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ACSURS apresenta Centro de 
Eventos da entidade e 
miniauditório

O presidente da entidade, Valdecir Folador, o vice‐presidente Mauro Gobbi e um dos ex‐presidentes da ACSURS Gilberto Moacir 

da Silva no descerramento da placa de inauguração 
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Reúna os suinocultores da sua região e 

participe! Será no dia 12 de agosto, em 

Rondinha/RS.

Leia matéria na página 4.

 Ministro Blairo 

Maggi recebe ACSURS 

e outras entidades 

para tratar de entraves 

do setor suinícola e 

avícola.  

Página 6

Milho

  Vila Maria 

comemora 25 anos de 

Encontro de 

Suinocultores com 

resgate histórico e 

palestra. 
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25 anos

 O médico-

veterinário Paulo 

Prudente continua 

artigo que fala sobre a 

importância do layout 

nas centrais de insemi-

nação.
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 Parte 2 
 O controle de infecções urinárias 

(IU) é dependente de vários fatores. Para 

obtenção de grandes êxitos nas estratégi-

as de controle são necessárias medidas 

voltadas tanto para o controle de fatores 

de risco ambientais quanto de manejo.
 O consumo de água é uma das 

medidas mais importantes na prevenção da 

ocorrência de IU, portanto, uma das 

medidas de manejo a se adotar como 

rotina nas granjas é o de estimular as 

fêmeas a levantar e beber água por pelo 

menos 4 vezes ao dia. É funda-mental 

que se atenção à qualidade da água 

fornecida, onde esta deverá ser limpa e 

fresca. 
 Manter as instalações limpas, 

princi-palmente no setor de gestação, e 

priorizar uma boa qualidade do piso nes-

tes setores são práticas simples e tem 

grande impacto no controle da IU. 
 A adição de antibióticos na ração é 

uma pratica muito utilizada como medida 

de tratamento e controle das IU, porém 

devemos observar algumas características 

que são imprescindíveis para que o 

antibiótico seja eficiente frente o agente 

causador das IU. Recomenda-se observar se 

o antibiótico escolhido apresenta amplo 

espectro de ação, se possui atuação em 

diferentes níveis de pH, e se  tem boa 

absorção e eliminação pela via urinária. 
 No intuito de atuar de forma a 

atender todas estas características a MSD 

Saúde Animal apresenta em seu portfólio 

um Antimicrobiano a base de Florfenicol 

2%  (Nuflor® Premix). que  tem amplo 

espectro de ação, atuando tanto em 

bactérias Gram positivas como em Gram 

negativas, atua em pH entre 3 a 9, e tem 

eliminação de 99% pela via urinária e 1% 

pela via fecal, sendo que 46% é na forma 

ativa de Florfenicol. 
 Recomenda-se o fornecimento de 

Nuflor® Premix no período periparto e pós-

parto por um período de 14 dias, sendo 7 

dias antes e 7 dias pós-parto, ou tratamento 

preventivo em toda a ração de lactação, 

único choque geral nas reprodutoras por 

10-14 dias na implantação do programa 

com o produto.
 Com estas medidas o índice de 

prevalência diminuirá, porém o produtor 

deve ficar atento aos fatores de risco 

ambientais e de manejo para que o 

problema não seja recorrente.

Infecção urinária de matrizes em produção

ESPAÇO TÉCNICO
Médico-veterinário José Luiz de Almeida

Coordenador de Assistência Técnica Suinocultura
jose.almeida@merck.com
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Mig-PLUS 

lança 

concentrado 

energético 

Mig Power

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

Mig-PLUS

 Através da seleção genética, as modernas linhagens de 

suínos apresentam elevada eficiência alimentar, combinando baixo 

consumo alimentar com alto ganho de peso ou alta produção de 

leite. Para atender as necessidades energéticas dos animais, é cada 

vez mais comum a adição de gorduras às rações, de forma a elevar o 

valor energético por unidade consumida.
         Baseada neste preceito, a Mig-PLUS desenvolveu um novo 

concentrado energético, que, além do aporte energético, melhora a 

palatabilidade das rações elevando o consumo de alimento e o ganho 

de peso. Mig Power é feito à base de farelo de bolacha e óleo vegetal. 

