
Ano 19       22/08/2019       Edição 607

Salão de Atos da URI lotou durante a programação da 45º edição do Dia Estadual do Porco.

Sucesso de público no 
45º Dia Estadual do Porco

A.I \ Pref. Frederico Westphalen

 Promovido pela ACSURS em parceria com a Administração Municipal de Frederico Westphalen o 45º Dia Estadual do 
Porco ocorreu no dia 9 de agosto no Salão de Atos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai - URI. O evento já tradi-
cional do calendário dos suinocultores mais uma vez, obteve sucesso na participação de público. 
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 Parte 1
 Uma prática comum e rotineira na indústria de suí-
nos é o manejo de aplicação de vacinas nos animais, sendo 
que atualmente a maioria delas é administrada por via intra-
muscular (IM) com o auxílio de equipamentos como seringas 
e agulhas. A busca constante por inovação e diferenciação, 
entretanto, estimulou pesquisas em novas vias de adminis-
tração de vacinas por empresas de saúde animal. 
 A boa notícia: dispositivos para realizar vacinação 
intradérmica (ID) sem agulha e vacinas específicas para essa 
via de aplicação estão disponíveis no mercado, combinando 
os benefícios da vacinação sem agulha e da aplicação intra-
dérmica de vacinas. 
 O exemplo mais conhecido de dispositivo de vaci-
nação sem agulhas na indústria de suínos é o IDAL® System, 
desenvolvido inicialmente na Holanda por especialistas em 
tecnologia de fabricação de produtos médicos em colabo-
ração com a MSD Saúde Animal, que apareceu oficialmente 
pela primeira vez no mercado em 2001. 
 Embora os dispositivos de injeção sem agulha exis-
tam na medicina humana desde a década de 1930 e tenham 
sido introduzidos pela primeira vez na medicina veterinária 
nos anos 1990, na Europa, o desenvolvimento técnico foi 
adotado e aperfeiçoado por uma empresa alemã, em parce-

ria com a MSD Saúde Animal, um pouco mais tarde. Essa par-
ceria trouxe ao mercado os modelos melhorados do IDAL® 
System I e II, em 2013 e 2014, respectivamente, o que trouxe 
uma grande vantagem para essa tecnologia, já que o seu de-
senvolvimento ocorreu juntamente com uma linha de vaci-
nas exclusivas para uso por via ID.  
 O Doutor Ruud Segers, gerente global de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) da linha de produtos biológicos em 
suínos na MSD Saúde Animal, admite que obter todo o antí-
geno e adjuvante necessários em um volume tão pequeno e 
em uma emulsão estável, seja um desafio considerável e que 
exige um alto nível de especialização. 
 A primeira vacina inativada para administração in-
tradérmica contra Mycoplasma hyopneumoniae (Porcilis® 
M1 ID), introduzida em 2013, superou uma vacina intra-
muscular em situação de campo. Em 2016, uma vacina com 
a mesma tecnologia, mas contra a infecção por circovírus 
suíno tipo 2 (Porcilis® PCV ID) foi introduzida, o que veio a 
facilitar o manejo na granja, já que as vacinas Porcilis® M1 
ID e Porcilis® PCV ID podem ser usadas concomitantemente. 
Essas vacinas foram aprovadas e registradas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e já estão 
disponíveis comercialmente no Brasil.



ESPAÇO TÉCNICO
Texto assinado pelo médico veterinário Rogério Oliveira Pinho
Consultor Técnico-Comercial 
e-mail: rpinho@minitube.com.br

 Por muitos anos o principal foco da Minitube tem 
sido um constante controle da qualidade em todas as áreas 
da companhia. Sendo assim, a conquista da certificação ISO 
foi uma esperada consequência, obtida no ano de 2004. Em 
2014, foi a vez da Minitube no Brasil conseguir a certificação.
 O certificado ISO 9001:2015 comprova que os pro-
cessos internos seguem padrões de qualidade internacio-
nais, sendo submetidos à auditorias técnicas em intervalos 
regulares. Possuir os procedimentos conduzidos sob orien-
tação da ISO 9001:2015 têm grande importância para uma 
melhoria contínua dos processos da empresa e para o au-
mento da satisfação de nossos clientes.

