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Luiz Carlos Giongo avalia gestão à frente do 
Nucleovet 
Publicado em: 04/01/2022 

Os dois últimos anos foram de desafios para todos e não foi diferente para o Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 

Zootecnistas (Nucleovet), que com a pandemia precisou se reinventar para dar continuidade às suas ações. Entre as 

inovações, esteve a realização do Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura (SBSS) e do 

Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) no formato on-line, o que possibilitou a ampliação da participação dos 

profissionais. 

Também foram finalizadas as obras na sede do Nucleovet, entre elas a construção do novo campo de futebol, novo salão de 

festas, melhorias no sistema elétrico e hidráulico e na segurança, com instalação de alarme, monitoramento, muros, cercas e 

adaptações para atender as normas de acessibilidade. 

O aniversário do cinquentenário do Nucleovet, comemorado no dia 9 de outubro deste ano, foi outro marco desse período. 

Nesta entrevista, o presidente da gestão 2020/2021, Luiz Carlos Giongo, faz uma avaliação do mandato. Ele disse sentir-se 

muito feliz por ter feito parte desse mandato, especialmente na função de presidente. 

O sucesso dessa gestão foi prioritariamente pela ajuda dos diretores. Somos 20 membros na diretoria e todos contribuíram 

decisivamente para a condução dos trabalhos, para que pudéssemos superar os desafios, que não foram poucos, disse 

Giongo. O maior desafio foi a pandemia. 

Tivemos isolamento social, parada de muitos segmentos, desafios para o agro e o cancelamento dos Simpósios em 2020. A 

impossibilidade de realizar qualquer evento presencialmente, mesmo as reuniões de diretoria, exigiu, de todos, muita 

superação, articulação, capacidade de gerar vínculos e de provocar interação. 

Com o empenho de todos mantivemos o relacionamento e realizamos os projetos de uma maneira diferente do que foi 

planejado inicialmente, conseguindo excelentes resultados. A reinvenção dos Simpósios Brasil Sul de Avicultura (SBSA), Brasil 

Sul de Suinocultura (SBSS) e Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) para o formato virtual foi uma importante conquista. 

https://www.fecoagro.coop.br/luiz-carlos-giongo-avalia-gestao-a-frente-do-nucleovet/
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Com a pandemia, eles foram cancelados em 2020, mas fizemos lives ao longo do ano, que nos preparou em relação ao 

virtual. No segundo semestre de 2020 lançamos o Pig Meeting (encontro virtual da cadeia de suínos) que nos deu mais 

consistência para pensar na estrutura necessária para os Simpósios virtuais, que foram realizados em 2021. 

O SBSA foi um sucesso, com mais de 2,6 mil participantes de mais de 40 países e a feira virtual que funcionou bem; no SBSS 

tivemos mais de 1,8 mil participantes, com acessos em mais de 30 países; e o SBSBL teve mais de 800 participantes e acesso 

em mais de 20 países. Os eventos on-line foram uma virada de página, um novo cenário que possibilitou a participação de 

pessoas de outros países. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fecoagro.coop.br/wp-content/uploads/2022/01/Thumb-Newsletter-2022-01-03T151839.657.png
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SC: coronavírus – Lucas Piroca fala dos objetivos do 

Nucleovet para os próximos anos 
 

 
Médico veterinário assumiu como presidente da entidade para a gestão 2022/2023 

 

Chapecó/SC 

Atuar para o fortalecimento do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), criar 

ambientes que estimulem a formação de lideranças, proporcionar capacitações, promover a saúde única, 

contribuir para a valorização de médicos veterinários e zootecnistas e inovar na realização dos Simpósios 

Brasil Sul de Avicultura, de Suinocultura e de Bovinocultura de Leite. Esses são alguns dos objetivos da nova 

diretoria do Nucleovet. 

 

Nesta entrevista, o presidente da gestão 2022/2023, médico veterinário Lucas Piroca, relata algumas das 

metas da entidade para os próximos anos. 

 

O que o motivou a assumir a presidência de uma das entidades mais atuantes de SC? 

Dar seguimento ao trabalho que vem sendo realizado na busca de difusão de conhecimento técnico, 

fortalecimento das classes de médicos veterinários e zootecnistas e na integração entre associados e da 

entidade com a sociedade. Acredito nas pessoas que estão engajadas para gerar valor através do Nucleovet 

e por isso tenho a plena certeza que podemos seguir neste movimento positivo de desenvolvimento. 

 

Quais são as metas e os objetivos para esses dois anos de mandato? 