“Por solicitação de clientes e técnicos, lançamos o Mig Power, com 

objetivo de melhorar palatabilidade e nível energético das rações, 

alinhando qualidade e preço”, segundo Carlos Maggioni, gerente co-

mercial da área de suínos da empresa.



Micotoxinas e problemas reprodutivos em varrões
D evido a menor quantidade 

numérica  de reprodutores  em 
relação à população total dentro de 
uma granja, frequentemente é 
obser vado que a influência da 
alimentação dos reprodutores so-
bre a produtividade de uma granja 
não recebe a devida atenção. Con-
tudo, garantir um estado nutricional 
adequado é imprescindível para a 

saúde do indivíduo em geral, a qual é 
refletida em três parâmetros funda-
mentais: presença de libido, ótima 
produção espermática e capacidade 
fecundante.

 A dieta de qualidade depende de 
numerosos fatores quantitativos e 
qual i tat ivos, entre  e les  é  bem 
conhecido por todos que as micoto-
xinas, metabólitos tóxicos produzi-

dos por algumas espécies de fungos, 
são um importante fator afetando 
negativamente a reprodução. 

Há centenas de micotoxinas que 
possuem efeitos tóxicos em suínos, 
e m b o r a  p o s s a m o s  c o n s i d e r a r 
algumas como mais importantes 
pelo impacto negativo sobre a 
produtividade de reprodutores 
(tabela 1). 

ARTIGO TÉCNICO
Médico-veterinário Diego Alkmin

E-mail: diego@db.agr.br
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Tabela 1: 

Principais 

micotoxinas e 

seus 

respectivos 

efeitos sobre a 

saúde e 

produtividade 

de varrões

A importância do layout nas centrais de inseminação

 PARTE 2 - Laboratório 
 O laboratório deve ser projetado consi-

derando-se a capacidade e o fluxo de produção. 

Partimos do princípio que o laboratório deve favo-

recer a mínima movimentação dos funcionários 

desde a recepção dos ejaculados até o envio das 

doses produzidas. As distâncias entre as estações 

de trabalho devem ser minimizadas, com especial 

atenção para o fluxo de trabalho. Nas instalações do 

laboratório devemos considerar:
 - Perspectivas ou não de futuras amplia-

ções ou mudanças de tecnologias dos equipa-

mentos;
 - Etapas de produção em sequência e 

próximas umas às outras, evitando desloca-

mentos desnecessários dos funcionários.
 A figura ao lado ilustra dois 

exemplos de layouts, sendo que a imagem da 

esquerda representa um fluxo inadequado, 

resultando em prejuízo ao fluxo de trabalho; 

enquanto que a da direita mostra o mesmo 

laboratório após ajuste do layout e o novo fluxo.
 É importante que as instalações, desenho 

da central, equipamentos, independente da 

tecnologia utilizada, estejam de acordo com a 

capacidade de produção desejada, sendo 

recomendadas avaliações periódicas para 

evidenciar se existem gargalos ou não no fluxo. 

Indicadores como o tempo médio das etapas da 

produção ajudam a evidenciar a necessidade ou 

não de alterações e melhorias na estrutura do 

laboratório, explorando assim todo o potencial que 

a central de inseminação artificial pode alcançar.

ESPAÇO TÉCNICO
Médico-veterinário Paulo Otávio da Costa Prudente,    

Consultor Tecnico Comercial da Minitub do Brasil
poprudente@minitube.com.br

A identificação dos efeitos negati-
vos e sua associação com as micotoxi-
nas se torna ainda mais importante, 
considerando que normalmente 
ocorre a recuperação do reprodutor 
após a fonte de contaminação ser 

retirada.  
Um programa de prevenção 

frente a micotoxinas deveria incluir o 
cuidado com o armazenamento 
adequado de matér ias  pr imas, 
limpeza adequada dos silos e contro-

le periódico de micotoxinas, tanto 
em matérias primas como na ração 
final, visando assim a manutenção da 
saúde dos reprodutores e conse-
q u e n t e m e n t e  s u a  c a p a c i d a d e 
reprodutiva.

