Evonik participará do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura

24 de julho de 2019

Evento catarinense reunirá profissionais de todo o Brasil e da
América Latina para compartilhar informações sobre as
tendências, inovações e desafios da suinocultura
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Regina Bárbara
Comunicação & Eventos
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regina.barbara@evonik.com

A Evonik participará da 12ª edição do Simpósio Brasil Sul de
Suinocultura (SBSS 2019) e 11ª edição da Pig Fair. Os eventos
ocorrerão simultaneamente, de 6 a 8 de agosto, no Centro de
Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes, em Chapecó (SC).
Com mais de 60 anos de experiência na fabricação de
aminoácidos essenciais para a nutrição e saúde animal, a Evonik
destacará em seu estande as soluções que atendem às atuais
necessidades deste segmento.
Mais do que um portfólio completo de aditivos para rações e que
inclui os principais aminoácidos essenciais para suínos, os
visitantes poderão conferir no estande da empresa uma
combinação de soluções, serviços e ferramentas digitais.
Com mais de 10 laboratórios em cinco continentes que oferecem
serviços de NIR e de química úmida, a empresa disponibiliza aos
seus clientes uma capacidade excepcional de análise de
aminoácidos, garantindo avaliações ágeis e precisas da qualidade
da matéria-prima, o que resulta em formulações mais rentáveis e
de alto desempenho.
“A Evonik conta com uma série de ferramentas sofisticadas e
fáceis de usar para ajudar nossos parceiros a atingir uma dieta
precisa e balanceada, uma composição de aminoácidos que
otimize o desempenho animal e a produção de ração”, explica Nei
Arruda, responsável pelo Marketing da área de Nutrição e Saúde
Animal da Evonik.

Melhora do desempenho com probiótico
Durante o evento, a equipe de Nutrição e Saúde Animal da Evonik
destacará também o probiótico Ecobiol® (Bacillus
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amyloliquefaciens), recentemente lançado no mercado brasileiro.
A solução promove uma relação 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.
Entre as vantagens da suplementação das dietas com Ecobiol®
estão: estabilidade sob temperaturas de peletização, alta umidade
e condições de armazenamento; facilidade de manuseio em
fábricas de ração, e a compatibilidade com outros aditivos
alimentares.

Serviço
XII Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e XI Pig Fair
Data: 6 a 8 de agosto de 2019
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes
Endereço: R. Assis Brasil, 20 D - Centro, Chapecó – SC
Contatos: secretaria@nucleovet.com.br / (49) 3329-1640
Estande da Evonik: nº 12

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
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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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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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