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Agenda
ABCS lança Agenda
Parlamentar da
Suinocultura, conduzida pela Frente
Parlamentar Mista da
Suinocultura.
Página 4

Destaque
Em 2016, o Rio Grande do Sul enviou 369.058 suínos vivos para outros Estados

Projeto de Lei que mantém
redução de 6% no ICMS para
suínos vivos é protocolado
Esta é mais uma conquista da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul
- ACSURS, que desde dezembro vinha lutando pela manutenção de decreto que concedia a alíquota de 6% de ICMS sobre as vendas interestaduais de suínos vivos. Agora, foi
protocolado no Legislativo o Projeto de Lei que vai manter essa redução. A votação deve
ocorrer até o final do mês.
Página 5

JBS quer reconhecer o trabalho e a
dedicação do suinocultor através da premiação Produtor
Destaque.
Contracapa

SNDS
Inscrições para o
XVII Seminário
Nacional de
Desenvolvimento da
Suinocultura já estão
abertas.
Página 6

Parceiros da Suinocultura Gaúcha

Sua empresa quer ser uma PARCEIRA e ter sua marca divulgada aqui? Informe-se através do (51) 3712-1014.
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High Quality Pork Congress
debate os pilares da
suinocultura no mundo
A MSD Saúde Animal realizou a sétima
edição do tradicional congresso High Quality
Pork Congress. Entre os dias 5 e 6 de abril na
cidade de Miami, na Flórida (EUA), o evento
reuniu representantes da suinocultura
brasileira e países da América Latina.
Com o tema Antecipando o futuro da
produção animal, o congresso contou com
assuntos relevantes para a suinocultura,
trazendo para o debate aspectos sobre a
sanidade global, inovações e tecnologias para a
produção de suínos.
O High Quality Pork contou com 150
participantes oriundos de toda América Latina e
também Estados Unidos. Robson Gomes,
Gerente de Produtos da MSD Saúde Animal,
ressalta que a MSD Saúde Animal investe na
disseminação de conhecimento e acredita que a
constante atualização colabora para melhorar os

resultados do setor. “Investimos em pesquisas e
inovamos para colaborar com a produção de
alimentos saudáveis e seguros aos consumidores. Nossa equipe se mantém atualizada sobre
diversos temas da suinocultura a nível mundial e
levamos informações e orientações aos nossos
clientes, sempre com forte embasamento
científico”.
Já Rudy Claure, Diretor da Unidade
Suinocultura da MSD Saúde Animal, explica que
“a medida que necessitamos atender a
acrescente demanda mundial de alimentos,
precisamos entender toda a cadeia para
abastecer os mercados consumidores”,
acrescentando a importância de “eventos como
esse demonstram todo o comprometimento da
companhia com tecnologia e desenvolvimento
sustentável da suinocultura no mundo”.
Sobre a MSD Saúde Animal - Por mais

de um século, a MSD tem sido um líder mundial
em assistência à saúde, trabalhando para ajudar
o mundo a viver bem. Conhecida fora dos
Estados Unidos e Canadá como MSD Animal
Health e, no Brasil, como MSD Saúde Animal, é a
unidade de negócios global de saúde animal da
Merck. A MSD Saúde Animal, através do seu
compromisso com a Ciência para Animais mais
Saudáveis™, oferece a veterinários, fazendeiros,
proprietários de animais de estimação e
governos uma das mais amplas variedades de
produtos farmacêuticos veterinários, vacinas e
soluções e serviços de gerenciamento de saúde.
A MSD Saúde Animal se dedica a preservar e
melhorar a saúde, o bem-estar e o desempenho
dos animais, investindo extensivamente em
recursos de pesquisa e desenvolvimento amplos
e dinâmicos e em uma rede de suprimentos
global e moderna.

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

Mig-PLUS
A Mig-PLUS comemorou, no dia 1° de abril, 26 anos de conquistas e sucesso, graças ao incansável
trabalho e dedicação de todos os envolvidos. Fundamentada nos princípios éticos, em constante
aperfeiçoamento técnico e dos processos de fabricação, na customização de produtos e dietas
nutricionais, visando máximo desempenho.
Agradece a todos os clientes, colaboradores e fornecedores, pela confiança e
dedicação ao longo desta trajetória, na
expectativa e a certeza do crescimento e
aprimoramento, maximizando benefícios,
minimizando desperdícios e objetivando
resultados conjuntos.

