
Retrospectiva 2021
 O ACSURS Informa traz, nesta edição, a retrospectiva dos principais acontecimentos de 
2021 relacionados à suinocultura. Também, uma avaliação do presidente da entidade, Valdecir Luis 
Folador, sobre o ano e perspectivas para 2022. 
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MOMENTO HISTÓRICO

Encontro entre atual e ex-presidentes 
marcam os 49 anos da ACSURS
 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL
 

 ESTRELA - O dia 25 de novem-
bro, data em que o aniversário da As-
sociação de Criadores e Suínos do Rio 
Grande do Sul – ACSURS comemorou 
os seus 49 anos de história, foi marcado 
pelo encontro do atual presidente da 
entidade, Valdecir Luis Folador, e de ex
-presidentes.

 Folador, José Adão Braun (1977 
a 1982 e 1989 a 1998), Werner Meincke 
(1983 a 1988) e Gilberto Moacir da Sil-
va (1999 a 2005) se reuniram durante a 
programação de reinauguração da sede 
da Associação Brasileira de Criadores de 
Suínos (ABCS), que recentemente pas-
sou por reformas.
 
 O momento histórico foi regis-
trado no local em que ACSURS foi fun-
dada no ano de 1972, e por um período 
teve sua história traçada, já que a ABCS 
abrigou a entidade durante seis anos.

Reinauguração
 A reinauguração da sede ABCS aconteceu de forma híbrida, presen-
cial e on-line, e contou com a presença do presidente da entidade, Marcelo 
Lopes, junto dos presidentes das associações a� liadas, assim como Folador, 
da ACSURS, de José Dariva, da Associação Paranaense de Suinocultores (APS), 
Itamar Canossa, presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato 
Grosso (ACRISMAT) e Alessandro Boigues, da Associação Sul Motogrossense 
de Suinocultores (ASUMAS). Também prestigiram o ato o prefeito de Estrela, 
Elmar Schneider, e a superintendente do MAPA no RS, Helena Pan Ruggeri, 
entre outras autoridades.

BRUNA GOMES STAHL



ESPAÇO TÉCNICO

Texto assinado pelos médicos-veterinários: Amanda Leti cia Omai Ca-
margo – Coordenadora Técnica da MSD Saúde Animal Brasil e Diogo 
Luis Fontana – Gerente Técnico da MSD Saúde Animal CACCUR

“Além de facilitar 
o manejo, 

proporciona 
segurança na 

dosagem e garante 
a aplicação 

correta”

Vacinação intradérmica sem agulha reduz o risco de disseminação de doenças entre os suínos

Mycoplasma hyopneumoniae – como esse 
agente atua no plantel de suínos

Entenda por que diferentes cepas, associações e coinfecções têm infl uência na ação desse microrganismo nas granjas

podem ser coinfectados com cepas de 
alta patogenicidade e ter sérios danos 
no tecido pulmonar. O mesmo não 
acontece, porém, com animais já sensi-
bilizados com cepas de alta patogenici-
dade porque desenvolvem imunidade a 
outras cepas de alta patogenicidade.

 Assim, vacinas com antígenos 
provenientes de cepas de MH de alta pa-
togenicidade estimulam imunidade nos 
animais frente a diferentes cepas de MH 
encontradas na produção.

 
 Controle
 A vacinação contra o MH é alta-
mente e� ciente em reduzir a severidade 
das lesões e assim preservar a e� ciência 
produtiva dos suínos, porém as respos-
tas imunes celular e humoral não impe-
dem o agente de permanecer coloni-
zando as vias aéreas dos suínos.

 A vacinação isolada contra a 
bactéria não deve ser considerada a 
única ferramenta no controle do MH. 
Embora seja um recurso importante no 
controle, a vacinação não resolve sozi-

nha as causas da infecção. Os programas 
de vacinação são mais bem-sucedidos 
em populações de leitões com baixa e 
média prevalências para Mycoplasma. 
Em rebanhos com alta prevalência, a 
vacinação precoce combinada ao posi-
cionamento estratégico de antibióticos 
(leitões ao pré-desmame e porcas pré
-parto) surtem melhores resultados.
 A vacina de escolha deve ser 
aquela que provoca uma boa resposta 
imune celular nos suínos. Deve possuir 
em sua composição cepas de alta pato-
genicidade e conter antígenos de qua-
lidade, como as proteínas de superfície 
do Mycoplasma.

