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Centro de Eventos e Restaurante da ACSURS contou com o apoio e patrocínio de diversas empresas ligadas ao setor sunícula.

ACSURS presente em mais 
uma edição da Expointer 

Bruna Gomes Stahl

 Durante os 9 dias de programação da 42ª Expointer a ACSURS recebeu suinocultores e parceiros em seu Centro de 
Eventos e Restaurante localizado no Parque de Exposições Assis Brasil. A entidade também participou da Vitrine da Carne Gaú-
cha e realizou ações de degustação para o público.
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Rumo a outro patamar 
de vacinação em suínos

ESPAÇO TÉCNICO
Texto assinado pelo médico veterinário Diogo L. Fontana, Coord. Téc. 
da MSD Saúde Animal e pela médica veterinária Amanda L. O. Camargo 
Coord. Téc. da MSD Saúde Animal. 
e-mail: diogo.fontana@merck.com e amanda.omai@merck.com
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 Parte 2
 Conforme citamos no artigo anterior, a vacinação intra-
dérmica sem agulha reduz o risco de disseminação de doenças 
entre os suínos, que pode ocorrer devido à reutilização da mesma 
agulha em vários animais durante o processo de vacinação (trans-
missão iatrogênica de patógenos). Além disso, elimina o risco de 
quebra de agulha, abcessos e condenações de carcaças associa-
das a esses fatos, e melhora a segurança do operador, evitando 
ferimentos acidentais com agulhas. Como o dispositivo IDAL® 
System não utiliza agulha e regula a dose da vacina e a pressão de 
aplicação eletronicamente, os erros de volume da dose aplicada e 
lesão teciduais nos animais são minimizados ou inexistentes. 
 E há mais benefícios. Enquanto as vacinas convencio-
nais são aplicadas com o uso de seringas e agulhas, podendo 
formar um bolus de vacina no fundo do músculo, isto é, uma 
grande quantidade de líquido, um aplicador intradérmico sem 
agulha, como o dispositivo IDAL®, permite a dispersão da vacina 
mais ampla na pele. No geral, a resposta imune após a vacinação 
intradérmica pode ser mais rápida e tão boa quanto a que ocor-
re após a vacinação intramuscular tradicional, isso com o uso 
de um volume de vacina muito inferior ao usado na vacinação 
tradicional: 0,2 ml aplicados intradermicamente em vez de 2 ml 
pela via intramuscular.
 Por eliminar a necessidade de troca e descarte de se-
ringas e agulhas, e permitir a aplicação de uma dose menor de 
vacina, o dispositivo IDAL® System permite menor volume de 

frascarias para ser manejado e controlado nas geladeiras de ar-
mazenamento de vacinas, sendo bastante conveniente. 

 Bem-estar animal 
 Nos dias atuais, o mercado de produção de suínos 
está buscando, cada vez mais, o bem-estar animal em todo o 
processo, inclusive no momento da vacinação. E essa é outra 
grande vantagem que o IDAL® System pode proporcionar, já 
que a aplicação de vacinas sem agulha causa menos dor e es-
tresse. Um estudo recente mostra que a vacinação intradérmi-
ca sem agulha reduz a reação de medo e dor de fêmeas ges-
tantes. “Isto é de particular interesse em animais alojados em 
grupo, quando o grito de um animal após ser vacinado intra-
muscularmente, ou seja, após a introdução da agulha, vai de-
sencadear excitação e apreensão em todo o grupo de animais”, 
explica o Dr. Segers.
 “A vacinação sem agulha não contribuirá apenas para o 
bem-estar animal, mas também para um ambiente de trabalho 
mais calmo e tranquilo para os vacinadores”, completa o Dr. Se-
gers. Outro estudo em uma granja comercial de suínos avaliou os 
aspectos de bem-estar em leitões após a vacinação com o dispo-
sitivo IDAL® System. Os resultados mostraram que os leitões do 
grupo vacinado pela via intradérmica se mantiveram mais ativos 
e apresentarem maior quantidade de mamadas após a vacinação 
do que os leitões vacinados pela via intramuscular.



