
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE 
SUÍN0S DO RIO GRANDE DO SUL- ACSURS - BIÊNIO 2011/2013 

 

RELATÓRIO  DAS  ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS  EM  2011 
 

 

DATA A  T  I  V  I  D  A  D  E  S 

 
17.01 

 
Às 14 horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Fundo de 
Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo por local a sua sede, Praça Osvaldo Cruz, n.º 15, 9º andar, conjunto 914, 
Porto Alegre, onde foi apreciada a seguinte ordem do dia: 

1. Avaliar e deliberar sobre a prestação de contas do quarto trimestre e de 
encerramento do exercício fiscal de 2010; 

2. Avaliar a documentação que integram os relatórios destinados à 
Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio; 

3. Apreciar e deliberar sobre proposta de Resolução do Conselho 
Deliberativo; 

4. Outros assuntos de interesse do FUNDO. 
Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
19.01 

 
A convite do Jornal a Hora dos Vales, com sede em Lajeado, foi realizada 
reunião e na mesma foi criado Conselho Editorial visando à criação de um 
caderno mensal sobre o agronegócio. Pela ACSURS participaram do encontro 
o Méd. Vet. Gilberto Moacir da Silva, Superintendente do Registro Genealógico 
de Suínos do RS e Diretor Técnico da CIAS e Saulo Roberto de Vargas, 
Assessor de Comunicação. A ACSURS faz parte do Conselho criado. 
  

 
10.02 

 
Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador prestigiou o ato de lançamento  
da 11ª Expoagro AFUBRA 2011, realizada no Parque de Exposições Expoagro 
Afubra, em Rincão Del Rey, Rio Pardo, RS. 
 

 
15.02 

 
Na sede da ACSURS, em Estrela aconteceu encontro do Presidente Folador 
com Rafael Fontana da Lume Eventos. Na oportunidade foram definidos 
detalhes sobre comercialização de espaços junto ao Pavilhão de Suínos tendo 
em vista a EXPOINTER 2011. 
  

 
02.03 

 
13h30min – Presidente Folador da ACSURS participou do Painel “Leite, Aves, 
Suínos e Hortifrutigranjeiros – Alternativas de Diversificação: Cenários e 
Perspectivas para Agricultura Familiar”, enfocando o tema “Mercado Suinícola 
Gaúcho e Brasileiro”, que aconteceu no Auditório do Parque de Exposições 
Expoagro Afubra, em Rio Pardo, RS. 



 
04.03 

 
Secretário Adjunto da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS, Cláudio 
Fioresi, recebeu em audiência o Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, 
que na oportunidade solicitou a renovação do Convênio que concede poderes 
à ACSURS para administrar o  Pavilhão de Suínos na EXPOINTER. 
 

 
11.03 

 
ACSURS realizou Assembleia Geral Ordinária, em Estrela, RS. 
 
 
 

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O 

   

 

 
   O Presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul, ACSURS,  no cumprimento das disposições estatutárias, 
convoca todos os Sócios Efetivos para  Assembleia Geral Ordinária, a realizar-
se no dia 11 de março de 2011, no Estrela Palace Hotel, sito na Rua 20 de 
Maio, 375,  Estrela, RS,   com início previsto para as 8h30min, em primeira 
convocação, e às 9 horas, em segunda convocação, para apreciar a seguinte  
 
Ordem do Dia: 
 

1. Leitura e Aprovação da Ata da Última Assembleia. 
 

2. Apresentação do Relatório de Atividades. 
 

3. Prestação de Contas da Atual Diretoria. 
 

4. Eleições para Diretoria, Delegados e Conselho 
Fiscal, gestão 2011/2013. 

 
5. Outros Assuntos de Interesse da ACSURS. 

  
 
 

Estrela, 07 de janeiro de 2011. 
 
 

  Valdecir Luis Folador, 
Presidente da ACSURS 
 

 
 
 



  
DIRETORIA ELEITA DA ACSURS  E DELEGADO JUNTO A 

ABCS  -  GESTÃO 2011/2013 
 
 
 
DIRETORIA:         PRESIDENTE:   VALDECIR LUIS FOLADOR 
          1º VICE-PRESIDENTE: MAURO ANTONIO GOBBI 
          VICE-PRESIDENTE:            ILANIO PEDRO JOHNER                                                                      
          VICE-PRESIDENTE:            JANDIR JOÃO PILOTTO 
          VICE-PRESIDENTE:            RAFAEL ACADROLLI                                                                          
                    VICE-PRESIDENTE:  LAURINDO JOSÉ VIER 
 
                              Secretário Executivo            Eng. Agr. Fernando Gimenez 
                              Secretário Administrativo     Alfredo Ignacio Barth 
                              Superintendente do Regis- 
                              tro Genealógico de Suínos   
                              e Diretor Técnico da CIAS   Méd. Vet. Gilberto M da Silva 
                              Coord. Cons. Técnico          Méd. Vet. Flauri A Migliavacca 
 
 
DELEGADO TITULAR:          EDSON JOÃO ZANCANARO 
1º DELEGADO SUPLENTE:    VALDECIR LUIS FOLADOR                                                                           
2º DELEGADO SUPLENTE:                             CELSO DIEL 
 
 
 

CONSELHO FISCAL DA ACSURS - BIÊNIO 2011/2013 
 
 
 

CONSELHO FISCAL:           
  
 
 
EFETIVOS:                   ARI FRELING 
       CARLOS ALBERTO PAVAN 
       ARI FERANTI 
 
 
 
SUPLENTES:     JEAN MARCELO FONTANA 
                 EDSON RICARDO GROSS 
       ODOLIR JOSÉ ZANATTA 
 
 



 
13.03 

 
Presidente Folador da ACSURS prestigiou a Cerimônia de Entrega do Troféu 
Brasil -, EXPODIRETO COTRIJAL, realizada no Salão de Eventos Bier Site – 
Carazinho – RS.  
 

 
14.03 

 
EXPODIRETO COTRIJAL 2011 – FEIRA INTERNACIONAL 
A ACSURS prestigiou o evento com a participação em um estande promocional 
da entidade. 
 

 
14.03 

 
Numa promoção da APROMILHO, FECOAGRO/RS, realizou-se o 3º Fórum 
Nacional do Milho, tendo por local o Parque de Exposições da 
EXPODIRETO/COTRIJAL, em Não-Me-Toque, RS. O objetivo do evento, 
segundo os organizadores, foi de promover ampla e qualificada discussão 
sobre o tema, envolvendo especialistas na área e possibilitando a interação do 
público  para formulação de propostas oriundas do setor produtivo O evento 
contou com a participação do Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador e 
do Secretário Executivo, Fernando Gimenez 
  

 
15.03 

 
Governo do Estado do RS instalou o Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social do RS (CDES-RS) em solenidade realizada no Salão Negrinho do 
Pastoreio, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, presidida pelo Senhor 
Governador do Estado do RS, Tarso Genro. A ACSURS participa do Conselho 
através do Presidente Folador. 
 

 
28.03 

 
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) realizou Assembleia 
Geral Extraordinária, às 10h30min, tendo por local à SGAN 601, Lote K, 
Edifício CNA, onde foi apreciada a seguinte Ordem do Dia: 

1. Leitura da Ata da Última Assembleia; 
2. Apresentação das Ações da  ABCS em 2010; 
3. Apresentação dos Resultados do PND em 2010; 
4. Ampliação do PNDS para outros Estados em 2011; 
5. Discussão das Ações da ABCS para 2011; 
6. Ações do Novo Sistema de Registro Genealógico de Suínos;  
7. Definição das Normas Eleitorais do Pleito da  ABCS para 2011; 
8. Encaminhamentos do XIV Seminário Nacional de Desenvolvimento da 

Suinocultura (SNDS); 
9. Assuntos Gerais. 

O Presidente Folador participou das atividades em nome da ACSURS. 
 

 
08.04 

 
Poli-Nutri Nutrição Animal inaugurou sua nova unidade fabril, em Treze Tílias – 
SC. Presidente Folador da ACSURS prestigiou a solenidade. 



 
15.04 

 
FUNDESA realizou Assembleia Geral Ordinária, com início às 10h, tendo por 
local a sua sede, sita na Praça Osvaldo Cruz, n.º 15, 9º andar, conjunto 914, 
em Porto Alegre, onde foi apreciada a seguinte Ordem do Dia: 

1. Avaliar a prestação de contas do primeiro trimestre de 2011; 
2. Outros assuntos de interesse do FUNDO. 

Pela ACSURS participou dos trabalhos o Superintendente do Registro 
Genealógico de Suínos do RS, Méd. Vet. Gilberto Moacir da Silva. 
 

 
15.04 

 
Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou do Ato Solene de 
Posse da Direção da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), 
realizada no Auditório da ACCS, em Concórdia – SC. A entidade será presidida 
pelo Senhor Losivanio Luiz  Lorenzi, na gestão administrativa 2011/2013. 
 

 
16.04 

 
AGRINESS realizou evento especial em comemoração ao seu aniversário de 
criação, tendo por local o Parque Tecnológico de Santa Catarina, em 
Florianópolis – SC. Presidente Folador da ACSURS esteve presente. 
 

 
27.04 

 
Secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS, Luiz Fernando 
Mainardi, recebe em audiência o Presidente da ACSURS, Valdecir Luis 
Folador, Secretário Executivo, Fernando Gimenez e o Coordenador Estadual 
do PNDS/RS, Rodrigo Ramos Rizzo, onde foram examinados os assuntos: 

1. Reativação da Câmara Setorial de Suínos; 
2. Apoio da Secretaria ao PNDS/RS; 
3. Renovação Convênio Pavilhão de Suínos – EXPOINTER. 

Uma vez reativada a Câmara Setorial de Suínos, Folador sugeriu a seguinte 
pauta para o 1º encontro: 

1. Abastecimento de milho; 
2. Programa Pró-Produtividade Rural; 
3. Criação do Fundo de interesse da suinocultura gaúcha nos moldes do 

FUNDOVITIS. 
 

 
29.04 

 
ACSURS realizou reunião de Diretoria, em sua sede, em Estrela, RS, onde foi 
apreciada a seguinte Ordem do Dia: 

1. Mensagem Motivacional; 
2. Leitura da Ata da Última Reunião; 
3. Avaliação de Propostas de Novos Sócios; 
4. Plano de Trabalho do Projeto Nacional de Desenvolvimento da 

Suinocultura para o RS (PNDS/RS); 
5. Ações da Direção da ACSURS para o Biênio Administrativo 2001/2013; 
6. Outros Assuntos de Interesse da Classe. 

 



 
30.04 

 
Núcleo de Suinocultores de Barra do Rio Azul realizou na Comunidade Não 
Facilite o Almoço  Suíno no Rolete. O mesmo contou com a presença do 
Presidente Folador da ACSURS. 
 

 
03.05 

 
O Governo Municipal de São José do Herval promoveu o 1º Encontro Regional 
de Suinocultores e Produtores de Leite, que teve como local o Centro 
Administrativo Municipal. O Presidente Folador da ACSURS falou sobre as 
ações que estão sendo desenvolvidas pela entidade e apresentou dados sobre 
os cenários da suinocultura gaúcha e brasileira. 
 

 
04.05 

 
A Direção A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) realizou 
reunião de Planejamento Estratégico para o biênio 2011/2013. O evento 
aconteceu no Hotel Sonesta, em Brasília, DF. Pela ACSURS participou dos 
trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
05.05 

 
14h - No Palácio Piratini, em Porto Alegre, aconteceu reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES-RS). Pela ACSURS participou do 
evento o Presidente Folador. 
 