Sede da empresa situa‐se em Casca, no RS. Foi
fundada pelos irmãos Flauri e Lanes Migliavacca.

Mig-PLUS:
26 anos
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ESPAÇO TÉCNICO
Médico-veterinário Rogério Oliveira Pinho,
assistente Técnico-Comercial da Minitub do Brasil
rpinho@minitube.com.br

Controle de qualidade na avaliação
de doses de sêmen
PARTE 2
MORFOLOGIA ESPERMÁTICA

Expediente

Uma das dificuldades nas centrais
é o grande número de ejaculados que
devem ser coletados e processados dentro
de um tempo limitado, associado ao curto
período disponível entre a coleta e a
decisão de dilui-lo ou descartá-lo. Neste
sentido, a morfologia espermática é, além
da motilidade, um parâmetro de qualidade
importante relacionado à capacidade
fecundante e, portanto, decisivo na tomada
de decisão em utilizar ou descartar um
ejaculado ou reprodutor.
O impacto negativo da presença
de patologias espermáticas depende de
uma série de fatores como a motilidade
espermática, número de espermatozóides
por dose, idade da dose, intervalo entre
ovulação-inseminação, presença de outras
deficiências na qualidade espermática e
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manejo das fêmeas. A avaliação morfológica é uma análise qualitativa do sêmen,
que deve ser realizada periodicamente. O
exame deve ser realizado em todos os
machos jovens recém-introduzidos no
plantel e periodicamente nos machos
adultos em intervalos de 45 a 60 dias.
Uma análise completa de morfologia espermática é possível por meio de
microscópios ópticos com esfregaços
corados ou microscópios de contraste de
fase, aumento de 1000x e óleo de imersão,

‘’

O objetivo geral é
entregar as doses de
sêmen com máxima
qualidade e aumentar
as chances de fertilização.
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contando-se de 100 a 200 células. Podem
ser utilizadas algumas soluções para
preparação e acondicionamento das
amostras, dentre as mais comuns, as
soluções de formol-citrato e formol salinatamponada. Esta análise demanda tempo e
necessita ser realizada por técnico treinado.
No caso de não ser possível a realização
dentro do próprio laboratório, as amostras
podem ser enviadas a laboratórios
externos qualificados.
O objetivo geral é entregar as
doses de sêmen com máxima qualidade e
aumentar as chances de fertilização.
Portanto, a avaliação das patologias
espermáticas também deve fazer parte do
controle de qualidade das doses de sêmen,
visto que por meio desta análise se pode
distinguir ejaculados e reprodutores que
não atendem os requisitos mínimos
estabelecidos pelos diferentes centros de
inseminação.

Sugestões, dúvidas ou críticas:
imprensa@acsurs.com.br
Site: www.acsurs.com.br
Telefone: 51 3712-1014
Tiragem 2.000 exemplares
Impressão Gráfica Lajeadense

Fecho da edição: 11/04/2017.
O ACSURS Informa é uma publicação
mensal, de distribuição gratuita.
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ASSEMBLEIA

Lançamento da Agenda Parlamentar da
Suinocultura apresenta as demandas do setor
BRASÍLIA - As principais
demandas da cadeia produtiva
de carne suína foram debatidas
no dia 29 de março, durante o
lançamento da Agenda Parlamentar da Suinocultura, conduzida pela Frente Parlamentar
Mista da Suinocultura, presidida pelo deputado federal
Covatti Filho, e pela Associação
Brasileira dos Criadores de
Suíno (ABCS), entidade a qual a
Associação de Criadores de Suínos do RS - ACSURS é filiada.
O evento reuniu parlamentares, lideranças do governo e
entidades ligadas ao setor. “A
mobilização da categoria é fundamental para darmos protagonismo aos pleitos da suinocultura”,disse Covatti Filho.
A ACSURS esteve representada pelo presidente Valdecir
Luis Folador. ‘‘A ABCS tem
trabalhado e monitorado todos
os assuntos referentes a
suinocultura brasileira a nível
de Congresso, Ministério da
Agricultura e outros órgãos de
Governo com o objetivo de
defender o setor. Conta com o
apoio integral da ACSURS e
sua Diretoria, pois defende os