 Mas quais são as vantagens para os clientes da Minitube? 
 O objetivo da Minitube é a melhoria contínua de 
todos os processos dentro da nossa empresa, particular-
mente nos que dizem respeito ao desenvolvimento, à pro-
dução e à qualidade dos produtos. Isto inclui constante 
consulta aos nossos clientes, a busca por este feedback e 
um sistema para avaliação das críticas e sugestões. A Mini-
tube é empenhada com a constante otimização de todos 
os processos para estar preparada para atender mais rápi-
do e mais eficientemente às demandas e desejos de nossos 
clientes.
 No mês de julho, a matriz da Minitube da Alemanha 
passou por um processo de auditoria e obteve a sua recer-
tificação por mais três anos, confirmando que todas as exi-

Minitube:  
qualidade certificada

gências da norma ISO 9001:2015 estão sendo plenamente 
executadas, desde o início.
 No entanto, os objetivos dos esforços de gerencia-
mento de qualidade da Minitube não são projetados para 
receber certificados, mas sim, para fornecer a nossos clientes 
produtos e serviços confiáveis e que garantam a máxima es-
tabilidade do processo. 
 Desta forma, a certificação demonstra o claro com-
prometimento da Minitube com a qualidade, com a melhoria 
contínua e com o foco central na satisfação do cliente em 
todos os níveis da empresa.

“A Minitube é empenhada com a 
constante otimização de todos os 
processos para estar preparada para 
atender mais rápido e mais eficien-
temente às demandas e desejos de 
nossos clientes”.



Evento que ocorreu em Frederico Westphalen contou com a participação de autoridades municipais,regionais, 
estaduais e federais. 

45º DIA ESTADUAL DO PORCO

Cerca de 1.000 pessoas prestigiaram o
45° Dia Estadual do Porco 
                FREDERICO WESTPHALEN - Com 
o objetivo de evidenciar a suinocultura 
no Rio Grande do Sul, a 45ª edição do 
Dia Estadual do Porco reuniu cerca de 
1.000 pessoas em Frederico Westphalen 
no dia 9 de agosto. O evento, que lotou 
o Salão de Atos da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai - URI , foi 
promovido pela Associação de Criado-
res de Suínos do Rio Grande do Sul - AC-
SURS em parceria com a Administração 
Municipal de Frederico Westphalen. A 
solenidade oficial de abertura reuniu 
representantes regionais e estaduais, li-
gados ao setor suinícola. 
 Durante a abertura, o prefeito 
do município sede, José Alberto Panosso, 
destacou a importância da suinocultura 
no município. “É uma grande alegria rece-
ber, pela segunda vez, o Dia Estadual do 
Porco em Frederico Westphalen. A suino-
cultura tem um papel muito importante 
para o desenvolvimento do município, 
tanto que representa 57% do valor gera-
do pela produção primária”. 
 Além disso, Panosso comple-
mentou que o município possui mais de 
80 suinocultores e, em 2018, ocupou a 
20ª posição no ranking de abates de su-
ínos no Estado, com mais de cem mil ani-
mais. “Por isso, é importante criarmos um 
momento de debate e troca de conheci-
mento para os trabalhadores e estudan-
tes da área, para avançarmos ainda mais 
neste setor”, afirmou.
 Já o governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, ressaltou os investi-

