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Prezados, 

Amanhã é um dia importante para o andamento da votação do PL 1293/2021 - Auto-
controle, com a realização de audiência pública no Senado.

Sobre isto, o site do Senado colocou no ar uma votação  em relação ao apoio público 
ao PL.

Opositores ao Projeto estão em mobilização e fizeram forte votação contraria ao PL.  
É preciso uma contramedida setorial dos que apoiam o projeto.

Por isto, convocamos todos os representantes de empresas associadas e seus pares 
favoráveis ao PL que registrem seu voto favorável ao PL. 

Neste momento, toda a mobilização é fundamental para garantir que este projeto, 
tão fundamental ao agro, siga em seu processo de aprovação.

REF.: URGENTE ADESÃO ENQUETE AUTOCONTROLE 

Especialista explica como ferramentas de predição podem oferecer alternativas prin-
cipalmente para momentos de crise da criação de suínos

Diante de um mercado volátil, com alto custo de produção e preço de venda pouco 
remuneradores, cada vez mais suinocultores buscam na tecnologia as soluções para 
equacionar o resultado financeiro do seu negócio. "Um grande desafio no desenvolvi-
mento de estratégias nutricionais para suínos é saber como atingir o melhor custo por 
kg de carne produzida sem comprometer a produtividade animal e características de 
carcaça. Adicione a variação do dólar, alta dos preços de combustíveis e dos grãos e o 
cenário geopolítico. Muitos fatores precisam ser considerados e, para isso, é essencial 
reuni-los em uma única ferramenta com base nos modelos matemáticos", apresenta 
Héctor Martínez, Ph.D. gerente de tecnologia e inovação da Trouw Nutrition, empresa 
global de soluções para nutrição animal.

Martínez alerta que manter um negócio suinícola com base em suposições ou espe-
culações não é mais uma alternativa economicamente viável. O tipo de sistema, a 
região, a disponibilidade de matérias-primas, bem-estar animal, saúde, peso de abate, 
e os objetivos específicos da propriedade são apenas alguns exemplos de como a pro-
dução de suínos depende de diversos fatores. "Como saber qual matéria-prima ou 
subproduto tem a melhor inclusão na formulação para atender o melhor custo x 
benefício? É rentável aumentar o desempenho produtivo dos animais? Quais seriam 
as consequências de diluir as rações? A tecnologia possibilitou o desenvolvimento de 
softwares que respondem a essas questões. É o caso do NutriOpt®, um conjunto de 
modelos matemáticos capazes de representar especificamente a realidade do siste-
ma produtivo, promovendo otimizações customizadas segundo o cenário atual do 
mercado, entregando sugestões e soluções dentro dos parâmetros financeiros pre-
viamente estabelecidos.     

Além de facilitar o entendimento da complexidade da biologia de crescimento do 
suíno, o sistema captura dados que serão usados pelo produtor para tomar decisões 
economicamente sustentáveis, sendo capaz de determinar o impacto da pegada de 
carbono e outros gases de efeito estufa como CO2, CH4, NO2 além de determinar as 
quantidades excretadas de N, P, K, Cu, Zn, etc.  

Os modelos matemáticos do NutriOpt permitem ao produtor calcular o desempenho 
ideal para os suínos com redução de custos. Dessa forma, é possível prever a expan-
são do sistema de produção, levando em consideração o potencial de crescimento 
animal, saúde e bem-estar dos animais.

"Estamos falando de uma tecnologia acessível, que utiliza dados que a propriedade já 
possui. A diferença aqui é que com o software o produtor pode fazer muito mais, 
porque ao reuni-los em lugar só ele tem a visão do todo e pode aplicar no gerencia-
mento diário. É uma solução viável frente ao cenário turbulento enfrentado pela ativi-
dade e proporciona um diferencial competitivo quando colocamos os números no 
papel", completa Héctor Martínez.

Modelagem matemática ajuda a reduzir custos de produção da
suinocultura

O Dia da Coleta envolveu mais de 100 voluntários neste sábado, véspera do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, para coletar o lixo descartado indevidamente nas margens do 
Rio Corumbataí com o objetivo de promover maior consciência para o descarte res-
ponsável, contribuindo com o meio ambiente e o futuro do nosso planeta    

Um mutirão de mais de 100 voluntários coletou 2,9 toneladas de lixo descartado inde-
vidamente nas margens do rio Corumbataí em Rio Claro, no interior de São Paulo, na 
manhã deste sábado, dia 4 de junho, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, cele-
brado sempre no dia 5 de junho. A iniciativa é encabeçada pela De Heus, uma compa-
nhia holandesa que é uma das maiores empresas de nutrição animal do mundo, com o 
objetivo de promover maior consciência da comunidade para a importância do des-
carte responsável de lixos e resíduos, disse o diretor de RH & HSE da De Heus no Brasil, 
Edmilson Ribeiro, que coordena a ação.