 
05.05 

 
19h – Associação Gaúcha de Avicultura e o Sindicato das Indústrias de 
Produtos Avícolas no Estado RS promoveram Cerimônia de Posse da Diretoria 
das Entidades para o triênio administrativo 2011/2014. A solenidade aconteceu 
no Salão de Convenções da FIERGS, em Porto Alegre. Presidente Folador da 
ACSURS prestigiou a solenidade. 
  

 
06.05 

 
Associação dos Suinocultores e o Escritório Municipal da EMATER/RS/ASCAR 
de Vila Maria promoveram Jantar de Lançamento do 37º Dia do Porco e 20º 
Encontro de Suinocultores a realizar-se em Vila Maria,  no dia 12 de agosto de 
2011. Prestigiaram o evento: Prefeito, Rudimar Pedro Matiasso; Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores, Vereador Maurício Brocco; Presidente da 
ACSURS, Valdecir Luis Folador; Presidente da Assuivima, criador Clarimundo 
Roy; Chefe do Escritório da EMATER/RS/ASCAR, Luís Otávio Rossi 
Rodrigues. O evento ainda foi prestigiado pela presença de deputados 
estaduais, Prefeito de Marau e Presidente da FAMURS, Vilmar Zanchin, além 
de diversas lideranças, associados e familiares da Assuivima. 
 

 
11.05 

 
Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário do RS, Nilton 
Pinho de Bem recebeu em audiência o Presidente da ACSURS, Valdecir Luis 
Folador e o Diretor Executivo da Entidade Fernando Gimenez. Na oportunidade 



foi examinada a possibilidade da realização de uma parceria entre o MDA e 
ACSURS na busca de recursos financeiros a serem aplicados em: 

1. Adequação ambiental e biossegurança da CIAS; 
2. Aquisição de reprodutores suínos doadores de sêmen; 
3. Equipamentos  para laboratório; 
4. Boxes para alojamento de machos 
5. Veículo. 
 

 
12.05 

 
10h - FUNDESA realizou Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede, Praça 
Osvaldo Cruz, 15, 9º andar, conjunto 914 – Porto Alegre – RS, onde foi 
apreciada a seguinte Ordem do Dia: 

1. Apreciação de solicitação referente à constituição de Câmaras Setoriais, 
com vinculação as cadeias que constituem o FUNDESA; 

2. Outros assuntos de interesse do Fundo. 
Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
12.05 

 
14h - Numa promoção do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
do RS, foi realizado o Seminário Construindo um Novo Modelo de Gestão de 
Estradas no RS, ocorrido no Auditório do BRDE, Rua Uruguai, 155, 14º andar, 
em Porto Alegre. Presidente Folador da ACSURS participou do evento.  
  

 
14.05 

 
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Pinhal – 
ACIASP e Governo Municipal promoveram o  IX Festa do Leitão no Rolete, 
jantar que ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes 29 de Abril de Pinhal. 
Presidente Folador da ACSURS prestigiou o encontro gastronômico. 
 

 
17.05 

 
Secretário de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo do Estado do 
RS, Ivar Pavan, recebeu em audiência o Presidente da ACSURS, Valdecir Luis 
Folador, acompanhado do Diretor Executivo,  Fernando Gimenez e do 
Assessor de Comunicação, Saulo Roberto de Vargas. Participou ainda da 
audiência o Diretor Executivo do PNDS/RS, Rodrigo Ramos Rizzo. Na 
audiência foram examinados dois temas: 

1. Viabilização do Protocolo de Cooperação Interinstitucional entre a 
EMATER/RS/ASCAR e a ACSURS, com o objetivo de atuação conjunta 
no desenvolvimento de ações na área ambiental, associativismo e 
segurança alimentar; 

2. Parceria com a Secretaria e EMATER/RS/ASCAR no desenvolvimento 
do Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura no RS 
(PNDS/RS). 
 

 
 



 
25.05 

 
10h – Presidente Folador da ACSURS participou de audiência pública 
promovida pela Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável da 
AL/RS, presidida pelo Deputado Adilson Troca. Na oportunidade ele descreveu 
a situação do setor hoje e as transformações pelas quais tem passado. 
Explicou que, no sistema de integração, a produção é feita por etapas: há 
produtores que são donos dos seus plantéis, outros que são apenas 
prestadores de serviços. Quase a totalidade da produção se dá em pequenas e 
médias propriedades, cada uma delas tem entre  400 a 500 suínos. A 
remuneração se dá por índice de eficiência, levando-se em consideração uma 
série de fatores, como conversão alimentar, ganho de peso e mortandade. 
Segundo Folador, é preciso regulamentar a atividade. Não há um critério 
técnico definido, um balizador estabelecendo quanto cada produtor vai receber 
levando em conta os índices de produção e produtividade. Cada empresa 
institui a sua política de remuneração em cima dos índices que ela preconiza 
como os mais viáveis dentro do sistema. Face a isso,  o produtor tornou-se 
refém do sistema. Por outro lado, aquele que não está em um sistema de 
integração não consegue vender a sua produção. Hoje,  há uma série de 
exigências impostas pelo mercado, porém o retorno ao produtor fica muito 
aquém do necessário, mal cobrindo os custos de produção. Folador lembrou 
que tramita na Câmara dos Deputados o PL 8.023/2010 que dispõe sobre a 
regulamentação do sistema de produção de integrados na área de suínos, 
aves, fumo e fruticultura. Solicitou atenção e apoio dos parlamentares para que 
o referido diploma venha auxiliar para que tenhamos uma boa  relação 
comercial entre o integrado e integrador. 
O Conselheiro Fiscal da ACSURS, Ari Freling, falou sobre cada um dos elos da 
cadeia da suinocultura e destacou a necessidade de se buscarem meios para 
que o produtor permaneça na sua propriedade.   
 

 
25.05 

 
14h -  Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Dep. Luiz 
Fernando Mainardi, promoveu reunião da Comissão Permanente de 
Exposições e Feiras, tendo por local o Auditório da Administração do Parque 
de Exposições Assis Brasil, Esteio, onde foi examinada a seguinte pauta: 

1. Apresentação, discussão e definição da programação técnica 
(julgamentos, leilões e provas) da EXPOINTER 2011; 

2. Definição dos preços de inscrição dos animais a galpão e rústicos; 
3. Definição das datas limites de inscrições;  
4. Nominata dos Jurados de Classificação; 
5. Assuntos Gerais. 

Pela ACSURS participou dos trabalhos o Méd. Vet. Gilberto Moacir da Silva, 
Superintendente do Registro Genealógico de Suínos do RS. 

 

 
25.05 

 
Secretário Adjunto da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS, Claudio 
Fioreze, recebeu em audiência o Presidente Folador da ACSURS, Diretor 



Executivo, Eng. Agr.  Fernando Gimenez, Superintendente do Registro 
Genealógico de Suínos do Brasil, Méd. Vet. Valmir Costa da Rosa. Na 
oportunidade foi examinada a seguinte agenda: 

1. GTA x Registro Genealógico de Suínos. 
 

 
27.05 

 
Associação Marauense de Criadores de Suínos (ASSUIMAR), 
EMATER/RS/ASCAR, Governo Municipal e Comunidade Nossa Senhora do 
Carmo promoveram o 33º Encontro de Suinocultores de Marau. 
Palestra: “Agricultura Familiar e Qualidade de Vida” – Eng. Agr. Luiz Ataídes 
Jacobsen. 
Presidente Folador da ACSURS participou do evento e em sua manifestação 
disse que a suinocultura do RS passa por um momento delicado, em especial 
para os suinocultores fora do sistema de integração, com dificuldades de preço, 
em função da forte oferta das outras carnes concorrentes no mercado interno. 
Isso faz com que tenhamos uma oferta de carne suína maior e em 
conseqüência a queda dos  preços. Folador,  ao concluir, disse acreditar que 
em 60 dias o mercado esteja  normalizado. 
   

 
30.05 

 
Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS) foi 
convidada a participar da Ouvidoria do Canal Rural, que terá encontro bimestral 
com jornalistas da emissora. A ACSURS aceitou o convite e já participou da 1ª 
reunião. A entidade estará representada  na Ouvidoria pelo Presidente Valdecir 
Luis Folador. 
 

 
08.06 

 
Secretário da Fazenda do Estado do RS, Odir Alberto Pinheiro Tonollier 
recebeu em audiência o Presidente Folador da ACSURS. No encontro foram 
examinados aspectos do Programa Pró-Produtividade Agrícola de interesse da 
suinocultura gaúcha. 
 

 
09.06 

 
10h - Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, 
recebeu em audiência a Direção da ABCS e representantes da cadeia  
produtiva de suínos do Brasil, entre eles o Presidente Folador da ACSURS, 
Lorenzi da ACCS, além da presença de deputados federais engajados no 
setor. Na oportunidade  foram apresentadas reivindicações  com o objetivo de 
minimizar as dificuldades que o setor suinícola está enfrentando nos últimos 
meses, como segue: 

1. Em caráter emergencial disponibilidade de P.E.P. (Prêmio de 
Escoamento do Produto) com prêmio de R$ 8,00 (oito reais) a saca, ou  
V.E.P. (Valor de Escoamento de Produto para aquisição de milho dos 
Estoques Públicos), para o setor de suínos; além de estoque 
permanente da CONAB nos estados com deficiência; Reabertura do 
Programa de Venda de Milho Balcão para pequenos e médios 



produtores de suínos a preços acessíveis; 
2. Aquisição por parte do Governo Federal dos excedentes de estoque da 

carne suína no mercado interno e que poderiam ser destinados aos 
programas oficiais na área da alimentação e, assim, provocar uma 
reação no preço pago ao suinocultor; 

3. Prorrogação de dívidas contraídas referente a empréstimos de 
Investimentos e Custeios na área da suinocultura; além da reativação da 
linha de crédito Retenção de Matrizes Suínas, com liberação imediata e 
extra-limite;  
 

 
09.06 

 
14h – Presidente da CONAB, Evangevaldo Moreira dos Santos,  recebeu em 
audiência a Direção da ABCS e representantes da cadeia  produtiva de suínos 
do Brasil, entre eles o Presidente Folador da ACSURS, Lorenzi da ACCS, além 
da presença de deputados federais engajados no setor. No encontro o 
Presidente da CONAB se comprometeu a ampliar a disponibilidade de milho 
para venda a balcão para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, 
liberando a compra de 54 t por produtor/mês por cerca de três meses. A 
medida deve atender parte da demanda de pequenos e médios suinocultores 
independentes. 
 

 
09.06 

 
16h – Senadora Ana Amélia Lemos recebeu em audiência a Direção da ABCS 
e representantes da cadeia  produtiva de suínos do Brasil, entre eles o 
Presidente Folador da ACSURS. Na oportunidade foi entregue a Senadora 
cópia da pauta de reivindicações deixadas com o Ministro da Agricultura e 
Presidente da CONAB. A Senadora prometeu empenhar-se junto aos órgãos 
governamentais para que os pleitos sejam atendidos. 
 

 
10.06 

 
11h – Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS) que se realizou na sede da Confederação de Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília – DF, onde foi examinada a seguinte 
Ordem do Dia: 

1. Leitura da Ata da última Reunião; 
2. Análise e Deliberação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço 

referente ao Exercício de 2010/2011; 
3. Informações do XIV SNDS; 
4. Eleição do Conselho de Administração da ABCS; 
5. Assuntos Gerais. 

