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“CUIDAR DA VIDA”

É COM PRAZER QUE A CHOICE GENETICS ANUNCIA UM NOVO ESTÁGIO DE SUA HISTÓRIA

Uma de nossas melhores
qualidades é o modo como
prestamos atenção às
suas expectativas. Com
tantas empresas cada vez
mais globalizadas, estamos
lançando uma organização
global de nossas equipes a fim
de fornecer uma resposta ainda melhor às suas
necessidades. Essa nova estrutura inclui 3 serviços
globais (P&D Global, Marketing Global e Serviços
Técnicos Globais) e 4 regiões diferentes (Ásia,
Europa, EUA & Canadá e América Latina).

CUIDAR DA

VIDA

O diferencial dos produtos, a inovação e os
serviços são a alma de nossa empresa e nos
permitem oferecer soluções sob medida para
as suas necessidades específicas. É por isso
que nos consideramos mais do que apenas um
fornecedor de produtos, somos um fornecedor de
soluções, buscando sempre cultivar uma parceria
sólida com você. Nosso novo lema reflete bem
a nossa motivação e valores: “Cuidar da vida”.
“Cuidar da vida” expressa a vocação da nossa
empresa de servir à cadeia da indústria de suínos
em 5 áreas principais: nossos clientes e parceiros,
nossas equipes, animais, pessoas e o planeta.
Neste folder, convidamos você a saber mais sobre
esses valores, e ficaremos feliz em expandir essas
ideias pessoalmente em futuros encontros.

Com a nossa relação próxima e já consolidada, você
já tem nos chamados pelo nosso apelido, então hoje
gostaríamos de torná-lo oficial: a partir de agora,
pode nos chamar de “CHOICE”
PIETER SEGHERS, CEO

P81 O MACHO IDEAL PARA IMUNOCASTRADOS PESADOS
No último mês de outubro, a Choice
lançou no Brasil o macho P81, macho
que se caracteriza por um excelente
GPD e conversão alimentar.
A seguir, os resultados do macho
em uma agroindústria do sul do
Brasil. Além do GPD e da CA, outra
característica muito interessante dos
filhos do macho P81 é o comportamento: os animais são
muito calmos e respondem muito bem à medicação.
Em central de inseminação, os machos P81 entram
geralmente em plena produção um pouco mais tarde
que os machos de outras linhagens, isso por ter uma
puberdade um pouco mais tardia.
À primeira vista, esse ponto poderia ser um aspecto
negativo, mas nas condições de criação da agroindústria
brasileiras com animais imunocastrados pesados, isso
torna-se um ponto positivo, pois são menos animais já
na puberdade nas semanas antes da segunda dose de
imunocastração (animais em puberdade tendem a ser
mais agitados e consequentemente tem o desempenho
afetado) o que torna o P81: O macho ideal para

imunocastrados pesados.
YVES NAVEAU
DIRETOR CGBR

RESULTADOS P81 BRASIL 2018 / 2019

1 e 2: com Ractopamina, imunocastração e ração farelada.

Resultados: Dr. George Löwen, gerente de vendas Choice para Agroindústria e Mercosul.

EVOLUÇÃO CONTÍNUA

DA LINHAGEM M3 LANDRACE

A linhagem M3 Landrace, nova designação para a
linhagem Redone, continua evoluindo: nos últimos 6
anos, a espessura de toucinho do P2 foi reduzida em
2,5 mm e a espessura de lombo aumentou em 4,5 mm.
Isso é favorável à produção de animais de abate cada
vez mais pesados com conversão alimentar também
cada vez melhor.
EM 115 kg Fêmeas Landrace

EG 115 kg Fêmeas Landrace

NOVO RECORDE P76: 1,68 de CA de 28 a 141 kg
No dia 4/2/2019 foi testado, em uma granja de seleção
na França, um macho terminador de linhagem P76
Excelium que chegou a 141 kg aos 144 dias de idade,
com a excepcional conversão alimentar de 1,68 de 28
kg aos 141 kg.
A espessura de toucinho também foi recorde: 5,4
mm aos 141 kg. Evidentemente são os resultados de
um único animal e que não correspondem a média
da população, mas com certeza isso é o resultado
de uma estratégia de seleção da Choice focada na
conversão alimentar: aumento do peso de teste dos
animais, equipamento de alta precisão para a medição
da espessura de toucinho, comedouros RIFD com
medição do consumo dos animais.
De maneira geral houve nos últimos anos uma
evolução muito grande da conversão alimentar na fase
de engorda, mas o resultado desse macho mostra que
o melhoramento genético não chegou ao fim e que as
margens de progresso ainda são gigantescas.

CURTAS

WORKSHOP CHOICE & CEVA
Nos dias 26 e 28 de março, a Choice e a
Ceva organizaram em Chapecó-SC e Foz do
Iguaçu-PR dois workshops de atualização em
suinocultura focado para desempenho na
terminação, com temas de sanidade, ambiente
e genética. Os dois eventos reuniram ao total
cerca de 130 participantes com palestras
alternadas da Choice e da Ceva.
O Gerente de Serviços Técnicos da Choice nos
Estados Unidos, Donald Malcolm que tem
experiência com suinocultura em países como
México, Colômbia, América Central, EUA e
Ásia dividiu sua experiência de controle de ambiente na terminação em regiões tropicais. No encontro de Foz de Iguaçu,
abordando a produtividade, Jonathan Luiz gerente da Granja San Bernardo falou sobre como superar 34 DFA em granjas de
grande porte, trazendo exemplos aplicados na sua propriedade. O debate foi finalizado pelo gerente comercial da Choice
Brasil, George Löwen que apresentou o macho terminador P81 recém-lançado no Brasil e seus primeiros resultados de
campo.

CONTRATAÇÃO

DR. FELIPE DOS SANTOS GOMES
Dr. Felipe Gomes é Médico Veterinário, graduado pela UNESP Universidade Estadual Paulista,
Campus de Jaboticabal, e mestre em Patologia Animal com ênfase em Sanidade Suína também
pela UNESP de Jaboticabal. Tem experiência em reprodução, produção e sanidade de suínos,
principalmente em Unidades Produtoras de Leitões, onde trabalhou em granja de 2000 matrizes.
“Para mim, é um orgulho muito grande estar fazendo parte de uma empresa com grande
destaque na área de genética suína mundial. Aceitei o desafio e, juntos, iremos evoluir e crescer
a cada ano, com cada vez mais qualidade e eficiência de produção dos nossos animais” Dr. Felipe
Gomes.
Suas responsabilidades na Choice serão:
• Assistência técnica para clientes no Brasil e suporte técnico para a equipe de vendas
• Responsável sanitário da empresa e da rede de multiplicadores
• Acompanhamento dos processos de importação e exportação
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