ESPAÇO TÉCNICO
Texto assinado pelo médico veterinário Maurício Hoshino da Costa Barros
Consultor Técnico-Comercial 
e-mail: mhcbarros@minitube.com.br

 A produção de suínos no século 21 depende da inseminação arti-
ficial (IA) para garantir a eficiência reprodutiva dos plantéis, rápido progres-
so genético e altos padrões de biossegurança. Tendo em vista que todos os 
benefícios da IA podem ser perdidos se as doses de sêmen são produzidas 
com materiais de baixa qualidade, a Minitube possui um rigoroso contro-
le de qualidade de todos os seus produtos, dentre eles, os flexitubos em 
que as doses são envasadas e enviadas às granjas. Todos as empresas e pro-
fissionais envolvidos na produção de sêmen suíno devem estar atentos à 
movimentos suspeitos de mercado, onde cada vez mais há a presença de 
produtos originários de países asiáticos, a baixíssimo custo e que podem 
não possuir controle de qualidade específico para a atividade em questão. 
No caso da Minitube, os flexitubos passam por três níveis de provas, antes 
de serem liberados para comercialização:

1.Matéria-Prima deve atender a uma série de requisitos
 Cada lote da matéria-prima (Polietileno de Baixa Densidade - 
PEBD) atribuído para a produção de flexitubos nas fábricas da Minitube 
é acompanhado por um certificado específico de partida. O PEBD puro é, 
por definição, isento de ingredientes tóxicos e deve atender a um amplo 
escopo de normas europeias, regulamentos e diretrizes. Mais detalhes po-
dem ser encontrados na página: www.minitube.com.br/pt/Media/Media-
teca/Informacoes-Tecnicas
 
2.Testes de tolerância espermática frente a matéria-prima e tubos produzidos
 Testes de garantia da qualidade são realizados regularmente na Uni-
versidade de Medicina Veterinária de Hannover (Alemanha), que é um laborató-
rio credenciado de acordo com a norma internacional ISO/IEC 17025. Qualquer 
novo lote de matéria-prima deve passar por testes antes de ser liberado para 
entrar na produção de flexitubos. Para estes testes, o sêmen de pelo menos três 
machos diferentes é diluído com Androstar® Plus e fracionado em amostras que 
são incubadas nos flexitubos a serem testados e também em frascos de vidro 
como grupo controle. O sêmen é avaliado em um período de armazenamento 
a 17°C por no mínimo 6 dias, passando por uma série de testes: 

Qualidade do material plástico utilizado
 em tubos de sêmen suíno

3.Testes para ausência de NIAS (substâncias adicionadas não intencionalmente)
 NIAS são substâncias que podem ser incorporadas não intencio-
nalmente à matéria-prima durante a produção ou transporte e são potencial-
mente prejudiciais. Dentre as principais, estão os metais pesados, desregula-
dores endócrinos e plastificantes como o Bisfenol A, ftalatos e adipatos. Mais 
importante ainda no contexto de conservação do sêmen suíno, essas subs-
tâncias podem causar danos aos espermatozoides e prejudicar a performance 
reprodutiva das fêmeas inseminadas. Portanto, no terceiro nível do progra-
ma de garantia de qualidade da Minitube, a ausência de NIAS é controlada 
com testes de rotina das matérias-primas. É uma questão de princípio para 
a Minitube, como fabricante de embalagens para sêmen suíno, assumir total 
responsabilidade no uso apenas de substâncias e matérias-primas que não 
são prejudiciais aos animais ou ao sêmen. Isso só é possível quando a linha de 
produção está sob o controle do fabricante, como é o caso do Minitube, que 
possui sua própria unidade de produção especializada de materiais plásticos.
 Dada a parceria tecnológica entre a Minitube e ACSURS, todos 
os materiais plásticos utilizados nos processos da CPS (Central de Produ-
ção de Sêmen) estão assegurados quanto aos requisitos de qualidade des-
critos acima, oferecendo um diferencial aos usuários das doses produzidas.

