Evonik estará presente no Simpósio Mineiro de Suinocultura

12 de julho de 2019

Evento visa aproximar pesquisadores, técnicos, produtores e
estudantes e estimular o desenvolvimento da cadeia suinícola,
particularmente às demandas e soluções atuais na nutrição de
suínos.

Contato:
Regina Bárbara
Comunicação & Eventos
Telefone

3146-4170

regina.barbara@evonik.com

Entre os dias 16 e 18 de julho, a Evonik participará do VII
Simpósio Mineiro de Suinocultura – SIMIS – em Lavras, Minas
Gerais. A empresa é uma das patrocinadoras do evento que
também promoverá a IV Conferência Internacional de Suinocultura
e terá como tema central “Nutrição de Suínos: quais as novas
fronteiras?”, reunindo importantes palestrantes da área.
No dia 17 de julho, às 14h50, Henrique Gastmann Brand, Gerente
Técnico de Serviços da Evonik, participará da Conferência
Internacional com a palestra “Influência da utilização de
aminoácidos e probióticos sobre o sistema imunológico e saúde
intestinal”. O tema será apresentado no Salão de Convenções da
Universidade Federal de Lavras (UFLA).
Durante todo o evento, a equipe de Nutrição e Saúde Animal da
Evonik destacará o lançamento do Ecobiol®, um probiótico
(Bacillus amyloliquefaciens) de rápido crescimento, que auxilia os
produtores de suínos na eficiência da qualidade e rentabilidade,
com a vantagem de tornar suas operações mais sustentáveis.
Isso porque Ecobiol® promove uma relação simbiótica entre
nutrição, microbiota intestinal e imunidade, melhorando
potencialmente o estado geral de saúde dos animais, o que
permite aos produtores solucionarem os desafios relacionados à
segurança alimentar e baixo desempenho.

Serviço
VII Simpósio Mineiro de Suinocultura e IV Conferência
Internacional de Suinocultura
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Data: 16 a 18 de julho de 2019
Local: Salão de Convenções da Universidade Federal de Lavras
(UFLA)
Endereço: Campus Universitário - Aquenta Sol, Lavras - MG
Contatos: marketing@simisufla.com.br / (35) 3829-1570

Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O
foco em negócios atraentes do segmento de especialidades, a capacidade de
inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e
voltada a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas
características formam a alavanca para um crescimento lucrativo e um aumento
sustentado do valor da empresa. Com mais de 32.000 colaboradores, a Evonik
atua em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de
sua proximidade dos clientes e de suas posições de liderança de mercado. No
ano fiscal de 2018, a empresa gerou vendas de 13,3 bilhões de euros e um lucro
operacional (EBITDA ajustado) de 2,15 bilhões de euros.

Sobre Nutrition & Care
O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH,
contribui para o atendimento das necessidades humanas básicas, incluindo
aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição animal e cuidados com
a saúde. Com cerca de 8.200 colaboradores, esse segmento gerou vendas da
ordem de 4,6 bilhões de euros em 2018.

Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos
declarações referentes ao futuro neste comunicado à imprensa, tais
prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais
podem variar em função de mudanças no ambiente de negócios. A Evonik
Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de
atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste
comunicado.
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linkedin.com/company/Evonik
twitter.com/Evonik_BR

Informações para imprensa:
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br

Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 sheila@viapublicacomunicacao.com.br
Taís Augusto: (11) 3562.5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br
Inês Cardoso: (11) 3562.5555/99950.6687 ines@viapublicacomunicacao.com.br
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