Marcelo Lopes, destacou a
importância de união de todas
as cadeias produtoras neste
momento em que o país sofre
prejuízos com as exportações
em função das investigações da
Polícia Federal. Para ele, o
momento é oportuno às agendas positivas, especialmente
para mostrar a qualidade dos
produtos brasileiros. “Quem
tem excelência e condições
para abastecer o mundo somos
nós”, ressaltou.
Folador, à esquerda, representou a ACSURS no lançamento da Agenda

interesses dos suinocultores da
porteira pra fora, o que é
fundamental para o desenvolvimento da suinocultura e dos
criadores de suínos do nosso
Estado e Pais’’, ressalta Folador.
No material constam os
principais Projetos de Lei em
defesa do setor que tramitam
no Congresso Nacional e
também servirá como um guia
para deputados e senadores
durante o ano de 2017.
De acordo com o deputado
Covatti, a Frente Parlamentar da
Suinocultura tem a missão de

dar andamento aos projetos
apresentados nesta agenda, no
e n t a n to, d e s t a c a d o i s : a
regulamentação do trabalho
rural e a desburocratização do
licenciamento ambiental. “O
primeiro é necessário para
garantir segurança jurídica,
com direitos e deveres, tanto
para os contratados quanto aos
contratantes. E o segundo para
agilizar o licenciamento e
resolver os conflitos de competência entre municípios, Estados e União”, explicou.
O presidente da ABCS,

‘’

Defende os
interesses dos
suinocultores da
porteira pra
fora, o que é
fundamental
para o desenvolvimento da
suinocultura e
dos criadores de
suínos do nosso
Estado e Pais.
Valdecir Folador,
presidente da
ACSURS.
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ALÍQUOTA ICMS

ACSURS conquista redução para vendas
interestaduais. Agora, entidade luta por
alíquota estabelecida em Lei
ESTADO - O Governo do
Rio Grande do Sul vai retomar a alíquota de 6% para o
Imposto de Circulação de
M e rc a d o r i a s e S e r v i ç o s
(ICMS) para as vendas interestaduais de suínos vivos. A
decisão foi tomada no dia 27
de março, em reunião do
governador José Ivo Sartori
com o vice-governador José
Paulo Cairoli e os secretários
da Fazenda, Giovani Feltes, e
da Agricultura, Ernani Polo.
A volta da alíquota que
vigorava até o final de 2016
era reivindicada pelos
produtores de suínos.“Foi um
longo e árduo trabalho de
negociação. Foi preciso mostrar ao Governo do RS a necessidade da redução des-sa
alíquota de 12% para 6%, para a viabilização dessa pro-

‘’

Ficamos trabalhando três
meses nisso.
Pedimos regime
de urgência
para rodar
rápido. A alíquota solicitada
oferece competitividade e
permite ao
produtor se
manter na
atividade.
Valdecir Folador,
presidente da
ACSURS.

dução”, frisa o presidente da
Associação de Criadores de
Suínos do Rio Grande do Sul
– ACSURS, Valdecir Luis
Folador, entidade dos suinocultores gaúchos que está à
frente da solicitação junto ao
Governo. Segundo ele, o
tributo de 12% torna inviável
economicamente a atividade, pois não deixa margem
de lucro para o produtor.
O percentual reduzido
havia sido estabelecido por
decreto e tinha prazo de
validade até 31 de dezembro
de 2016. A volta da alíquota
será estabelecida por projeto
de Lei que o Executivo vai
enviar ao Legislativo nos
próximos dias. “Depois de
muitas reuniões com o apoio
de deputados estaduais, da
Frente Parlamentar de Apoio
à Suinocultura Gaúcha e do
secretário Ernani, enfim,
conseguimos avançar. Agora,
vamos em frente para
aprovar o projeto de Lei que
vai tornar definitiva essa
alíquota de 6%. Vamos
continuar o nosso trabalho,
pressionando para que o
projeto seja aprovado e
sancionado pelo governador.
Com a Lei entrando em vigor,
essa etapa estará concluída”,
destaca.
Em 2016, a venda de
suínos vivos para fora do RS
chegou a 369.058 animais, o
que representa em torno de
R$ 9 milhões em ICMS.
Protocolado projeto
O Projeto de Lei que trata

da manutenção do apoio à
cadeia de suínos do Estado foi
protocolado na quarta-feira
seguinte, dia 29, à decisão
tomada pelo governador.
O texto deve ser votado
em 30 dias, quando passa a
trancar a pauta. ‘‘Ficamos
trabalhando três meses nisso.
Pedimos regime de urgência
para rodar rápido. A alíquota
solicitada oferece competitividade e permite ao produtor
se manter na atividade‘‘, argumenta Folador.

