cargo 

Página 13
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Patrocinadores da TV PÊGA

SITE
Total de Visualizações 2018 a 2020: 

218.426.64
Visualizações 2018: 39.934
Visualizações 2020: 50.171
YOUTUBE

+ de 2 milhões de Visualizações

TOTAL de 12 mil inscritos

2018: 2.200 novos inscritos

2020: 7.900 novos inscritos
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Sai qualidade, entra qualidade!

O jargão dos leilões bem que poderia 
ser emprestado para as mudanças 
que acontecerão na administração 

da ABCJPÊGA nas próximas semanas, só que 
em se tratando de gente. Guilherme Maciel, 
advogado de formação, que tem atuado como 
gestor da entidade desde 2016, passa o bastão 
para Adriana de Morais Corrêa, graduada em 
Ciências Contábeis e com larga experiência na 
área administrativa.

Com a sensação de dever cumprido, ele irá se 
dedicar à profissão que escolheu e sua sucessora 
chega ‘com todo o gás’.

“Era para permanecer durante o triênio do 
Márcio José de Campos. Contudo, mesmo com a 
saída dele, quis continuar na gestão do Aysllan, 
pois estava muito envolvido com a Associação, 
com a Diretoria e com a raça, e sabia que 
ainda não era o momento de sair. Entrei com 
o compromisso de aprimorar os serviços da 
ABCJPÊGA e tenho certeza que deixo a entidade 
cumprindo as metas que me foram estabelecidas 
e no trilho certo para uma evolução maior”, 
explicou Guilherme.

A missão será repassada para Adriana que 
foi diretora executiva da Associação Brasileira 
dos Criadores do Cavalo Pampa, onde atuou 
por seis anos. Assim como o Guilherme ela 
era responsável pela coordenação de todas 
atividades administrativas e financeiras da 

entidade, organização de exposições, compras, 
departamento pessoal e, especialmente o 
atendimento dos criadores e suporte à diretoria 
para tomadas de decisões.

Olhar para frente

Certo é que Adriana encontra a ABCJPÊGA de 
portas abertas para sua chegada. “É com grande 
satisfação que passo a fazer parte dessa família! 
Tenham a certeza que poderão contar com meu 
empenho, dedicação e profissionalismo, dando 
continuidade e aprimorando o trabalho do ex-
gestor Guilherme, que optou em buscar novos 
desafios e todos nós sabemos que a renovação 
faz parte de nossas vidas. Aproveito para desejar 
a ele muito sucesso nessa nova empreitada”, 
disse Adriana.

Guilherme, que deu um upgrade na ABCJPÊGA 
de 2016 a 2020 e com quatro Nacionais nas 
costas, uma, inclusive, realizada, sozinha, 
em Pará de Minas, deixa um recado para a 
sucessora. “Acho que ela trilhará um caminho 
brilhante na PÊGA e não terá dificuldades 
devido sua experiência profissional. Tenho 
certeza, que com a sua dedicação, conseguirá 
aprimorar muita coisa que eu não tive tempo 
hábil para fazer. Meu conselho é que ela pense 
na associação daqui para frente, pensando 
sempre no que pode ser otimizado para levar a 
ABCJPÊGA a um nível cada vez mais alto”. 

Guilherme 
e Adriana. 
Mudanças 

na gestão da 
ABCJPÊGA
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Administração de qualidade

Com a implantação do projeto 
de gestão desde 2016 e com a 
contratação de Guilherme Maciel, 

na figura do gestor, a entidade buscou a 
melhoria continua no funcionamento da 
entidade. 

Houve progresso significativo da estrutura, 
com a aquisição de novos equipamentos. 
Hoje, por exemplo, são cinco PCs para os 
funcionários trabalharem cuja velocidade 
de internet foi ampliada para 240 mega, 
atendendo devidamente as demandas dos 
associados. Os computadores estão sempre 
atualizados e rodam o sistema de SRG, 
E-mails e WhatsApp perfeitamente. 