- Motilidade Total e Progressiva em Sistema CASA (análise computadoriza-
da), após 24h e 144h;
- Integridade de Acrossoma (preparação úmida em contraste de fase 1000x), 
após 24h e 144h;
- Integridade de Membrana Plasmática (Citômetro de fluxo, FITC/PNA-PI), 
após 24h e 144h;
- Teste de Termorresistência após 144h armazenado a 17°C (incubação a 
+38°C por 120 min e análise de motilidade progressiva em Sistema CASA);
- Integridade de DNA/SCSA (Citômetro de Fluxo, Laranja Acridina);
- Atividade Mitocondrial (Citômetro de Fluxo, Iodeto de Propídio/JC-1), após 
24h e 144h;
- Fluidez de membrana (Citômetro de Fluxo, Yo Pro 1/Merocianina M540), 
após 24h e 144h.



FEIRA

ACSURS representa mais uma vez os

            TEXTO: BRUNA GOMES STAHL 

   ESTEIO- A Associação de 
Criadores de Suínos do Rio Grande do 
Sul – ACSURS representou mais uma 
vez a suinocultura gaúcha em uma 
das maiores feiras do agronegócio e 
maquinário da América Latina. A enti-
dade esteve com seu espaço de portas 
abertas durante toda a programação da 
42ª Expointer, que ocorreu entre os dias 
24 de agosto e 1º de setembro no Par-

Durante a feira a ACSURS recebeu  em seu espaço suinocultores, profissionais da área a autoridades políticas.

               Ações de degustação
 Durante as programações da 
Expointer, foram realizadas ações de 
degustação para o público que almo-
çava no Restaurante da ACSURS ope-
rado pela MS Gastronomia e também 
no Centro de Eventos da entidade. Ao 
longo dos nove dias, foram oferecidos 
mais de 200 kg de embutidos de suí-
nos e cortes de carnes em pequenas 
porções. As ações contaram com pro-
dutos da Alibem, Cooperativa Langui-
ru, Cooperativa Regional Sananduva/
Majestade e Granberg Alimentos.

que de Exposições Assis Brasil. Ao longo 
das programações, a ACSURS promoveu 
ações de degustação e participou ativa-
mente da Vitrine da Carne Gaúcha. Em 
seu Centro de Eventos e Restaurante, 
recebeu produtores do Rio Grande do 
Sul e de outros Estados, autoridades e 
profissionais ligados ao setor.
 O presidente da entidade, Val-
decir Luis Folador, ressalta o sucesso 
do evento na participação de público 
e nos resultados econômicos. “Ficamos 

orgulhosos de mais uma vez poder re-
presentar e poder receber o suinocul-
tor gaúcho nesta feira tão importante 
para o setor. Finalizamos a Expointer 
satisfeitos com o resultado”, frisa. 
 Para 2020, Folador almeja no-
vamente resultados positivos e afirma 
que o objetivo é sempre melhorar. 
“Queremos atender da melhor forma 
possível quem está junto com nós nes-
te evento tão grandioso para a cadeia 
produtiva”, conclui.



suinocultores gaúchos na Expointer
 Palestra
 No dia 28 de agosto, a ACSURS 
promoveu com o apoio da Associação 
Brasileira de Criadores de Suínos - 
ABCS, do Fundo Estadual de Sanidade 
Animal (Fundesa) e do Sindicato das 
Indústrias de Produtos Suínos do RS 
(Sips/RS) uma palestra direcionada a 
estudantes de nutrição, gastronomia e 
profissionais ligados à área.
 Com o tema “Carne suína: a 
importância da proteína na alimen-
tação humana”, a palestra ministrada 
pela nutricionista, Thaliane Dias, reu-
niu cerca de 150 pessoas.
 Folador comenta que o mo-
mento foi uma oportunidade para fa-
lar um pouco mais sobre os benefícios 
da carne suína e também como é rea-
lizado o processo da proteína até ela 
chegar ao consumidor. 
 Marcelo Lopes, presidente da 
ABCS, comemorou a participação na 
feira através do evento. “É uma honra 
para nós da ABCS prestigiarmos um 

evento de tanta relevância para o agro. É uma grande oportunidade de apresen-
tar o trabalho da cadeia produtiva da suinocultura e a sua importância para o 
desenvolvimento do país, além de mostrar que a carne suína é versátil, saborosa 
e tem um excelente custo-benefício”.
 Ao final da palestra, os participantes puderam apreciar uma deliciosa 
experiência gastronômica. O prato principal da noite foi Porco Pizza. Também 
foram servidos vinhos e espumantes da Casa Perini (Farroupilha/RS) e chope da 
Prost Bier ( Estrela/RS).  