Estabelecer um ambiente que estimule e proporcione oportunidades para formação de lideranças dentre os 

associados; prosseguir com ações que permitam a contemplação do plano estratégico já estabelecido 

respeitando os princípios da entidade; manter o Nucleovet próximo aos associados e vice-versa, como 

também próximo e conectado à sociedade e entidades com as quais se relaciona; e promover melhorias 

contínuas com foco na sustentabilidade a médio e longo prazo do Nucleovet. 

 

Na sua avaliação, quais as principais aspirações da classe de médicos veterinários e zootecnistas? 

A principal, creio eu, é seguir contribuindo para a criação de um mundo melhor! Muito já é realizado para tal 

e quanto mais todos souberem o que é e como é feito, maior será a valorização de ambas as classes, o que 

permite o cumprimento das respectivas responsabilidades e a realização de cada vez mais ações. Seja no 

âmbito da produção de alimentos, nos cuidados com os animais ou em qualquer uma das inúmeras áreas 

de atuação, temos essas duas classes unidas no propósito de promover a saúde única (integração entre 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=295870
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saúde humana, dos animais e meio ambiente), cada qual com sua expertise. Cada profissional carrega suas 

próprias aspirações e muitas dessas são compartilhadas. Por isso estamos unidos como Nucleovet, para 

assim potencializar forças e podermos juntos transformar sonhos em realidade! 

 

Como os profissionais vinculados ao Nucleovet podem atuar junto à entidade em busca de 

conhecimentos, tecnologias e inovações? 

O intuito é cada vez mais podermos promover momentos de capacitação, como também de encontros e 

troca de experiências. Os mesmos podem acontecer internamente, mas no geral são realizados encontros 

com acesso para público externo, como é o caso dos Simpósios Brasil Sul de Avicultura, de Suinocultura e de 

Bovinocultura de Leite. Esses três eventos são tradicionais encontros do setor produtivo e momentos ímpar 

para atualização e contato com o que há de mais novo nos âmbitos de conhecimento e ferramentas técnicas 

e tecnológicas. A oportunidade de um olhar conjunto do presente no futuro! 

 

Os Simpósios de Avicultura, Suinocultura e Bovinocultura de Leite serão promovidos no formato 

híbrido em 2022? Quais as novidades para os eventos? 

Sim, teremos o melhor dos mundos na junção de evento presencial, o qual permite o contato frente a frente 

dos participantes, com a praticidade de participação on-line. O evento híbrido propiciará o maior alcance do 

conhecimento compartilhado e difundido nos Simpósios Brasil Sul. Profissionais que por algum motivo não 

poderiam se juntar fisicamente ao evento, poderão acessar o mesmo remotamente com a máxima qualidade 

que a tecnologia nos permite. Os que puderem se fazer presentes validarão o sucesso e qualidade técnica 

prática que são nossa marca registrada, com o tradicional calor humano. A tradução das palestras da 

programação científica, juntamente as melhorias nas plataformas digitais, como site e aplicativo, propiciarão 

uma experiência valorosa a todos os participantes! 

 

Em 2021 o Nucleovet completou 50 anos. Como você visualiza os próximos 50 anos da entidade? 

Sou otimista em relação ao futuro do Nucleovet, pois temos pessoas realmente comprometidas com a 

entidade, seus valores e princípios. O trabalho é seguir honrando sua história e de todos os profissionais que 

contribuíram para chegarmos onde estamos. Devemos seguir em movimento, nos adequando às demandas 

futuras e oferendo o máximo valor e as melhores experiências a todos com os quais nos relacionamos. 

Logicamente isso não é fácil, especialmente a longo prazo, mas como médicos veterinários e zootenistas, 

por natureza somos obstinados em fazer acontecer e assim será. 

 

Que mensagem você deixa para os associados e parceiros do Nucleovet? 

As empresas e instituições são constituídas por pessoas e são elas que fazem a diferença! Acredito que 

devemos primar pelo bem comum e como associados e parceiros nos cabe olhar e trabalhar para a 

perpetuação da geração de valor por meio do Nucleovet. Tem uma frase que diz que sozinhos vamos mais 

rápido e juntos vamos mais longe. Com ela em mente peço a ajuda de todos na construção do presente e 

do futuro dessa bela entidade que carinhosamente chamo de nossa! 

 

Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 
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https://opresenterural.com.br/lucas-piroca-fala-dos-objetivos-do-nucleovet-para-os-proximos-anos/
https://opresenterural.com.br/lucas-piroca-fala-dos-objetivos-do-nucleovet-para-os-proximos-anos/
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Chapecó/SC 

Atuar para o fortalecimento do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), criar 

ambientes que estimulem a formação de lideranças, proporcionar capacitações, promover a saúde única, 

contribuir para a valorização de médicos veterinários e zootecnistas e inovar na realização dos Simpósios 

Brasil Sul de Avicultura, de Suinocultura e de Bovinocultura de Leite. Esses são alguns dos objetivos da nova 

diretoria do Nucleovet. 

