
 A Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul - ACSURS participou da 

organização e realização do 1º Seminário Técnico da Suinocultura na Suinofest, no dia 9 de 

junho. Para o evento, foi a responsável por trazer o time de profissionais que falaram sobre 

bem-estar animal, na parte da manhã. Em torno de 600 suinocultores, técnicos e demais 

profissionais ligados ao setor participaram do encontro elaborado pelo Conselho Técnico 

Operacional Suínos (CTOS) do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fun-

desa).

Suinocultores, técnicos e outros profissionais ligados à atividade participaram do 1º Encontro Técnico da Suinocultura na Suinofest 2017. Ao meio‐dia, os participantes 

puderam apreciar as delícias oferecidas no Salão Gastronômico, com registro com o mascote da festa, o Buti

Seminário da Suinocultura 
reúne 600 em Encantado
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Suinocultura: conhecimento
técnico é prioridade para MSD

a     csurs “Pelo constante desenvolvimento e defesa dos suinocultores gaúchos”

 A unidade Suinocultura da MSD 

Saúde Animal realizou, de 5 a 9 de junho, 

mais uma semana de treinamento técnico. 

Este ano o evento foi realizado na 

Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG e consistiu em aulas teóricas e 

práticas, conduzidas por professores da 

instituição.
 A MSD através da Universidade 

MSD, investe constantemente em treina-

mento e capacitação para levar a seus clien-

tes o mais alto nível de conhecimento. O 

programa de educação continuada  reúne 

uma série de iniciativas, como a semana de 

imersão em conhecimento técnico, cha-

mada de Intertemporada. Participam da 

semana de treinamento os colaboradores 

da MSD Saúde Animal e também profis-

sionais dos parceiros distribuidores, que 

são, na maioria, médicos veterinários. “Hoje 

a Intertemporada é a principal plataforma 

presencial de atualização com conheci-

mentos técnicos e práticos e está inserida 

dentro do guarda-chuva da Universidade 

MSD. Investimos em capacitação e comuni-

cação, mantendo os profissionais atuali-

zados e incentivando-os a alcançar a exce-

lência individual e em equipe”, explica Se-

bastião Faria, Gerente de Educação Cor-

porativa da MSD Saúde Animal.
 César Feronato, gerente técnico da 

Unidade, lembra que a companhia oferece 

ferramentas de desenvolvimento profissio-

nal para que o colaborador busque sempre 

a evolução profissional e pessoal. “O 

conhecimento é um dos pilares da MSD. 

Assim, tirar a equipe do seu dia-a-dia e 

colocá-los em uma das maiores referências 

na área da suinocultura é, sem dúvida, uma 

oportunidade única e que vai agregar na 

busca pela excelência em qualquer aten-

dimento realizado”. “A Intertemporada 

pretende tornar os nossos colaboradores 

referências em sustentabilidade da 

produção de proteína animal, além da 

adoção das melhores práticas para a 

saúde, desempenho e bem-estar dos 

suínos”, declara o Diretor da Unidade 

Suinocultura da MSD, Rudy Claure. “Busca-

mos um time formado por pessoas 

motivadas que amam o que fazem e este 

é o perfil do profissional que a empresa 

procura. Além disso, temos a preocupação 

em manter uma equipe atualizada que leve 

ao cliente informações, conhecimento 

técnico e serviços que nos diferenciem”, 

finaliza.

Expansão do 

progresso do 

agronegócio na 

América Latina

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

De Heus

 Dando continuidade à estratégia de expansão e consolidação dos Negócios 

da companhia na América Latina, a De Heus apresenta Henrique Guimarães Fernandes 

como Gerente de Exportação LATAM.
 O novo executivo da multinacional holandesa no Brasil possui formação em 

Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e MBA em 

Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com 18 anos de carreira e atuação 

destacada no segmento de nutrição animal, Henrique consolidou conhecimentos nas áreas técnica, comercial, 

