
Prezados Associados,

Por favor, não deixem de alimentar o sistema de pesquisa
de mercado da Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo
até as 12:00h de segunda-feira (25).

É de extrema importância que todos insiram seus
registros para apurarmos os dados de forma precisa.

Gratos,
Equipe APCS/CSP 
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Workshop & Bate Papo APCS:  Fábrica de ração 
em uma granja de suínos
Aconteceu hoje nas dependências do Hotel Premium em Campinas, o II Workshop & 
Bate Papo de 2019 promovido pela APCS/CSP. O evento teve como foco principal infor-
mar, atualizar e esclarecer aos participantes assuntos sobre o tema “Fábrica de ração em 
uma granja de Suínos”. 
Este formato de evento se divide em 3 partes: Palestras, Mesa de Debates e Bate Papo. 

Durante a abertura foi feito uma oração pela alma da falecida Áurea Ianni, pessoa muito 
querida que nos deixou há poucos dias.

Nesta edição tivemos a participação de palestrantes que foram indicados por 4 diferen-
tes empresas associadas à instituição, cada qual com seu subtema de extrema impor-
tância para os suinocultores que estão buscando melhorias constantes em seus negó-
cios, na saúde e nutrição dos animais por eles criados.

A 1ª palestra foi ministrada pelo Dr. Horácio Santiago Rostagno, indicado pela empresa 
Polinutri. Dr. Horácio é graduado em Agronomia na Universidade Catolica de Santa Fé - 
Argentina, Mestre e Doutor em Animal Science pela Purdue University e foi professor na 
UFV de nutrição de aves e suínos. A sua palestra tratou do assunto: “Uso de ingredientes 
alternativos ao milho e soja”.

Na foto: Dr Horácio recebendo o certificado e um presente entegue pelo Rafael Van Den Broek

Confira o que ele gravou para o ISP:
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A 2ª palestra foi ministrada por Andrei Werner Borges, indicado pela empresa Farmaba-
se. Andrei é Médico Veterinário, formado pela Universidade Federal de Santa Maria 
(2004), com ampla experiência com produção e gestão na suinocultura, tendo trabalha-
do por 11 anos em uma grande agroindústria. Atualmente ocupa o cargo de Coordena-
dor Técnico Suínos na Farmabase Saúde Animal Ltda. A sua palestra tratou do assunto: 
“O futuro dos antibióticos na nutrição dos suínos”.

Na foto: Umberto Brunelli Filho entregando um presente ao Andrei

Confira o que ele gravou para o ISP:

A 3ª palestra foi ministrada por Edgar Victor Cattelan Júnior, indicado pela empresa 
M.Cassab. Edgar é Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Animal pela Faculdade 
de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 1994 atuou como 
gerente de nutrição e fábricas por 7 anos na Frangos Macedo, 3 anos na Nutron Chape-
có e 6 anos na Big Frango. Atualmente,  hà 9 anos atua como consultor técnico da M.Cas-
sab. A sua palestra tratou do assunto: “Padrões de matérias primas
critérios e análises de descarga”.

Na foto: Edgar recebendo o certificado e um presente entegue pelo Denilson Cesar da Silva

Confira o que ele gravou para o ISP:

A 4ª e última palestra foi ministrada pelo Tiago Carina, indicado pela empresa Trouw Nu-
trition. Tiago é especialista em Boas Práticas de Fabricação em Fábricas de ração/ 
Gestão da Qualidade / IN14. É bacharel em  Química pela Universidade São Francisco, 
tem MBA em Gestão de Qualidade pela FGV. Atualmente é consultor técnico da empresa 
Trouw Nutrition. A sua palestra tratou do assunto: “Guia para organizar a fábrica
de rações e ajustá-la a IN-14”.

Na foto: Tiago recebendo o certificado e um presente entegue pelo José Camilo Mendonça

Confira o que ele gravou para o ISP:

Após as palestras, foi dado início à “Mesa de Debates”, onde é aberto aos participantes 
que tirem suas dúvidas e debatam a respeito do que foi explanado durante as palestras. 
É um momento de interação muito enriquecedor à todos.

Confira o depoimento dos participantes da “Mesa de Debates”:

Depois de todas as dúvidas esclarecidas, foi a hora do almoço, que como de costume 
durante os eventos da APCS, contou com pratos à base de carne suína:

A escolha dos pratos foi bem avaliada:

Para finalizar o evento, logo após o almoço foi dado início ao Bate Papo com a participa-
ção exclusiva de suinocultores e gerentes de granjas. A intenção neste momento é pro-
porcionar aos participantes a oportunidade de discutirem sobre os assuntos das gran-
jas que abrangem a todos e dessa forma possam compartilhar conhecimentos.

Casa cheia durante o evento

Cristiane Louriano
Granja Camari

Denilson César da Silva
Faz. Água Branca

Bisteca suína com virado de couve

Opinião do Marcelo (Grupo Bressiani).

Lombo suíno ao molho de uva

Confira a avaliação do Sr. Godofredo Miltenburg sobre o evento:

Na próxima edição do ISP, avaliação geral.

Fonte: APCS/CSP
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