MICOTOXINA EFEITOS

ZEARALENONA

AFLATOXINA

OCRATOXINA

‐ Atraso na puberdade 
‐  Menor desenvolvimento dos testículos
‐ Redução da libido
‐ Baixa qualidade espermática devido ao efeito sobre a espermatogênese

‐ Edema de prepúcio
‐ Baixa qualidade espermática
‐ Maior % de espermatozoides com formas anormais

‐ Inapetência e úlcera gástrica
‐ Baixa qualidade espermática
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SERVIÇO
42º Dia Estadual do Porco

Local: Salão Paroquial Santo Antônio, em Rondinha (RS)
Início: 7h30min

Inscrições gratuitas.
Cartões para o almoço no local.

Informações: 51 3712‐1014 (ACSURS) ou 
54 3365‐1417 (Prefeitura de Rondinha)

Reúne os suinocultores da sua região e participe!

EVENTO

Rondinha aguarda suinocultores gaúchos no
42º Dia Estadual do Porco, em agosto
 RONDINHA - Tradicional 
entre os suinocultores gaú-
chos e profissionais ligados ao 
setor, a 42ª edição do Dia Esta-
dual do Porco acontece em 
Rondinha, no dia 12 de agosto.
 De caráter itinerante, o 
evento é uma realização da 
Associação de Criadores de 
Suínos do Rio Grande do Sul – 
ACSURS e este ano tem como 
correalizadora a Prefeitura de 
Rondinha. Conta com o apoio 
da Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos (ABCS), 
Fundo de Desenvolvimento e 
D e f e s a  S a n i t á r i a  A n i m a l 
(Fundesa), Sindicato das In-
dústrias de Produtores de Suí-
nos (Sips/RS) e Emater/RS. 

 A programação inicia-se 
com café da manhã de boas-
vindas, a partir das 7h30min, 
e segue com solenidade de 
abertura, às 9h. O encontro 
contempla duas palestras e 
encerra-se com a l m o ç o  à 
b a s e  d e  c a r n e  s u í n a , à s 
12h30min.
 São patrocinadoras do 42º 
Dia Estadual do Porco a Agro-
ceres Multimix, Agromarau 
GSI, Alltech, Bayer, Biomix/ 
Vittaltech do Brasil, Choice 
Genetics, De Heus, Elber, Ki 
Grãos, Machado Agropecuária, 
Mig-PLUS, Minitube, Nutrifar-
ma/ Nuscience, Topigs Norsvin, 
Ve t o q u i n o l , S u i n o c u l t u r a 
Gobbi e Sicredi.

 O município anfitrião
 Em 2016, quatro municípios concorreram para sediar o Dia 
Estadual do Porco. Destes, elegeu-se Rondinha. O município 
está localizado no norte do Estado. Em 2015, ocupou a quinta 
colocação entre os maiores produtores de suínos do Rio 
Grande do Sul, com 150 mil animais abatidos, segundo a Seção 
de Epidemiologia e Estatística da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação do RS. 
 O município destaca-se regionalmente pelo grande 
potencial de negócios e de investimentos não somente na 
produção de suínos, mas também leite e grãos. Entre os 
eventos realizados anualmente está o Jantar do Porco no 
Rolete, que também incentiva o consumo da carne suína.
 Para o prefeito de Rondinha, Ezequiel Pasquetti, receber o 
Dia Estadual do Porco é gratificante, pois o evento reforça uma 
das principais atividades desenvolvidas no município. “Aqui, a 
suinocultura é forte. Somos um município agrícola e pode-se 
dizer que metade da população concentra-se na cidade e a 
outra metade no meio rural e alguns dos que estão na 
cidade também têm propriedade no interior”, comenta 
Pasquetti. Ele lembra que mais de mil famílias realizam 
alguma atividade de produção no interior.

Rondinha está entre os maiores produtores de suínos do Estado

 Os palestrantes
 Duas palestram integram 
a programação do 42º Dia 
Estadual do Porco. Com início 
previsto para às 10h, o mé-
dico-veterinário Nilo de Sá, 
diretor executivo da ABCS, 
vai falar sobre o tema ‘Mer-
cado da carne suína: realida-
de e potencial’’. Ele também 
abordará a questão do Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
m e n t o  d a  S u i n o c u l t u r a 
(FNDS) e a criação das Cadec 
( Co m i s s õ e s  p a ra  Aco m -
panhamento, Desenvolvi-
mento e Conciliação da Inte-
gração). Nilo tem Mestrado em Repr
odução Animal pela Universidade Federal de Viçosa e MBA em 

G e s t ã o  E m p r e s a r i a l  p e l a  F G V. 
Trabalhou por 10 anos para a BRF na 
unidade de Rio Verde-GO, sendo 
responsável por 70 mil matrizes.
     A segunda palestra vem com o 
engenheiro agronômo Evandro 
Barros. Analista da Embrapa Suínos 
e  Aves, Barros  minist rará  tema 
‘‘Tecnologias para o aproveitamento 
econômico dos resíduos de suínos’’. 
Barros é pós-graduado em Agronomia 
pela Universidade Federal de Pelotas e 
mestre em Fisiologia Vegetal pela 
mesma instituição. 