O projeto de gestão contemplou ainda a 
utilização de novos meios de comunicação 
junto aos sócios, em especial o atendimento 
via WhatsApp que é o aplicativo mais 
popular na atualidade. É imprescindível que 
a ABCJPÊGA acompanhe essas mudanças. 
Exemplo disso é que o envio de boleto pelos 
correios foi praticamente extinto e o uso de 
e-mail predominava até recentemente. Agora, 
praticamente todos Associados preferem receber 
qualquer comunicação pelo WhatsApp.

A Associação tem ainda realizado reuniões 
regulares com a equipe administrativa 
alinhando os trabalhos e promovendo a 

agilidade nos processos cartoriais. Pelo 
menos uma vez ao mês a equipe se reúne 
para alinhar sobre o andamento das 
atividades. Essas reuniões são formalizadas 
e todos assinam a ata com os compromissos 
assumidos. Nas palavras de Guilherme, “o 
time passou a ter metas e a cumprir datas. 
Isso motivou a equipe e passamos a ter bons 
resultados”.

Raça Pêga no Canal TerraViva

A Associação e raça Pêga foram destaques 
no programa Tatersal, do Canal TerraViva, 
veiculado no dia 7 de outubro de 2020. 

A ABCJPÊGA foi representada por Guilherme 
Maciel que foi entrevistado pela jornalista 
Marusa Trevisan. Por cerca de 14 minutos, 
ele falou sobre o momento atual da raça e 
os impactos da pandemia de coronavírus na 
entidade. Para abrir o programa foi veiculado 
um vídeo que contou um pouco da história e da 
origem do jumento Pêga no Brasil. 

Em seguida foram abordados temas como o 
controle dos asininos, bem como sua distribuição 
geográfica no Brasil. Na edição, também 
se falou da comercialização dos animais, a 

produção de muares e do controle do SRG 
realizado pelos técnicos a campo. 

Guilherme deixou um convite a todos para a 
EnaPêga 2021 que provavelmente será realizada 
em Franca (SP), em data a ser confirmada. 

Equipe administrativa após reunião para alinhar melhores 
formas de atender os criadores

https://tvterraviva.band.uol.com.br/
noticia/100000999048/confira-na-integra-o-tatersal-
desta-quarta-feira-(07).html
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Relacionamentos                   
externos intensificados

Tem sido cada vez mais incisiva a 
atuação da Associação com fins de 
expandir os seus relacionamentos 

externos. Diversas foram as reuniões e 
encontros com autoridades desde 2016, 
como, por exemplo, com os prefeitos 
de Sete Lagoas (MG), Leonel Maciel 
Fonseca e Elias Diniz, de Para de Minas 
(MG). A Associação também encontrou 
portas abertas em diversas cidades para 
a realização de sua Exposição Nacional, 
graças ao bom relacionamento criado pela 
Diretoria nas duas últimas gestões. 

Ao que tudo indica, a Nacional que foi 
cancelada em 2020 será realizada na 
cidade de Franca (SP) justamente pela 
receptividade que a Associação

encontrou das autoridades locais. A 
ABCJPÊGA enviou ofício para a Secretaria 
de Desenvolvimento do Município e foi 
prontamente atendida.

Ainda nesse esforço de abrir o leque junto 
a outras instituições, o superintendentedo 
SRG da Associação, Samuel Andrade 
Pinto proferiu palestras na PUC Betim, 
em 2018, e teve participação no Projeto 
Selando o Futuro desenvolvido pela Polícia 
Militar de Minas Gerais (PMMG), em Belo 
Horizonte. Não bastasse, a Associação 
concedeu chancelas de provas de muares 
em diversas localidades do país, graças ao 
apoio de autoridades locais e promotores 
do evento.