Na oportunidade foi eleito o Conselho de Administração da ABCS, biênio 
2011/2013, assim composto: 

 Conselheiro Presidente – MARCELO LOPES – DF 

 Conselheiro Financeiro – JOSÉ ARNALDO CARDOSO PENNA – MG 

 Conselheiro Técnico – MARCELO PLÁCIDO CORREA – BA 

 Conselheiro de Relações de Mercado – VALDECIR LUIS FOLADOR – 



RS 

 Conselheiro Administrativo – IRINEU WESSLER – PR 
 
CONSELHO FISCAL – EFETIVOS 
 

 JOSÉ PUPPIN – ES 

 PAULO LUCION – MT 

 PAULO HÉLDER – CE 
 
CONSELHO FISCAL - SUPLENTES 
 

 

 CLÉO FERNANDO COLOMBO BARBIERO – RS 

 ARÃO MORAES – MS 

 JOÃO BOSCO - MG 
Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
15.06 

 
Presidente da EMATER-RS/ASCAR, Lino de David, recebeu em audiência o 
Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, acompanhado do Diretor 
Executivo,  Fernando Gimenez e do  Diretor Executivo do PNDS/RS, Rodrigo 
Ramos Rizzo. Na audiência foram examinados dois temas: 

1. Viabilização do Protocolo de Cooperação Interinstitucional entre a 
EMATER-RS/ASCAR e a ACSURS, com o objetivo de atuação conjunta 
no desenvolvimento de ações na área ambiental, associativismo e 
segurança alimentar; 

2. Parceria com a Secretaria e EMATER-RS/ASCAR no desenvolvimento 
do Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura no RS 
(PNDS/RS). 

 

 
17.06 

 
Presidente Folador da ACSURS prestigiou,  durante a SUINOFEST 2011, a 
palestra proferida pelo Senhor Roberto Rodrigues, Ex-Ministro da Agricultura e 
atual Coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), oportunidade em que falou sobre “O Papel do Cooperativismo Social e 
Econômico na Sociedade”. 
 

 
18.06 

 
Governador do Estado do RS, Tarso Genro, esteve presente na SUINOFEST 
2011. Durante o evento aconteceu reunião com lideranças regionais e da 
cadeia suinícola. Presidente Folador da ACSURS entregou ao Governador 
solicitação e justificativa para que o Governo venha prorrogar o Decreto de 
Isenção do ICMS incidente sobre as saídas internas de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados e congelados, resultantes do abate de 
suínos produzidos no Estado do RS e as saídas interestaduais de suínos vivos. 
 



 
21.06 

 
Secretária do Meio Ambiente do Estado do RS, Jussara Cony e o Presidente 
da FEPAM, Carlos Fernando Niedersberg receberam em audiência o 
Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador e o Assessor Técnico da 
ACSURS para a Área Ambiental, Biólogo Nelson Grzybowski. Na audiência 
foram avaliadas as pendências no Licenciamento Ambiental Integrado da 
Suinocultura Gaúcha. 
 

 
29.06 

 
A convite da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, o Presidente Folador da 
ACSURS participou como expositor da Audiência Pública que enfocou o tema: 
“Crise enfrentada pelos suinocultores no Brasil e o embargo  Russo”. 
 

 
06.07 

 
Secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS, Deputado Luiz 
Fernando Mainardi recebeu em audiência o Presidente Folador da ACSURS e 
o Diretor Executivo da entidade, Fernando Gimenez. No encontro foi feita 
exposição ao Secretário sobre o tema: “Sistema de criação de suínos no RS: 
integrado e não integrado”. 
 

 
11.07 

 
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) promoveu reunião da 
sua direção, na sede da CNA, em Brasília – DF,  onde foram discutidos os 
principais pontos que afetam os produtores integrados de suínos no País. 
Presidente Folador da ACSURS que é também Conselheiro de Relações de 
Mercado da ABCS participou dos trabalhos. 
 

 
12.07 

 
Na sede da ACSURS, em Estrela, realizou reunião entre o Presidente Folador 
da ACSURS e a Lume Eventos onde foram examinados assuntos relacionados 
à EXPOINTER 2011. 
 

 
13.07 

 
16h – Ocorreu a abertura oficial da AGROIND Familiar – Feira Nacional de 
Máquinas, Equipamentos, Produtos e Serviços para a agroindústria Familiar. O 
evento foi uma promoção e realização: 

1. Associação Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL); 
2. Governo Municipal de Lajeado; 
3. FAMURS; 
4. EMATER/RS ASCAR; 
5. FETAG/RS; 
6. CIC Vale do Taquari. 

Local do evento: Parque do Imigrante – Lajeado – RS. 
Presidente Folador da ACSURS prestigiou a solenidade de abertura que 
contou com a presença da Prefeita de Lajeado, Carmen Regina Pereira  



 
Cardoso, do Senhor Governador do Estado do RS, Tarso Genro. 
 

 
21.07 

 
Comissão da FETAG/RS e  ACSURS recebeu criadores integrados da DOUX,  
na sede da FETAG/RS, em Porto Alegre. Na oportunidade foram construídas  
estratégias para pressionar a Direção da DOUX no sentido de definir novo 
calendário de pagamento dos atrasados. Pela ACSURS esteve presente o 
Presidente Folador e o Vice-Presidente, Jandir João Pilotto. 
 

 
26.07 

 
Suinocultores dos três Estados do Sul tiveram encontro em Chapecó-SC. Na 
oportunidade foi feita uma análise da situação da suinocultura, bem como uma 
avaliação  das medidas definidas na última reunião  realizada em junho do 
corrente ano. Temas examinados na reunião: 

1. Criação de Bolsa Integralizada entre RS, SC e PR tendo em vista o 
grande número de suínos exportados destes estados; 

2.  Código Florestal Brasileiro; 
3. Políticas de abastecimento de milho por parte da CONAB; 
4. Renegociação das Dívidas. 

Pela ACSURS estiveram presentes: 1º Vice-Presidente, Mauro Antonio Gobbi; 
Vice-Presidente, Rafael Acadrolli; Delegado Titular da ACSURS junto a ABCS, 
Edson João Zancanaro;  Coordenador do Conselho Técnico da ACSURS, Méd. 
Vet. Flauri Ademir Migliavacca; e os criadores Belmir Daros e Ivo Feranti. 
 

 
27.07 

 
Governo do Estado do RS promoveu Almoço de Lançamento Oficial da 
EXPOINTER 2011, tendo por local o Armazém B do Cais do Porto, em Porto 
Alegre. O evento contou com a presença do Governador do Estado do RS, 
Tarso Genro dentre outras autoridades. A ACSURS esteve presente através do 
Presidente Folador.  
 

 
27.07 

 
Comitiva integrada pelo Presidente Folador da ACSURS, Prefeito de Vila 
Maria, Rudimar Pedro Matiasso e do Gerente Municipal da EMATER-RS 
ASCAR, Eng. Agr. Luís Otávio Rossi Rodrigues, estiveram na Capital do 
Estado, promovendo o 37º DIA DO PORCO. Visitaram autoridades e a 
imprensa escrita, falada e televisionada. 
 

 
28.07 

 
FETAG/RS e ACSURS realizaram  reunião com suinocultores integrados da 
Doux Frangosul, na sede da FETAG/RS, em Porto Alegre. O assunto tratado 
foi sobre atraso no pagamento dos lotes entregues e ações para a 
regularização das pendências existentes. 
 
  



 
30.07 

 
Rondinha realizou o 6º Concurso Municipal de Vinhos Coloniais Artesanais e 5º 
Jantar do Porco no Rolete, ocorrido na Linha Lageado Seco Caravágio. O 
evento  foi promovido pelo  Governo Municipal de Rondinha, EMATER-RS 
ASCAR e Comunidade e Clube de Mães de Linha Lageado Seco Caravágio. 
Presidente Folador da ACSURS esteve presente bem como o 1º Vice-
Presidente da Entidade, Mauro Antonio Gobbi. 
   

 
02.08 

 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS promoveu reunião do 
Conselho de Administração do Fundo Estadual de Sanidade Animal (FESA), 
tendo por local a Sala 51 da SEAPA, POA. No encontro foi examinada a         
seguinte pauta: 

1. Nomeação da Secretaria Executiva do Conselho de Administração e 
Conselhos Operacionais; 

2. Processos para Indenização; 
3. Novas Diretrizes de Trabalho; 
4. Assuntos Gerais. 

Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
03 a 
05.08 

 
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e a Associação Baiana 
de Suinocultores promoveram o XIV Seminário Nacional de Desenvolvi mento 
da Suinocultura, realizado no Hotel Pestana, em Salvador Bahia. 
Programação: 

1. 1º Painel – Agronegócio e Produção de Suínos 
2. 2º Painel – Desafios da Suinocultura para a próxima Década 
3. 3º Painel – Mercado e Marketing para a Carne Suína do Brasil 
4. 4º Painel – Um Brasil de Oportunidades. 

Pela ACSURS participou do Seminário o Presidente Folador. 
 

 
12.08 

 
37ª  EDIÇÃO DO DIA DO PORCO E 20º ENCONTRO DE SUINOCULTORES                                                                                             

VILA MARIA – RS 
 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
ABERTURA OFICIAL: 
 

                                               RUDIMAR PEDRO MATIASSO, 

    PREFEITO MUNICIPAL DE  VILA MARIA 

 

VALDECIR LUIS FOLADOR,                                    

PRESIDENTE DA ACSURS 

 

    FRANCISCO NATAL SIGNOR, 



 SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA 

NO RS 

 

    IVAR PAVAN, 

 SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 

PESCA  E COOPERATIVISMO DO RS 

 

    LUIZ  FERNANDO MAINARDI 

     SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA  E  

                                                AGRONEGÓCIO DO RS 
 
 

PALESTRAS: 
 
1º Tema: “AGRONEGÓCIO E PRODUÇÃO DE SUÍNOS – DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS AOS PRODUTORES BRASILEIROS” foi desenvolvida pelo 
Méd. Vet. FABIANO COSER:                                   
Formado pela Universidade Federal de Viçosa;                
Mestre em Agronegócios pela Universidade de Brasília;          
Trabalhou 6 anos como consultor na área de genética e nutrição de suínos; 
Atualmente é o Diretor Executivo da Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS). 
 
 
2º Tema: “INTERAÇÃO HOMEM X ANIMAL NO COMPLEXO PRODUTIVO 
RURAL” A palestra proferida pelo Méd. Vet. FLAURI ADEMIR MIGLIAVACCA: 
Médico Veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); 
Pós Graduado em Clínica e Reprodução de Suínos pela Universidade de São 
Paulo (USP); 
Servidor da Secretaria da Agricultura do RS até 1999; 
Autor e co-autor de publicações científicas em suinocultura; 
Professor na Faculdade de Medicina Veterinária e Agronomia da Universidade 
de Passo Fundo (UPF); 
Coordenador do Conselho Técnico da ACSURS; 
Diretor Técnico da MIG PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA. 

 
 

13h                              ALMOÇO À BASE DE CARNE SUÍNA 
                   
                                    LOCAL:  Salão Paroquial 
 

 

 
17.08 

 
Direção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 
promoveu reunião, em sua sede, em POA,  onde foi desenvolvido o tema 
“Elaboração da Política Industrial, Estadual, para o setor das Agroindústrias da: 
carne bovina, suína, leite e derivados, soja, milho e vitinicultura. Em nome da 



ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
23.08 

 
Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) realizou a 30ª Convenção 
Gaúcha de Supermercados e EXPOAGAS, Tendo por local o Centro de 
Eventos da FIERGS, em Porto Alegre – RS. Presidente Folador da ACSURS 
esteve presente ao evento. 
 

 
25.08 

 
Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), realizou Reunião do 
Conselho de Administração, tendo por local a sala de reuniões da CNA, em 
Brasília – DF. Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador que 
é também o Conselheiro de Relações de Mercado da ABCS. 
 