Nilo de Sá

Foto: André Borges

Evandro Barros
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Folador (centro) com o secretário Braun e o prefeito de Estrela  

Para os bons paladares
 Após o ato de inauguração, foi servido um 

almoço à base de carne suína, com paella e leitão 

assado. Tudo sob o comando de Luciano da Rocha 

Luz, que este ano será o operador do Restaurante 

da ACSURS na Expointer. Os pratos foram 

preparados pelo chef Cristiano Marques, que 

trabalha há oito anos com Luciano no Bali Hai, em 

Atlântida (RS).

 Os dois leitões foram cedidos pelos suinoculto-

res Ilânio Johner, da Granja Balduíno, e José Altair 

Johner, da Granja Altamir, ambas de Cruzeiro do 

Sul.

Foto: Simone Jantsch/Assessoria de Comunicação da ACSURS

ACSURS inaugura novo espaço na sede
CENTRO DE EVENTOS

 ESTRELA - A Associação 
de Criadores de Suínos do 
Rio Grande do Sul - ACSURS 
realizou, no dia 8 de junho, a 
inauguração de seu novo 
espaço junto a entidade. O 
Centro de Eventos está si-
tuado onde antes funciona-
va o escritório da entidade, 
que passou para uma sala 
ampla ao lado.
 Toda a estrutura recebeu 
melhorias, já que o prédio 
abriga a associação há cerca 
de 40 anos, praticamente 
desde o seu início. As reformas 
iniciaram em março. ‘‘A ideia 
da reforma surgiu há cerca 
de dois anos pensando no 
bem-estar e na segurança 
dos profissionais que atuam 
junto a entidade e agora con-
seguimos colocar em prática’’, 

comenta o presidente da 

ACSURS, Valdecir Folador, 

dizendo que a realização do 

projeto não seria possível sem 

o auxílio das empresas par-

ceiras. 
 O Centro de Eventos conta

com miniauditório com es-
paço para 80 pessoas senta-
das, mesa de reunião com 
espaço para 14 pessoas, 
projetor e sistema de som. ‘‘Es-
te espaço é do suinocultor e 
das empresas ligadas ao setor. 

Será um prazer receber trei-
namentos, palestras, entre 
outras ações’’, comenta o 
diretor executivo da entidade, 
Fernando Gimenez. 

 Presenças
 Do ato de inauguração 
participaram o prefeito de 
Estrela, Rafael Mallmann, o 
secretário de Agricultura e ex-
presidente da ACSURS, José 
Adão Braun, ex-presidente da 
ACSURS Gilberto Moacir da 
Silva, subsecretário do Parque 
Estadual de Exposições Assis 
Brasil, Sérgio Foscarini, mem-
bros da Diretoria e do Con-
selho Administrat ivo da 
ACSURS, fornecedores e re-
presentantes de empresas 
parceiras da suinocultura 
gaúcha. (leia + na contracapa)

Agradecimentos
 A ACSURS agradece à Associação Brasileira dos Criadores de Suínos 

- ABCS por ceder uma sala em seu prédio no período de reformas.

Luciano da Rocha Luz, 

operador do 

Restaurante da ACSURS 

na Expointer

Cheff responsável pelo preparos dos pratos servidos no almoço

Empresas parceiras
 A entidade também agradece às empresas que contribuíram para a 

aquisição dos móveis do miniauditório: Biomix/MSD Saúde Animal, 

De Heus, Ello Consultoria, Machado Agropecuária, Minitube, Protec, 

Suinocultura Gobbi, Topigs Norsvin, Vansetto, Vetanco e Vetoquinol.  