 Sobre a Zoetis
 Como empresa líder mundial 
em saúde animal, a Zoetis é movida 
por um propósito singular: fortalecer 
o mundo e a humanidade por meio da 
promoção do cuidado com os animais. 
Depois de quase 70 anos trazendo ino-
vações na maneira de prever, prevenir, 
detectar e tratar doenças em animais, 
a Zoetis continua a apoiar aqueles que 
criam e cuidam de animais em todo o 
mundo – de pecuaristas a veterinários e 
tutores de animais de estimação. Todo 
o seu portfólio de medicamentos, va-
cinas, diagnósticos e tecnologias tera-
pêuticas, e aproximadamente 11.300 
funcionários fazem a diferença em mais 
de 100 países.
 
 Em 2020, a Zoetis obteve um 
faturamento de US$ 6,7 bilhões. 

 
 Para outras in-
formações, aponte a câ-
mera do seu celular para 
este QR Code.
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 Conhecida já há algumas dé-
cadas, a pneumonia enzoótica dos suí-
nos, causada por infecção pela bactéria 
Mycoplasma hyopneumoniae (MH), está 
presente na quase totalidade das gran-
jas também atingidas pelo circovírus ao 
redor do mundo e, aqui no Brasil, apro-
ximadamente em 95% do plantel de su-
ínos. É considerada uma doença crônica 
e endêmica no País. 

 Granjas positivas e sem um 
trabalho de controle para a bactéria 
podem reduzir até 41 gramas no ganho 
de peso diário por animal, uma redução 
de 16% na taxa de crescimento e 14% a 
menos de e� ciência alimentar. De acor-
do com estudo de 2017 realizado por 
Takeuti, as lesões pulmonares provoca-
das por essa bactéria no abate atingem 
55,38% dos animais.

 Classi� cada como agente pri-
mário, o MH age no complexo de do-
enças respiratórias dos suínos (CDRS), 
causa alta morbidade nos animais, po-
rém com baixa mortalidade. As maiores 
perdas acontecem quando há a presen-
ça da bactéria em associação a outros 
agentes secundários, principalmente 
a Pasteurella multocida e o Circovírus 
suíno tipo 2 (PCV2), mas também o Ac-
tinobacillus pleuropneumoniae, Strepto-
coccus suis, Haemophilus parasuis, Myco-
plasma hyorhinis, os vírus da Síndrome 
Reprodutiva e Respiratória Suína (PRR-
Sv) e vírus da in� uenza suína (SIV).

 Cepas
 Há no campo uma variação 
grande de diferentes cepas de MH, que 
podem ser altamente patogênicas ou de 
média a baixa patogenicidade.
 
 Sabe-se que animais infectados 
com cepas de menor patogenicidade 

 PARTE FINAL

 Um futuro promissor
 “Os fatores higiene/sanidade, 
bem-estar animal e redução dos efei-
tos colaterais foram os mais comumen-
te citados como benefícios”, completa 
Geurts. Atualmente, há cerca de 6.000 
dispositivos IDAL® sendo utilizados em 
granjas de diversos países. 

 De acordo com um usuário, as 
vacinas Porcilis® PCV ID e Porcilis® M1 
ID,  “a aplicação de vacina com o IDAL® 
System, além de facilitar o manejo, pro-
porciona segurança na dosagem e ga-
rante a aplicação correta em todos os 
animais”. Sobre o bem-estar, ela a� rma: 
“Nos importamos muito com a segu-
rança do colaborador e também com o 
bem-estar dos animais, por isso se fez 
necessário buscar uma tecnologia que 
faz vacinação sem uso de agulha”. 

Vacinação intradérmica sem o uso 
de agulhas, quais as vantagens?