 
27.08 

 
Núcleo de Criadores de Suínos de Aratiba promoveu o 25º Encontro Municipal 
de Suinocultores, tendo por local o Centro Comunitário de Linha Sarandi, 
Aratiba, RS, onde foi desenvolvida a seguinte programação: 

1. Valdir Zonin, Diretor Administrativo da EMATER/RS, falou sobre as 
Ações de Incentivo que a instituição está dando à suinocultura, em 
especial os relacionados ao licenciamento ambiental, manejo de dejetos, 
captação e qualidade da água, incentivo ao consumo da carne suína, 
organização de eventos municipais em conjunto com os núcleos de 
suinocultores e fomento e orientação nas agroindústrias e suas 
respectivas cadeias; 

2. Valdecir Luis Folador, Presidente da ACSURS atribuiu as dificuldades 
econômicas enfrentadas pelo setor, principalmente, ao embargo Russo 
a compra da carne suína, atrelados aos altos preços do milho e da soja. 
Com relação ao mercado Folador observou que a Rússia reduziu de 30 
a 40% as importações de carne suína. Folador observou que a intenção 
é trabalhar de forma integrada produtor e agroindústria, buscando 
sempre um bom resultado ao produtor; 

3. Luiz Ângelo Poletto, Prefeito de Aratiba, salientou que a administração 
municipal procura manter a atividade, lembrou que Aratiba é o maior 
produtor de suínos do Alto Uruguai, ocupando a 5ª posição no ranking 
do Estado. 

4. Prestação de Contas e Eleição da Nova Diretoria do Núcleo. Foram 
eleitos: Presidente: Darci Jorge Klein; Vice-Presidente: Giovano 
Prezotto; 1º Secretário: Marcial Smaniotto; 2º Secretário: Amauri Paulo 
Visentini; 1º Tesoureiro: Sérgio Daniel; 2º Tesoureiro: Amauri Lisi. 
Conselho Fiscal: Membros Titulares: Nicetio Dill, Clayton Bevilaquá e 
Roque Simon; Suplentes: Amarildo Matte, Valdecir Kanigoski e Valdecir 
Carniel. 
 

 
30.08 

 
ABCS, ACSURS, PNDS e SEBRAE/RS realizaram reunião com o fim de 



programar as próximas ações do Projeto Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura no RS (PNDS/RS). O encontro aconteceu  no Centro de Convívio 
da ACSURS na EXPOINTER 2011. Pela ACSURS participou das atividades o 
Presidente Folador. 
  

 
05 e 
06.09 

 
Sob a coordenação da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do 
RS, foi realizado encontro no Estrela Palace Hotel, Estrela, RS, onde foi 
examinada a seguinte agenda: 

1. Reinstalação da Câmara Setorial da Suinocultura; 
2. Início das Atividades e Apresentação da Pauta de Trabalho do 

Alinhamento Estratégico da Cadeia Produtiva de Suínos; 
3. Tecnologia de Produção; 
4. Sanidade; 
5. Mercado e Tributação. 

Pela ACSURS participaram dos trabalhos o Presidente Folador e o 
Superintendente do Registro Genealógico de Suíno no RS, Méd. Vet. Gilberto 
Moacir da Silva.  
 

 
09.09 

 
Por iniciativa da Associação dos Criadores de Suínos do Grande Cerro Largo e 
da Associação dos Suinocultores de Cândido Godói, aconteceu encontro de 
Suinocultores Integrados da Região. O evento foi realizado no Restaurante do 
Posto do Marrecão, em Cândido Godói – RS. Presidente Folador da ACSURS 
esteve presente e fez exposição sobre assuntos de interesse da classe 
suinícola reunida. 
 

 
13.09 

 
Reunião do Pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio 
Grande do Sul – CDES, realizada no Salão Negrinho do Pastoreio – Palácio 
Piratini – Porto Alegre. Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente 
Folador. 
 

 
14 e 
15.09 

 
Editora Animal World promoveu o Fórum de Líderes em Suinocultura, 
Avicultura, tendo por local o Hotel Mabu Thermas e Resort – Foz do Iguaçu – 
PR. O evento trouxe ao Brasil vários conceitos inovadores e inéditos no País. O 
primeiro deles foi a série de palestras com foco em gestão, o que o diferenciou 
dos muitos eventos do setor direcionados apenas para técnicas de produção. 
Além da informação qualificada e diferenciada, o público presente também foi 
especial, pois concentrou apenas líderes dos segmentos de suínos e aves dos 
quatro cantos do Brasil e até do exterior. Era esse o objetivo: trazer informação 
sobre gestão, marketing e mercado para as pessoas em posição de decisão. 
Pela ACSURS participou do evento o Presidente Valdecir Luis Folador. 
 
 



 
21.09 

 
Associação dos Suinocultores de Palmitinho decidiu filiar-se à ACSURS. Em 
decisão recente da Assembleia dos associados da entidade foi aprovada a sua  
filiação junto a entidade de classe do Estado. A atual diretoria da Associação 
dos Suinocultores de Palmitinho está assim constituída: 
Presidente: Aloise Norbach 
Vice-Presidente: Valdecir Augustin 
1º Secretário: Elocir Luiz Pagno 
2º Secretário: Elisandro da Silva 
1º Tesoureiro: Deonir Sarmento 
2º Tesoureiro: Jorge da Costa 
Conselho Fiscal – Titulares: Valdir Duarte de Borba, Gilmar de Souza, Vilson 
Negrini; 
Conselho Fiscal Suplentes: Nelson Bordin, Valdério dos Santos, Edegar Luza. 
A entidade foi fundada em 20 de abril de 2007. 
  

 
27.09 

 
Governo do Estado do RS promoveu encontro com a Cadeia Produtiva da 
Suinocultura Gaúcha, tendo por local o Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em 
Porto Alegre. Na oportunidade foi apresentada pelo Secretário da Agricultura, 
Pecuária e Agronegócio, Luiz Fernando Mainardi,  o Alinhamento Estratégico 
da Cadeia Produtiva de Suínos, com base no resultado do Seminário de 
Alinhamento Estratégico da Cadeia Produtiva realizada nos dias 5 e 6 de 
setembro de 2011, no Estrela Palace Hotel, em Estrela, onde foram aprovados 
três temas de relevância para a Cadeia Produtiva da Suinocultura: 

1. Tecnologia de Produção – Metas: Ser referência mundial na produção 
de carne suína com qualidade, sanidade, bem estar animal e 
sustentabilidade. Para atingir este propósito foram priorizados os 
projetos:                                                                                                   
a) que incentivem a produção e o aumento da oferta de milho;  
b) de reestruturação do arranjo funcional do programa Pró-
Produtividade Agrícola; 
c) de incentivo ao aproveitamento dos resíduos da cadeia produtiva da 
suinocultura; 
d) de incentivo a modernização e ampliação da capacidade de 
produção e industrialização. 

2. Sanidade – Metas: A necessidade da suinocultura gaúcha atingir 
patamares de garantia para os mercados internacionais mais exigentes. 
Foram priorizados dois projetos: 
a) Modernização das barreiras e a certificação sanitária; 
b) Fortalecimento do sistema de defesa sanitária animal oficial. 

3. Mercado e Tributação – Metas: Ficou definido que a suinocultura gaúcha 
esteja presente em todos os mercados mais exigentes, com produtos 
de alto valor agregado e que garantam a sustentabilidade da cadeia 
produtiva, com perspectiva de crescimento do consumo brasileira de 
carne suína para 20  kg/hab até 2020. Neste tema foram priorizados os 
projetos: 



a) Isonomia Fiscal e incentivo a produtividade; 
b) Manutenção e ampliação dos mercados; 
c) Melhoria da logística na comercialização da produção da carne 

suína; 
d) Elaboração de uma política de renda para o setor da suinocultura. 

Sob a liderança do Presidente Folador da ACSURS participaram do evento 33 
pessoas ligadas a produção de suínos no RS. 
  

 
28.09 

 

 
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e representantes dos 
segmentos da suinocultura e avicultura reuniram-se na sede da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília, onde examinaram a 
regulamentação de contratos de integração entre produtores e indústrias. O 
objetivo do encontro foi discutir propostas apresentadas pelo Projeto de Lei 
8023/2010, da Câmara dos Deputados e o 330/2011 do Senado Federal, que 
aborda os contratos das integrações agroindustriais. Atualmente,  65% dos 
suinocultores e praticamente 90% dos avicultores adotam este modelo. No 
entanto, não há ordenamento  jurídico necessário para a formalização destas 
parcerias. Segundo o Presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da 
CNA, Renato Simplício, os dois segmentos querem contribuir com sugestões 
que serão encaminhadas aos parlamentares autores das propostas e relatores 
sobre o tema. Hoje,  há dois projetos voltados para a regulamentação destes 
contratos tramitando no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 8.023/2010, da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
(CAPADR), aguarda  análise do Plenário da Casa. Já o Projeto de Lei 
330/2011, da Senadora Ana Amélia, está na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado, em que o relator será o Senador Acir Gurgacz. Para 
Marcelo Lopes, Presidente da   ABCS, a falta de um instrumento legal, com 
normas que batizem a relação entre produtores e agroindústrias, tem 
preocupado os suinocultores, que defendem a criação de uma lei para dar 
segurança jurídica na hora de firmar contratos. Também estiveram presentes o 
coordenador do gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos, Marco Aurélio 
Ferreira e o assessor do Senador Acir Gurgacz, José de Albuquerque 
Cavalcante. Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
06.10 

 
Tendo por local o Pavilhão da Schweinfest, em um evento organizado pelo 
Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Nova Candelária, juntamente com 
a Secretaria Municipal de Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Nova Candelária criou a Associação dos Suinocultores. Na abertura do 
encontro o Vice-Presidente do STR, Arcênio Paulo Grub, destacou a 
importância da organização dos suinocultores para defenderem seus 
interesses como produtores. O Chefe do Escritório Municipal da Emater/RS-
Ascar, Elir Paulo Pasquetti, fez um breve relato sobre a evolução da 
suinocultura de Nova Candelária e Região, destacando a participação da 
Emater neste processo. O Prefeito Municipal Renato Antônio Müller falou sobre 



a importância econômica da suinocultura para o município e sobre as ações 
que a Administração Municipal vem desenvolvendo junto ao setor. O 
Presidente Valdecir Luis Folador da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul (ACSURS) fez palestra sobre “Os Cenários da Suinocultura e as 
Ações da ACSURS”. Em sua manifestação também reforçou a necessidade da 
organização dos suinocultores através das associações e do diálogo com as 
empresas integradoras, visando atender as demandas dos produtores de 
suínos. O Secretário Municipal da Agricultura, Jorge Luiz Steiger, os 
vereadores Waldemar Aloísio Eisermann e Carlos Alberto Dick, destacaram a 
importância da organização dos suinocultores. Já o representante da empresa 
integradora Alibem, Méd. Vet. Fabrício Ruschel afirmou que a Integradora vai 
apoiar a decisão dos suinocultores. A Assembleia dos suinocultores presentes 
aprovou por unanimidade a criação da entidade bem como aprovou  o Estatuto 
Social da Associação dos Suinocultores de Nova Candelária. No encontro foi 
eleita a primeira diretoria da Entidade assim constituída: 
Presidente: Jorge Luiz Steiger 
Vice-Presidente: Jorge Antonio Scherer 
1º Secretário: Waldemar Aloísio Eisermann 
2º Secretário: Roque Thewes 
1º Tesoureiro: Hélio Baumbach 
2º Tesoureiro: Valdomiro Baumbach 
Conselho Fiscal – Titulares: Roque Haas, Fábio André Hauert e Gilmar Eckert; 
Conselho Fiscal – Suplentes: Leandro Haas e Altair Matick; 
Coordenador Técnico: Jandir André Erthal. 
Data de Fundação: 06 de outubro de 2011. 
 