mentos do Estado no setor primário e na 
suinocultura.” A produção primária é mui-
to relevante, tanto para Frederico Wes-
tphalen quanto para a metade norte do 
Estado, gerando renda e oportunidades. 
O setor vive um bom momento, com um 
grande aumento de exportação, por isso, 
devemos criar investimentos para man-
termos um bom aproveitamento”, frisou.
 Conforme Leite, o governo do 
Estado está trabalhando para garantir os 
investimentos em infraestrutura, a des-
burocratização e a redução de custos tri-
butários, para assim, melhorar a condição 
de competitividade.
 O presidente da ACSURS, Valde-
cir Luis Folador, salientou a relevância do 
setor na economia. “A cadeia produtiva 
da suinocultura é muito importante e 
tem uma responsabilidade muito grande 

para a geração de emprego e renda. Em 
Frederico Westphalen, o setor suinícola 
tem uma importância fundamental na 
base da economia, proporcionando um 
retorno de renda fantástico”, destacou.
 Durante a programação do 45º 
Dia Estadual do Porco também foram re-
alizadas duas palestras. O presidente da 
Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), Francisco Turra, discutiu a res-
peito dos “Desafios da proteína animal: 
cenários e perspectivas”. Além dele, o 
economista e pesquisador do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea), Thiago Carvalho ministrou 
sobre “O mercado de grãos e a produti-
vidade suinícola”. Um almoço à base de 
carne suína, realizado no Salão Paroquial 
da Capela do Bairro Aparecida, encerrou 
a programação.

 46º Dia Estadual do Porco 
 O município que deseja se 
tornar anfitrião da 46º edição do Dia 
Estadual do Porco, deve candidatar-
se enviando um ofício para o e-mail            
imprensa@acsurs.com.br 
 
 Fonte: Assessoria de Imprensa 
da Pref. de Frederico Westphalen com al-
terações da ACSURS.

A.I \ Pref. Frederico Westphalen

Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, frisou a importância do evento para a cadeia sunícola.



 Patrocínio   
 A 45ª edição contou com o apoio da ABCS, ABPA, Fundesa, Sips, Emater-RS, URI e Câmara de Vereadores. 
Patrocínio de Machado Agropecuária na cota Diamante; American Nutrients, Bayer, Construschorr, DB Genética Suína, 
De Heus, Importherm, Mig-PLUS, Minitube, Ourofino, Topgen, Vetoquinol e Zoetis na cota Ouro; Agroceres PIC, Botâ-
nica EPIs, Topigs Norsvin e Vetanco na cota Prata; e Agroceres Multimix, BSBios, Cargill, Choice Genetics, Construrohr, 
Farenzena, Nutrifarma, Suifarma, Protec e Vitamix na cota Bronze. Patrocínio local: Agricenter, Agropecuária Balestreri, 
Casarão Tendas, Cotrifred, Creluz, Ragale, Sicredi e Rádio Luz e Alegria.  

Confira alguns registros: 

Durante as inscrições foram entregues brindes e materiais das empresas 
parceiras.

 Presidente ABPA, Francisco Turra, palestrou a respeito dos “Desafios da proteí-
na animal: cenários e perspectivas”.

O economista e pesquisador Thiago Carvalho falou sobre “O mercado de grãos e 
a produtividade suinícola” em sua palestra.

Diversas empresas do ramo sunícola participam do Espaço de Negócios. 

No início do evento, participantes foram recepcionados com café da manhã.

 O almoço servido após o evento, teve a carne suína como prato principal. 

A.I \ Pref. Frederico Westphalen



Representantes da ACSURS
participam da programações do SNDS 
 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 RIO DE JANEIRO - Com o de-
safio de transformar a suinocultura 
tradicional em um setor dinâmico e 
competitivo, sustentado em ciência e 
tecnologia o XVIII Seminário Nacional 
de Desenvolvimento da Suinocultura 
(SNDS) ocorreu entre os dias 1º e 2 de 
agosto. O evento realizado no Rio de 
Janeiro, contou com a participação de 
representantes da Associação de Cria-
dores de Suínos do Rio Grande do Sul 
– ACSURS.
 Estiveram presentes o presi-
dente da entidade, Valdecir Luis Fo-
lador; 1º vice-presidente, Mauro An-
tonio Gobbi; vice-presidente, Rafael 
Acadrolli; o conselheiro fiscal, Edson 
Zancanaro; o conselheiro técnico Flauri 
Ademir Migliavacca; o diretor executi-

