
 

 
 

 

Relatório de atividades da Direção da Associação de Criadores de Criadores  
de Suínos do Rio Grande do Sul - ACSURS - Biênio 2013/2015 

Relatório das atividades em 2013 

 

Data 
Atividades 

15.01 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da Assembleia Geral Ordinária do 

Fundesa, em Porto Alegre (RS). Ordem do dia: Avaliar e deliberar sobre a prestação de contas 

do quarto trimestre e de encerramento do exercício fiscal de 2012; avaliar a documentação 

que integram os relatórios destinados à Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado da 

Fazenda e da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.  

15.01 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou de reunião das Câmaras Setoriais na 

sede da Seapa/RS, na capital gaúcha. Pauta: Experiências exitosas na área da alimentação 

coletiva; relato do trabalho realizado até o momento - projeto piloto com a Susepe; Programa 

Fornecer RS; manifestações dos componentes do GT; e assuntos gerais. 

Avança trabalho do GT que busca ampliar consumo de carne suína nos órgãos públicos 

A segunda reunião do Grupo de Trabalho (GT) criado na Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Agronegócio (Seapa/RS) para incentivar o aumento do consumo da carne suína em repartições 

do Estado ocorreu ontem (15) e consolidou novos avanços, como o compromisso da 

Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) em quadruplicar, na região de Passo 

Fundo e Erechim, a participação do produto no cardápio. 

Segundo representantes da Susepe, o incremento do consumo deve ocorrer a partir de abril, 

quando a aquisição deve saltar dos atuais 500 quilos para duas toneladas. Hoje, a carne suína é 

servida uma vez por mês e a meta visa o consumo uma vez por semana. Na Fundação de 

Atendimento Sócio-Educativo (Fase) também deve ocorrer um aumento, ainda não definido 

em que percentuais. 

Outras compromissos assumidos dizem respeito a articulação com o Programa Fornecer e com 

o Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal, em parceria com a Secretaria do 

Desenvolvimento Rural. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 

(Famurs), também integrante do GT, comprometeu-se em trabalhar junto aos municípios para 

incentivar o consumo da carne suína na merenda escolar. 

Devido a complexidade do processo de compras, está sendo criado um sub-grupo, com a 

participação da Seapa/RS, Secretaria da Administração e Secretaria da Educação, para elaborar 

uma proposta para a merenda servida nas escolas da rede estadual. 

O encontro contou com a presença da coordenadora nacional do Programa Nacional de 

Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS), Lívia Machado, que apresentou casos de sucesso da 



 

 
 

inserção da carne suína na alimentação em vários Estados brasileiros e no Rio Grande do Sul. O 

PNDS é desenvolvido pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS). "A presença 

da ABCS na reunião objetivou esclarecer dúvidas e oferecer uma base para que se tenha 

condições de acertar na implantação do projeto. Obtivemos uma receptividade muito boa das 

instituições públicas para com o incremento da carne suína no cardápio", avalia o presidente 

da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), Valdecir Luis Folador, 

entidade filiada à ABCS e representante do setor no Estado gaúcho. 

Também participaram da reunião representantes do Sindicato da Indústria de Produtos Suínos 

(Sips), Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Agência de Apoio ao 

Empreendedor e Pequeno Empresário (Sebrae/RS), Secretaria de Administração, Secretaria da 

Educação e Secretaria do Desenvolvimento Rural. 

O próximo encontro está previsto para o dia 1º de março. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Seapa, com informações da ACSURS. 

 

22.01 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, esteve presente no Ato de Designação dos 

novos conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CDES/RS, Gestão 

2013/2014. A solenidade ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre (RS).  

  

29.01 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da reunião do Conselho de 

Administração da ABCS. Pauta: Balanço das ações de 2012; planejamento das ações da ABCS 

para 2013; atuação política e institucional; projeto PNDS 2013/2014; implantação do novo 

sistema de Registro Genealógico; XV SNDS. 

 

30.01 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, esteve em reunião no Gabinete da Receita 

Estadual, em Porto Alegre (RS). Pauta: A redução da tarifa de ICMS para a venda interestadual 

de suínos vivos. 

 

05.02 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, esteve reunido com o secretário da Agricultura 

do RS, Luiz Fernando Mainardi, na sede da Seapa/RS, em Porto Alegre (RS). 

 

06.02 

 

A ABCS realizou, na sede em Brasília, Assembleia Geral. O presidente da ACSURS, Valdecir Luis 

Folador, também Conselheiro de Mercado da ABCS, esteve presente. Ordem do dia: Avaliação 

das ações de 2012; Levantamento das demandas estaduais para 2013; planejamento das ações 

do Sistema ABCS para 2013; Agenda Parlamentar da Suinocultura; XV Seminário Nacional de 



 

 
 

Desenvolvimento da Suinocultura; assuntos gerais. Ao meio-dia, Folador participou de um 

almoço com os deputados da Frente Parlamentar Mista da Suinocultura.  

06.02 

 

À pedido da ABCS, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, recebeu a entidade em 

audiência em Brasília. O presidente da ACSURS, Valdecir Folador, participou da reunião. 

14.02 

 

Em uma solicitação da ACSURS, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio 

Grande do Sul (Farsul), Carlos Sperotto, recebeu Folador e representantes da ABCS para tratar 

do XV SNDS e III Oiporc e PNDS no Rio Grande do Sul em 2013.  

24.02 

 

O Núcleo de Suinocultores de Barra do Rio Azul realizou o 5º Porco no Rolete. O presidente da 

ACSURS, Valdecir Folador, prestigiou a programação. 

27.02 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da XIX Sagra Del Porco, evento 

realizado pela Associação Casquense de Criadores de Suínos no CTG Laço da Amizade. Um 

jantar à base de carne suína contemplou a programação. 

28.02 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, concedeu entrevista ao comunicador Ricardo 

Dreyer, no Programa Giro da Manhã da Rádio Emoção FM, de Arroio do Meio (RS). Pauta: Caso 

Doux Frangosul. 

01.03 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, concedeu entrevista à Rádio Vanguarda, de 

Marau (RS). Pauta: Caso Doux Frangosul. 