 Rodrigo Bosa, que há dois anos 
faz parte de uma equipe responsável 
pela vacinação com o IDAL® System de 
8.000 mil leitões por semana contra My-
coplasma e Circovirose, comenta que 
“esse sistema de vacinação possibilita o 
aprendizado e conhecimento de traba-

lhar com uma tecnologia nova, diferente 
e inovadora, menor risco de vacinação 
acidental, proporciona maior segurança 
e precisão na aplicação da vacina”.
 
 E mais novidades surgirão em 
breve. O dispositivo IDAL® continua sen-
do aperfeiçoado e outras gerações esta-
rão disponíveis, através do registro ele-
trônico das doses aplicadas, que podem 
ser visualizadas no display do aplicador 
IDAL® ou transmitido para aplicativo de 
celular. Com base nos benefícios imuno-
lógicos da vacinação ID via tecnologia 
IDAL®, essa via de aplicação deve ser 
considerada para o futuro modelo de 
produção de suínos.

 Con� ra o arti-
go na íntegra: aponte a 
câmera do seu celular 
para este QR Code.

A vacina de 
escolha deve ser 

aquela que provoca 
uma boa resposta 
imune celular nos 

suínos.



OPINIÃO

Milho e farelo de soja, os principais 
vilões de 2021

 Por Valdecir Luis Folador - Pre-
sidente da Associação de Criadores de 
Suínos do Rio Grande do Sul - ACSURS e 
Conselheiro de Relações com o Mercado 
da Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos - ABCS.

 

 O milho e o farelo de soja, prin-
cipais componentes da alimentação dos 
suínos, foram os vilões de 2021. Em cres-
cente alta desde a metade de 2020, os 
produtores visualizaram nos custos de 
produção seu maior desa� o.

 De acordo com dados da As-
sociação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul – ACSURS e Embrapa Suí-
nos e Aves, os meses de janeiro e feverei-
ro apresentaram margens positivas para 
os suinocultores. Nestes dois meses, os 
ganhos frente aos custos de produção 
foram de 8% e 9%, respectivamente. 

 Em março, o cenário mudou. O 
preço médio recebido pelo quilo do su-
íno vivo e o custo de produção � caram 
muito próximos um do outro, na média 
de R$ 6,70 para o primeiro e de R$ 6,67 
para o segundo.

 Já no mês de abril, uma peque-
na margem positiva para os suinocul-
tores, apesar dos custos de produção 
continuarem em alta. Este cenário, no 
entanto, novamente mudou no mês se-
guinte, quando houve perda de 6%, ou 
seja, em maio o produtor pagou para 
produzir o suíno.

 No mês de junho, o ganho e as 
despesas voltaram ao mesmo patamar, 
igual ao que aconteceu em março. 

 Nos meses de julho, agosto e 
setembro, os custos de produção nova-
mente sobressaíram-se ao valor recebi-
do pelo quilo do suíno, com margens de 

6%, 8% e 2,4% acima do preço médio, 
respectivamente. 

 Ainda em relação aos custos de 
produção, enfrentamos problemas com 
a segunda safra do milho, que é planta-
da no Centro-Oeste do Brasil. A região 
enfrentou estiagem, com períodos de 
até dois meses sem chuva, o que resul-
tou em um pequeno volume na segun-
da safra do milho.  

 Quando falamos em mercado 
externo, a projeção era de que a suino-
cultura brasileira teria um ano bom para 
as exportações, de volumes signi� ca-
tivos, o que se vem, realmente, se con-
� rmando. O que nos surpreendeu, no 
entanto, foram os preços de exportação 
que não acompanharam o volume. 

 Os preços das exportações 
caíram, e essa foi a grande surpresa 
de 2021. Por conseguinte, a queda de 
valores no mercado externo re� etiu no 
mercado interno, fazendo com que a 
suinocultura perdesse a força para se 
manter ao menos para cobrir os custos 
de produção.  

 Historicamente, o � nal de ano 
vem para melhorar o mercado interno, 
momento em que as festividades tra-
zem a tradição em se consumir mais 

carne suína. Há também a entrada do 
13º salário, o que oferece ao consumidor 
algum poder de compra. 

