
                                                 

 

Evonik participa de mais uma edição do  

Simpósio Goiano de Avicultura 

  

Encontro reuniu avicultores e técnicos da área com o objetivo de promover 

interação entre universidades e setor da cadeia de proteína animal 

  

 

 

A Evonik, uma das líderes mundiais em especialidades químicas, participou do XIV Simpósio 

Goiano de Avicultura, que foi realizado no início deste mês em Goiânia (GO), com sucesso de 

público. A empresa foi uma das patrocinadoras do evento e responsável por uma das 

apresentações do Simpósio que reuniu diversos temas relevantes para toda a cadeia avícola.  

Durante a cerimônia de abertura, as autoridades presentes destacaram a importância do 

Estado de Goiás na produção avícola nacional e a parceria com a Universidade Federal de 

Goiás (UFG), que facilita a interação entre a Universidade e o setor produtivo.  

A programação do evento contou com especialistas renomados e rico conteúdo envolvendo a 

produção de frangos de corte, ovos comerciais e matrizes. O diretor da Evonik Nutrition & 

Care GmbH, Dr Andreas Lemmes, apresentou a palestra “Nutrição e Meio Ambiente”, que 

destacou a redução do nitrogênio na dieta de frangos de corte e o impacto na saúde 

intestinal. 

  

Saúde animal 

A tradição e experiência da Evonik na área de nutrição animal levou a empresa a ampliar sua 

tradicional abordagem científica para a área de saúde animal por meio de uma nova linha de 

https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=y/kkSB8KjsDTaDM9Dlq4NA==


produtos destinados a esse segmento, incluindo o probiótico Ecobiol®. Os produtos são 

oferecidos junto com um amplo portfólio de serviços para a indústria de rações, com o 

objetivo agregar valor ao negócio de seus clientes. 

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 36.000 

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 15 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 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.   

  

Evonik Brasil Ltda. 

 
Fone: (11) 3146-4100 

www.evonik.com.br 

facebook.com/Evonik 

instagram.com/Evonik.Brasil 

youtube.com/EvonikIndustries 

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 
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