01.03 

 

O diretor executivo da ACSURS, Fernando Gimenez, participou da terceira reunião do Grupo de 

Trabalho de Carne Suína. Em pauta: apresentação do trabalho realizado até o momento 

(relatório/plano); projeto piloto com Susepe (situação e avanços); apresentação de proposta 

de capacitação. O encontro ocorreu na sede da Seapa/RS, na capital gaúcha.  

08.03 

 

A ACSURS realizou, no Hotel Estrela Palace, em Estrela (RS), Assembleia Geral Ordinária, com 

eleição da Diretoria para a Gestão 2013/2015 e prestação de contas. 

 

Valdecir Luis Folador é reeleito e assume Gestão 2013/2015 

   ESTRELA -  Em Assembleia Geral Ordinária realizada na manhã de hoje (08/03) em 

Estrela (RS), no Hotel Estrela Palace, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul 

(Acsurs) reelegeu, por mais dois anos, o suinocultor Valdecir Luis Folador (41) como presidente 

da entidade, em chapa única. 

 Herdada dos pais e avós, a suinocultura é parte da vida de Folador, um gaúcho natural 

de São Valentim, no noroeste do Estado. Líder nato, destacou-se em meio a crise dos anos de 

2002/2003, momento em que os suinocultores encontravam-se em um cenário com produção 

superior à demanda e, com isso, buscavam alternativas para a atividade. Logo após, participou 



 

 
 

ativamente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Carnes (CPI), fazendo pressão para sua 

instalação e como depoente.    

 Procurado por lideranças da suinocultura, em 2005 assumiu sua primeira gestão como 

presidente, sendo reeleito para as gestões de 2007/2009, 2009/2011 e 2011/2013. Com mais 

dois anos à frente da presidência, serão, ao total, dez anos junto à associação, em defesa dos 

suinocultores gaúchos. Ao ser reeleito, Folador agradeceu o apoio recebido e falou que todos 

os esforços serão feitos no desenvolvimento  de ações de interesse do suinocultor e da 

suinocultura gaúcha. 

 O deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS) esteve presente na assembleia, 

oferecendo total apoio à suinocultura.      

 Antes de Folador, atuaram como presidentes da Acsurs Hédio Scherer (1972 a 1976), 

José Adão Braun (1977 a 1982 e 1989 a 1998), Werner Meincke (1983 a 1988) e Gilberto 

Moacir da Silva (1999 a 2004). 

 

 Diretoria Gestão 2013/2015 

 Houve a renovação de apenas 15% dos integrantes que compunham a chapa anterior. 

Junto de Folador, que também é delegado titular da entidade junto a Associação Brasileira de 

Criadores de Suínos (ABCS); compõem a diretoria Mauro Antônio Gobbi (de Rodinha), na 

função de primeiro vice-presidente; Jandir João Pilotto (Caxias do Sul), Rafael Acadrolli (Rodeio 

Bonito), Laurindo José Vier (Cândido Godói) e Jean Marcelo Fontana (Tapejara) como vice-

presidentes; Edson Ricardo Gross (Santa Rosa), Odolir José Zanatta (Vila Maria) e Edenilson 

Daltoé (Arroio do Meio) são conselheiros fiscais - titulares; Ari Freling (Três Passos), Ari Feranti 

(Barra do Rio Azul) e Edson João Zancanaro (Erechim), como conselheiros fiscais - suplentes; e 

Flauri Ademir Migliavacca (Casca), como conselheiro técnico. O produtor Celso Diel (Santo 

Cristo) assume como delegado suplente da entidade junto a ABCS.   

 

Fonte: Assessoria de Comunicação da ACSURS. 

20.03 

 

Aprovação do PLS 330 e busca por garantias de abastecimento de milho são prioridades 

 

 BRASÍLIA -  O novo Ministro da Agricultura, Antônio Andrade, prestigiou o lançamento 

da Agenda Parlamentar da Suinocultura, realizado pela Associação Brasileira dos Criadores de 

Suínos (ABCS) e pela Frente Parlamentar Mista da Suinocultura, na noite de ontem (20). O 

evento, que apresentou as principais reivindicações da cadeia produtiva de suínos em 2013, 

contou com mais de 30 parlamentares ligados ao setor e líderes de entidades.  

 O ministro destacou a importância da atividade para a economia nacional e também 



 

 
 

como um propulsor social. “Daremos a atenção devida a cada uma das reivindicações 

apresentadas”, ressaltou o ministro.  

 Para 2013, a entidade priorizou a aprovação do Projeto de Lei nº 8.023/2010, de 

autoria da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e do 

Projeto de Lei do Senado nº 330/2011, de autoria da senadora Ana Amélia Lemos. Ambos 

tratam da Integração Agroindustrial, estabelecendo condições, obrigações e responsabilidades 

nas relações contratuais entre produtores integrados e agroindústrias integradoras. A 

aprovação dos PL’s trará benefícios para toda a cadeia produtiva, aumentando a eficiência das 

relações contratuais e promovendo ainda mais o Brasil como referência na suinocultura 

mundial. 

 Segundo o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, todos os setores da cadeia produtiva 

foram ouvidos e colaboraram com a construção da Agenda Parlamentar. “A intenção da ABCS 

é consolidar a imagem da cadeia de suínos no Congresso Nacional e ratificar sua importância 

para o desenvolvimento do País. Acreditamos que o cenário é positivo e que existe espaço 

para ampliar cada vez mais a defesa dos interesses do nosso setor”, disse Lopes. 

 Entre outras reivindicações está a inclusão da carne suína na Política de Garantia de 

Preços Mínimos (PGPM); investimentos em sanidade animal, por meio do Programa Nacional 

da Sanidade Suídea (PNSS), além de garantias de abastecimento de milho, com a 

recomposição dos estoques públicos, aumento da oferta de milho para venda balcão e do 

limite de compra por suinocultor, bem como a implantação de um sistema de contrato de 

opção de compra de milho pelos suinocultores de todo o país. 

 De acordo com o presidente da Frente Parlamentar Mista da Suinocultura,  

deputado federal Vilson Covatti (PP/RS), quanto maior a capacidade de arregimentar apoio 

político e pressão política que se possa produzir, mais bem encaminhadas e mais rapidamente 

circulam as propostas de uma cadeia produtiva. ‘’Esta agenda é consequência disso", frisou. 