 Infelizmente, 2021 está se ca-
racterizando como um ano em que o 
suinocultor precisou usar as reservas 
que fez em 2020, que foi um ano muito 
positivo em termos de rentabilidade ao 
produtor e ao setor. 

 A suinocultura sempre enfren-
tou períodos cíclicos. Períodos bons e 
ruins, e continua sendo assim, pouca 
coisa mudou. É uma atividade realmen-
te desa� adora e devemos fechar 2021 
com esse obstáculo do custo de produ-
ção maior do que os preços de venda 
ofertados ao suinocultor.

Um ano intenso aos criadores de suínos. Assim foi 2021. Os custos de produção fi guraram novamente como o principal desafi o da produção 
e os preços de exportação surpreenderam a todos por não acompanharem os altos volumes das vendas para o mercado externo.

Valdecir Luis Folador, presidente da ACSURS

“A suinocultura 
sempre enfrentou 
períodos cíclicos. 
É uma atividade 

realmente 
desafi adora.”

A vida é feita de ciclos. Assim,
encerramos o ano de 2021 para
começar o de 2022, com novos

aprendizados, ideias e conquistas!
Agradecemos a você, suinocultor e

suinicultora, por estar com a
ACSURS por mais um ano e,

 juntos, vamos trilhar este 
Novo Ano que começa agora!

 
UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO 2022!

QUE SE FAÇA UM BRINDE 
À SUINOCULTURA!

Celebre  
a  vida!

Comemore  
as conquistas!
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Os principais fatos da suinocultura 
gaúcha ao longo do ano

TEXTO: SIMONE JANTSCH

 ESTADO - O ACSURS Informa 
apresenta, nesta edição, uma retrospec-
tiva dos principais acontecimentos de 
2021. Esses fatos estamparam as pági-
nas do informativo ao longo do ano.

RETROSPECTIVA 2021

Os principais fatos da suinocultura 
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EDIÇÃO JANEIRO

IN que estabe-
lece boas práti-
cas de manejo 
é publicada

 Instru-
ção Normativa 
(IN) nº 113 
entra em vigor 
no dia 1º de 
fevereiro de 
2021. IN tem como objetivo estabelecer as boas práticas 
de manejo e bem-estar animal nas granjas de suínos de 
criação comercial.

EDIÇÃO JANEIRO

ACSURS ocupa cadeira titular no 
Conselho Fiscal do Fundesa

 Em assembleia geral ordinária no 
dia 18 de dezembro, com a presença 
de 100% dos representantes, o Fundo 
de Desenvolvimento e Defesa Sanitária 

Animal do Rio Grande do Sul - Fundesa reconduziu o atual 
presidente, Rogério Kerber, ao cargo. Como vice permanece 
Gedeão Pereira, da Farsul. Valdecir Luis Folador, presidente 
da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul 
- ACSURS, é um dos conselheiros � scais titulares.

2021

EDIÇÃO FEVEREIRO   

“A reabilitação das plantas demons-
tra toda a qualidade, a capacidade de produção que 
temos”, destaca Folador

 Na penúltima semana do mês de janeiro, os sui-
nocultores gaúchos receberam a notícia da reabilitação 
da unidade gaúcha da JBS em Três Passos para a China. 
O comunicado veio depois de meses de exportações 
suspensas por causa da pandemia de Covid-19.

EDIÇÃO FEVEREIRO

Presidente da ACSURS trata sobre 
integração em reunião 

on-line da Fetag-RS

 Com o intuito de promover um diálogo sobre a 
situação dos produtores integrados de suínos e aves, a 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande 
do Sul (Fetag-RS) promoveu reunião on-line no dia 18 de 
janeiro. Entre os convidados para debater o tema esteve o 
presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador.

suspensas por causa da pandemia de Covid-19. janeiro. Entre os convidados para debater o tema esteve o 
presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador.