 
10.10 

 
Secretário de Política, Caio Rocha e o Secretário Executivo do MAPA, José 
Carlos Vaz, receberam em audiência, em Brasília,  o Presidente Folador da 
ACSURS, quando foi discutida a política de abastecimento de milho 
desenvolvida pela  CONAB. 
 

 
13.10 

 
Câmara Setorial da Suinocultura definiu na reunião de hoje,  os projetos que 
deverão receber atenção imediata do Governo do Estado: 

1. Reestruturação e ampliação do Programa Pró-Produtividade 
Agrícola; 

2. Questões relacionadas às Barreiras e Certificação sanitária do setor. 
Pela ACSURS participou dos trabalhos o Diretor Executivo, Fernando 
Gimenez. 
 

 
17.10 

 
FUNDESA realizou Assembleia Geral Ordinária em sua sede em Porto Alegre. 
Pela ACSURS participou dos trabalhos o Superintendente do Registro 
Genealógico de Suínos do RS, Méd. Vet. Gilberto Moacir da Silva. 
 



 
19.10 

 

O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul       
(Acsurs), Valdecir Luis Folador, o 1º vice-presidente, Mauro Antonio Gobbi, e o 
Diretor Executivo da entidade, Fernando Gimenez, estiveram em audiência  
com o Secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Odir Alberto 
Pinheiro Tonollier, em Porto Alegre. Na ocasião, foi solicitada ao secretário a 
prorrogação do decreto nº 48.319, o qual isenta a cobrança de ICMS nas 
saídas internas de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados e 
congelados, resultantes do abate de suínos produzidos neste estado e nas 
saídas interestaduais de suínos vivos. A vigência do decreto se estende até o 
próximo dia 31 de outubro e a Acsurs, atendendo a uma solicitação dos 
suinocultores gaúchos solicitou sua prorrogação, haja vista a grande oferta de 
suínos no mercado do Rio Grande do Sul e também pelo fato de que as 
agroindústrias gaúchas não estão conseguindo absorver essa produção. Para 
Folador, a manutenção do benefício é de grande importância para os 
produtores, pois muitos deles vendem sua produção para agroindústrias de 
outros estados e precisam do benefício fiscal para ter uma equiparação com os 
preços praticados nos mesmos. O recente embargo russo aos frigoríficos 
brasileiros, nos quais estão incluídos vários do Rio Grande do Sul, também é 
apontado pelos produtores como causa da baixa no preço da carne suína.  
Alia-se a isso, um alto custo de produção e, por isso, faz-se necessária a 
prorrogação do benefício. Felizmente, o Governo do Estado tem sido sensível à 
situação do suinocultor gaúcho e há perspectivas positivas de que o decreto 
seja prorrogado, repetindo o que ocorreu durante a última Expointer. 
 

 
19.10 

 
FUNDESA realizou reunião conjunta do Conselho Técnico e Operacional da 
Suinocultura e Avicultura, na sede da ASGAV, Av. Mauá, 2011, Porto Alegre,   
onde foi apreciado projeto técnico encaminhado pela SEAPA referente 
reestruturação das Câmaras Setoriais e Temáticas. Pela ACSURS participou 
dos trabalhos o Superintendente do Registro Genealógico de Suínos do RS, 
Méd. Vet. Gilberto Moacir da Silva. 
 

 
24.10 

 
Secretário Adjunto da SEMA/RS, Helio Henrique Corbellini recebeu em 
audiência o Diretor Executivo da ACSURS, Fernando Gimenez. No encontro 
foram examinadas as demandas de processos de desativação e remoção de 
granjas de suínos em APPS. 
 

 
25.10 

 
14h30min - Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS – SEAPA,  
realizou a terceira reunião ordinária da Câmara Setorial da Suinocultura, tendo 
por local a sede da SEAPA, em POA/RS. Na oportunidade foi examinada a 
seguinte pauta: 

1. Aprovação da Ata da segunda reunião; 
2. Programa Pró-Produtividade Agrícola ( PPPA); 



3. Barreiras Sanitárias; 
4. Missões para a China e África do Sul; 
5. ICMS Incidente na Cadeia de Suínos; 
6. Assuntos Gerais. 

Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
25.10  

 
16h30min – Reunião da Federação Brasileira das Associações de Criadores de 
Animais de Raça – FEBRAC, realizada na Rua Vasco da Gama, 1351, em 
POA/RS, onde foi apreciada a seguinte Ordem do Dia: 

1. Leitura da Ata da Reunião Anterior; 
2. Informações sobre o Processo Judicial; 
3. Alteração do endereço da sede da FEBRAC; 
4. Posse da Nova Diretoria; 
5. Contratos de Uso das áreas ocupadas pelas Associações no Parque 

Estadual de Exposições Assis Brasil; 
6. Confecção da lista de sugestões para melhorias e reparos a serem 

feitos no Parque de Exposições; 
7. Outros assuntos. 

Pela ACSURS participou do encontro o Presidente Folador. 
 

 
26.10 

 
Numa promoção conjunta da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos – 
ABCS e  Associação Catarinense de Criadores de Suínos – ACCS,  foi 
realizado o Fórum de Suinocultores Integrados de SC, tendo por local a sede 
da entidade, em Concórdia, SC. Pela ACSURS participou do evento o 
Presidente Folador. 
 

 
27.10 

 

 
13h30min - Aconteceu reunião com a Diretoria da Cooperativa Languiru Ltda. 
estando presente o Presidente Dirceu Bayer e colegas de direção, ocasião em 
que foi feita apresentação do Projeto Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura (PNDS) por parte do Presidente da ABCS, Marcelo Lopes, Diretor 
Executivo da entidade, Fabiano Coser e o Presidente da ACSURS, Valdecir 
Luis Folador. 
 

 
27.10 

 
17h – Presidente da ABCS, Marcelo Lopes e Presidente da ACSURS, Valdecir 
Luis Folador são recebidos em audiência pelo Deputado Estadual Edson Brum, 
em seu Gabinete junto a  Assembleia Legislativa do Estado do RS. No 
encontro  foram discutidas estratégias de apoio às políticas estaduais e 
nacionais para a suinocultura. 
 

 
27.10 

 
21h - Presidente da ABCS, Marcelo Lopes e Presidente da ACSURS, Valdecir 
Luis Folador tiveram encontro com o Deputado Federal Jerônimo Goergen, 



onde foram alinhavados os apoios necessários aos projetos da suinocultura em 
tramitação no Congresso Nacional. 
 

 
28.10 

 
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e a Associação de 
Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS) realizaram o Encontro 
do Suinocultor Integrado do RS, tendo por local o Biersite Eventos, Av. Flores 
da Cunha, 777 – Carazinho, RS. O principal objetivo do encontro foi 
proporcionar aos suinocultores presentes um amplo debate sobre a atividade 
tanto regional, como nacionalmente. Para isso, foi realizado um levantamento 
dos problemas e desafios encontrados na suinocultura integrada e também 
apresentados os Projetos de Lei acompanhados de perto pela ABCS que 
tratam diretamente dos contratos de integração vertical, como o PL 8.023/2010, 
da Câmara dos Deputados, e o PL 330/2011, do Senado Federal, que 
estabelecem condições obrigações e responsabilidades nas relações 
contratuais entre produtores integrados e agroindústrias integradoras, 
considerados fundamentais para os suinocultores que produzem sob o regime 
desses contratos. 
 
Para o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), 
Marcelo Lopes, esse encontros são importantes para que os pontos polêmicos 
desses projetos que regulamentam o agronegócio integrado possam ser 
avaliados. “Estamos fazendo esses fóruns regionais para que a ABCS tenha 
legitimidade nesse processo, já que existem pontos polêmicos e nós estamos 
avaliando isso junto aos produtores. Nosso objetivo é, com a chancela dos 
nossos suinocultores, levar essa discussão à Brasília e, aí sim, negociar com 
as agroindústrias um sistema melhor de integração para toda a produção”, 
comentou o presidente. 
 
O professor do curso de pós-graduação em agronegócio da UnB e mediador do 
Fórum, Josemar Xavier de Medeiros, acredita que as leis buscam criar um 
marco institucional para facilitar e melhorar a relação entre produtor integrado e 
agroindústria. “No surgimento de eventuais conflitos ou dificuldades a própria 
legislação terá condições de orientar o produtor de como tomar as suas 
decisões”, explicou Medeiros. 
 
Já para o presidente da Acsurs, Valdecir Folador, os debates devem acontecer 
no âmbito das associações, para que o discurso e as tomadas de decisões 
sejam feitas em comum acordo com os produtores. “A participação da grande 
maioria das lideranças regionais reforçam que o produtor está disposto a entrar 
nesse debate, que deseja estar mais informado e preparado para conseguir 
crescer da porteira para fora”, ressaltou. Folador ainda comentou sobre a 
importância de levar esse debate para outros órgãos que têm ligação direta 
com o setor. “A cadeia suinícola faz parte da balança comercial brasileira e por 
isso, o debate sobre nossas necessidades precisa avançar. Já estamos em 
contato com a Câmara Setorial de Aves e Suínos do estado para apresentar 
nossas reivindicações”, encerrou. 



 
No encontro várias autoridades estiveram presentes. Entre elas, o deputado 
federal Jerônimo Goergen, o Coordenador do Gabinete da Senadora Ana 
Amélia Lemos, Marco Aurélio Ferreira, a deputada estadual Zilá Breitenbach, 
além de vários secretários de agricultura de municípios gaúchos nos quais a 
suinocultura tem grande importância socioeconômica, bem como 
representantes da Emater/RS-Ascar e de Sindicatos de Trabalhadores Rurais. 
 
O projeto de lei da Comissão de Agricultura aguarda análise no plenário da 
Câmara, já o projeto de lei do Senado está na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 
 

 
1º.11 

 
Na sede da ACSURS, em Estrela, aconteceu encontro com o Gerente 
Corporativo de Sustentabilidade Agropecuária da Brasil Foods (BRF), José 
Ribas e a Direção da ACSURS.  No encontro foi feita  exposição e avaliação 
das políticas implantadas pela Empresa e o reflexo das mesmas junto as 
Unidades Produtoras de Leitões (UPLs). 
 

 
08.11 

 
Jerônimo buscará agilizar tramitação de projetos que regulamentam contratos 
de integração entre produtores e indústrias de suínos 
Aprovação dos PLS 8023/2011 e 330/2011 foram tratadas durante encontro da 
ACSURS e ABCS em Carazinho. 
 
O deputado federal Jerônimo Goergen (PP) participou, na última sexta-feira (28 
de outubro) de encontro de Suinocultores Integrados de Suínos do RS 
organizado pela Associação de Criadores de Suínos do RS (ACSURS) e 
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS). A reunião realizada em 
Carazinho foi momento de mobilização para aprofundar medidas que garantam 
os pleitos mais imediatos ao setor, como participação na formação do preço 
dos suínos, equilíbrio de mercado e garantias de preços mínimos aos 
produtores. 
 
Outro ponto levantado na reunião dos suinocultores, foi a necessidade de 
agilização do trâmite de dois projetos de lei no Congresso que tratam da 
regulamentação de contratos de integração entre produtores e agroindústrias, 
PLS 8023/2010 e PLS 330/2011. Neste sentido, foi solicitado ao deputado 
Jerônimo que intercedesse favoravelmente à aprovação dos mesmos, 
procurando sensibilizar parlamentares para que o tema seja apreciado com 
rapidez: “Manifestei mais uma vez o apoio total aos suinocultores, para que 
tenham seus pleitos contemplados. O setor vem sendo penalizado com o 
embargo Russo às carnes de suínos do Brasil e isto se reflete na 
produtividade. Queremos também o equilíbrio na cadeia produtiva e para isto 
vou me empenhar para o bom andamento destes projetos, junto ao Congresso 
Nacional”, diz Jerônimo. 