 Para a senadora Ana Amélia, as demandas levadas pelos suinocultores serão avaliadas. 

“Reconhecemos a importância da suinocultura para milhões de famílias brasileiras e o que a 

cadeia produtiva significa para o país. Por isso, buscaremos atender as medidas que trazem 

sustentabilidade a cadeia e ao produtor de suínos”, encerrou. 

 O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), 

Valdecir Luis Folador, e o diretor executivo da entidade, Fernando Gimenez, estiveram 

presentes no lançamento da Agenda.  

 

 II Fórum Legislativo da Suinocultura 

 Dando ênfase aos Projetos de Lei da Integração, o presidente da ABCS ressaltou a 

importância da regulamentação dos contratos entre produtores de suínos e indústrias. “Estes 

contratos carecem de uma regulamentação e de um ordenamento jurídico específico dentro 



 

 
 

da legislação brasileira. Com isso, nos últimos 20 anos cresceram os litígios entre produtores e 

agroindústrias, causando prejuízos a ambos e a toda cadeia produtiva”, destacou Lopes.    

 O Brasil produz mais de 3,5 milhões de toneladas de carne suína, sendo 75% desta 

produção coordenada por meio de contratos entre produtores e agroindústrias, conhecida 

como integração vertical. “É neste contexto que a ABCS, como legítima defensora dos 

interesses dos produtores de suínos do Brasil, chama para si a responsabilidade de levar o 

assunto para uma ampla discussão” reforçou o Lopes. 

 É com esse objetivo que a entidade, em parceira com a Frente Parlamentar Mista da 

Suinocultura, irá promover no dia 11 de junho o II Fórum Legislativo da Suinocultura para 

discutir a regulamentação dos contratos de integração no agronegócio brasileiro, com ênfase 

nos contratos de integração de suínos. O principal objetivo do encontro, que contará com a 

presença de produtores, lideranças setoriais, parlamentares e especialistas no assunto, será a 

sensibilização dos parlamentares sobre a urgência de aprovação do PL 8023/2010 e do PLS 

330/2011. 

 Para aumentar a discussão a respeito do assunto, a ABCS irá promover quatro 

encontros regionais, entre abril e maio, nos principais polos de produção integrada de suínos 

do Brasil, com o objetivo de discutir junto aos produtores as principais demandas relacionadas 

à integração de suínos, e também servirá de mobilização para o Fórum Nacional.  

 

Fonte: Assessoria de Comunicação da ABCS com informações da Acsurs. 

03.04 

 

Em uma realização da Seapa/RS, foi realizada, na sede da entidade, uma reunião da Câmara 

Setorial da Suinocultura. Em pauta, a redução da alíquota de ICMS na saída de suínos vivos do 

Estado. O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da reunião. 

04.04 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, esteve reunido com Agenor Neto, da Reahgro, 

para apresentação da empresa. Neto foi recebido na sede da associação, em Estrela (RS). 

15.04 

 

O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) do RS realizou, em sua sede, 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo. A ACSURS esteve representada pelo 

diretor executivo, Fernando Gimenez. 

17.04 

 

Reunião com Febrac, Farsul e Estado  no auditório do Parque de Exposições Assis Brasil, em 

Esteio (RS). A solicitação foi da ACSURS. 

18.04 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, concedeu entrevista ao vivo à Rádio Alto 

Taquari, em Estrela (RS). 

22.04 Reunião entre o presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, e o deputado Federal Jerônimo 



 

 
 

 Goergen, em Porto Alegre (RS), sobre a liberação da emenda parlamentar da ACSURS. 

22.04 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, junto de representantes da ABCS, reuniram-se, 

em Porto Alegre (RS), com as cooperativas de suínos do Sistema Ocergs-Sescoop/RS para 

tratar do XV SNDS e III Oiporc. 

03.05 

 

A Casa Camera Ristorante, em Marau (RS), sediou o lançamento oficial do Festival Nacional do 

Salame 2013 e da segunda edição do livro Sabores da Rota das Salamarias. O presidente da 

ACSURS, Valdecir Luis Folador, marcou presença no evento. 

11.05 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou do Encontro de Suinocultores de 

Aratiba. O evento ocorreu em Linha Esperança Alta. 

14.05 

 

No Avesui 2013, evento realizado em Florianópolis (SC), o presidente da ACSURS, Valdecir Luis 

Folador, participou como debatedor no Painel Conjuntural de Mercado Aves e Suínos. 

14.05 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, concedeu entrevista ao Grupo RBS/Canal Rural, 

em Porto Alegre (RS). Pauta: XV Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura e III 

Oiporc. 

17.05 

 

A Associação dos Suinocultores de Vila Maria (Assuivima), Emater/RS-Ascar, Governo 

Municipal e Câmara de Vereadores de Vila Maria promoveu o 22º Encontro de Suinocultores e 

contou com a participação do presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador. A programação 

incluiu palestras no ginásio municipal Félix Rocco Cristian e, ao meio-dia, foi servido almoço 

com carne suína como prato principal. 

25.05 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou de evento promovido pela 

Associação Marauense de Criadores de Suínos (Assuimar), Emater/RS-Ascar, Prefeitura e 

Comunidade Veado Pardo. 

A programação iniciou-se às 10h, com palestra sobre Segurado Especial d Previdência Social, 

ministrada pelo técnico de seguro social Tiago Brum e pela assistente social Hélia Bettim. Ao 

meio-dia foi servido almoço, tendo como prato principal a carne suína. 

29.05 

 

Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Suinocultura Gaúcha ocorre hoje 

Será nesta quarta-feira (29) o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Suinocultura, 

iniciativa do líder da bancada do PTB, deputado Aloísio Classmann, que busca o fortalecimento 

dos produtores de suínos e da indústria. O evento está marcado para as 10h30min, no Salão 

Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Estado. “Trata-se do compromisso do 

parlamento gaúcho com as 176 mil famílias gaúchas que vivem desta atividade”, afirma 

Classmann, autor da Lei 13.410/2010, a qual incluiu a carne suína na merenda das escolas 

estaduais. 