 

Nesta entrevista, o presidente da gestão 2022/2023, médico veterinário Lucas Piroca, relata algumas das 

metas da entidade para os próximos anos. 

 

O que o motivou a assumir a presidência de uma das entidades mais atuantes de SC? 

Dar seguimento ao trabalho que vem sendo realizado na busca de difusão de conhecimento técnico, 

fortalecimento das classes de médicos veterinários e zootecnistas e na integração entre associados e da 

entidade com a sociedade. Acredito nas pessoas que estão engajadas para gerar valor através do Nucleovet 

e por isso tenho a plena certeza que podemos seguir neste movimento positivo de desenvolvimento. 

 

Quais são as metas e os objetivos para esses dois anos de mandato? 

Estabelecer um ambiente que estimule e proporcione oportunidades para formação de lideranças dentre os 

associados; prosseguir com ações que permitam a contemplação do plano estratégico já estabelecido 

respeitando os princípios da entidade; manter o Nucleovet próximo aos associados e vice-versa, como 

também próximo e conectado à sociedade e entidades com as quais se relaciona; e promover melhorias 

contínuas com foco na sustentabilidade a médio e longo prazo do Nucleovet. 

 

Na sua avaliação, quais as principais aspirações da classe de médicos veterinários e zootecnistas? 

A principal, creio eu, é seguir contribuindo para a criação de um mundo melhor! Muito já é realizado para tal 

e quanto mais todos souberem o que é e como é feito, maior será a valorização de ambas as classes, o que 

permite o cumprimento das respectivas responsabilidades e a realização de cada vez mais ações. Seja no 

âmbito da produção de alimentos, nos cuidados com os animais ou em qualquer uma das inúmeras áreas 

de atuação, temos essas duas classes unidas no propósito de promover a saúde única (integração entre 

saúde humana, dos animais e meio ambiente), cada qual com sua expertise. Cada profissional carrega suas 

próprias aspirações e muitas dessas são compartilhadas. Por isso estamos unidos como Nucleovet, para 

assim potencializar forças e podermos juntos transformar sonhos em realidade! 

 

Como os profissionais vinculados ao Nucleovet podem atuar junto à entidade em busca de 

conhecimentos, tecnologias e inovações? 

O intuito é cada vez mais podermos promover momentos de capacitação, como também de encontros e 

troca de experiências. Os mesmos podem acontecer internamente, mas no geral são realizados encontros 

com acesso para público externo, como é o caso dos Simpósios Brasil Sul de Avicultura, de Suinocultura e de 

Bovinocultura de Leite. Esses três eventos são tradicionais encontros do setor produtivo e momentos ímpar 

para atualização e contato com o que há de mais novo nos âmbitos de conhecimento e ferramentas técnicas 

e tecnológicas. A oportunidade de um olhar conjunto do presente no futuro! 

 

Os Simpósios de Avicultura, Suinocultura e Bovinocultura de Leite serão promovidos no formato 

híbrido em 2022? Quais as novidades para os eventos? 

Sim, teremos o melhor dos mundos na junção de evento presencial, o qual permite o contato frente a frente 

dos participantes, com a praticidade de participação on-line. O evento híbrido propiciará o maior alcance do 

conhecimento compartilhado e difundido nos Simpósios Brasil Sul. Profissionais que por algum motivo não 

poderiam se juntar fisicamente ao evento, poderão acessar o mesmo remotamente com a máxima qualidade 

que a tecnologia nos permite. Os que puderem se fazer presentes validarão o sucesso e qualidade técnica 

prática que são nossa marca registrada, com o tradicional calor humano. A tradução das palestras da 
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programação científica, juntamente as melhorias nas plataformas digitais, como site e aplicativo, propiciarão 

uma experiência valorosa a todos os participantes! 

 

Em 2021 o Nucleovet completou 50 anos. Como você visualiza os próximos 50 anos da entidade? 

Sou otimista em relação ao futuro do Nucleovet, pois temos pessoas realmente comprometidas com a 

entidade, seus valores e princípios. O trabalho é seguir honrando sua história e de todos os profissionais que 

contribuíram para chegarmos onde estamos. Devemos seguir em movimento, nos adequando às demandas 

futuras e oferendo o máximo valor e as melhores experiências a todos com os quais nos relacionamos. 

Logicamente isso não é fácil, especialmente a longo prazo, mas como médicos veterinários e zootenistas, 

por natureza somos obstinados em fazer acontecer e assim será. 