 
10.11 

 
Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio 
Grande do Sul – FUNDESA, realizou  Assembleia  Geral Extraordinária, em 
sua sede, localizada à Praça Osvaldo Cruz, 15, 9º andar, conjunto 914, em 
Porto Alegre. Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
 

 
14.11 

 
Integrantes da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos – ABCS, 
Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul – Acsurs e 
Sebrae/RS apresentaram o Projeto Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura – PNDS para a Diretoria e  Conselheiros da Cooperativa Languiru 
Ltda., de Teutônia. 
O assunto foi desenvolvido pelo Conselheiro Presidente da ABCS, Marcelo 
Lopes, juntamente com o Conselheiro de Relações com o Mercado da ABCS e 
Presidente da Acsurs, Valdecir Folador, além dos Diretores Executivos da 
ABCS e da Acsurs, Fabiano Coser e Fernando Gimenez, respectivamente, e 
do Coordenador do PNDS no RS, Rodrigo Rizzo. 
No encontro foram expostos os  diversos detalhes das ações realizadas pelo 
projeto que busca aumentar o consumo da carne suína no país em 2 kg per 
capita e, no Rio Grande do Sul, está sendo desenvolvido pela Acsurs e 
Sebrae/RS, com o apoio do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do 
Estado do Rio Grande do Sul – Sips e Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – Senar/RS. 
O interesse por parte da Cooperativa Languiru no PNDS deve-se ao fato que 
está prevista para o mês de março ou abril de 2012 a inauguração do seu 
frigorífico para abate de suínos, localizado no município de Poço das Antas. O 
empreendimento que está sendo construído terá uma capacidade de abate, até 
dezembro de 2012, de 1.000 suínos por dia. Além disso, a produção da 
Languiru engloba 300 propriedades em 17 municípios das regiões do Caí e 
Vale do Taquari e possuí 80 mil suínos alojados nas suas unidades de 
terminação e 40 mil em suas creches. 
Segundo o Presidente da Acsurs, o objetivo do trabalho que deve ser 
desenvolvido em conjunto entre o PNDS e a Languiru é oferecer à Cooperativa 
todo o know how que o projeto tem no desenvolvimento de novos cortes de 
carne suína, os quais deverão ser oferecidos aos clientes da empresa de 
Teutônia. Estes novos cortes devem ser oferecidos haja a vista a conclusão do 
novo frigorífico da Languiu, o qual terá um investimento de R$ 40 milhões de 
reais.                                                                                                                     
A marca Languiru também estampará a linha de suínos da cooperativa. A 
industrialização se iniciará em março ou abril de 2012 em Poço das Antas.O 
novo frigorífico contará com 300 colaboradores. Até 50% da carne será 
exportada, volume igual ao de produtos avícolas embarcados hoje. O ingresso 
no mercado de suínos irá gerar receita adicional de R$ 80 milhões por ano. 
O frigorífico de suínos produzirá uma ampla variedade de cortes de alto valor 
agregado – diz o presidente da Languiru, Dirceu Bayer. 

  



16.11 O pesquisador do Centro de Pesquisas de Suínos e Aves da Embrapa, Marcelo 
Miele esteve no BRDE na manhã do último dia 16, para realizar exposição 
sobre as potencialidades do uso de biodigestores na realidade brasileira de 
produção de suínos. Ele caracterizou os diferentes sistemas de produção e a 
necessidade de ajustes para possíveis financiamentos. Além disso, foram 
apresentadas análises econômicas realizadas pela EMBRAPA-Cnpsa em 
estudos de casos assistidos pela empresa. 
 
O encontro também contou com a presença de representantes da assistência 
técnica da Emater/RS-Ascar, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
do Rio Grande do Sul - Seapa, entre outros. 
 
Representando a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul 
estiveram presentes o Presidente, Valdecir Luis Folador, o Diretor Executivo, 
Fernando Gimenez, além do Coordenador da Assessoria Técnica na Área 
Ambiental, Nelson Grzybowski. 
 

 
22.11 

 
A Prefeitura de Arroio do Meio e o escritório local da Emater realizaram  
Seminário sobre Dejetos de Animais. O evento foi realizado no auditório Irmã 
Nísia, no Colégio Bom Jesus, a partir das 9h. O pesquisador da Embrapa, o 
engenheiro Egidio Arno Konzen,  falou sobre os dejetos suínos, bovinos e de 
aves. Já a questão dos dejetos de animais e bioenergia esteve a cargo de 
Felipe Souza Marques, do Centro de Estudos de Biogás da Itaipu Binacional. O 
seminário integra a programação em comemoração ao aniversário do 
município.  
 
Programação 
 
9h – Abertura oficial com pronunciamento do prefeito Sidnei Eckert, secretário 
de Agricultura Paulo Grassi e gerente regional da Emater Derli Paulo Bonine; 
9h10min – Suinocultura no Vale do Taquari – palestra com João A. O. 
Sampaio, zootecnista e assistente técnico regional da Emater; 
9h30min – Dejetos de suínos. Dejetos líquidos; armazenamento, principais 
nutrientes e uso como fertilizante – palestra com o pesquisador da Embrapa, o 
engenheiro Egidio Arno Konzen; 
10h30min – intervalo; 
10h45min – Dejetos de suínos. Dejetos sólidos: processo de compostagem, 
principais nutrientes e uso como fertilizante; 
12h – almoço; 
13h30min – Dejetos de bovinos. Manejo, principais nutrientes e uso como 
fertilizante; 
14h30min – Dejetos de aves/cama de aviário. Principais nutrientes e uso como 
fertilizante; 
15h30min – intervalo; 
15h45min – Dejetos de animais e bioenergia – explanação de Felipe Souza 
Marques, do Centro de Estudos de Biogás da Itaipú Binacional; 



16h30min – encerramento. 
Pela ACSURS participou do evento o Diretor Técnico, Méd. Vet. Gilberto 
Moacir da Silva. 
 

 
22.11 

 
ABCS realizou Assembleia Geral Extraordinária, em sua nova sede, localizada 
no Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 01, Edifício Barão do Rio 
Branco, Sala 118, Brasília-DF. Ordem do Dia: 
 

1. Leitura do Edital de Convocação da AGE; 
2. Apresentação da Estrutura Física e Organizacional da ABCS; 
3. Ações Institucionais e Políticas da  ABCS em 2011; 
4. Apresentação do Plano de Trabalho da ABCS para 2012; 
5. Discussão das demandas das Entidades Afiliadas; 
6. Aumento do valor dos Emolumentos do Registro Genealógico; 
7. Assuntos Gerais. 

Pela ACSURS participou dos trabalhos o Presidente Folador que ocupa 
igualmente o cargo de Conselheiro de Relações de Mercado da ABCS. 
 
 

 
22.11 

 
Lideranças suinícolas das associações de criadores de suínos estaduais 
estiveram reunidos nesta terça-feira, 22 de novembro, em Brasília para 
inauguração da nova sede executiva da Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS). Presente no centro do poder nacional desde 2005, mas com 
sede estatutária ativa em Estrela no Rio Grande do Sul desde 1955, a entidade 
caminhou a passos largos no desenvolvimento da suinocultura e do mercado 
interno. 
O ano de 2011 marcou o desenvolvimento de atividades voltadas para a 
qualificação da produção brasileira e consolidou a atuação da ABCS junto aos 
órgãos políticos considerados decisivos para crescimento da suinocultura 
nacional, fortalecendo a classe. “Caminhamos em direção a uma suinocultura 
que atenda aos anseios e necessidades dos produtores, e a nova sede é uma 
conquista de cada entidade afiliada, cada liderança e simboliza nosso 
sentimento de união. Aqui, desejamos concentrar nossas iniciativas, ampliar os 
espaços de discussões e, assim, contribuir para a consolidação do 
associativismo e o fortalecimento da suinocultura brasileira”, reiterou o 
presidente da ABCS, Marcelo Lopes, em seu discurso. 
Fundada a 13 de novembro de 1955, a entidade foi instituída com o objetivo de 
favorecer o desenvolvimento tecnológico do setor e o início das suas atividades 
foi marcado por um significativo e intenso trabalho de melhoramento do 
rebanho, quando iniciou a transformação do porco tipo banha em carne suína, 
por meio da introdução de raças puras já selecionadas para produzir menos 
gordura e mais carne. Os primórdios da suinocultura foi relembrado pelo ex-
presidente da ABCS e atual presidente da Associação Paulista do Criadores de 
Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira, que ressaltou a importância desse 



momento para todos os produtores. “A nova sede amplia as possibilidade de 
ação frente às dificuldades que enfrentamos. Acredito que com uma equipe 
maior e mais organizada será possível fazer muito mais pela suinocultura”, 
comentou. 
Rubens Valentini, que esteve à frente da entidade por dois mandatos de 2005 a 
2009, acredita que é o novo espaço administrativo representa a evolução da 
organização da suinocultura brasileira. “Instalar uma sede administrativa em 
Brasília há seis anos foi o primeiro grande passo para que discutíssemos junto 
as lideranças políticas o futuro da suinocultura, e agora temos uma nova 
oportunidade”, completou. 
Ressaltando a união das lideranças da suinocultura brasileira, Marcelo Plácido 
Correa, presidente da Associação Baiana de Suinocultura (ABS), abordou a 
importância de encontros como esse para debater as principais dificuldades e 
juntos planejar estratégias para a atividade. O mesmo pensa o presidente da 
Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), Valdecir 
Folador, que comentou a atuação da ABCS junto aos órgãos políticos e os 
reflexos desses resultados no campo. “Percebemos que o produtor tem 
necessidade de saber quais os encaminhamentos que a ABCS vem dando às 
suas reivindicações, e por esse motivo, essa nova organização se faz tão 
importante” comentou o presidente gaúcho. 
A nova sede da ABCS está localizada no Setor de Industrias Gráficas (SIG), 
quadra 01 – lote 495/505. Ed. Barão do Rio Branco, sala 118 - CEP: 70.610-
410 - Brasília/DF. O novo telefone para contato é (61) 3961-9333. 
 