Segundo o líder petebista, os suinocultores enfrentam um elevado endividamento, causado 



 

 
 

pelo custo de produção, embargos realizados por países importadores e o baixo valor pago 

pelo produto. "O prejuízo gerado chega a R$ 1,00 por quilo, no que se refere ao custo-

produção”, alerta. Hoje, o Rio Grande do Sul é o maior Estado exportador e o segundo maior 

produtor do País. 

O ato de lançamento vai contar com a presença de criadores de suínos de vários municípios do 

Estado, entre eles, presidentes de núcleos e associação municipais e o presidente da 

Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), Valdecir Luis Folador. 

 

Fonte: Assessoria de Imprensa do deputado Aloísio Classmann, com informações da ACSURS 

1º.06 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, prestigiou a 15ª Festa Estadual do Porco em 

Pé, em Três Arroios (RS). A programação contou com premiação dos melhores criadores de 

suínos da empresa Cotrel/Aurora e jantar à base de carne suína. 

04.06 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou do Seminário Nutrifarma de 

Suinocultura 2013. O evento ocorreu no Hotel Lang Palace, em Chapecó (SC). 

07.06 

 

A abertura do Festival Nacional do Salame, em Marau (RS), contou com a presença de Valdecir 

Luis Folador, presidente da ACSURS, patrocinadora oficial do evento.  

11.06 

 

Em uma convocação da ABCS, o presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da 

assembleia geral ordinária da entidade. Ordem do dia: análise e deliberação do parecer do 

Conselho Fiscal sobre o balanço referente ao exercício de 2012; eleição da Diretoria da ABCS 

para o biênio 2013/2015; discussão dos principais temas a serem tratados pela ABCS no biênio 

2013/2015. A assembleia ocorreu na sala do Conselho da Confederação de Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília. À noite, Folador, que também é conselheiro de Mercado 

da ABCS, participou do jantar de posse da nova Diretoria. 

18.06 

 

Representantes da Pen Ar Lan/Choice Genetics estiveram na sede da ACSURS para reunião 

com o presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador. 

28.06 

 

Reunião da Diretoria da ACSURS. 

 

ATA N.º 01-01-2013 – REUNIÃO DA DIRETORIA DA ACSURS 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e treze (28.06.2013), às quatorze 

horas e dezessete minutos, tendo por local a sede da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul - ACSURS, sito à Rua Dinarte Vasconcelos, 70, Bairro dos Estados, Estrela (RS), 
reuniu-se a Diretoria da ACSURS, estando presentes: presidente Valdecir Luis Folador; vice-
presidentes Mauro Antônio Gobbi, Jandir João Pilotto, Rafael Acadrolli, Jean Marcelo Fontana; 
Conselheiros Fiscais (suplentes) Ari Freling, Ari Feranti e Edson João Zancanaro; o secretário da 
Associação de Suinocultores de Três Passos, Elemar Hein; o diretor executivo da ACSURS, 



 

 
 

Fernando Gimenez; o médico-veterinário da CPS/ACSURS, Vanderlei Koboldt; a assessora de 
Comunicação da ACSURS, Simone Jantsch, que secretariou a reunião; o médico-veterinário 
Werner Meincke, diretor da Génétiporc; e Erny Schossler, coordenador de produção da 
Génétiporc. A pauta da reunião foi a parceria entre ACSURS e Génétiporc.  

O presidente da ACSURS iniciou os trabalhos, ressaltando a importância de todos os 
membros da Diretoria participarem das questões que envolvem a entidade. Auxiliado pelo 
diretor executivo e pelo médico-veterinário, apresentou o histórico da Central de Produção de 
Sêmen (CPS); investimentos realizados, mostrando imagens do “antes” e “depois” da 
infraestrutura da CPS e equipamentos adquiridos para melhoria da qualidade das doses de 
sêmen comercializadas pela ACSURS. Hoje, o laboratório de processamento de sêmen conta 
com luzes ultravioletas. O médico-veterinário explicou o funcionamento das luzes 
ultravioletas, responsáveis por esterilizar o ambiente, o que se equipara a uma sala de cirurgia. 
Em 2013, está sendo realizado um investimento de R$ 46 mil na CPS e outras obras estão 
previstas. Também apresentou um histórico da parceria da ACSURS com a Génétiporc e pontos 
positivos e dificuldade encontradas: mudanças e qualificação na equipe de trabalho da CPS; 
falta de médico-veterinário que estivesse integralmente na Central, que atendesse às 
necessidades dos clientes; parcerias desfeitas (Aurora, Mário Lanznaster e Alibem) – 
inauguração de Central própria da Aurora e reclamações em relação à qualidade do sêmen. 
Folador também ressaltou falhas e erros no processo de produção, comercialização e entrega 
de sêmen; problemas que não eram culpa da ACSURS. Folador também disse que os 
problemas foram assumidos e, consequentemente, solucionados. Explicou aos presentes que 
foram buscadas informações sobre a durabilidade e conservação do material genético, para 
melhoria do processo até a chegada às granjas. Koboldt disse que com a nova equipe na CPS, 
pode-se melhorar e muito o trabalho no laboratório da CPS. Atualmente, a CPS dispõe de duas 
estudantes de Biologia e um estagiário de Veterinária, ou seja, pessoas que estão buscando o 
aperfeiçoamento profissional e falam a “mesma linguagem” na questão da qualidade da 
produção. Também foi falado sobre a manutenção do Programa Genético da Génétiporc, 
ressaltando cada linhagem; sobre o congelamento de sêmen e a proposta GNP (Génétiporc) 
para fomento das vendas de doses do macho G-8.0 (a ACSURS teria que abrir mão da receita 
referente ao VGM dos machos GP-8.0, em clientes ativos (já compravam sêmen da ACSURS), 
gerando perda de receita. Isto não foi aceito, o que causou um mal estar entre ACSURS e 
Génétiporc. Folador disse que quer continuar com a parceria com a Génétiporc. “Temos que 
solucionar os problemas juntos”, ressaltou Folador, dizendo que não vai ficar com uma conta 
para pagar sozinho. 