PRESENÇAS

Mauro Gobbi (Suinocultura Gobbi), 

Alexandre Marchetti (Minitube), 

Reni Muneratto (Topigs Norsvin) e 

Claudecir Garlet (Protec) 

Subsecretário 

do Peeab, 

Sérgio 

Foscarini (à 

esquerda)

Membros da 

Diretoria, 

parceiros e 

convidados no 

ato de 

inaguração
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Comitiva com o ministro Blairo Maggi

MILHO

ACSURS busca soluções junto ao ministro da 
Agricultura
 BRASÍLIA - Promovido pelo 
deputado Jerônimo Goergen, a 
pedidos da Associação de 
Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul – ACSURS e As-
sociação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), um encontro 
com o ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, no dia 25 de maio, 
teve como objetivo explanar os 
e n t rave s  q u e  o s  s e to re s  
suinícola e avícola está en-
frentando desde o início do 
ano, causados, em especial, 
pela alta no preço do milho.
 O presidente da ACSURS e 
Conselheiro de Relações com o 
M e r c a d o  d a  A s s o c i a ç ã o  
Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS), Valdecir Luis 
Folador, apresentou a difícil 
realidade vivida pelos produto-
res gaúchos, que sofrem com a 
escassez do milho no mercado 
e com o alto custo de produção, 
e reforçou os pleitos apresen-
tados pela ABCS em reunião 
com o ministro no dia 17 da-
quele mês.

 

 Entre os pleitos destacam-se 
a isenção do PIS/COFINS para 
importação de milho e o 
aumento do limite de venda de 
milho balcão. Estas medidas já 
foram pleiteadas formalmente 
pela ABCS e continuarão sendo 
defendidas, na certeza de que 
irão trazer alívio aos produtores 

e permitir que os eles continu-
em na atividade. “O ministro se 
comprometeu em atender as 
demandas dentro do possível”, 
conta Folador, dizendo que 
Maggi confirmou a remoção de 
160 mil toneladas de milho para 
atender o RS no período de até 
60 dias. “Também serão revistas 

a prorrogação de dívidas e o 
aumento do volume de milho 
por suinocultor, que precisa ser 
de até 27 toneladas por 
produtor ao mês”, diz.
 Participaram do encontro o 
vice-presidente da ACSURS, 
Mauro Gobbi; o vice-presidente 
de aves da ABPA, Ricardo Santin; 
e o deputado Mauro Pereira.

 Conab
 Outro assunto tratado com o 
ministro da Agricultura foi a 
revogação do comunicado da 
Conab sobre o Programa de 
Abastecimento Social - Vendas 
em Balcão, emitido no dia 15 de 
abri l . “Precisamos de um 
programa que contemple todos 
os produtores, independente 
dele estar enquadrado ou não 
no Pronaf, ou qualquer outro 
requisito”, explica o presidente 
da ACSURS. Segundo ele, 
medidas governamentais para 
garantir  o abastecimento 
interno são necessárias, a fim de 
garantir a economia do País.
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 VILA MARIA -  O 25º 
Encontro de Suinocultores de 
Vila Maria aconteceu no dia 10 
de junho, no salão paroquial. 
Palestra e resgate histórico 
marcaram o evento, que 
contou com a participação do 
secretário estadual de Agri-
cultura, Pecuária e Irrigação, 
Ernani Polo. O Encontro é 
promovido pela Prefeitura, 
Associação de Suinocultores 
de Vila Maria e Emater/RS-
Ascar, com apoio da Câmara de 
Vereadores, Associação de 
Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul - ACSURS e 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Vila Maria. 
 O palestrante do evento foi 
o presidente da ACSURS, Val-
decir Folador, que abordou 

as tendências e os desafios da 
suinocultura. "O desafio é cada 
vez maior para produzir mais e 
melhor. As exigências, tanto do 
mercado externo quanto do 
mercado interno, são cada vez 