P&D de produtos, além de marketing e desenvolvimento de novos negócios no Brasil e América do Sul. 
 Para Henrique, a missão do Grupo Royal De Heus de garantir a sua continuidade como uma empresa 

familiar e evoluir com o crescimento mundial da indústria de alimentação animal são diferenciais para atuação 

no mercado latino-americano, em que a empresa se posiciona na vanguarda, como precursora de importantes 

tecnologias nutricionais. “A De Heus estabelece-se como uma das 15 maiores empresas de nutrição animal no 

mundo, com programas de excelência nutricional alinhados aos desafios zootécnicos e econômicos dos 

produtores da América Latina. Nesse sentido, nossas experiências bem sucedidas em parceiras com clientes de 

todas as regiões do Brasil nos credenciam para dar continuidade a essa estratégia de expansão e investimentos 

crescentes no continente, com o objetivo de sempre superar as expectativas dos produtores de proteína 

animal”, destaca.
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Inseminação artificial pós-cervical

ESPAÇO TÉCNICO
Médica-veterinária Cristina Vicente Ferrari, 

assistente Técnico-Comercial da Minitub do Brasil
cvferrari@minitube.com.br
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 A inseminação artificial (IA) sur-

giu na década de 30 e atualmente, no 

Brasil, vem sendo utilizada em aproxi-

madamente 1,6 milhão de matrizes, 

sendo que cerca de 60% destas fêmeas 

recebem a inseminação artificial pós-

cervical (IAPC). 
 A IAPC é uma técnica que per-

mite a redução do número total de 

espermatozoides e do volume da dose 

inseminante, resultando na otimização 

dos machos na central. A IAPC consiste 

na passagem de um cateter intrauteri-

no por dentro da pipeta convencional, 

alcançando até 20 centímetros além da 

cervix. Isso faz com o sêmen seja depo-

sitado diretamente no corpo do útero, 

havendo ausência ou redução no 

refluxo de sêmen. Além disso, existe um 

melhor aproveitamento da mão-de-

obra, uma vez que o tempo necessário 

para inseminação das matrizes é inferi-

or ao tempo destinado na IA tradicional. 

Enquanto na inseminação tradicional 

são utilizadas doses de 80 a 90 ml com 

cerca de 3 bilhões de espermatozoides, 

na IAPC utiliza-se, geralmente, um 

volume de 45 a 60 ml com aproximada-

mente 1,5 bilhão de espermatozoides. 

Isto permite o uso de machos geneti-

camente superiores para um maior 

número de matrizes, resultando em um 

ganho genético para o plantel e 

também a redução do número de 

reprodutores alojados na central. 
 Apesar de ser uma técnica sim-

ples, é necessário que os técnicos sejam 

devidamente treinados para realizar 

corretamente o procedimento e ter 

cuidado para não lesionar a cérvix ou 

útero das fêmeas, já que a presença de 

sangue no trato reprodutivo poderia 

afetar a viabilidade espermática e os 

indicadores reprodutivos. A IAPC, no 

entanto, não vem sendo utilizada em 

leitoas, pois os resultados ainda mos-

tram-se inferiores em comparação a IA 

tradicional, uma vez que o sistema re-

produtivo destas ainda se encontra em 

desenvolvimento, o que pode dificultar 

a passagem do cateter intrauterino. 
 Nas demais, a IAPC é normal-

mente utilizada obtendo-se entre 95% 

e 100% de sucesso na passagem do 

cateter sem nenhuma lesão. Deve-se ter 

cuidado de garantir a qualidade da 

dose inseminante e manter um correto 

diagnóstico de estro. Quando bem 

aplicada, não causa alterações na taxa 

de parto, taxa de retorno ao estro e no 

número de nascidos totais, além de 

otimizar o número de reprodutores e 

mão-de-obra destinada à inseminação.
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SEMINÁRIO