Após a fala do presidente da ACSURS, Meincke expôs o lado da Génétiporc. Disse que a 
intenção nunca foi prejudicar ninguém e que não quer que a associação perca dinheiro. Disse 
que, inicialmente, foi canalizada muito demanda à CPS/ACSURS, apesar de não se ter estrutura 
para atendê-la. Falou do motivo que abalou a relação de parceria, que foi perder clientes 
dentro da Génétiporc por causa de problemas dentro da CPS/ACSURS. Segundo ele, algumas 
coisas não agradaram dentro da gestão da CPS. 

O diretor da GNP lembrou os problemas de logística, disse que está começando a faltar 
confiança; e também da política de preços da ACSURS. Disse que não está rompendo a 
parceria com a ACSURS, mas que tais dificuldades não podem acontecer, que a GNP não pode 
perder a clientela. Disse que a GNP está procurando alternativas para melhorar a logística em 
todos os Estados de atuação. Também falou dos machos da GNP, que estão há 90 dias na CPS 
e ainda não estão produzindo.  

Pilotto falou, dizendo que é importante verificar se existiu outro tipo de erro como o 
apresentado pelo Werner, através de fotos (leitões pintadinhos, sendo que deveriam ser 
brancos). Werner disse que os problemas vão gerando situações que, ao final, geram falta de 
confiança e chega a uma altura que não é mais possível levar. Zancanaro disse que é preciso 



 

 
 

fazer funcionar, que entende as dificuldades pelas quais ele está passando e que todos estão 
trabalhando para fortalecer essa relação. “Os acertos estão muito mais próximos do que os 
desacertos, concorda?”, questionou Zancanaro ao diretor da GNP, ressaltando o 
comprometimento desta entidade com o suinocultor.  

Folador disse que a ACSURS está comprometida com o cliente e pediu que se 
reestabeleça a confiança da Génétiporc com a entidade. Folador sugestionou ao diretor da 
GNP que coloque um funcionário de confiança dentro da CPS/ACSURS, o que trará segurança e 
maior conforto na relação. 

Erny levantou a questão do alojamento dos machos, questionando a possibilidade da 
colocação em determinadas baias na CPS, fazendo o fechamento das mesmas (melhoria da 
infraestrutura).  

Folador finalizou falando que ficam aqui duas questões a serem formalizadas: custos 
dos machos da GNP que têm ociosidade e a formalização do contrato da parceria que existe. 

Werner agradeceu a todos a atenção dispensada e Folador disse que todos os esforços 
serão feitos. 

 

03.07 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou do café da manhã de lançamento do 

livro Radiografia da Agropecuária Gaúcha na Assembleia Legislativa Gaúcha, em Porto Alegre 

(RS). 

04.07 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, concedeu entrevista à Rádio Tirol, de Teutônia 

(RS). 

04.07 

 

A Associação dos Criadores de Suínos do Grande Cerro Largo promoveu, em São Pedro do 

Butiá (RS), reunião com produtores, da qual participou o presidente da ACSURS, Valdecir Luis 

Folador. 

 

18.07 

 

O secretário da Agricultura de Arroio do Meio (RS), Paulo Heck, reuniu-se com o presidente da 

ACSURS, Valdecir Luis Folador, na sede da entidade, em Estrela (RS). Heck solicitou o apoio da 

ACSURS para a 2ª Festa do Leitão no Tonel. Ficou decidido que a associação participaria com a 

criação de folder e divulgação do evento.  

 

14.08 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da Assembleia Geral Ordinária do 

Fundesa, em Porto Alegre (RS). Ordem do dia: Deliberar sobre a proposição do Conselho 

Técnico Operacional da Pecuária Leiteira, referente a destinação de parte da arrecadação 

efetiva da cadeia para projetos de desenvolvimento e organização da atividade no Estado do 

Rio Grande do Sul; e outros assuntos de interesse do Fundesa.  

 

20.08 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, recebeu na sede da entidade, em Estrela (RS), 

o Sr. Paulo César Dal Paz. O objetivo da reunião foi a apresentação do projeto Porquinhos da 



 

 
 

Rua 2014 à ACSURS. 

21.08 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, esteve reunido, na sede da entidade, com o 

secretário da Agricultura de Estrela, José Adão Braun, e com seu assessor, Gilberto Moacir da 

Silva. 

24.08 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, prestigiou a reunião-almoço da Comissão 

Permanente da Expointer, no auditório da Farsul - Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, 

em Esteio (RS).  

25.08 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, e o diretor executivo da entidade, Fernando 

Gimenez, acompanharam o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, na entrega do Troféu Senar O 

Sul, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre (RS). A solenidade integrou a 

programação da 36ª Expointer. 

29.08 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou do Painel "Armazenagem - Câmaras 

Setoriais Aves/Suínos: Chegou a hora de retirar a vacina?" no II Fórum Internacional 

Responsabilidade Técnica e Sanitária na Produção Animal, durante a 36ª Expointer, em Esteio 

(RS).   

29.08 

 

Fepagro entrega veículo à ACSURS 

Foi entregue para a ACSURS um veículo Doblò ano 2002 pela Fundação Estadual de Pesquisa 

Agropecuária (Fepagro), órgão ligado a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 

(Seapa/RS). A doação do veículo foi feita através do Programa Estadual de Incremento da 

Qualidade Genética da Pecuária de Carne e Leite  (Dissemina), que busca o melhoramento 

genético dos rebanhos de propriedades da pecuária familiar. Com o novo veículo, as entregas 

de sêmen ao suinocultor pela ACSURS serão viabilizadas, sendo possível a entrega do material 

diretamente na granja do produtor. Serão atendidos cerca de 30 municípios gaúchos, com a 

entrega de cerca de 10 mil doses de sêmen suíno por mês. Na entrega, estiveram presentes o 

secretário-adjunto da Seapa, Cláudio Fioreze, e o presidente da Fepagro, Danilo Rheinheimer 

dos Santos.   

 

Fonte: Assessoria de Comunicação da ACSURS. 

26.09 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, prestigiou a solenidade de abertura oficial do 

9º Agrimark Brasil, evento promovido em homenagem aos 40 anos da Embrapa no salão nobre 

da Federasul, em Porto Alegre (RS). 

28.09 

 

A ACSURS esteve representada, através do seu presidente, Valdecir Luis Folador, no XVI 

Encontro de Suinocultores de Camargo (RS).  

28.09 O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, prestigiou a Festa Nacional de Preparados 



 

 
 

 Suínos, em Aratiba (RS). 