Reunião com o prefeito Leonel Maciel FonsecaEncontro como o prefeito Elias Diniz

Relacionamentos externos: Samuel Andrade Pinto durante palestra na PUC Betim
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Evolução dos números do                  
Serviço de Registro Genealógico

PROPOSTA NOVOS ASSOCIADOS

2017 2018 2019 2020

64

86 86
90

ESTIMATIVA
100

TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES

2017 2018 2019 2020

15 16

67

111

ESTIMATIVA
140

2017 2018 2019 2020

220 216 223
194

ESTIMATIVA

254
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADEEXAMES DE DNA

2017 2018 2019 2020

635
577

829 1.191

ESTIMATIVA

1.430

DOCUMENTOS PROTOCOLADOS

2017 2018 2019 2020

4.865 4.978

6.140

5.462 

ESTIMATIVA

6.800

COMUNICAÇÃO DE NASCIMENTO

2017 2018 2019 2020

1109 965 1051

943

ESTIMATIVA

1244

COMUNICAÇÃO DE COBRIÇÃO

2017 2018 2019 2020

1764 1626

2133

1715

ESTIMATIVA

2292

(*) Em azul nos gráficos, previsão/ 
expectativa de fechamento em 2020
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Entradas de                             
comunicações na ABCJPÊGA

O 1º Leilão de Arrecadação da ABCJPÊGA, realizado 
em agosto, faturou R$ 124.490,00, média 
de 14 mil por lote, totalizando R$ 35.904 

em doação para Associação! Foram mais de quatro 
horas de transmissão ao vivo do remate, que recebeu 
2.700 visualizações.  A Associação agracede todos 
que participaram do pregão, em especial vendedores e 
compradores: CHAPARRAL, MB, RENA, UNIFIL, RODA 
VIVA, CERTEZA, XIMBÓ, ABATE, HN, GAMELEIRA, 
ARRAIAL, RF, CALAMBAU,  SANKARA, SÃO MATEUS, 
GAIA, LAGOA, ASD, HEBROM, ENCANTADA.

Missão Cumprida

“Depois de quase cinco anos à frente 
da gestão da ABCJPÊGA, gostaria 
de comunicar meu desligamento da 

Associação para me dedicar a novos projetos. 
Foram grandes os desafios, mas creio que 
conseguimos alavancar bastante a prestação de 
serviços aos associados. 

Cumprimos muitas propostas do Projeto de 
Gestão e considero que a casa foi organizada 
e preparada para evoluir cada vez mais! A 
ABCJPÊGA se atualizou em todos os sentidos, 
ficando mais acessível ao público. Como prova 
disso, a nossa presença nas redes sociais, 
WhatsApp e o programa TVPÊGA, têm juntos, 
alcançado a casa de milhões de acessos.

A Associação está bem alinhada ao crescimento. Tivemos 
a inclusão de novos árbitros e inspetores e levamos 
treinamento profissional para a equipe administrativa. 
Somado à reestruturação interna, foram realizadas quatro 
Nacionais agregadoras, que tiveram números crescentes 
de animais expostos e, pelos indicadores, continuará 
ainda mais forte em 2021 e anos seguintes. 

Agradeço muito à Diretoria pela confiança e 
oportunidade, à minha equipe do escritório pela 
dedicação e aos Associados que entenderam e 
apoiaram os propósitos da gestão. Deixo meu respeito 
e consideração por vocês e a certeza que a ABCJPÊGA 
sempre será parte da minha vida”.

Guilherme Maciel

Boa repercussão
e bons negócios

no Leilão de 
Arrecadação

2016
On-line 387 37,5%

Correio 644 62,5%

2017
On-line 587 58,7%

Correio 413 41,3

2018
On-line 575 65%

Correio 310 35%

2019
On-line 779 79,5%

Correio 200 20,5%

2020 (até 1ª semana de out.)
On-line 742 83,5%

Correio 147 16,5%



Relatório de Gestão 2016 | 2020   17 

TOTAL 1.626

2 2
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 Distribuição de associados          
por Estado