Bem-estar animal da granja ao frigorífico é 
tema de Seminário Técnico para produtores
 ENCANTADO - As despesas 
com biosseguridade, uso pru-
dente de antimicrobianos e 
bem-estar animal devem ser 
encaradas pelo produtor como 
investimento. A afirmação foi 
do presidente do Fundesa, 
Rogério Kerber, durante a 
abertura do 1º Seminário Técni-
co da Suinocultura, realizado no 
dia 9 de junho dentro da pro-
gramação da Suinofest. ‘‘Inves-
tir nestes aspectos ajuda a 
melhorar a competitividade 
das granjas pois aumenta a pro-
dutividade e reduz as perdas’’. 
 A ACSURS foi a responsável 
por trazer o time de profissiona-
is que falaram sobre bem-estar 
animal, na parte da manhã. O 
médico-veterinário Nilo de Sá, 
diretor executivo da Associação 
Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS), coordenou o 
painel.
 Uma das revelações do 
evento foi que o Brasil apre-
sentou, na assembleia da Orga-
nização Mundial da Saúde em 
Genebra, no final de maio, o 
Plano Nacional para Prevenção 
e Controle da Resistência aos 
antimicrobianos. Nos próximos 
dias começa o envolvimento 
dos atores para a operacio-
nalização do planejamento 
estratégico nas áreas de saúde 

animal, humana e ambiental. A 
informação é da coordenadora 
nacional do programa, Valéria 
Ferreira Homem, do Ministério 
da Agricultura durante o En-
contro. Segundo ela, “é um pri-
meiro degrau que depende do 
trabalho de muita gente, até 
mesmo na área vegetal”.
 A médica-veterinária Charli 
Ludtke, do MAPA, afirmou que 
alterações na densidade de 
animais nas granjas e até a 
temperatura já fazem diferença 
em relação à conversão ali-
mentar, por exemplo.  Já o 
consultor do Mapa Cleandro 
Pazinato disse que existe um 
tripé de bem-estar que está 
relacionado a alimentação, 
alojamento e sanidade – que re-

fletem em um melhor com-
portamento dos animais e 
melhores resultados para o 
produtor. 
 Pesquisador da Embrapa 
Suínos e Aves, Osmar Dalla 
Costa informou que a inclina-
ção errada do embarcadouro, 
por exemplo, pode aumentar 
em nove vezes o risco de perdas 
nas carcaças. 
 Na parte da tarde, o tema foi 
critérios mínimos de biossegu-
ridade e uso prudente de anti-
microbianos. Pesquisador da 
Embrapa Suínos e Aves, Nelson 
Mores falou sobre biossegu-
ridade interna e externa. Na 
interna, segundo ele, os aspec-
tos fundamentais estão no 
vazio sanitário e desinfecção 

dos galpões. Já na biosseguri-
dade externa, segundo ele, “é 
importante observar o cerca-
mento da propriedade, a circu-
lação de pessoas e, especial-
mente, evitar a mistura de 
animais de diferentes unidades”. 
Mores informou que, de acordo 
com um levantamento rea-
lizado em 2016 em 126 granjas, 
mais de 48% não possuem 
cerca de isolamento.    
 O encontro contou com 
mais de 500 produtores, uma 
pequena redução em relação 
ao número de inscritos devido 
às condições das estradas da 
região por causa da chuva. 
“Tivemos o desafio de abordar 
estes importantes temas e con-
tamos com um público nume-
roso e atento, o que demonstra 
que os produtores de suínos 
desejam melhorar ainda mais a 
produção”, declarou Kerber. 
 O seminário foi uma rea-
lização do Conselho Técnico 
Operacional Suínos (CTOS) do 
Fundesa, grupo do qual a 
ACSURS é entidade integrante. 
As  próximas  edições  do 
Encontro Técnico estão sendo 
programadas.

 Fonte:  Jornalista Thais 
D’Avila/Fundesa com informa-
ções da ACSURS.

1º Encontro Técnico da Suinocultura contou com público de cerca de 600 pessoas
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EVENTO

43º Dia Estadual do Porco acontece no 
dia 11 de agosto em Boa Vista do Buricá
 BOA VISTA DO BURICÁ - 
Realizado tradicionalmente na 
segunda sexta-feira do mês de 
agosto, o Dia Estadual do Porco 
chega a sua 43ª edição e inova 
no formato da apresentação 
dos temas que serão discu-
tidos no maior evento da 
suinocultura gaúcha, no dia 11 
de agosto, em Boa Vista do 
Buricá/RS.
 O momento técnico inicia-
se às 10h, com o presidente da 
Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos (ABCS) 
falando sobre a Lei da Inte-
gração e a criação da Comissão 
para Acompanhamento, De-
senvolvimento e Conciliação 
da Integração (Cadec). Na se-
quência, terão a palavra o 
consultor Fabiano Coser, que 
fará uma explanação sobre a 
realidade e o potencial da 
carne suína, e, por último, 
Osmar Dalla Costa, pesquisa-
dor da Embrapa – CNPSA, 
abordará o tema bem-estar 
animal.    
 Logo após, os painelistas 
serão convidados a debater os 
temas com o público. A 
atividade contará ainda com a 