1º.10 

 

ACSURS recebe certificação Selo Carbono Neutro 

O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), Valdecir 

Luis Folador, e o médico-veterinário da Central de Produção de Sêmen (CPS) da ACSURS, 

Vanderlei Koboldt, representaram a entidade durante a solenidade de entrega do Selo 

Carbono Neutro.    

A concessão do Selo é feita através do Projeto Energia Verde em Harmonia Ambiental às 

entidades comprometidas com a preservação ambiental. O projeto é coordenado pela Certel 

Energia e certificado pela empresa Max Ambiental. 

A solenidade ocorreu em Teutônia (RS), na sede da Certel Energia. ‘’Vocês são colaboradores 

muito comprometidos conosco e com nosso projeto’’, ressaltou o presidente da Certel, Egon 

Édio Hoerlle, agradecendo às empresas que aderiram ao Selo Verde. 

De acordo com o gerente de meio ambiente da Certel Energia, engenheiro agrônomo Ricardo 

Jasper, os critérios para que a empresa ganhe o Selo Carbono Neutro são demonstrar de forma 

voluntária o propósito de neutralizar suas emissões de gases poluentes e efetuar a 

neutralização mediante o plantio de espécies arbóreas nativas em áreas de preservação 

permanente. 

Segundo Folador, a ACSURS, em comprometimento com o meio ambiente, desde 2005 conta 

com o auxílio de um biólogo e técnico em agropecuária que desenvolve um trabalho junto aos 

associados, buscando criar condições de produção ambiental responsável e o Selo Carbono 

Neutro é mais uma maneira de a entidade continuar seu trabalho mantendo a preservação 

ambiental. 

Além da ACSURS, outras cinco empresas receberam ou renovaram a certificação. Em seis anos, 

58 empresas já engajaram-se à filosofia do projeto e 106.079 mudas de árvores foram 

plantadas. 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação da ACSURS. 

02.10 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, prestigiou a solenidade de abertura da Semana 

Nacional da Carne Suína, em São Paulo (SP), no Hotel Golden Tulip Pakr Plaza.  

04.10 

 

Reunião da Diretoria da ACSURS. 

 

ATA N.º 02-01-2013 – REUNIÃO DA DIRETORIA DA ACSURS 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e treze (04.10.2013), às nove horas e trinta 



 

 
 

minutos, tendo por local a sede da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul - 

ACSURS, sito à Rua Dinarte Vasconcelos, 70, Bairro dos Estados, Estrela (RS), reuniu-se a 

Diretoria da ACSURS, estando presentes: presidente Valdecir Luis Folador; vice-presidentes 

Mauro Antônio Gobbi, Jean Marcelo Fontana, Laurindo José Vier; membro do Conselho Fiscal 

Edson Zancanaro, diretor executivo da ACSURS, Fernando Gimenez; médico-veterinário 

Vanderlei Koboldt e a assessora de Comunicação Simone Jantsch, que secretariou a reunião. 

Esteve em pauta o futuro da Central de Produção de Sêmen (CPS) da ACSURS, investimentos e 

busca de novos clientes e a venda da Génétiporc para a Agroceres PIC. 

O presidente da ACSURS iniciou os trabalhos, auxiliado pelo diretor executivo e pelo médico-

veterinário da CPS. Folador e Fernando explicaram de que maneira ocorreu a venda da 

Génétiporc para a PIC. Segundo Fernando, os machos da GNP que estão na Central serão 

descartados. Reduz cerca de 100 reprodutores na CPS, que hoje conta com 230. Há um 

período de utilização dos machos por um período de 6 meses, segundo Fernando. 

Para Gobbi, analisando a importância que há ACSURS tem no Estado, não existe a possibilidade 

de cortarem tudo. Porém, Folador acredita, devido análise, que a ACSURS vai perder 35% do 

faturamento. Para buscar os 35%, Folador acredita que deve ser buscada uma parceria com a 

Agroceres, pois a CPS tem potencial para isso. 

Nosso mercado são as cooperativas que a ACSURS tem hoje e esquecer as empresas, pois as 

empresas têm estrutura própria. A ideia é buscar todas as granjas pequenas de fora, que 

compram machos, e colocá-los na CPS, pois viabiliza o negócio da Agroceres e da menos 

problemas no campo.  

Fernando falou da parceria que foi fechada com a Choice Genetics, antiga Pen Ar Lan, e que 

está sendo fechada com a Topigs. Tanto uma quanto a outra estão assumindo o compromisso 

de trazer clientes para a CPS/ACSURS. A mesma proposta que foi colocada para a Choice e 

Topigs será apresentada para a PIC, com o objetivo de que a PIC deixe as pequenas granjas do 

RS para a ACSURS. 

Gobbi questionou que, caso esse processo se concretiza, se faltará espaço na granja da 

ACSURS. Zancanaro levantou a questão de que o Brasil, até 2020, vai dobrar a produção de 

suínos do Brasil. Folador disse que isso não vai acontecer, pois a projeção do Mapa é de que o 

Brasil, em 10 anos, cresça apenas 10%.  

Jean disse que a proposta da ACSURS tem tudo para dar certo, porém, pode encontrar 

dificuldades na negociação quanto a valores. 

Fernando disse que já temos uma Central estruturada. Agora, precisamos mostrar o serviço. 

O médico-veterinário da CPS fez uma apresentação técnica e mostrou as melhorias da Central, 

apresentando a adequação de procedimentos e os novos resultados. 

Após a apresentação, Folador ressaltou que, agora, é preciso buscar a viabilização e criar a 

parceria com a Agroceres PIC para resolver o problema da ACSURS. Segundo Fernando, com a 



 

 
 

estrutura que tem, pode-se agregar mais de 10 mil a 12 mil doses e, para isso, é necessário 

que todos colaborem.  

Folador disse que parte das matrizes se vai buscar na PIC. Mas a outra parte é preciso que se 

trabalhe através dos membros da Diretoria. Com isso, foram levantados potenciais comprados 

de sêmen que atualmente não são clientes da CPS/ACSURS.  