maiores. O produtor precisa 
sempre inovar e buscar 
conhecimento", disse. Ele 
frisou o preço alto do milho 
como uma das  maiores  
preocupações do setor. "Isso 
acaba desestabilizando todo o 
setor em relação ao custo de 
produção e a continuidade da 
atividade. Vai ser um ano difícil, 
mas o que se orienta é fazer a 
gestão e buscar reduzir custos 
ao máximo. A suinocultura é 
cíclica e continua evoluindo". 
 Segundo o secretário da 
Agricultura, o Governo está 
buscando mecanismos para 
est imular  a  produção e 
ampliar a área de milho. "A 
cultura do milho traz benefício 
direto para melhoramento do 
solo, é fundamental para 
a rotação de culturas e 
para atender, com o grão, 
o setor da pecuária. 
 Luís Otávio Rossi  
R o d r i g u e s , q u e  p o r  
muitos anos chefiou o 
Escritório Municipal da 
Emater/RS-Ascar de Vila 
Maria e hoje está apo-
sentado, apresentou um 
resgate histórico com 

fotos e informações de todos 
os Encontros de Suinocultores 
realizados no município. 
 Para o gerente regional da 
Emater/RS-Ascar, Oriberto 
Adami, o evento destaca-se 
pela organização que vem 
tendo ao longo dos anos e 
pelas parcerias que já estão 
estabelecidas no município.
 Segundo dados da Ema-
ter/RS-Ascar, a suinocultura 
em Vila Maria é desenvolvida 
c o m e r c i a l m e n t e  p o r  3 4  
famílias, sendo que cinco são 
criadoras de leitões e 29 fazem 
a terminação dos animais.

 Fonte: Assessoria de Im-
prensa Emater/RS-Ascar - Re-
gional de Passo Fundo.

EVENTO

Suinocultores comemoram 25 anos de 
Encontro em Vila Maria

Presidente da ACSURS

Luis Otávio e o presidente da Associação dos 

Suinocultores de Vila Maria, Odolir Zanata



a     csurs �Pelo constante desenvolvimento e defesa dos suinocultores gaúchos�

Foto: Simone Jantsch/Assessoria de Comunicação da ACSURSAgenda de eventos

Debate em Itatiba do Sul (RS) 
1º de julho  
A Emater e a Secretaria da Agricultura de Itatiba do Sul 
promovem debate sobre as potencialidades e dificuldades 
da suinocultura e a atual conjuntura com participação do 
presidente da ACSURS, Valdecir Folador. Início: 19h. A 
programação encerra com jantar à base de carne suína. 
Saiba mais: 54 3528-1144. 

35º Festival do Leitão, em Paraí (RS) 
10 de julho  
Realização: Associação de Suinocultores de Paraí e Região 
– Aspar. Início: 12h. Reserva de ingressos: 54 9989-5211. 

42º Dia Estadual do Porco, Rondinha (RS) 
12 de agosto  
Evento itinerante promovido pela ACSURS, o Dia Estadual 
do Porco acontece, este ano, em Rondinha e tem o apoio 
da Administração Municipal e entidades locais. 
Patrocinadores: Agroceres Multimix, Agromarau GSI, 

Alltech, Bayer, 
Biomix/Vittaltech do 
Brasil, Choice 
Genetics, De Heus, 
Elber, Ki Grãos 
Agromodal, 
Machado 
Agropecuária, 

Mig-PLUS, Minitube, Nutrifarma/Nuscience, Topigs Norsvin, 
Vetoquinol, Suinocultura Gobbi e Sicredi. 
Informações: imprensa@acsurs.com.br

Expointer 2016, Esteio (RS) 
De 27 de agosto a 4 de setembro  
A Exposição Internacional de Animais, Máquinas, 
Implementos e Produtos Agropecuários acontece no 
Parque Estadual de Exposições Assis Brasil e a ACSURS 
representa os suinocultores gaúchos na feira. Visite-nos e 
experimente o melhor da carne suína no restaurante da 
ACSURS.

PorkExpo 2016, Foz do Iguaçu (PR) 
18, 19 e 20 de outubro  
O evento acontece no Hotel Recanto Cataratas Thermas 
Resort e Convention. Saiba mais: www.porkexpo.com.br

O miniauditório da ACSURS
 Inaugurado no início de junho , o (leia matéria na página 5)

miniauditório da ACSURS, situado em Estrela/RS, está disponível para 

receber palestras, cursos, treinamentos e outras ações. O espaço 

comporta 80 pessoas sentadas, mesa de reunião para 14 pessoas, 

projetor e sistema de som, com espaço disponível para cooffee break. 

Empresas interessadas em locar o espaço ou para mais informações 

devem entrar em contato através do 51 3712-1014 ou 

acsurs@acsurs.com.br .
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