 

Que mensagem você deixa para os associados e parceiros do Nucleovet? 

As empresas e instituições são constituídas por pessoas e são elas que fazem a diferença! Acredito que 

devemos primar pelo bem comum e como associados e parceiros nos cabe olhar e trabalhar para a 

perpetuação da geração de valor por meio do Nucleovet. Tem uma frase que diz que sozinhos vamos mais 

rápido e juntos vamos mais longe. Com ela em mente peço a ajuda de todos na construção do presente e 

do futuro dessa bela entidade que carinhosamente chamo de nossa! 

 

Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 
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SC: coronavírus – Nucleovet promove Simpósios em abril, 

agosto e novembro 
 

 
Neste ano, eventos nas áreas de avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite serão realizados no formato híbrido e terão 

novidades como o espaço Granja do Futuro 

 

Chapecó/SC 

Os Simpósios promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) têm datas definidas para 2022. O 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (Sbsa) ocorrerá no período de 5 a 7 de abril, o Simpósio Brasil Sul de Suinocultura (Sbss) entre os 

dias 16 e 18 de agosto e o Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (Sbsbl) nos dias 8, 9 e 10 de novembro. 

 

Os eventos foram cancelados em 2020 devido à pandemia e ocorreram de forma on-line em 2021. Uma das novidades para 2022 é 

o formato híbrido para os três Simpósios, sendo que o local da realização presencial é Chapecó (SC), município sede do Nucleovet. 

O Sbsa mudará de local, do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que estará em reforma) para o Parque de Exposições 

Tancredo Neves. 

 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde 

as empresas poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja necessita para ser 

eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também poderão conferir as feiras de negócios e os eventos paralelos que 

tradicionalmente são realizados junto com os Simpósios. 

 

Os Simpósios são considerados três dos principais eventos técnicos do Brasil e da América Latina e são referência em transferência 

de conhecimentos, aperfeiçoamento da classe, desenvolvimento de novas tecnologias e troca de experiências nas áreas de 

avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite. 

 

Neste ano, com a realização virtual, os eventos tiveram a participação de 4,8 mil pessoas. "Estamos crescendo a cada ano no número 

de participantes. Em 2018 tivemos 3,8 mil pessoas, em 2019, 4,2 mil e no próximo ano pretendemos superar o público de 2021", 

sublinhou Lucas. Os Simpósios on-line continuaram com avaliação positiva, com 92% de satisfação com a organização; tiveram mais 

de 32,8 mil usuários na página (tanto da programação científica quanto das feiras Poultry Fair, Pig Fair e Milk Fair); mais de 408 mil 

visualizações na página e acesso em diversos países, entre eles Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Reino Unido, China, Peru, 

Argentina, Colômbia e Países Baixos. 

 

"Os Simpósios são eventos memoráveis que reúnem profissionais especializados e qualificados de renome nacional e internacional. 

Debatem tendências, inovação e o futuro da avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite, proporcionando conhecimento e troca 

de experiências, sempre baseados em uma abordagem prática de assuntos do dia a dia e que possam agregar conhecimento 

técnico", finaliza Lucas. 

 

Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 

 
 
 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=295916
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Nucleovet promove Simpósios em abril, agosto e 
novembro 
Os Simpósios promovidos pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) 
têm datas definidas para 2022. O SBSA (Simpósio Brasil Sul de Avicultura) ocorrerá no período de 5 a 
7 de abril, o SBSS (Simpósio Brasil Sul de Suinocultura) entre os dias 16 e 18 de agosto e o SBSBL 
(Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite) nos dias 8, 9 e 10 de novembro. 

Os eventos foram cancelados em 2020 devido à pandemia e ocorreram de forma on-
line em 2021. Uma das novidades para 2022 é o formato híbrido para os três 
Simpósios, sendo que o local da realização presencial é Chapecó (SC), município sede 
do Nucleovet. O SBSA mudará de local, do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo 
de Nes (que estará em reforma) para o Parque de Exposições Tancredo Neves. 

 
Lucas Piroca fala das novidades para este ano(Foto UQ Eventos) 

  

https://avicultura.info/pt-br/nucleovet-simposios-abril-novembro/
https://nucleovet.com.br/
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O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que uma inovação será o espaço chamado Granja 
do Futuro, uma estrutura onde as empresas poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, 
demonstrando tudo o que uma granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. 

Os participantes também poderão conferir as feiras de negócios e os eventos paralelos que 
tradicionalmente são realizados junto com os Simpósios. 