Levantamento: 

Produtor/Nº de matrizes/Nº de doses 

Gobbi - 2.000                               1.100  

Acadrolli - 2.000                          1.100 

               - 5.000  

Werlang - 1.500                          900 

Darós - 2.000                               1.100 

Birck - 1.000                                600 

Elemar Dahmer - 1.200              700 

Folador, Zancanaro, 

Basso e Vendrame - 3.500          2.000 

 

Cotrifred, de Frederico Westphalen 

Luis Tres (Pinhal) ............... 1.000 

Albarello (Palmitinho) ....... 1.000 

Grando (Três Palmeitas) .... Verificar. 

Locatelli – Marcelo ............ 1.600 

Odair .................................... 800 

 Zangrande – Campinas 

(Languiru) ........................... 800 

Ingomar (São Pedro) .......... 2.000 

Neubuser (Butiá) ................ 600   



 

 
 

 

Sendo assim, como estratégia, serão reunidos os produtores e serão apresentados os 

benefícios em se fechar uma parceria para a aquisição de sêmen com a ACSURS. 

Labema – Sobre a Labema, foi questionado, pelo presidente da ACSURS, se há a possibilidade 

de se fechar uma parceria. Majestade e Santa Clara também foram lembrados. 

Génétiporc – Na próxima semana, Werner Meincke deve vir até a ACSURS para conversar 

sobre a parceria ACSURS x Génétiporc e venda da Génétiporc para a PIC. E, assim, poderá ver o 

que deve ser feito. Também perguntará como ficarão os investimentos feitos a pedido da GNP, 

já que há financiamentos a serem pagos pela ACSURS. 

 

Folador também falou sobre a reunião que ocorreu na quarta-feira passada, sobre alguém que 

deseja alugar a estrutura da CPS/ACSURS e pediu a opinião dos presentes. Jean sugeriu que, 

antes de dar uma resposta, que a ACSURS espere o  que vai acontecer com em relação à 

GNP/PIC. 

Emendas – Folador lembrou que até o final de outubro será repassado todo o valor referente à 

emenda. 

Autorização para venda de  carro da ACSURS. Presidente Folador fez exposições aos 

conselheiros sobre a necessidade da troca do GM/Astra HB 4P Advantage, placa IRR-1823, 

Chassi: 9BGTR48JOBB278099. Após ouvidas as ponderações dos conselheiros presentes a ideia 

foi submetida a apreciação dos  conselheiros, que, por unanimidade,  autorizaram a sua 

comercialização.  

08.10 

Reunião entre o presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, o prefeito de Estrela, Carlos 

Rafael Mallmann, e o secretário municipal da Agricultura, José Adão Braun.  

 

10.10 

 Encontro do Grupo de Trabalho integrado pelos conselheiros integrantes do Conselho 

Deliberativo e dos presidentes dos CTOs, em Porto Alegre (RS). Tema: Proposta de participação 

do Fundesa em investimento no Parque Assis Brasil (Expointer). 

 

12.10 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou de um bate-papo no estande da GSI 

Agromarau na Expomarau 2013, em Marau (RS). Tema: Cenário, mercado e produção de 

suínos. 

 



 

 
 

15.10 

 

Fundesa já aplicou mais de R$ 1,4 milhão em 2013 
A diretoria do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) apresentou na 
manhã de terça-feira (15), em Assembleia Geral, a prestação de contas do terceiro trimestre 
de 2013. Até agora foram arrecadados mais de R$ 6 milhões nas cadeias de suínos, aves e 
ovos, pecuária de corte e de leite e rendimentos financeiros. Atualmente o saldo disponível é 
de mais de R$ 36 milhões. 
A aplicação dos recursos do Fundo, que superou R$ 1,4 milhão, vai desde a indenização por 
abate sanitário de animais (abate em caso de doença), aquisição de suprimentos, até 
capacitação de servidores da Secretaria da Agricultura e ações de defesa sanitária. 
O Fundesa é reconhecido pelas cadeias produtivas de vários Estados como modelo de 
transparência e correta aplicação de recursos em defesa da saúde dos rebanhos. O presidente 
do Fundo, Rogério Kerber, destaca que esta dedicação faz parte da defesa da economia gaúcha 
e tem como premissa a “responsabilidade compartilhada, onde todos devem fazer a sua parte 
para garantir uma pecuária saudável para atender com qualidade os mercados interno e 
externo”. 
 
Sobre o Fundesa 
Criado em 2005, o Fundesa tem a missão de propor e apoiar o desenvolvimento de ações de 
defesa sanitária animal, além de garantir agilidade e rapidez na intervenção em casos de 
eventos sanitários. O fundo é composto por nove entidades: Federação da Agricultura do RS, 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS, Sindicato das Indústrias de Carnes do RS, 
Sindicato das Indústrias de Suínos do RS, Sindicato do Comércio Atacadista de Carnes Frescas e 
Congeladas do RS, Sindicato da Indústria de Laticínios, Sindicato das Indústrias de Produtos 
Avícolas, Associação Gaúcha de Avicultura e Associação de Criadores de Suínos do RS - 
ACSURS, que esteve representada por seu presidente, Valdecir Luis Folador. 
Os recursos do fundo são obtidos através da contribuição do produtor e da indústria, pelo 
abate ou produção nas cadeias de pecuária de corte e leite, avicultura e suinocultura. A 
diretoria do Fundesa apresenta relatórios trimestrais com dados sobre arrecadação, 
investimentos e saldos. 
 
Fonte: Assessoria de Imprensa do Fundesa. 
 

16.10 

 

Lançamento do Circumvent PCV M, no Hotel Lang Palace, em Chapecó (SC). Participação do 
presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, e do diretor executivo, Fernando Gimenez. 
Realização: MSD Saúde Animal. 
 

05.11 

 

O presidente e o diretor executivo da ACSURS, Valdecir Luis Folador e Fernando Gimenez, 

respectivamente, participaram do XVI Congresso Abraves, no Centro de Eventos do Pantanal, 

em Cuiabá (MT). O evento ocorre nos dias 5, 6 e 7. 

 

08.11 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou de reunião com o secretário da 

Agricultura de Estrela, José Adão Braun, e com o deputado Federal Vilson Covatti, que também 

é presidente da Frente Parlamentar Mista da Suinocultura. O objetivo do encontro, que 

ocorreu em Estrela (RS), foi tratar da liberação de emenda para a ACSURS. Também participou 

da reunião Gilberto Moacir da Silva, que exerceu o cargo de presidente da entidade no período 



 

 
 

de 1999 a 2004. 