SEMINÁRIO

vo, Fernando Gimenez; e o médico ve-
terinário, Luciano Amaral.
 Nas últimas edições, o SNDS, 
organizado pela Associação Brasileira 
de Criadores de Suínos – ABCS, conso-
lidou-se como um marco bianual para 

o alinhamento das principais lideranças 
da suinocultura brasileira e colaborou, 
deste modo, com importantes passos 
para o desenvolvimento da atividade 
nos aspectos produtivos, econômicos, 
políticos e mercadológicos.

Presidente da ABCS, Marcelo Lopes e presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador.



DIA DO SUINOCULTOR

Suinocultores inovam e mostram-se 
persistentes frente aos mais variados cenários

 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 PAÍS -  No dia 24 de julho foi 
comemorado em todo o país o Dia do 
Suinocultor. A cadeia produtiva que vem 
passando por um cenário positivo tem 
motivos para comemorar, afirma o pre-
sidente da Associação de Criadores de 
Suínos do Rio Grande do Sul – ACSURS, 
Valdecir Luis Folador.
 Folador relembra os momentos 
difíceis enfrentados em 2018, e destaca 
que o Rio Grande do Sul e o Brasil tem 
neste momento a oportunidade de fa-
turar melhor e aumentar suas exporta-
ções, por conta dos problemas sanitários 
enfrentados no maior produtor de carne 
suína, a China. “Devemos ficar atentos 
para manter o nosso status sanitário. Ele 

é o passaporte para continuarmos no 
mercado internacional, exportando car-
ne suína e também preservando nossa 
produção”, frisa.
 Além disso, Folador eviden-
cia o percurso dos suinocultores, que 
ao longo do tempo se transformaram, 
se dedicaram e investiram na suino-
cultura. “A profissão tem seus méritos 
porque nos momentos difíceis da eco-
nomia o produtor se manteve e não de-
sistiu. Ser suinocultor não é uma tarefa 
fácil”, explica.
 Em nome da ACSURS, o diri-
gente parabeniza todos os suinoculto-
res que trabalham e se dedicam pelo 
futuro de uma das cadeias produtivas 
mais importantes para a economia 
brasileira.

Valdecir Luis Folador representa os suinocultores 
desde o ano 2005 a frente da ACSURS.



 Vetoquinol 
promove
primeira 

edição do 
Swine in 

Motion

 Entre os dias 3 e 4 de julho, a cidade de Toledo, localizada no oeste paranaense, foi 
palco do primeiro workshop do Swine in Motion (SIM), organizado pela Vetoquinol, uma das 10 
maiores indústrias de saúde animal do mundo. O evento reuniu profissionais do agronegócio, 
incluindo produtores, influenciadores e formadores de opinião da suinocultura nacional, para 
tratar de assuntos relacionados ao mercado e também à sanidade suína.
 As programações foram abertas por Cesar Hisasi, responsável pela área comercial e 
marketing de suínos da Vetoquinol, e por André Buzato, gerente técnico de suínos e médico 
veterinário com especialização em saúde suína. 
 Além dos destaques em medicina veterinária voltada para suínos, César Hisasi e André 
Buzato apresentaram o aplicativo Vet’Touch Safe, criado pela Vetoquinol e que deve estar dispo-
nível gratuitamente no segundo semestre.
 Essa nova tecnologia será utilizada por médicos veterinários, especificamente ao tratar 
de suínos. O aplicativo permite que o profissional preencha um formulário do qual constam re-
quisitos básicos para uma granja segura. Ao final, o aplicativo fornece avaliação do que precisa 
ser melhorado, enviada diretamente para o produtor. 
 Desafios da suinocultura
Durante o evento, Ricardo Cogo, gerente de negócios pecuários da Frísia Cooperativa Agroin-
dustrial, palestrou sobre o tema “Suinocultura brasileira: como estamos? Para onde vamos? De-
safios e oportunidades”. Já Rafael Kummer, gerente de produção da Master Agropecuária, falou 
sobre os desafios e oportunidades na produção de suínos.

