Conheça as vantagens de ser um associado Avimig:
Há mais de meio século, a Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig) defende
os interesses da cadeia produtiva da avicultura mineira, exercendo importantes
relações institucionais com o mercado e o governo.
A Avimig foi criada para fortalecer e representar aqueles que se dedicam à atividade avícola. Por
isso, é reconhecida nacionalmente como órgão técnico e consultivo, participa de todos os comitês e
grupos de trabalho inerentes à avicultura mineira, além de contar com conselhos especializados,
capazes de assessorar os empreendedores diante dos desafios e oscilações do mercado.

Os associados Avimig têm acesso direto a:
 Informações estatísticas atualizadas sobre o mercado avícola em níveis estadual, nacional
e mundial.
 Cotações diárias e análises de mercado.
 Eventos comemorativos, técnicos e científicos ligados à avicultura.
 Convênios e parcerias estratégicas, capazes de favorecer o desenvolvimento profissional
dos colaboradores e dependentes ligados às empresas associadas.
 Assessoramento nos mais diversos assuntos ligados à cadeia produtiva.
 Representação junto à sociedade e o poder público no que se refere às questões que
influem no desempenho da avicultura.

Para associar-se basta preencher a ficha anexa e encaminhá-la,
devidamente assinada, ao endereço:
Rua Pitangui, 1904, Sagrada Família, Belo Horizonte-MG, CEP: 31030-204.

Conheça melhor o trabalho da Associação dos Avicultores de Minas Gerais acessando
www.avimig.com.br ou assinando a Revista Avimig. Solicite seu primeiro exemplar pelo telefone:
31 3482-6403.

FICHA DE ASSOCIAÇÃO
CADASTRO
Nome da empresa:_______________________________________________________
Endereço:__________________________________________________nº__________
Bairro:________________________________Cidade:___________________________
Telefone fixo:_________________Fax:______________Celular:___________________
E-mail:___________________________________Site :__________________________
Insc. Est.:_______________________________CPF/CNPJ:________________________
SÓCIOS OU DIRETORES
NOME

ENDEREÇO

ATIVIDADES
Criação aves de corte
Criação aves de postura (ovos consumo)
Criação aves reprodutoras (leves/pesadas)
Abatedouro
Incubatório
Fabricante - Ração - Equipamentos - Prod.
Veterinários
Comerciante - Ração - Equipamentos - Prod.
Veterinários
Comerciante - Aves - Ovos

CARGO

FONE

Capacidade
Alojada____________
Capacidade
Alojada____________
Capacidade
Alojada____________
Capac.
Abate/mês_____________
Capac.
Pintinhos/mês__________
Classe A B C
ton./mês______
Classe A B C
ton./mês______
Classe A B venda
mensal_________

Firma de Planejamento
Estagiários, Professores, Estudantes e
Consultores ligados a entidades públicas
Técnicos Avícolas, Veterinários
Representantes comerciais, vendedores

PARA CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVALECE A ATIVIDADE MAIOR
ATIVIDADE _________________ VALOR % DO SALÁRIO MÍNIMO________________
VALOR DA MENDALIDADE _________________

_____________________________
AVIMIG

_______________________
PROPONENTE

Belo Horizonte, ______de _______________________de ___________.