Os Simpósios são considerados três dos principais eventos técnicos do Brasil e da América Latina e 
são referência em: 

 transferência de conhecimentos, 
 aperfeiçoamento da classe, 
 desenvolvimento de novas tecnologias e 
 troca de experiências nas áreas de avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite. 

Neste ano, com a realização virtual, os eventos tiveram a participação de 4,8 mil pessoas. “Estamos 
crescendo a cada ano no número de participantes. Em 2018 tivemos 3,8 mil pessoas, em 2019, 4,2 
mil e no próximo ano pretendemos superar o público de 2021”, sublinhou Lucas. 

Os Simpósios on-line continuaram com avaliação positiva, com 92% de satisfação com a organização; 
tiveram mais de 32,8 mil usuários na página (tanto da programação científica quanto das feiras 
Poultry Fair, Pig Fair e Milk Fair); mais de 408 mil visualizações na página e acesso em diversos países, 
entre eles Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Reino Unido, China, Peru, Argentina, Colômbia e 
Países Baixos. 

“Os Simpósios são eventos memoráveis que reúnem profissionais especializados e qualificados de 

renome nacional e internacional. Debatem tendências, inovação e o futuro da avicultura, suinocultura 

e bovinocultura de leite, proporcionando conhecimento e troca de experiências, sempre baseados em 

uma abordagem prática de assuntos do dia a dia e que possam agregar conhecimento técnico”, 

finaliza Lucas. 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://avicultura.info/pt-br/lucas-piroca-objetivos-nucleovet-proximos-anos/
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Nucleovet promove Simpósios em abril, 

agosto e novembro 
 

 
Neste ano, eventos nas áreas de avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite serão realizados no formato 

híbrido e terão novidades como o espaço Granja do Futuro 

Os Simpósios promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) têm datas 
definidas para 2022. O Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) ocorrerá no período de 5 a 7 de abril, o Simpósio 
Brasil Sul de Suinocultura (SBSS) entre os dias 16 e 18 de agosto e o Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite 
(SBSBL) nos dias 8, 9 e 10 de novembro. 

Os eventos foram cancelados em 2020 devido à pandemia e ocorreram de forma on-line em 2021. Uma das 
novidades para 2022 é o formato híbrido para os três Simpósios, sendo que o local da realização presencial é 

https://www.sucessonocampo.com.br/nucleovet-promove-simposios-em-abril-agosto-e-novembro/
https://www.sucessonocampo.com.br/nucleovet-promove-simposios-em-abril-agosto-e-novembro/
https://indexiscdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/sites/sucessonocampo.com.br/uploads/2022/01/06154047/img-destaque-aves-suinos-bovinos-cinergis.com_.br-p5ijE.jpg
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Chapecó (SC), município sede do Nucleovet. O SBSA mudará de local, do Centro de Cultura e Eventos Plínio 
Arlindo de Nes (que estará em reforma) para o Parque de Exposições Tancredo Neves. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, 
uma estrutura onde as empresas poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o 
que uma granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também poderão conferir 
as feiras de negócios e os eventos paralelos que tradicionalmente são realizados junto com os Simpósios. 

Os Simpósios são considerados três dos principais eventos técnicos do Brasil e da América Latina e são referência 
em transferência de conhecimentos, aperfeiçoamento da classe, desenvolvimento de novas tecnologias e troca 
de experiências nas áreas de avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite. 

Neste ano, com a realização virtual, os eventos tiveram a participação de 4,8 mil pessoas. “Estamos crescendo a 
cada ano no número de participantes. Em 2018 tivemos 3,8 mil pessoas, em 2019, 4,2 mil e no próximo ano 
pretendemos superar o público de 2021”, sublinhou Lucas. Os Simpósios on-line continuaram com avaliação 
positiva, com 92% de satisfação com a organização; tiveram mais de 32,8 mil usuários na página (tanto da 
programação científica quanto das feiras Poultry Fair, Pig Fair e Milk Fair); mais de 408 mil visualizações na página 
e acesso em diversos países, entre eles Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Reino Unido, China, Peru, Argentina, 
Colômbia e Países Baixos. 

“Os Simpósios são eventos memoráveis que reúnem profissionais especializados e qualificados de renome 
nacional e internacional. Debatem tendências, inovação e o futuro da avicultura, suinocultura e bovinocultura de 
leite, proporcionando conhecimento e troca de experiências, sempre baseados em uma abordagem prática de 
assuntos do dia a dia e que possam agregar conhecimento técnico”, finaliza Lucas. 