Evento teve como objetivo incentivar o consumo da carne suína, desmistificar os preconceitos em relação à 
proteína e valorizar o trabalho do suinocultor e da atividade suinícola.

            Agradecimentos
 A ACSURS agradece às empresas parceiras que apoiaram a entidade na realização da palestra “Carne suína: a 
importância da proteína na alimentação humana” e das ações ao longo da Expointer 2019: Agroceres PIC, Agrozootec 
, Ceva Saúde Animal, DB Genética Suína, Mig-Plus, Minitube, MSD Saúde Animal, Nutron/Cargill, Vaccinar, Importherm,  
Suinocultura Gobbi, Darós e Lodi Suinocultura, Agropecuária Folador, Suinocultura Birck, Suinocultura Acadrolli, Granja 
Fontana, Granja Balduíno, Granja Vier, CLS Granjas e Associação de Suinocultores de Três Passos.

 Vitrine da Carne Gaúcha 
 Tradicional atração do Pavilhão 
Internacional, a Vitrine da Carne Gaúcha 
apresentou a desossa de carcaças suínas 
e o preparo de receitas com a proteína 
diariamente, sempre no início da tarde. 
 A ACSURS levou ao espaço 
profissionais que interagiram com os 
consultores e com o público. A abertu-
ra foi feita pelo presidente da entidade 
Valdecir Luis Folador e nos demais dias 
participaram, os médicos veterinários 
Luciano Amaral, Flauri Migliavacca, Tia-
go Paranhos, Aline Bruschi Bielski e a co-
ordenadora de Qualidade do Frigorífico 
de Suínos da Languiru, Vanessa Pilz, o re-
presentante comercial Paulo Mendonça. 
 Os profissionais falaram sobre 
os benefícios da carne suína, o processo 

de produção, bem-estar dos animais, entre outros temas. Em torno de 100 pessoas 
prestigiaram diariamente a Vitrine da Carne Gaúcha, que está em sua 12ª edição e 
integra o programa Juntos Para Competir, parceria entre Farsul, Senar-RS e Sebrae/RS. 
A ACSURS contou com o apoio do Fundesa e da ABCS nesta ação.



Próxima edição do Dia Estadual 
do Porco já está em pauta 
 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 ESTRELA- O 46º Dia Estadu-
al do Porco já está em pauta na Asso-
ciação dos Criadores de Suinos do Rio 
Grande do Sul – ACSURS. Após o suces-
so da última edição realizada em Frede-
rico Westphalen a expectativa já é gran-
de para o próximo evento que deverá 
ocorrer no dia 14 de agosto de 2020.
 O presidente da ACSURS, Val-
decir Luis Folador, explica que para or-
ganizar o evento é necessário tempo, 
e por conta disso, o evento já começa 
a ser discutido. “A cada ano o Dia Es-
tadual do Porco ganha mais força, por 
conta disso, é necessário ter mais dedi-
cação”, comenta.
 Folador ainda destaca, que 
até final do ano a diretoria da entida-
de deverá divulgar para suinocultores 

EXPECTATIVA

gaúchos o município que sediará a 46º 
edição do evento já é tradicional no 
calendário do Estado. “Esperamos re-
petir o sucesso e a parceria nesta pró-
xima edição. O Dia Estadual do Porco 
não é apenas um momento para agre-
gar conhecimento ao suinocultor, é 
também um momento para reunir 

lideranças políticas do nosso setor”, 
conclui.
 Os municípios interessados em 
sediar o 46º Dia Estadual do Porco de-
vem candidatar-se através de um envio 
de um ofício para o e-mail imprensa@
acsurs.com.br

45º Dia Estadual do Porco reuniu cerca de 1.000 pessoas em Frederico Westphalen.