EDIÇÃO MARÇO

Entidade é surpreendida com 
aumento de ICMS na saída de 
suínos vivos

 O governador do Estado 
do RS, Eduardo Leite, recebeu 

no dia 10 de fevereiro representantes da ACSURS para 
tratar sobre a alíquota do ICMS - Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços para as vendas interestaduais 
de suínos vivos. Em dezembro do ano passado, a entidade 
foi surpreendida com a publicação do Decreto 54.738, que 
modi� cou o regulamento de ICMS sobre benefícios � scais.

EDIÇÃO MARÇO

Novo investimento garan-
te segurança e bem-estar 
durante a produção

 A aquisição de 
um gerador para a Central 
de Produção de Sêmen (CPS) da ACSURS garantirá mais 
segurança para a produção de doses resfriadas de sêmen 
suíno e também para o bem-estar dos suínos alojados. 
Isso porque o equipamento irá assegurar energia elétrica 
sem interrupções após blecaute.

EDIÇÃO ABRIL

ACSURS e DNA South 
America � rmam parceria

 A ACSURS e a DNA South America 
vão dar início, a partir de junho deste ano, 
à parceria que disponibilizará para venda 
doses de sêmen suíno da genética na CPS 
da entidade.

EDIÇÃO MAIO

ACSURS leva deman-
das à SEAPDR

 A ACSURS, 
através do presidente 
da entidade, Valdecir 
Luis Folador, e do 1º 
vice-presidente, Mauro 
Gobbi, reuniu-se no dia 13 de abril com a secretária da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAPDR, Silvana 
Covatti, para tratar de demandas do setor.

EDIÇÃO MAIO

ACSURS colabora 
com Plano Brasil 

Livre de PSC

 Com 
casos de Peste 
Suína Clássica 

(PSC) registrados 
em Alagoas, Zona 
não Livre (ZnL), 

algumas entidades do setor, junto da ABCS, se uniram para 
evitar o alastramento da doença. A ACSURS está entre elas. 
A entidade, que contou com o apoio do Sindicato das In-
dústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul 
– SIPS, destinou R$ 24 mil para auxiliar no desenvolvimento 
do Plano Estratégico Brasil Livre PSC.
– SIPS, destinou R$ 24 mil para auxiliar no desenvolvimento 
do Plano Estratégico Brasil Livre PSC.

EDIÇÃO JUNHO

ACSURS e ABCS 
disponibilizam 
consultor técnico 
para as CADECs

 Com o 
intuito de pro� ssionalizar as negocia-
ções entre as empresas integradoras 
e os suinocultores, a ACSURS, junta-
mente com a Associação Brasileira de 
Criadores de Suínos – ABCS, realizou a 
contratação de um consultor técnico 
especializado na área. A ação, que já 
era um objetivo antigo da entidade 
gaúcha, será comandada pelo espe-
cialista em suinocultura e sistema de 
integração Nilton Elemar Hillesheim. 
O pro� ssional irá auxiliar sete   – CA-
DECs de diferentes regiões do Rio 
Grande do Sul.

EDIÇÃO JUNHO

Governo do RS 
concede diferimen-
to para importação 

de milho

 O Governo 
do Rio Grande do Sul adiou a 
cobrança de ICMS - Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços 
para o milho importado de 
países do Mercosul pelas 
agroindústrias até o dia 31 de 
dezembro do corrente ano. 
O objetivo do adiamento do 
pagamento da alíquota de 
12% é ajudar a amenizar a 
crise enfrentada pelos seto-
res agropecuários que mais 
demandam milho no Estado, 
como a suinocultura, avicultu-
ra e bovinocultura de leite.

EDIÇÃO JUNHO

Fazenda RS publica 
IN de regulamenta-

ção do sistema de parceria pecuária 
entre produtores

 A Secretaria da Fazenda 
(Sefaz) do Estado do Rio Grande do 
Sul publicou, no dia 17 de maio, a 
Instrução Normativa (IN) nº 041, de 
2021, que regulamenta o sistema de 
parceria pecuária entre produtores. 
A publicação desta IN vem como 
uma conquista para o setor, que há 
alguns anos almejava por essa regu-
lamentação.