Fonte: MB Comunicação 
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Postado em 10 de Janeiro  

Lucas Piroca fala dos objetivos do Nucleovet para os 

próximos anos 

  

Atuar para o fortalecimento do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet), criar ambientes que estimulem a formação de lideranças, proporcionar 

capacitações, promover a saúde única, contribuir para a valorização de médicos 

veterinários e zootecnistas e inovar na realização dos Simpósios Brasil Sul de Avicultura, 

de Suinocultura e de Bovinocultura de Leite. Esses são alguns dos objetivos da nova 

diretoria do Nucleovet. 

Nesta entrevista, o presidente da gestão 2022/2023, médico veterinário Lucas Piroca, 

relata algumas das metas da entidade para os próximos anos. 

  

O que o motivou a assumir a presidência de uma das entidades mais atuantes de SC? 

Dar seguimento ao trabalho que vem sendo realizado na busca de difusão de 

conhecimento técnico, fortalecimento das classes de médicos veterinários e zootecnistas e 

https://www.mbcomunicacao.com.br/lucas-piroca-fala-dos-objetivos-do-nucleovet-para-os-proximos-anos
https://www.mbcomunicacao.com.br/lucas-piroca-fala-dos-objetivos-do-nucleovet-para-os-proximos-anos
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na integração entre associados e da entidade com a sociedade. Acredito nas pessoas que 

estão engajadas para gerar valor através do Nucleovet e por isso tenho a plena certeza que 

podemos seguir neste movimento positivo de desenvolvimento. 

  

Quais são as metas e os objetivos para esses dois anos de mandato? 

Estabelecer um ambiente que estimule e proporcione oportunidades para formação de 

lideranças dentre os associados; prosseguir com ações que permitam a contemplação do 

plano estratégico já estabelecido respeitando os princípios da entidade; manter o 

Nucleovet próximo aos associados e vice-versa, como também próximo e conectado à 

sociedade e entidades com as quais se relaciona; e promover melhorias contínuas com 

foco na sustentabilidade a médio e longo prazo do Nucleovet. 

  

Na sua avaliação, quais as principais aspirações da classe de médicos veterinários e 

zootecnistas? 

A principal, creio eu, é seguir contribuindo para a criação de um mundo melhor! Muito já 

é realizado para tal e quanto mais todos souberem o que é e como é feito, maior será a 

valorização de ambas as classes, o que permite o cumprimento das respectivas 

responsabilidades e a realização de cada vez mais ações. Seja no âmbito da produção de 

alimentos, nos cuidados com os animais ou em qualquer uma das inúmeras áreas de 

atuação, temos essas duas classes unidas no propósito de promover a saúde única 

(integração entre saúde humana, dos animais e meio ambiente), cada qual com sua 

expertise. Cada profissional carrega suas próprias aspirações e muitas dessas são 

compartilhadas. Por isso estamos unidos como Nucleovet, para assim potencializar forças 

e podermos juntos transformar sonhos em realidade! 

  

Como os profissionais vinculados ao Nucleovet podem atuar junto à entidade em busca de 

conhecimentos, tecnologias e inovações? 

O intuito é cada vez mais podermos promover momentos de capacitação, como também 

de encontros e troca de experiências. Os mesmos podem acontecer internamente, mas no 

geral são realizados encontros com acesso para público externo, como é o caso dos 

Simpósios Brasil Sul de Avicultura, de Suinocultura e de Bovinocultura de Leite. Esses 

três eventos são tradicionais encontros do setor produtivo e momentos ímpar para 

atualização e contato com o que há de mais novo nos âmbitos de conhecimento e 

ferramentas técnicas e tecnológicas. A oportunidade de um olhar conjunto do presente no 

futuro! 

  

Os Simpósios de Avicultura, Suinocultura e Bovinocultura de Leite serão promovidos no 

formato híbrido em 2022? Quais as novidades para os eventos? 

Sim, teremos o melhor dos mundos na junção de evento presencial, o qual permite o 

contato frente a frente dos participantes, com a praticidade de participação on-line. O 

evento híbrido propiciará o maior alcance do conhecimento compartilhado e difundido nos 

Simpósios Brasil Sul. Profissionais que por algum motivo não poderiam se juntar 

fisicamente ao evento, poderão acessar o mesmo remotamente com a máxima qualidade 

que a tecnologia nos permite. Os que puderem se fazer presentes validarão o sucesso e 
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qualidade técnica prática que são nossa marca registrada, com o tradicional calor humano. 

A tradução das palestras da programação científica, juntamente as melhorias nas 

plataformas digitais, como site e aplicativo, propiciarão uma experiência valorosa a todos 

os participantes! 

  

Em 2021 o Nucleovet completou 50 anos. Como você visualiza os próximos 50 anos da 

entidade? 