Pref. Fred. Westphalen



SUINOCULTURA

Folador realiza palestra durante 
a IV FEICAM em Tucunduva 
 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 TUCUNDUVA -  No dia 07 de 
setembro o presidente da Associação 
de Criadores de Suínos do Rio Grande 
do Sul – ACSUR, Valdecir Luis Folador, 
realizou uma palestra durante as pro-
gramações da IV Feira da Indústria, 
Comércio, Agropecuária e Música – Fei-
cam. O evento que reuniu diversas pes-
soas ligadas ao setor suinícola, ocorreu 
em Tucunduva (RS).
 Folador apresentou para o 
público as tendências, perspectivas 
e desafios da suinocultura. Segundo 
ele, a atividade encontra-se em ple-
na expansão por conta do aumento 
de exportações de carne suína para 
a China. “Mas ainda sim, é necessá-
rio que os suinocultores mantenham 
cautela neste momento”, destacou o 
presidente da entidade.

 Além dele, o momento pro-
movido pela Associação da Indústria, 
Comércio, Serviço e Agropecuária de 
Tucunduva -  ACISAT também contou 
com a participação do Diretor da Ali-
bem, Jucelino Gonçalves.

 A IV Feicam ocorreu nos dias 7, 
8 e 9 de setembro, com uma programa-
ção direcionada para diversos públicos. 
O evento que retornou neste ano, não 
era realizado desde 2010.

Palestra foi realizada na Câmara de Vereadores de Tucunduva.

Lauro Schuh



 De Heus 
conquista a 
certificação 

IN 65 em 
mais uma   

unidade

 A fábrica dedicada de Toledo/PR — referência no mercado nacional como uma planta 
de alta eficiência e tecnologia na produção de rações para animais jovens, livre de contaminação 
cruzada, com premixes e produtos destinados a outras categorias — implanta procedimentos para 
manipulação de medicamentos e conquista a certificação para produzir de acordo com a IN 65.
 A Instrução Normativa 65 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que está em vigor desde novembro de 2006, passou por adequações por meio da Instru-
ção Normativa 14 em 15 de julho de 2016.
 “Em perfeita sintonia com as crescentes demandas do século 21 relacionadas à segu-
rança alimentar, a fábrica está habilitada para produzir rações conforme os preceitos da IN 65 
— reforçando ainda mais a confiança dos nossos clientes de que a empresa obedece a todas 
as exigências do Mapa nessa categoria de produto, e que possui todos os padrões e protocolos 
necessários para a manipulação de medicamentos veterinários”, explica Rosane De Carli, gerente 
de Qualidade da De Heus.
 “Com um moderno parque industrial e duas fábricas habilitadas pelo Mapa (Rio Claro/
SP e Toledo/PR), a De Heus está pronta para atender às necessidades do mercado e de portas 
abertas para que produtores conheçam suas fábricas e conversem com as equipes das unidades, 
que estão preparadas para recebê-los e compartilhar conhecimento sobre as melhores práticas”, 
convida De Carli. 
No Brasil, são cinco unidades industriais: Rio Claro/SP (2), Apucarana/PR, Toledo/PR e Guararapes/
SP, uma unidade administrativa em Campinas/SP e um centro de distribuição em Caruaru/PE.

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

De Heus



PREVENÇÃO 

ABCS lança cartilha online sobre
erradicação e combate da PSC e PSA  

Lançamento
 No dia 26 de setembro a ABCS lançará a  Sema-
na Nacional da Carne Suína (SNCS), que ocorrerá até 13 
de outubro. Nesta edição a campanha que busca pro-

mover a carne suína, se destaca com o tema “Qualidade 
na Cadeia de Valor”.  O presidente da ACSURS, Valdecir 

Luis Folador, marcará presença no ato.

  BRASÍLIA - No mês de 
agosto, a Associação Brasileira dos Cria-
dores de Suínos (ABCS) lançou mais um 
grande material institucional, a cartilha 
online: Prevenção e Controle – Peste 
Suína Clássica (PSC) e Peste Suína Afri-
cana (PSA). Disponível apenas no site 
da ABCS, o livreto é extremante didá-
tico e conta com diversas ilustrações 
para explicar as normas de biosseguri-
dade.
 Segundo o presidente da 
ABCS, Marcelo Lopes, a iniciativa ocor-
reu devido aos recentes casos de PSA 
na Ásia e Europa e também por conta 
dos casos pontuais de PSC no Ceará e 
no Piauí. “É essencial que medidas pre-
ventivas sejam prioritárias na cadeia 
suinícola nacional. Nós precisamos fa-
zer nosso dever de casa e o material 
está disponível para todos”, destaca Lo-
pes.
 A cartilha está disponível no 
site da ABCS e é uma das maneiras de 
auxiliar os profissionais da suinocultura 
sobre os perigos que existem e as me-
didas de prevenção que devem adotar 
como padrão no dia a dia das granjas. 
Dividido por doença (PSA e PSC), o 
material traz os seguintes temas: polí-
ticas de biosseguridade; como evitar 
a transmissão; prevenção e controle; 
medidas a serem tomadas no foco e 
por último algumas medidas realizadas 
pelo Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) para prevenir 
a entrada dos vírus.
 O material foi elaborado em 
conjunto com a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), a 
Associação Brasileira das Empresas de 
Genética de Suínos (Abegs), a Associa-
ção Brasileira dos Médicos Veterinários 
Especialistas em Suínos (Abraves) e a 