participação do presidente da 
Associação de Criadores de 
Suínos do Rio Grande do Sul – 
ACSURS, Valdecir Luis Folador, 
e com a coordenadora Geral de 
Agregação de Valor do Depar-
tamento de Desenvolvimento 
das Cadeias Produtivas e da 
Produção Sustentável do 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuár ia  e  Abastec imento 
(Mapa), médica-veterinária 
Charli Ludtke. “Os temas 
propostos para 2017 foram 
escolhidos com o objetivo de 
acrescentar conhecimento ao 
produtor. Ao longo dos anos, a 
ACSURS trabalha orientando 
os suinocultores nas questões 
de biossegurança e bem-estar 
animal”, comenta Folador. 

 Parceiros
 O 43º Dia Estadual do Porco 
é uma realização da ACSURS e 
da Prefeitura de Boa Vista do 
Buricá com apoio da ABCS, 
Mapa, Embrapa Suínos e Aves/ 
CNPSA, Secretaria estadual da 
Agricultura, Pecuária e Irriga-
ção (Seapi/RS), Emater/RS, Fun-
do de Desenvolvimento e De-
fesa Sanitária Animal (Fundesa), 

Sindicato das Indústrias de 
Produtos Suínos (Sips/RS), As-
sociação dos Suinocultores de 
Nova Candelária e Boa Vista do 
Buricá, Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Boa Vista do 
Buricá e Nova Candelária e 
Câmara de Vereadores. Conta 
com o patrocínio da Vittaltech 
do Brasil, De Heus, Farenzena, 
Mig-PLUS, Minitube, Topgen, 
Vetoquinol, Zoetis/Protec 
Saúde Animal, Agroceres PIC, 
Quimtia, Nutron/Cargill, Agri-
matec, Vargas Equipamentos 
Agropecuários e Sicredi.

 5º maior produtor 
 Conhecida como terra de 
empreendedores, Boa Vista do 
Buricá tem a produção suiní-
cola como uma das principais 
fontes de renda. Em 2016, ocu-
pou a 5ª posição no ranking 
estadual dos maiores produ-
tores de suínos, aumentando 
de 160 mil suínos abatidos em 
2015 para 170 mil suínos em 
2016. A projeção é de que em 
2017 esse número ultrapasse 
as 180 mil cabeças.

Marcelo Lopes

Fabiano Coser

Osmar Dalla Costa

PAINELISTAS
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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.

Classi Informa

MATRIZES E 
REPRODUTORES 

COMERCIAIS 
+ RAÇAS PURAS

 Vendo matrizes comercia‐
is F‐1 (LWxLD) e reprodu‐
tores comerciais MS‐115.

Vendo raças puras machos 
e fêmeas (LD/LW/DU).

Contato: 51 9 9831‐9695 
ou 9 9832‐1899 com Ilânio 

ou Rangel (Granja 
Balduíno).

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

ACSURS e Alibem se 
reúnem para definir 
constituição de Cadec 
no RS
 ESTRELA - O presidente da Associação de Criadores de Suínos 

do Rio Grande do Sul – ACSURS, Valdecir Folador, e o diretor executi-

vo da entidade, Fernando Gimenez, reuniram-se na última terça-

feira (6) com o diretor de Agropecuária da Alibem, Fabrício Ruschel, 

gerente de Fomento, Cláudio Fleck, e com o coordenador de 

Fomento, Daniel Brentano.
 O encontro ocorreu na sede da ACSURS e teve como objetivo 

apresentar toda a integração da Alibem e sua evolução desde a 

fundação da empresa no ano de 2000 e, na sequência, tratar sobre a 

constituição das Cadec – Comissões para Acompanhamento, 

Desenvolvimento e Conciliação da Integração nos sistemas UPL, 

Creche e Terminação integradas à Alibem.
 De acordo com o diretor executivo da ACSURS, o trabalho de 

desenvolvimento destas Cadec está inserido no plano estratégico da 

integradora para 2017 e aos poucos as comissões serão criadas. A 

Alibem é a segunda maior empresa de suínos no Rio Grande do Sul e a 

quinta maior do Brasil em volume de abates.