EDIÇÃO ABRIL

1º trimestre é marcado por quedas no 
preço do suíno

 O primeiro trimestre de 2021 
foi marcado por quedas no preço médio 
pago pelo quilo do suíno independen-
te no Rio Grande do Sul. A redução foi 
registrada ao longo de 12 semanas pela 
Pesquisa Semanal da Cotação do Suíno, 
milho e farelo de soja feita pela ACSURS.



Parti ciparam do painel o secretário da Agricultura de 
Estrela, o presidente da Asgav e Folador
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EDIÇÃO JULHO

ACSURS disponibiliza no site catálogo de 
suínos reprodutores

 Com o intuito de apresentar 
em um único material as genéticas 
disponíveis na CPS, a ACSURS desen-
volveu um catálogo com os suínos reprodu-
tores disponíveis. No material, que pode ser 
acessado de forma on-line, os produtores 
interessados em adquirir doses de sêmen 
suíno resfriado poderão veri� car e visualizar 
todos os suínos reprodutores.

EDIÇÃO AGOSTO

Pedido de redução no ICMS para vendas de 
suínos vivos é levado ao governador durante 

ato de sanção

 O governador do RS, Eduardo Leite, 
sancionou no dia 8 de julho o Projeto de Lei que 
reconhece o município de Santo Cristo como 
campeão gaúcho de produção de leite e suínos 
do ano de 2019, de autoria do deputado estadual 
Aloísio Classmann. Conselheiro � scal suplente da 
ACSURS e proprietário da Suinocultura Birck, o 
suinocultor Marino Birck representou os suino-
cultores do município agraciado durante o ato 
de sanção do Projeto de Lei. Birck aproveitou o 

momento para falar ao 
governador Eduardo Leite 
sobre as di� culdades en-

frentadas na atividade, em especial pelos suino-
cultores independentes.

EDIÇÃO SETEMBRO

Live Conexão Suinocultura leva informação 
diretamente a casa do suinocultor

 Realizada no dia 8 deste mês, a live 
Conexão Suinocultura levou até a 
casa dos suinocultores gaúchos, 
através de um bate-papo descon-
traído direto da Casa da ACSURS 
na Expointer, diversas informações 
sobre o setor suinícola. O evento, transmitido 
pelo YouTube, foi promovido em parceria com 
o portal de informações Suino.com e marcou 
a programação da ACSURS na 44ª Expointer.

EDIÇÃO OUTUBRO

9ª SNCS caracteriza-se como um marco na 
suinocultura brasileira

 “Sem dúvida, esta edição da SNCS é 
um marco para a suinocultura brasileira”, essa 
é a de� nição do presidente da ACSURS e tam-
bém Conselheiro de Relações com o Mercado 

da ABCS, Valdecir 
Luis Folador, sobre a 
9ª Semana Nacional 

da Carne Suína (SNCS).
EDIÇÃO NOVEMBRO

ACSURS conquista nova redução da alíquota 
nas saídas interestaduais de suínos vivos

 Demanda reivindicada desde o início 
de 2021, a ACSURS celebrou o retorno da 
base de cálculo do ICMS nas saídas 
interestaduais de suínos vivos, reali-
zadas por produtor rural, para 6%. A 
aprovação do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) veio no início de 
outubro.

EDIÇÃO NOVEMBRO

ACSURS: 49 anos de história através do olhar dos 
presidentes

 Fundada em 25 
de novembro de 

1972, a ACSURS foi marcada pela forte atuação dos 
presidentes que estiverem frente a entidade ao 
longo de sua trajetória. 

Os principais fatos da suinocultura 
gaúcha ao longo do ano

10

ACSURS acompanha lançamento de programa de 
incentivo a sustentabilidade em Três Arroios
 A Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul - ACSURS, através do presidente Valdecir Luis Folador, 
acompanhou o lançamento do programa de incentivo a sustentabilidade das granjas de suínos e aves de Três Arroios. O 
ato ocorreu no dia 26 de novembro, em uma iniciativa da Prefeitura de Três Arroios, através da Secretaria de Agricultura e 
Secretaria de Meio Ambiente. 
 O programa tem com objetivo estimular os segmentos de suinocultura e avicultura do município para práticas 
como coleta e utilização de água de cisternas, biogás, cobertura de esterqueiras e energia solar. 
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Assembleia foi realizada no formato híbrido, ou seja, presencial e on-line