REPRESENTATIVIDADE
Os números abaixo
representam os
suinocultores indepen‐
dentes que enviam
suínos para outros
Estados brasileiros,
devido a plantas
industriais insuficien‐
tes para absorver a
produção gaúcha.
UPLs: são aproxima‐
damente 70 UPLs, com
cerca de 42.200 fêmeas
produzindo.
Desse modo,
representa em torno de
420 pessoas trabalhando
nas granjas.
PARCEIROS
ENGORDADORES: são
437 famílias parceiras
com, no mínimo, 3
membros envolvidos na
atividade, representando
mais de 1.300 pessoas.
PARCEIROS
CHECHEIROS: são 44
famílias parceiras com,
no mínimo, 3 membros
envolvidos na atividade,
representando um total
de 132 pessoas.
FUNCIONÁRIOS:
estão envolvidos na
atividade desse grupo de
produtores em torno de
400 funcionários.
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SEMINÁRIO NACIONAL

Inscrições estão abertas
SÃO PAULO - As inscrições
já estão abertas para o XVII
Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura
(SNDS), principal evento de
lideranças do setor no país, que
ocorrerá entre os dias 28 a 30
de junho, em Atibaia (SP), no
Hotel Tauá Atibaia.
Reconhecido por sua tradição e sucesso de público, o

6

S N D S é o rg a n i z a d o p e l a
Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos (ABCS),
com a parceria da Associação
Paulista dos Criadores de
Suínos (APCS) e com apoio do
Sebrae Nacional. Com o tema
Transformação: novos rumos
para a cadeia de suínos brasileira, o evento será palco de
debate e troca de informações,

buscando promover os
objetivos comuns da suinocultura. “Já temos a presença
confirmada de líderes do setor
de insumos, suinocultores que
representam a maior parte da
produção brasileira e representantes do varejo. Além disso, os
participantes desfrutarão de
palestrantes de alto nível”,
comenta o presidente da ABCS,

Marcelo Lopes.
Organizado a cada dois anos,
o SNDS debaterá os temas mais
re l e va n te s e m e co n o m i a ,
política, marketing, liderança,
estratégia e mercado e suas interfaces com a suinocultura.
Para garantir sua vaga, entre
em contato com a sede da ABCS,
em Brasília, pelo telefone (61)
3030-3200.
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Classi Informa

Vendo 400 kg de tilápia
com peso médio de 600
gramas a R$ 5,50 o kg
vivo. Contato: (55) 9
9964‐2496.
Vendo bomba de
irrigação acionada
tomada de força. Vazão
de 75 mil litros hora.
Valor: R$ 3.000,00.
Contato: (55) 9 9964‐
2496.

VENDE‐SE
Não deixe sua lavoura sem
cobertura. Nabo Forrageiro
IPR 116, Milheto, Crotalaria
Ochroleuca, Ervilhaça, Aveia
Taura Branca, Aveia
Ucraniana, Aveia Preta,
Azevém, Feijão Uirapuru,
Esteio e Campeiro, Linhaça,
Painço, Girassol Rajadinho.
Faça sua cotação.
Fone: (55) 9 9609 0320
(whatsapp) ou (65) 9 9630‐
6138 (whatsapp).

CONTRATA‐SE:
SUPERVISOR
DE GRANJA
MF Schoeler Suínos
contrata supervisor de
granja para Regional de
Joaçaba/SC.
REQUISITOS
• Segundo Grau completo;
• Desejável conhecimento
na área de suinocultura;
• Desejável ter atuado na
área;
• Desejável CNH categoria
AB.
COMO CANDIDATAR‐SE
Encaminhe seu currículo
ao Escritório da Schoeler
na Rodovia BR 282, Km 386
‐ Vila Remor ou
pelo e‐mail:
caroline@schoeler.com.br

VENDE‐SE
MF 290 4x4 turbinado,
cabinado, ar‐condicionado.
Ano 1995, super conservado.
Está em Três de Maio/RS.
Valor: R$ 55.000,00.
Contato: (55) 9 9609‐0320
(whatsapp).