Associação Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA) e faz parte do Workshop 
sobre Doenças Virais de Importância na 
Produção de Suínos, que esta sendo re-
alizado em diversos estados brasileiros. 
 Para a diretora técnica da 
ABCS, Charli Ludtke, o objetivo dos 
organizadores é manter a sanidade da 
produção suinícola nacional, por meio 
do aprimoramento da informação.
 Charli lembra ainda que o fe-
edback dos participantes e das afilia-
das da ABCS que já participaram do 
Workshop e tiveram contato com a 
cartilha está muito positivo. “Ao pro-
porcionar conhecimento técnico, por 
meio de materiais didáticos e pales-
tras, a ABCS e os outros realizadores 
estão convocando toda a cadeia para 
compartilhar responsabilidades e au-
xiliar na melhoria da biosseguridade 
em defesa da sanidade do rebanho 
suinícola brasileiro”.
 Para o presidente da Comissão 
de Aves e Suínos da CNA, Iuri Macha-
do, o material pode auxiliar a cadeia 

suinícola a conquistar mais mercados 
consumidores, pois ele é totalmente 
informativo e foi publicado em um 
momento oportuno.
 “O Brasil é o quarto maior pro-
dutor e exportador de carne suína no 
mundo, se tornando cada vez mais com-
petitivo e fazendo com que a nossa pro-
teína suína seja consumida em mais de 
100 países. Para que possamos manter o 
protagonismo, devemos preservar nosso 
maior diferencial competitivo que é a sa-
nidade. É obrigação dos profissionais en-
volvidos na atividade, conhecer as doen-
ças que estão ameaçando mundialmente 
a suinocultura e, principalmente, adotar 
medidas de biosseguridade para reduzir 
o risco da entrada destas doenças no país 
e nas granjas. O produtor tem que estar 
ciente que a última e mais importante 
barreira para estas enfermidades são as 
medidas de biosseguridade que ele ado-
ta na própria granja”, explica Machado.

 
 Crédito: ABCS

Material pode ser consultado de forma gratuita no site www.abcs.org.com



VÍDEOS

Websérie do 45ª Dia Estadual do Porco
 vai ao ar semanalmente
              TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 FREDERICO WESTPHALEN 
- Com o objetivo de registrar o maior 
evento da suinocultura gaúcha, a As-
sociação de Criadores de Suínos do 
Rio Grande do Sul - ACSURS apresenta 
em sua página no Youtube, Facebook e 
Instagram uma websérie com 10 episó-
dios/depoimentos e 1 vídeo institucio-
nal sobre o 45º Dia Estadual do Porco. 
 Realizado em Frederico Wes-
tphalen, no dia 10 de agosto, o evento 
reuniu cerca de 1.000 pessoas.
 O primeiro vídeo, é com o de-
poimento do Governador do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Leite, que frisa a 
importância da suinocultura para a 
economia Estado. A proposta é apre-
sentar um vídeo por semana, até o final 
do ano.

 Parceiros                
  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; Agro-
ceres PIC, Botânica EPIs, Topigs Norsvin e 

Valdecir Luis 
Folador, é um dos 
entrevistados 

Eduardo Leite havia par-
ticipado do evento como 
candidado a governador do 
Estado, em 2018.

Vetanco na cota Prata; e Agroceres Multimix, BSBios, Cargill, Choice Genetics, Constru-
rohr, 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.                                            