 Pioneirismo no RS
 A constituição das Cadec está estabelecida na Lei nº 13.288, de 16 

de maio de 2016, originada a partir do Projeto de Lei 6459/2013 (Lei da 

Integração), que tramitou no Congresso Nacional por quase duas 

décadas. Trata da integração vertical na agropecuária, estabelecendo 

condições, obrigações e responsabilidades nas relações contratuais 

entre produtores integrados e agroindústrias integradoras. 
 O Rio Grande do Sul, através da ACSURS, é um dos Estados pio-

neiros na constituição destas Cadec, visto que este trabalho vem sendo 

desenvolvido antes mesmo da aprovação da Lei, quando ainda não era 

obrigatório. A iniciativa surgiu por parte da entidade com o objetivo de 

proporcionar o diálogo entre os integrados e a integradora.

 ESTRELA - A Central de Produção de 
Sêmen da Associação de Criadores de 
Suínos do Rio Grande do Sul (CPS 
ACSURS) conta, desde o dia 12 de junho, 
com a atuação do médico-veterinário 
Luciano do Amaral. 
 Graduado pela Universidade de 
Passo Fundo e com MBA em Business em 
andamento, Amaral assume a função de 
Gerente Técnico Comercial, atuando 
como responsável técnico, gestão da 
produção e controle de qualidade de 
sêmen da Central de Produção de 
Sêmen. Ele também fará trabalho a campo nas granjas dos 
suinocultores na área técnica, comercial e pós-vendas.
 O médico-veterinário Luciano pode ser contatado pelo 
cel/whats 51 99645-6072 ou e-mail veterinario@acsurs.com.br 

  O médico-veterinário Vanderlei Koboldt, Novos desafios -
responsável pela CPS ACSURS desde 2012, passa a integrar a 
equipe da empresa de genética Topigs Norsvin. A ACSURS 
agradece pelo comprometimento e profissionalismo 
enquanto gerente de Produção e Controle de Qualidade da 
Central e deseja a ele sucesso na nova jornada profissional.

SÊMEN SUÍNO

Médico-veterinário 

Luciano do Amaral 

assume CPS ACSURS

Médico‐veterinário 

Luciano do Amaral
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ABCS

Folador continua 
Conselheiro de 
Relações de 
Mercado na 
Gestão 2017/2019
 BRASÍLIA - O presidente da Associação de Cria-
dores de Suínos do Rio Grande do Sul - ACSURS, 
Valdecir Luis Folador, permanece como Conselheiro 
de Relações de Mercado para a Gestão 2017/2019 da 
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos - ABCS.
 A eleição, por meio de chapa única, elegeu o 
Conselho em assembleia geral realizada no dia 23 de 
maio. A cerimônia de posse ocorrerá em junho, 
durante o Seminário Nacional de Desenvolvimento 
da Suinocultura (SNDS), em Atibaia (SP).
 Marcelo Lopes, a frente da entidade desde 2011, 
permanece na presidência da ABCS junto aos novos 
dirigentes. 

 Seminário Nacional
 Nos dias 28, 29 e 30 de junho acontece o XVII 
Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suino-
cultura (SNDS), no Tauá Hotel Atibaia. O evento é uma 
realização da ABCS em parceria com a Associação 
Paulista dos Criadores de Suínos (APCS) e apoio do 
Sebrae Nacional.
 Atento às tendências, o encontro reúne líderes do 
setor e tem como principal característica abordar 
temas atuais e importantes para a atividade. A 
ACSURS representará a suinocultura gaúcha através 
do presidente Folador, do diretor executivo, Fer-
nando Gimenez, dos vice-presidentes Laurindo Vier e 
Jean Fontana, e dos Conselheiros Edson Zancanaro e 
Flauri Migliavacca.
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