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

Vetoquinol



EVENTO 

 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 ESTEIO - Mais uma vez, a As-
sociação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul – ACSURS representará a 
força da suinocultura gaúcha na Expoin-
ter. O evento realizado no Parque Assis 
Brasil em Esteio, que é considerado um 
dos mais importantes do setor agrope-
cuário e de maquinário da América Lati-
na, ocorrerá entre os dias 24 e agosto e 
1º de setembro.
 Conforme o presidente da enti-
dade, Valdecir Luis Folador, a suinocultura 
por ser uma cadeia produtiva muito im-
portante socioeconomicamente, sempre 
esteve presente nas programações da 
feira. “Sempre foi uma cadeia produtiva 
muito importante a participar da Expoin-
ter, mesmo depois de não ter os suínos em 
exposição, por conta da manuntenção da 
sanidade dos animais”, frisa.
 Ele destaca que a Expointer tem 
o papel de ser a vitrine do agronegócio, 
da produção primária e das novas tecno-
logias disponíveis no mercado. “Duran-
te a feira, todos tem o seu espaço para 
apresentar seu trabalho aos visitantes e 
comercializar seus produtos”, comenta.
 Em nome da ACSURS, Folador 
convida a todos para visitarem o espa-
ço da  entidade. O centro de eventos e 
o restaurante – especializado em carne 
suína - da ACSURS estará localizado na 
quadra 48, rua do portão 6. O local esta-
rá aberto entre às 9h e 18h. 

 Palestra
 No dia 28 de agosto a Associa-
ção de Criadores de Suínos do Rio Gran-
de do Sul – ACSURS promoverá com o 
apoio da Associação Brasileira de Cria-
dores de Suínos – ABCS, Fundo Estadual 
de Sanidade Animal (Fundesa) e Sindica-
to das Indústrias de Produtos Suínos do 

ACSURS representará a 
suinocultura gaúcha na Expointer 

Palestra 
 O presidente da ACSURS, Valdecir Luis 

Folador, será palestrante na IV Feicam – Feira 
da Indústria, Comércio, Agropecuária e Música 
no dia 7 de setembro, às 14h. Ele irá abordar o 
mercado de suínos. A feira ocorre na cidade de 

Tucunduva (RS).

RS (Sips/RS) uma palestra direcionada a 
estudantes de Nutrição e Gastronomia 
de todo o Estado, além de profissionais 
da área.
 Com o tema “Carne suína: a im-
portância da proteína na alimentação 
humana”, a palestra será ministrada pela 
nutricionista Thaliane Dias Mack, que é 
especialista em Obesidade e Síndrome 
Metabólica e pós-graduada em Nutrição 
Esportiva Funcional. 
 O evento conta com o patrocí-
nio de Agroceres PIC, Agrozootec, Car-
gill, Ceva, DB Genética Suína, Mig-PLUS, 
Minitube, MSD Saúde Animal e Vaccinar.
 As inscrições são gratuitas e 
limitadas. Devem ser realizadas pelo 
eventos@acsurs.com.br ou pelo fone 
51 3712-1014.

 Vitrine da Carne Gaúcha
 Promovida pela Federação da 
Agricultura do Rio Grande do Sul (Far-
sul) com apoio do Programa Junto Para 
Competir (Senar, Sebrae e Farsul), e em 

parceria com as associações de raças, a 
Vitrine da Carne Gaúcha é uma das gran-
des atrações da Expointer. 
 Com técnicas de corte da prote-
ína e seu preparo gastronômico ensina-
das por um chef de cozinha especializa-
do na área, o projeto reúne pecuaristas 
e visitantes em quatro oficinas diárias de 
corte, desossa e preparo de carnes bovi-
nas, suínas e ovinas. 
 A Vitrine da Carne Gaúcha rea-
lizada no Pavilhão Internacional contará 
com a participação da ACSURS, Arco, 
Angus, Abhb, ABcDevon, Aliança Del 
Pastizal, Acgz e Abcz, e Abbrangus. 