 
26.11 

 
A convite das Câmaras Municipais da Região Celeiro – Acamrece – Expo 
Humaitá, tendo por local o Auditório Municipal de Humaitá, Presidente Folador 
da ACSURS proferiu palestra sobre “Cenários e Perspectivas para a 
Suinocultura do Brasil”.  
, 

 
29.11 

 
A Diretoria Executiva do Sebrae/RS, integrada pelo superintendente Léo 
Hainzenreder, pelo diretor Técnico Marco Kappel Ribeiro, e pelo diretor de 
Administração e Finanças, Marcelo Ribas, participou, na terça-feira, 29.11, da 
apresentação dos resultados do Projeto Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura ( PNDS) em 2011 no Rio Grande do Sul, em evento realizado na 
Capital gaúcha. No encontro, promovido pela Associação Brasileira dos 
Criadores de Suíno (ABCS) e pela Associação de Criadores de Suínos do RS 
(ACSURS), também estiveram presentes os colaboradores da gerência de 
Agronegócio do Sebrae/RS, liderada pelo gerente João Paulo Kessler.  
Uma das ações de sucesso promovidas pelo PNDS foram as campanhas de 
degustação para os clientes de quatro estabelecimentos da Rede Unisuper em 
Canoas, Gravataí e Ivoti, aumentando as vendas da carne suína. A iniciativa 
apresentou ótimos resultados, ou seja, gerando um incremento significativo nas 
vendas de carne suína, em comparação com o mesmo período de 2010, em 
média 60%. Antes do início das degustações, foram realizadas reuniões de 



apresentação do PNDS com os proprietários de cada mercado, e, além disso, 
um treinamento com os açougueiros, possibilitando a realização da ação. 
O projeto também estendeu suas ações para área hospitalar gaúcha, 
mostrando que a carne suína pode gerar muitos benefícios aos enfermos se for 
utilizada na alimentação deles. Foram realizadas palestras de sensibilização 
em hospitais de Passo Fundo como o São Vicente de Paulo, o da Cidade e o 
de Ortopedia e Traumatologia, todos, hoje, já tendo inserido a carne suína em 
seus cardápios.  
O PNDS promoveu ainda, ao longo de 2011, treinamentos de cortes 
adequados de suínos direcionados para açougueiros que trabalham em redes 
de supermercados de Porto Alegre, Passo Fundo e Região Metropolitana da 
Capital. No treinamento, são demonstrados aos participantes os novos cortes 
de carne suína, como disponibilizá-los e apresentá-los nas gôndolas dos 
supermercados, além das boas práticas de manipulação do produto. Esta ação 
capacitou mais de 80 profissionais em Porto Alegre, Ivoti, Canoas, Gravataí, 
Passo Fundo e Marau. Outras ações realizadas neste ano foram palestras, 
reuniões com entidades do segmento, capacitação de produtores e de demais 
integrantes da cadeia produtiva.  
O PNDS 
O Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS) tem como 
objetivo contribuir para o desenvolvimento da suinocultura brasileira, 
trabalhando para uma maior estabilidade econômica da atividade e os 
conseqüentes benefícios sociais para os produtores e trabalhadores da cadeia 
produtiva, através da ampliação do mercado doméstico da carne suína.   
Os objetivos específicos são a modernização da comercialização da carne 
suína e a generalização de boas práticas de produção, da granja à mesa, que 
contribuam para consolidar a carne suína como um produto saudável e 
nutritivo, produzido de forma tecnicamente correta, socialmente justa e 
ambientalmente responsável.  
O objetivo principal da iniciativa é incrementar o consumo doméstico per capita 
em dois quilos no Brasil até o final do ano de 2012, e prevê investimentos, 
pelos parceiros em nível nacional, de mais de R$ 9 milhões em três anos. Os 
recursos são aplicados na geração de conhecimento, na produção, 
industrialização, e, principalmente, na área de comercialização do produto. 
No Rio Grande do Sul, o PNDS está sendo desenvolvido pela Associação de 
Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS) e Sebrae/RS, com o 
apoio do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande 
do Sul (SIPS) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS). 
 

 
1º.12 

 
No dia 1º de dezembro foi realizada a Assembleia da Associação dos 
Suinocultores de Vila Maria – ASSUIVIMA,  no Salão da Comunidade de Santo 
Inácio. Na oportunidade foi feita a prestação de contas pelo contador, Luiz 
Brocco. O Relatório de Atividades de 2011 foi apresentado pelo Engº Agrº Luís 
Otávio Rossi Rodrigues. O ano de 2011  foi muito produtivo com a realização 
de reuniões, excursões e a  organização em conjunto com a ACSURS, 
Governo  Municipal e EMATER/RS ASCAR de Vila Maria, do maior evento da 



suinocultura gaúcha, ou seja, o 37 º Dia do Porco que foi realizado juntamente 
com o 20º Encontro de Suinocultores, ocorrido no dia 12 de agosto de 2011. 
Participaram mais de 800 pessoas, oriundas de 62 municípios e das 
comunidades rurais da sede do Município de Vila Maria.Também foi realizada, 
na oportunidade,  a eleição da nova Diretoria da ASSUIVIMA que ficou assim 
constituída: 

Presidente- Odolir José Zanata 
Vice-Presidente: Antonio Sagim 
Primeiro Secretário: Jovelino Boscardin 
Segundo Secretário: Pedro Lira 
1º Tesoureiro: Clarimundo Roy 
2º Tesoureiro: Jair Pereto 
1º Suplente: Edi Jorge Turra 
2º Suplente: Divino Siota 
Conselho Fiscal: 
Titulares: Sergio Colet, Pedro Augusto Enderle e Claudir Endrigo 
Suplentes: Denilson Gaboardi e Lorentino De Carli 
Representantes das Comunidades: 
Linha 21 - São João: Alceu Barro 
Auxiliadora: Maikon Boff 
Pompéia: Adelino Donin 
São Luiz: Valdir Spenassato e Antonio Roy 
Volta Grande: Angelo Dalmoro e Ari Bianchini 
Cascata do Porongo: Ivair Berton e Genésio Orsato 
Linha 18 Aparecida: Jatir Bufon. Cristiano Bufon e  
Ulisses:  Franceschi 
Linha 17: Juarez Pagnussat e João Zanata 
Linha 16: Vilmor Forcelini 
Linha Santo Agostinho: Odolir Guzela e Valdecir Seben 
Linha Ponta Grossa: Agostinho Araldi. 

Após a eleição foi feito o planejamento de ações para 2012, que inclui  entre 
outras atividades, o  21º Encontro de Suinocultores a ser realizado no dia 11 
de maio de 2012, dentro das comemorações dos 24 anos de existência do 
Município de Vila Maria. Prestigiaram o evento: Representante do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, Iradi Chiarentin; Secretario Municipal da Agricultura, 
Adroaldo Tomasi; Funcionário da Prefeitura Municipal; Lineu Rebechi; 
Vereador Osmar Gazola; Contador e Ex–Prefeito, Luiz Brocco; Presidente do 
COMDEVIMA, Odolir José Zanata e Vice, Sergio Colet;  Ex-Vereador e 
Empresário, Anélio Roque Paludo e os componentes da Equipe Municipal da 
EMATER/RS ASCAR de Vila Maria: Luís Otávio, Ivan Pasa, Guacira Duarte 
Rodrigues e  Rejane Lucas Paludo. A Assembleia foi conduzida pelo atual 
presidente da ASSUIVIMA, Clarimundo Roy com o assessoramento do Engº 
Agrº Luís Otávio Rossi Rodrigues. Participaram do evento 73 pessoas, entre 
associados, familiares e lideranças de diversas comunidades rurais e da sede 
do Município. Após a Assembleia foi servido   jantar de confraternização.   
 

  



1º.12 
 

Acaba de ser finalizada mais uma ação do Projeto Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura – PNDS, no Rio Grande do Sul. Tendo início 
no dia 05 de outubro e término no último dia 04 de novembro, as campanhas 
em quatro supermercados da Rede Unisuper nas cidades de Canoas (02), Ivoti 
e Gravataí apresentaram ótimos resultados, ou seja, um incremento nas 
vendas de carne suína, comparando com o mesmo período do ano em 2010. 
Antes do início das campanhas, foram realizadas reuniões de apresentação do 
PNDS com os proprietários de cada mercado e, além disso, um treinamento 
com os açougueiros, o que possibilitou a realização da ação. 
Um dos supermercados que receberam a campanha do PNDS foi o Viezzer, de 
Canoas. Neste, as vendas de carne suína aumentaram 73%, tendo em vista a 
ação da promotora que realizou a degustação junto aos clientes, bem como os 
cortes práticos e atrativos de carne suína elaborados pelos açougueiros. Em 
2010 foram vendidos 1.501 kg de carne suína, enquanto que neste ano, no 
mesmo período, com a realização da campanha, alcançou-se a marca de 2.599 
kg comercializados. 
Outro supermercado que recebeu a ação foi o Kern, localizado na cidade de 
Ivoti. Neste, o aumento nas vendas foi de 58%, haja vista que neste ano foram 
comercializados 4.625kg e, em contrapartida, em 2010, no mesmo período, 
foram vendidos apenas 2.916kg de carne suína. 
Já no outro supermercado de Canoas que também realizou a campanha, o 
Formenton, o aumento foi de 42%, pois neste ano foram comercializados 
3.229kg, enquanto que em 2010 totalizou 2.265kg. 
Já na cidade de Gravataí, no supermercado Busato, entre o dia 05 de outubro 
e 04 de novembro foram vendidos 986kg de carne suína, não sendo possível a 
comparação com o ano passado, haja vista este ser um estabelecimento recém 
inaugurado. 
Saiba mais 
A Rede de Supermercados UNISUPER surgiu a partir de objetivos comuns de 
supermercadistas, sendo fundada em novembro de 2000. Atualmente, conta 
com 52 associados, localizados em Porto Alegre, grande Porto Alegre, na serra 
e litoral do Rio Grande do Sul. 
O PNDS, depois de realizar um contato prévio com a diretoria da Rede e com o 
seu Presidente, organizou uma palestra de sensibilização no auditório do 
Unisuper mostrando o projeto e seus benefícios. 
Após um trabalho conjunto entre os gestores do PNDS e a assessoria do 
Unisuper foram descritas as lojas que participariam da campanha. Em seguida, 
foram realizadas visitas em todas as lojas, nas quais foram constatadas as 
condições da cada uma, bem como foi identificado o número de check outs, a 
quantidade de profissionais envolvidas no açougue, a forma, periodicidade e 
logística como a carne suína era trabalhada. Posteriormente, foram 
identificadas as lojas onde seria possível realizar o treinamento em cortes, bem 
como a posterior degustação nos pontos de vendas. 
Assim, foi realizado o repasse da metodologia do treinamento em cortes para 
os colaboradores envolvidos no açougue e estabelecida a metodologia e o 
calendário de trabalho da promoção nos pontos de vendas em concordância 
com os gerentes das lojas envolvidas. 



O PNDS busca aumentar o consumo da carne suína no país em 2 kg per capita 
e, no Rio Grande do Sul, está sendo desenvolvido pela Associação de 
Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul - Acsurs e Sebrae/RS, com o apoio 
do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do 
Sul – Sips/RS e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/RS. 
 

 
1º.12 

 
Prossegue o drama vivido pelos suinocultores da Doux Frangosul que recebem 
os pagamentos da empresa com atrasos desde o final de 2008. Eles têm 
arcado com várias dívidas e, tentando reverter esse quadro, foi realizada uma 
nova reunião na sede da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do 
Sul – Acsurs,  em Estrela, na tarde da última quinta-feira (1º/12). 
Na ocasião, um grupo de quarenta produtores que é responsável pelo 
alojamento de 80% das matrizes suínas da Doux Frangosul, após diversas 
deliberações, chegou à decisão de, a partir desta segunda-feira (05/12), não 
carregar mais os leitões quando os caminhões da empresa buscarem os 
animais em suas granjas, e, além disso, parar de inseminar as matrizes, bem 
como não receber mais as doses de sêmen usadas neste processo. 
Valdecir Luis Folador, Presidente da Acsurs que dirigiu a reunião dos 
produtores, logo após o encerramento desta, comunicou ao Diretor-geral da 
Doux no Brasil, Aristides Vogt, a decisão tomada pelos suinocultores. 
Não contentes apenas com essa decisão, o grupo de produtores expôs as 
dificuldades enfrentadas nestes três anos em função dos recorrentes atrasos 
nos pagamentos para o Deputado Estadual Gerson Burmann, que é integrante 
da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Burmann, após ouvir as queixas 
dos produtores, anotou uma série de medidas políticas que deve por em 
prática, com o intuito de reverter à situação. 
Para Folador, tal medida foi tomada haja vista as sérias dificuldades 
econômicas enfrentadas pelos suinocultores, em função dos atrasos. “Estamos 
buscando apenas o que é de direito do produtor. Não queremos nenhum tipo 
de conflito. Trabalhamos na base do diálogo e na busca de uma solução para o 
problema criado para os suinocultores”, afirmou. 
 