 

20.11 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da reunião do Conselho de 
Administração da ABCS, na sede da entidade, em Brasília. Ordem do dia: abertura da reunião e 
leitura do edital de convocação; resultados da Semana Nacional da Carne Suína; planejamento 
das ações para 2014; assuntos gerais. 
 

22.11 

 

Reunião da Diretoria da ACSURS na sede da entidade. 
 

 
ATA N.º 03-01-2013 – REUNIÃO DA DIRETORIA DA ACSURS 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e treze (22.11.2013), às quatorze 
horas, tendo por local a sede da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul - 
ACSURS, sito à Rua Dinarte Vasconcelos, 70, Bairro dos Estados, Estrela (RS), reuniu-se a 
Diretoria e Conselho da ACSURS, estando presentes: presidente Valdecir Luis Folador; vice-
presidentes Mauro Antônio Gobbi, membros do Conselho Fiscal Edson Zancanaro e Edenilson 
Daltoé; Ilânio Johner, presidente do Núcleo de Criadores de Suínos do Vale do Taquari, e 
Odolir José Zanatta, membro do Conselho Fiscal; presidente do Núcleo de Suinocultores de 
Vila Maria; diretor executivo da ACSURS, Fernando Gimenez; médico-veterinário Vanderlei 
Koboldt e a assessora de Comunicação Simone Jantsch, que secretariou a reunião. Esteve em 
pauta: Prestação de contas (janeiro a outubro de 2013); 40º Dia Estadual do Porco; Reunião-
almoço entre suinocultores e Frente Parlamentar Mista da Suinocultura; Central de Produção 
de Sêmen (CPS) – Estratégias de crescimento e análise de proposta de parceria com outras 
empresas de genética; assuntos gerais. 

O presidente da ACSURS iniciou os trabalhos.  
Prestação de contas – Anexo 1.  
Folador também apresentou os valores ainda a serem pagos referente aos 

financiamentos no Sicredi, no valor total de R$ 27.969,29. Também foram apresentados os 
valores conforme emendas recebidas – Anexo 2. Folador explicou que a emenda no valor de 
R$ 120 mil, que deve vir em janeiro de 2014, será utilizada em sua totalidade na CPS para 
climatização, transporte de sêmen (coleta pneumática) e reforma.  

Também foi apresentada uma planilha com os gastos da Génétiporc, referente à 
operação de congelamento de sêmen de reprodutores – Anexo 3. Segundo Folador, deve 
entrar no caixa da ACSURS, no próximo ano, em torno de R$ 40 mil referente aos registros da 
GNP.  

40º Dia Estadual do Porco – Definição do local do evento. Estão inscritos os 
municípios: Barão de Cotegipe, Estrela, Mariano Moro e Severiano de Almeida. Após 
discussão, ficou decidido que o evento, em 2014, será em Estrela. 

Reunião-almoço com a Frente Parlamentar Mista da Suinocultura – O pedido vem do 
presidente da Frente, deputados Vilson Covatti, com o objetivo de reunir cerca de 200 
suinocultores e parlamentares ligados a suinocultura. O evento “Encontro dos Suinocultores 
Gaúchos com a Frente Parlamentar Mista da Suinocultura Brasileira” deve ocorrer até o dia 13 
de dezembro, em Carazinho. Folador disse que cada um deve se comprometer e reunir a 
quantia de pessoas, conforme o estipulado para a realização do evento, que será de interesse 
do integrado, pois serão tratados temas como: PGPM, PL da Integração, entre outros. Ficou 
decidido que cada membro da Direção e Conselho levará entre cinco e dez suinocultores para 
o evento. Zancanaro sugestionou que se entre em contato com os secretários municipais da 
Agricultura e também se convide os prefeitos. 



 

 
 

Central de Produção de Sêmen – Novas estratégias de crescimento e análise de 
proposta de parceria com outras empresas de genética. Gimenez falou sobre a perspectiva de 
negócio com a Cotrijuí, lembrando que a ACSURS ministrará palestra para os integrados desta 
cooperativa no início de dezembro, com o objetivo de trazer clientes para a CPS. 

Fernando comentou sobre a reunião em Pinheirinho do Vale, realizada recentemente, 
com cerca de dez suinocultores. Mostraram-se receptivos e disse que alguns poderão tornar-
se clientes.  

O diretor executivo falou sobre a negociação de machos com a Agroceres PIC. A Topigs 
também é outra empresa com a qual deve ocorrer negociação. Foi lida carta enviada pela 
Topigs, informando quais são os interesses da empresa. 

O médico-veterinário da ACSURS mostrou o material apresentado na palestra em 
Pinheirinho do Vale, com as mudanças na estrutura e processos da CPS, e também um vídeo 
mostrando um pouco do dia-a-dia da entidade.  

Fernando mostrou qual o custo da manutenção de um macho na granja da ACSURS e 
os valores das doses de sêmen. 

Assuntos gerais – Folador apresentou informações sobre o cenário da carne suína 
brasileira: produção, exportação e disponibilidade interna; ranking e variação anual do abate 
de suínos. 

  

26.11 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou, ao vivo, do programa Acorda Rio 
Grande, da Rádio Independente, em Lajeado (RS). 
 

04.12 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, esteve reunido com o secretário executivo do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Marcelo Danéris. Pauta: Atual 
momento da suinocultura e manutenção da alíquota de 4% na vendas interestaduais de suínos 
vivos, que vence em 31/12/2013. 
 

05.12 

 

A Associação dos Suinocultores do Vale do Pitanga - Assuvap e Cooperativa dos Suinocultores  
de Ponte Nova e Região (Coosuiponte) realizaram, no Babilônia Centro de Evento, em Ponte  
Nova (MG), cerimônia de encerramento das atividades em 2013. A ACSURS esteve  
representada pelo presidente, Valdecir Luis Folador.  
 

08.12 

 

O presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, participou da 17ª Schweinfest, em Nova 
Candelária (RS). O evento integrou a programação do 17º aniversário do município. 

 

 

 

 

 

 