Centenas de pessoas acompanham as programações da Vitrine da Carne Gaúcha durante a Expointer

A ACSURS participará da 
Vitrine da Carne Gaúcha en-
tre os dias 24 de agosto e 1º 
de setembro sempre às 14h.



BOAS PRÁTICAS

Prazo de vigência da IN 14 
de 2016 é prorrogado
 PAÍS - A Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos (ABCS) após 
realizar reuniões técnicas com o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), comunica a prorroga-
ção da Instrução Normativa (IN) nº 14 
de 2016, publicada no Diário Oficial da 
União (DOU), no dia 18 de julho. A IN 14 
define as normas para as fábricas de ra-
ção animal, estabelecendo os critérios 
e os procedimentos para fabricação, 
comercialização e o uso de medica-
mentos na alimentação animal.
 A ABCS levou o pleito técnico 
ao MAPA para a revisão do prazo da 
aplicabilidade da norma e dos procedi-
mentos para as fábricas que produzem 
ração para consumo próprio. O presi-
dente da ABCS, Marcelo Lopes, explica 
que prorrogação foi realizada para que 
o MAPA revise a proposta, de forma que 
os produtores de fábricas de ração de 
uso próprio (não comerciais) consigam 
atingir uma pontuação viável e gradati-
va quanto às especificações estabeleci-
das na IN 14.
 “Algumas adequações estabe-
lecidas pela IN 14 são essenciais para 
otimizar o uso de antimicrobianos na 

produção nacional, visando assim aten-
der as demandas dos mercados con-
sumidores. E o trabalho da ABCS junto 
ao MAPA é primordial, pois é somente 
dessa forma que vamos construir uma 
norma aplicável a toda suinocultura 
brasileira”, disse Lopes.
 Em 2018, a ABCS criou o Gru-
po de Trabalho (GT) para debater a 
aplicabilidade da Instrução Normativa 
14 de 2016. A iniciativa contou com a 
participação de diversas entidades do 
setor privado e, na ocasião, o GT en-
tregou ao MAPA um único documen-
to, com o objetivo de sugerir à pasta 
algumas adequações referentes aos 
requisitos para uso de medicamentos 
em fábricas, conforme a realidade da 
suinocultura.  Isso porque, segundo 
dados da ABCS, estima-se que haja 
atualmente 1.400 granjas que produ-
zem ração para consumo próprio, com 
as mais variadas condições de estrutu-
ra e operação.
 Visando a viabilidade da pro-
dução de suínos, a ABCS se reuniu di-
versas vezes com a equipe técnica da 
pasta para solicitar as ponderações do 
material entregue pelo GT e também 

a revisão do prazo da aplicabilidade 
da norma. “Hoje, com a prorrogação 
do prazo temos um tempo maior para 
aperfeiçoar o processo de produção 
de ração nas granjas. E, é necessário a 
união da cadeia produtiva e do Ministé-
rio para que em 18 julho de 2020 (prazo 
dado pelo DOU) já tenhamos uma nor-
ma exequível”, afirma o presidente da 
ABCS.
 Boas Práticas de Produção
 Já a frente, a ABCS lançou no 
primeiro semestre deste ano a cartilha 
“Boas Práticas de Produção em fábri-
cas de ração para uso próprio em gran-
ja de suínos”. 
 Além do material, a entidade 
realiza Seminários Técnicos em diver-
sas regiões do país, visando orientar 
e sensibilizar os suinocultores e seus 
colaboradores da importância do con-
trole de segurança na produção das 
fábricas e do cumprimento das legis-
lações para atender as demandas do 
mercado consumidor.
 
 Fonte: ABCS.