Sou otimista em relação ao futuro do Nucleovet, pois temos pessoas realmente 

comprometidas com a entidade, seus valores e princípios. O trabalho é seguir honrando 

sua história e de todos os profissionais que contribuíram para chegarmos onde estamos. 

Devemos seguir em movimento, nos adequando às demandas futuras e oferendo o 

máximo valor e as melhores experiências a todos com os quais nos relacionamos. 

Logicamente isso não é fácil, especialmente a longo prazo, mas como médicos 

veterinários e zootenistas, por natureza somos obstinados em fazer acontecer e assim será. 

  

Que mensagem você deixa para os associados e parceiros do Nucleovet? 

As empresas e instituições são constituídas por pessoas e são elas que fazem a diferença! 

Acredito que devemos primar pelo bem comum e como associados e parceiros nos cabe 

olhar e trabalhar para a perpetuação da geração de valor por meio do Nucleovet. Tem uma 

frase que diz que sozinhos vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Com ela em 

mente peço a ajuda de todos na construção do presente e do futuro dessa bela entidade que 

carinhosamente chamo de nossa! 
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Postado em 10 de Janeiro  

Nucleovet promove Simpósios em abril, agosto e 

novembro 

Neste ano, eventos nas áreas de avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite 

serão realizados no formato híbrido e terão novidades como o espaço Granja do 

Futuro 

  

Os Simpósios promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 

Zootecnistas (Nucleovet) têm datas definidas para 2022. O Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA) ocorrerá no período de 5 a 7 de abril, o Simpósio Brasil Sul de 

Suinocultura (SBSS) entre os dias 16 e 18 de agosto e o Simpósio Brasil Sul de 

Bovinocultura de Leite (SBSBL) nos dias 8, 9 e 10 de novembro. 

  

Os eventos foram cancelados em 2020 devido à pandemia e ocorreram de forma on-

https://www.mbcomunicacao.com.br/nucleovet-promove-simposios-em-abril-agosto-e-novembro
https://www.mbcomunicacao.com.br/nucleovet-promove-simposios-em-abril-agosto-e-novembro
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line em 2021. Uma das novidades para 2022 é o formato híbrido para os três 

Simpósios, sendo que o local da realização presencial é Chapecó (SC), município 

sede do Nucleovet. O SBSA mudará de local, do Centro de Cultura e Eventos Plínio 

Arlindo de Nes (que estará em reforma) para o Parque de Exposições Tancredo 

Neves. 

  

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que uma inovação será o espaço 

chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde as empresas poderão expor 

máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja 

necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também 

poderão conferir as feiras de negócios e os eventos paralelos que tradicionalmente 

são realizados junto com os Simpósios. 

  

Os Simpósios são considerados três dos principais eventos técnicos do Brasil e da 

América Latina e são referência em transferência de conhecimentos, 

aperfeiçoamento da classe, desenvolvimento de novas tecnologias e troca de 

experiências nas áreas de avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite. 

  

Neste ano, com a realização virtual, os eventos tiveram a participação de 4,8 mil 

pessoas. “Estamos crescendo a cada ano no número de participantes. Em 2018 

tivemos 3,8 mil pessoas, em 2019, 4,2 mil e no próximo ano pretendemos superar o 

público de 2021”, sublinhou Lucas. Os Simpósios on-line continuaram com 

avaliação positiva, com 92% de satisfação com a organização; tiveram mais de 32,8 

mil usuários na página (tanto da programação científica quanto das feiras Poultry 

Fair, Pig Fair e Milk Fair); mais de 408 mil visualizações na página e acesso em 

diversos países, entre eles Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Reino Unido, 

China, Peru, Argentina, Colômbia e Países Baixos. 

  

“Os Simpósios são eventos memoráveis que reúnem profissionais especializados e 

qualificados de renome nacional e internacional. Debatem tendências, inovação e o 

futuro da avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite, proporcionando 

conhecimento e troca de experiências, sempre baseados em uma abordagem prática 

de assuntos do dia a dia e que possam agregar conhecimento técnico”, finaliza 

Lucas. 