BRUNA GOMES STAHL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Diretoria se reúne em Assembleia Geral 
Ordinária
 A Diretoria da Associação de 
Criadores de Suínos do Rio Grande do 
Sul - ACSURS reuniu-se, no dia 1º deste 
mês, para Assembleia Geral Ordinária. 
O encontro ocorreu no formato híbrido, 
ou seja, de forma presencial e on-line. 
 Na ordem do dia, a prestação de 

contas/balancetes do período de janei-
ro a setembro/2021; discussão das nor-
mas eleitorais para Eleição de Diretoria 
2022/2025; discussão sobre normativa 
de biossegurança para granja de suínos 
proposta pela Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural.

 A apresentalçao foi conduzi-
da pelo presidente da entidade, Val-
decir Luis Folador, e contou com o su-
porte dos contadores Harry Ruckert e 
Emeli Köfender do escritório Personal 
Contabilidade e do diretor executivo 
da ACSURS, Fernando Gimenez.



CPS

Clientes recebem brindes como 
forma de agradecimento

TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 ESTADO - Durante o mês de 
novembro, foram entregues para os 
clientes da Central de Produção de 
Sêmen – CPS da Associação de Cria-
dores de Suínos do Rio Grande do Sul 
– ACSURS brindes em comemoração à 
parceria ao longo do ano de 2021.

 O gerente técnico e comercial 
da CPS, médico-veterinário Luciano 
Bianco do Amaral, classi� ca a ação como 
um gesto de agradecimento e de reco-
nhecimento. “É uma simples lembrança 
para aqueles que estiveram conosco ao 
longo do ano”, explica.

 Composto por bonés, cane-
tas e bloquinhos de bolso persona-
lizados com a marca da CPS, cerca 
de 150 kits foram distribuídos para 
os suinocultores que recebem sema-
nalmente em suas granjas doses de 
sêmen suíno.
 
 Outras ações 
 A partir deste mês, também ini-
ciaram as entregas dos calendários de 
mil dias feitos em parceria com a MSD 
Saúde Animal. A distribuição será reali-
zada para todos os clientes da CPS.

 Outro material que deverá che-
gar às granjas nos próximos dias é um 
painel com instruções de prevenção à 
Peste Suína Africana (PSA). A iniciativa é 
do Fundo de Desenvolvimento e Defesa 

Sanitária Animal (Fundesa), Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (SEAPDR) e Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA).

Produtores agradecerem às lembranças
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Minitub do 
Brasil 

realiza 
evento 
virtual 

sobre 
reprodução 

suína

 No início do mês de setembro, foi a vez do Brasil sediar o Encontro virtual de repro-
dução de suínos da Minitube. O evento seguiu os mesmos moldes dos outros eventos reali-
zados no segundo semestre deste ano ao redor do mundo, nos diferentes fusos-horários 
e línguas. Já foram realizados eventos para o público da América do Norte, Europa e para 
os países de língua espanhola. Desta vez, o público-alvo foram os clientes da Minitube no 
Brasil. 

 As palestras ministradas foram sobre algumas novidades que a Minitube vem tra-
balhando ao longo dos últimos anos, incluindo as mais novas envasadoras de sêmen suíno 
QT-Packer (para embalagens tipo bolsa) e 
TwinPacker 2.0 (para embalagens tipo � e-
xitubo), além do mais novo software de ge-
renciamento, Prism10.

 Para � nalizar o evento, houve uma 
palestra sobre a prevenção ao uso de anti-
microbianos na produção de sêmen suíno, 
que trouxe um pouco sobre a situação atu-
al no Brasil e quais alternativas estão dispo-
níveis para a redução de seu uso. Após cada 
palestra houve uma rodada de discussão e 
os participantes se mostraram bastante in-
teressados com diversas perguntas.

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

Minitube

Encontro virtual reuniu diversos clientes da Minitube no Brasil 