Anuncie
no Classi
Informa
da Acsurs!
envie para:
acsurs@acsurs.com.br
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INTEGRAÇÃO

ACSURS prestigia
Produtor Destaque
ARROIO DO MEIO - A
ACSURS, através do diretor
executivo, Fernando Gimenez,
prestigiou no dia 16 de março a
premiação Produtor Destaque
Janeiro e Fevereiro de 2017 –
Unidade de Ana Rech dos
integrados da JBS Foods.
Quatro produtores foram
homenageados. André Baioco
(UPD), de Pouso Novo; Arlini
Schommer (Creche), de Maratá;
André Weber (Terminação), de
Sério, e Paulo Miro Spohn
( Terminação), de Tupandi,
receberam certificado pelo
melhor resultado em suas
categorias. Segundo o gerente
de Integração da JBS, Marcelo
Pedretti, a empresa vai premiar
mensalmente quatro produtores da cadeia de suínos pelo
melhor resultado. O principal
indicador avaliado é a conversão alimentar nas Creches e
Terminações e, no caso das
unidades produtoras de leitões
(UPLs), o indicador chave é o
desmamado fêmea ano (LDFA).
O diretor executivo da
ACSURS parabenizou os
produtores pelos resultados,
lembrando que a JBS foi a
primeira integradora a aderir à
formação das Cadec - Comissão
para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da

Integração, oportunizando o
debate nas relações contratuais
entre produtores integrados e
agroindústrias integradoras.
Também frisou que a ACSURS é
a entidade que trabalha por
todos os produtores, tanto independentes quanto integrados, e
deixou a associação à disposição dos criadores. Para cada
um dos vencedores, fez a entrega de um DVD com o documentário sobre a Central de Produção de Sêmen Suíno (CPS) da
ACSURS.
No anterior também foram
premiados os produtores com
os melhores resultados de janeiro em Nova Prata. Os produtores destaque foram Amarildo
Rosin (Creche) - Protásio Alves;
Plinio Tomazini (Terminação) Caxias do Sul, e Egidio Detogni
(Terminação) - Vila Flores.
De acordo com a Diretoria
de Produção Animal Área
Sanidade de Suínos, Cíntia
Kunrath, além da premiação
mensal dos produtores, serão
contemplados os cinco melhores produtores do ano, em
evento de confraternização
para todos os integrados.“Esta é
uma forma que a empresa
encontrou de reconhecer o
trabalho e a dedicação do
produtor rural”, ressalta.

ASSUIPASSOS

Suinocultor Elemar
Hein é reeleito
presidente da
Associação de
Três Passos
TRÊS PASSOS - A Associa-ção de Suinocultores de Três
Passos (Assuipassos) elegeu, no dia 9 de março, a Diretoria
para a Gestão 2017. Elemar Hein continua na presidência da
entidade, com o vice Márcio Kochenborger.
Os demais integrantes são Aline Tatiane Zimpel como 1ª
Secretária; Tiago Alex Haas como 2ª Secretário; Marcos
Roberto Rache como 1º Tesoureiro e Ari Freling como 2º
Tesoureiro. Para o Conselho Fiscal foram eleitos Genésio
Olimar Alexandre, Alcides Rache e Pedro Pletsch (titulares)
e Valmir Deebrucher, Milton Renato Gehlen e Edio
Berghahn (suplentes).
Regionalização
Uma das ações da Diretoria eleita da Assuipassos foi a
reunião com o prefeito de Esperança do Sul, Moisés Ledur,
no dia 13 de março. Do encontro também participaram o
vice-prefeito, Gilmar Lucini, o secretário de Agricultura e
Meio Ambiente, Augusto Kunrat, e o secretário de
Administração, Roberto Prediger.
Ao Executivo foi apresentada a proposta de regionalização
da entidade. “Explicamos as vantagens de uma única
associação forte defendendo os interesses da suinocultura
regional. O prefeito e sua equipe apoiaram a ideia e colocaram-se à dispo-sição em auxiliar”, conta Hein.