 
02.12 

 
Foi lançado oficialmente, em Porto Alegre, o Avisulat 2012 - III Congresso Sul 
Brasileiro de Avicultura, Suinocultura e Laticínios - que será realizado de 21 a 
23 de novembro no Centro de Exposições Fundaparque, em Bento Gonçalves, 
na serra gaúcha. O lançamento do AVISULAT reuniu autoridades ligadas ao 
cenário agrícola gaúcho - apoiadores da aliança formada pelos três setores, 
bem como os principais veículos de comunicação, no Salão Nobre do Hotel 
Plaza São Rafael. O coordenador geral do Avisulat 2012, Eduardo Santos, 
reforçou a importância do evento para o fortalecimento das cadeias produtivas 
e para recuperação total da posição do Estado no agronegócio brasileiro. "Será 
um grande desafio coordenar mais uma vez este evento. O objetivo é 
oportunizar o desenvolvimento através da união de lideranças e de produtores 



dos setores", destaca. 
Além da divulgação do planejamento organizacional e arquitetônico da 3ª 
edição do Congresso, o encontro também foi palco da palestra "Perspectivas 
para o Agronegócio Brasileiro", conduzida pelo secretário de Política Agrícola, 
Caio Rocha, que defendeu a contemplação emergencial de políticas 
diferenciadas para cada região. "A questão do milho no Rio Grande do Sul é 
diferente de outras regiões e é tratada de forma igual. Temos instrumentos de 
política agrícola necessários para realizarmos um plano regional. É trabalhoso, 
gera debate, mas estamos aqui para interpretar as necessidades da cadeia e 
encontrar as soluções", afirma. 
Vislumbrando novas possibilidades de financiamento para o produtor rural, 
Caio Rocha falou dos recentes esforços realizados pelo Ministério da 
Agricultura: "Já encaminhamos aviso ministerial solicitando que o valor 
integrado hoje, que é de R$ 70 mil por produtor, passe a ser de R$ 140 mil. E 
que aos produtores com mais de um produto dentro do financiamento da 
agroindústria dobre de R$ 140 mil para R$ 280 mil", anuncia. Segundo Rocha, 
esta é uma solicitação da cadeia produtiva pertinente, frente ao orçamento de 
R$ 107 bilhões destinados ao Plano Safra 2012. "Devemos levar em conta não 
só o recurso disponível, mas também o acesso que este produtor tem a ele", 
aponta. 
A estrutura do Avisulat 2012 está sendo projetada para atender de 10 a 15 mil 
visitantes em uma área de 13.500 m² e trará inovações que prometem tornar a 
feira ainda mais dinâmica, integrada e interativa. Uma das grandes novidades é 
a inserção da Rodada de Negócios, que vai incentivar a formação de parcerias. 
"Vamos fortalecer a geração de acordos através da Rodada de Negócios, da 
qual todas as categorias presentes na feira poderão participar. Ao final da feira 
faremos a divulgação dos valores alcançados", pondera Eduardo Santos. Para 
2012 estão previstos ainda uma Arena de Negócios - para a realização de 
workshops pelos patrocinadores, um espaço para lançamentos científicos e 
literários, uma Rádio-feira (para comunicação entre expositores, patrocinadores 
e público) e um Estúdio de transmissões ao vivo de programas jornalísticos 
específicos do setor agrícola. 
A Asgav (Associação Gaúcha de Avicultura), o Sindilat/RS (Sindicato da 
Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado do Rio Grande do Sul) 
e o Sips/RS (Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos no Estado do Rio 
Grande do Sul) promovem o Avisulat 2012. 
A 3ª edição do evento ocorrerá simultaneamente com a Feira de 
Equipamentos, Serviços e Tecnologia, e deverá reunir de 10.000 a 15.000 
participantes (dirigentes, produtores, empresários e técnicos dos três setores) 
no Centro de Exposições Fundaparque. 
A área de suinocultura será coordenada por Rogério Kerber, diretor executivo 
do Sips, e a área de laticínios fica a cargo de Darlan Palharini, secretário 
executivo do Sindilat. 
O site do Avisulat 2012 - www.avisulat.com.br - também foi lançado em 02 de 
dezembro e disponibiliza todas as informações sobre as formas de participação 
no evento. Pela ACSURS participaram do evento de lançamento do AVISULAT 
2012, Diretor Executivo, Fernando Gimenez e Assessor de Comunicação, 



Saulo Roberto de Vargas.  
 

 
02.12 

 
A Associação de Desenvolvimento Comunitário e o Governo Municipal de 
Doutor Maurício Cardoso promoveram a VI Feira Agropecuária, Comercial, 
Industrial e Cultural – FACIC. Dentro do evento ocorreu o Encontro Regional de 
Criadores de Suínos, tendo por local o Auditório da Casa do Agricultor em 
Doutor Maurício Cardoso. Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador fez 
palestra enfocando o tema: Ações da ACSURS e Perspectivas da Suinocultura 
Brasileira. 
  

 
08.12  

 
A Comissão de Integrados da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Rio Grande do Sul (Fetag) esteve reunida na tarde desta quinta-feira (08), em 
Montenegro, e decidiu realizar uma assembleia geral no dia 14, às 9h, naquele 
município. Na ocasião serão definidas e deliberadas ações no sentido de 
pressionar a Doux Frangosul para pagar os débitos com os integrados de aves 
e suínos, cujos atrasos ultrapassam 140 dias. 
O presidente da Fetag, Elton Weber, disse que a assembleia vai decidir, 
inclusive, por mobilizações. O Presidente Folador da Associação dos Criadores 
de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs) está apoiando a posição da Fetag.  
 

 
08.12 

 
14h - Direção da ACSURS reuniu-se, em sua sede em Estrela, com 
Suinocultores Integrados da DOUX/FRANGOSUL, onde foi repassado ao grupo 
o resultado do encontro havido pela manhã com a Direção da agroindústria, em 
Montenegro. 
 

 
10.12 

 
Numa promoção da Agroceleiro, foi realizado em Três Passos a Feira de 
Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade. O Presidente Folador da ACSURS 
participou do evento como palestrante, onde desenvolveu o tema: “Tendências 
e Mercado para a Suinocultura”. 
 

 
13.12 

 
A Direção da Cooperativa Languiru Ltda., de Teutônia, teve mais um encontro 
de trabalho com a Coordenação do Projeto Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura (PNDS), coordenada no Estado pelo consultor Rodrigo Rizzo e 
contou com a presença do Presidente Folador e Diretor Executivo da ACSURS, 
Fernando Gimenez.  
 

 
14.12 

 
14h – Na sede da ACSURS, em Estrela, foi realizada reunião  com os 
suinocultores integrados da Doux Frangosul, onde o Presidente Folador da 
entidade suinícola repassou aos interessados o que fora acertado, pela manhã, 
com a direção da Integradora, referente ao pagamento dos atrasados. 



 
14.12 

 
9h30min - Integrados da Doux Frangosul decidiram  parar as atividades a partir 
da semana que vem, se os pagamentos atrasados não forem feitos 
imediatamente. Em assembleia em São José do Sul, os cerca de 600 
produtores elencaram seis reivindicações e entregaram o documento para 
representantes da empresa. O atraso chega a 150 dias em algumas 
propriedades. 
O membro da comissão dos integrados e assessor de política agrícola da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Airton José Hochscheid, 
explica que caso a empresa não comece a efetuar o pagamento nesta semana, 
a partir da próxima os alojamentos, tanto de frangos quanto de suínos, serão 
suspensos. O retorno só será feito após a situação ser normalizada. “É uma 
medida drástica, mas não temos outra. Já é a terceira vez que os integrados 
não têm um Natal digno”, lamenta. A assembleia de ontem foi a maior já 
realizada. 
O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul 
(Acsurs), Valdecir Folador, explica que a empresa marcou de entregar o 
cronograma de pagamentos na quarta-feira, em uma reunião às 16h. “Os 
produtores precisam da empresa, assim como a organização precisa deles. 
Não queremos gerar nenhum conflito entre as partes, apenas o pagamento dos 
lotes atrasados imediatamente”, aponta Folador. 
 
Em comunicado, a Doux comprometeu-se em apresentar, até quarta-feira, um 
novo cronograma de pagamentos. “A Doux Frangosul reforça o trabalho 
intenso para que haja a normalização dos prazos no menor tempo possível”, 
acrescenta a nota. 
Exigências 
- Pagamento imediato dos lotes em atraso 
- Caso não ocorra o repasse dos valores, serão suspensos os alojamentos 
- Mobilizações em frente da empresa 
- Entrar com ações jurídicas de cobrança na Justiça 
- Solicitar intermediação dos governos estadual e federal como parceiros, para 
tentar solucionar o problema 
- Solicitar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a 
prorrogação de um ano para a instalação da Instrução Normativa 59, que prevê 
mudanças no setor aviário, como a instalação de tela para evitar a invasão de 
pássaros, cercamento, montagem de um escritório, construção de mureta de 
proteção, entre outras. Se prazo não for alterado, os produtores têm até 
dezembro de 2012 para a adequação. 
 

 
14.12 

 
14h30min – Secretário Adjunto do Meio Ambiente do RS, Helio Henrique 
Corbellini, recebeu em audiência o Diretor Executivo da ACSURS, Fernando 
Gimenez e o Assessor Técnico Ambiental da ACSURS, Biólogo Nelson 
Grzybowski, oportunidade em que foi feita uma avaliação do Licenciamento 
Ambiental Integrado na área da Suinocultura Familiar Gaúcha. 
 



 
21.12 

 
A convite da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS, 
Presidente Folador da ACSURS acompanhado do Vice Mauro Antonio Gobbi e 
Conselheiro Edson Zancanaro, participaram da exposição do Programa 
Estadual de Expansão da Irrigação por Aspersão no Estado do RS. Na 
sequência aconteceu almoço a base de carne suína e que contou com a 
presença do Vice-Governandor, Beto Grill e de vários Secretários de Estado. 
 

 
22.12 

 
Presidente Folador da ACSURS concedeu entrevista ao programa AgroBand 
da TV Bandeirantes, em Porto Alegre. O assunto desenvolvido foi Balanço do 
Ano no Setor Suinícola. 
 

 
23.12 

 
Na sede da FETAG/RS, em Porto Alegre, foi realizada reunião sobre o atraso 
no pagamento aos produtores integrados por parte da Doux Frangosul. Na 
oportunidade foi elaborado documento a ser encaminhado ao Ministro da 
Agricultura, Deputado Mendes Ribeiro Filho, fazendo exposição  sobre a 
dramática situação vivida pelas famílias dos  integrados em função do não 
recebimento dos valores devidos pela empresa integradora referente a lotes de 
suínos e aves entregues.  
 

 
29.12 

 
9h – Na FETAG/RS, em Porto Alegre, foi realizada reunião de avaliação e 
próximas ações em relação aos atrasos nos pagamentos por parte da Doux 
Frangosul aos seus integrados. No encontro foi elaborado um cronograma de 
pagamentos aos integrados para o ano de 2012, que deverá ser examinado em 
reunião conjunta com a direção da agroindústria integradora. Pela ACSURS 
participou dos trabalhos o Presidente Folador. 
  

 
29.12 

 
13h30min – Aconteceu reunião com a Direção da Doux Frangosul e 
representantes das direções da ACSURS e FETAG/RS. Na oportunidade foi 
apresentada proposta de cronograma de pagamento aos integrados para o ano 
de 2012. 
 

 
  