Esta medida faz parte do programa de sustentabilidade da companhia e vem aconte-
cendo, desde o dia 8 de abril, em cada cidade onde a empresa tem unidade instalada. 
Até o momento já foram coletadas 5,511 toneladas de lixo em municípios como Toledo 
(PR), Apucarana (PR), Campinas (SP) Guararapes (SP) e Rio Claro (SP). Depois de Rio 
Claro (SP), o Dia da Coleta será em Itaberaí (GO). Em cada cidade, a empresa tem o 
apoio de cooperativas de reciclagem, que se responsabiliza pelo destino correto do 
material coletado, explica Ribeiro.

“Todos os anos, toneladas de resíduos são descartados de maneira indevida, compro-
metendo o ecossistema e a qualidade de vida na terra. Esta é uma iniciativa de plog-
ging, ação que combina esportes com o cuidado ao meio ambiente, em que temos a 
oportunidade de nos exercitarmos, cuidarmos da saúde e do nosso planeta. Estamos 
não só colaborando com o espaço e a comunidade local, mas também estimulando e 
promovendo maior conscientização sobre a importância da sustentabilidade e o 
futuro do nosso planeta”, afirmou o executivo.

A empresa, que constantemente investe em pesquisas e estudos, possui um plano 
estratégico de ações que vão desde reciclagem de embalagens, passando por uso 
consciente de água e energia elétrica, redução das emissões de gases de efeito 
estufa, até o apoio a uma iniciativa de reflorestamento do corredor do Araguaia. “Res-
ponsabilidade social e nutricional são muito importantes para toda a cadeia produtiva. 
Dessa forma, queremos cada vez mais criar e investir em diferentes ações que refor-
cem a importância da adoção de práticas sustentáveis, contribuindo assim para o 
bem-estar da sociedade como um todo e para o futuro do nosso planeta. É um traba-
lho desafiador, mas de grande orgulho e responsabilidade”.

Dia Mundial do Meio Ambiente
Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, o Dia Mundial do Meio 
Ambiente é comemorado no dia 5 de junho. O objetivo é despertar a população global 
para os desafios ambientais e para a importância da preservação de recursos natu-
rais.

Neste sentido, o descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva e de projetos 
de reciclagem estão entre os problemas mais importantes que afetam o meio am-
biente, juntamente com outros, como o consumo exagerado de recursos naturais, 
desmatamento, inserção de espécies exóticas, uso de combustíveis fósseis, desperdí-
cio de água e esgotamento do solo. “Por isso é tão importante iniciativas que chamem 
a atenção da comunidade para o uso correto e moderado dos nossos recursos natu-
rais", encerrou. 

Sobre a De Heus
Organização internacional de origem holandesa, com posição de liderança na indús-
tria de nutrição animal, desenvolvendo todos os grupos de produtos nutricionais – de 
premixes e núcleos a concentrados e rações completas. Fundada em 1911, a Royal De 
Heus acumula experiência de mais de 100 anos, está presente em mais de 20 países, 
possui mais de 80 unidades fabris, distribuição de produtos em 75 países e emprega 9 
mil colaboradores. Sempre à frente com tecnologias inovadoras e de sucesso entre 
os produtores, atualmente é considerada uma das 11 principais empresas de alimen-
tação animal no mundo. No Brasil, possui seis unidades industriais: Rio Claro/SP (2), 
Apucarana/PR, Toledo/PR, Guararapes/SP e Itaberaí/GO; uma unidade administrativa 
em Campinas/SP e dois centros de distribuição, em Caruaru/PE e Contagem/MG. 

De Heus realiza mutirão e coleta 2,9 toneladas de lixo em Rio Claro 
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ACONTECE
Eventos

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

PORK NUTRITION
10 de Junho de 2022 - 13h30

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

NUTRITION
ANIMA

N E T W O R K I N G
C O N G R E S S  &

O FUTURO DA SUINOCULTURA
COMEÇA AQUI!

INSCRIÇÃO GRATUITA

UM EVENTO EXCLUSIVO PARA DEBATER
TEMAS ATUAIS E VIBRANTES, ENFOCANDO

AS TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES
PARA A SUINOCULTURA A NÍVEL MUNDIAL.

10 DE JUNHO DE 2022

NUTRITION
N E T W O R K I N G

C O N G R E S S  &

O

EVENTO 100% ON-LINE

VEM AÍ
O MAIOR EVENTO DE

DA AMÉRICA LATINA

NUTRIÇÃO SUÍNA E NETWORKING

Clique para fazer sua

DAS 13h30 AS 18h00 

https://animalnutrition.com.br/porknutrition/
https://animalnutrition.com.br/porknutrition/
www.ipvs2022.com


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Z ibordi,  75 - Ja rdim Cacilda   | Espí rito San to do Pinhal, SP - CEP 13990-00 0
Telefone: 55 [19 ] 3651 -123 3

Presidente: Valdomiro Ferreir a Jún ior - fj@apcs.com.b r
Secretária Administrativa: P riscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Adm inistra tiva: La rissa Lopes - a ssistente5@apcs.com.b r
Assistente Adm inistra tiva: S tella Sou za - assistente1@apcs.com.br

APCS 2022 | Todos os direitos Reservados

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