  

Foto 06  – Lucas Piroca fala das novidades para este ano (Foto UQ Eventos) 
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
21/01/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-
5-a-7-de-abril  
        

 
 

Postado em 21 de Janeiro  

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorre de 5 a 7 de abril 

Palestras sobre mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição serão foco da programação científica 

 

 
 

 

O 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair terão 

novidades neste ano. Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e 

transmissão on-line ao vivo, no período de 5 a 7 de abril. Promovido pelo Núcleo Oeste de 

Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio trará inovação, interação e 

tecnologia. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA 

apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação 

científica está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e 

nutrição. “Os temas das palestras estão definidos e em breve anunciaremos os palestrantes e o 

período das inscrições”, informa o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando 

Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia 

avícola. “Ao eleger os temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios 

https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-de-abril
https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-de-abril


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

dos profissionais do setor e sua aplicação na prática. Sempre recebemos feedbacks dos 

eventos anteriores que são considerados na hora de elencar os temas das palestras. Nossa 

intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível para que os 

profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

NOVIDADES 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que que o local da realização 

presencial do SBSA mudará do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que 

estará em reforma) para o Parque de Exposições Tancredo Neves. “O espaço será mais 

amplo, com estacionamento, e permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde as 

empresas poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que 

uma granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também 

poderão conferir a feira de negócios e os eventos paralelos que tradicionalmente são 

realizados junto com o Simpósio. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br/simposio/avicultura. 
  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

5 de abril de 2022 
  

MÓDULO MERCADO 

Mercado de Carnes no Mundo 

Logística e Custo Brasil: Como Manter-se Competitivo 

Pausa para café 

Dificuldades de Comunicação entre o Agro e a Sociedade 

Abertura oficial 

Palestra de abertura 

Coquetel de abertura 

  

6 de abril de 2022 
  

MÓDULO ABATEDOURO 

Sistema de Inspeção Através do Autocontrole 

Importância do Empenamento na Qualidade de Carcaça 

Pausa para café 

Manejo Pré-Abate: Jejum X Abate 

Problemas Respiratórios a Campo/Bronquite X E. Colli 

Debate 

Intervalo para almoço e eventos paralelos 

  

MÓDULO SANIDADE 

Alternativas aos Antibióticos e Promotores de Crescimento para a Saúde das Aves 

Impacto Econômico da Retirada dos Antimicrobianos 

Qualidade de Pintos na Primeira Semana – Link Matriz/Abatedouro 

Debate 

Pausa para café 
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Vacina e Saúde Intestinal 

Eventos Paralelos 

Happy Hour Show 

  

7 de abril de 2022 
  

MÓDULO MANEJO E NUTRIÇÃO 

Bem-Estar Animal e Aspectos Relacionados à Saúde Intestinal 

Viroma Intestinal 

Pausa para café 

Qualidade de Água: Sustentabilidade X Crise Hídrica 

Encerramento das atividades 

  

* Podem ocorrer ajustes nas temáticas de acordo com a definição dos palestrantes 
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SITE JORNAL O PRESENTE RURAL                              MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 
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LINK: https://opresenterural.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-
de-abril/  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://opresenterural.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-de-abril/
https://opresenterural.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-de-abril/
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SITE AVISITE                                  ITU/SP 
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LINK:  https://www.avisite.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-de-
abril/  

 

 

 
 
 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorre de 5 a 7 de 

abril 
 

Palestras sobre mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição serão foco da programação 

científica 
 
O 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair terão novidades neste ano. Os 
eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e transmissão on-line ao vivo, no período de 5 a 7 de 
abril. Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio trará 
inovação, interação e tecnologia. 

 
SBSA abordará as tendências da avicultura (Foto: arquivo). 
 
Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA apresentará as últimas 
tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está dividida em quatro módulos: 
mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Os temas das palestras estão definidos e em breve 
anunciaremos os palestrantes e o período das inscrições”, informa o presidente da Comissão 
Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

https://www.avisite.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-de-abril/
https://www.avisite.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-a-7-de-abril/
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Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. “Ao eleger os 
temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua aplicação 
na prática. Sempre recebemos feedbacks dos eventos anteriores que são considerados na hora de elencar os 
temas das palestras. Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível para que os 
profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

NOVIDADES 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que que o local da realização presencial do SBSA mudará do 
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que estará em reforma) para o Parque de Exposições Tancredo 
Neves. “O espaço será mais amplo, com estacionamento, e permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde as empresas poderão expor 
máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja necessita para ser eficiente, 
sustentável e produtiva. Os participantes também poderão conferir a feira de negócios e os eventos paralelos que 
tradicionalmente são realizados junto com o Simpósio. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br/simposio/avicultura 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

 5 de abril de 2022 

 MÓDULO MERCADO 

Mercado de Carnes no Mundo 

Logística e Custo Brasil: Como Manter-se Competitivo 

Pausa para café 

Dificuldades de Comunicação entre o Agro e a Sociedade 

Abertura oficial 

Palestra de abertura 

Coquetel de abertura 

 6 de abril de 2022 

 MÓDULO ABATEDOURO 

Sistema de Inspeção Através do Autocontrole 

https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura
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Importância do Empenamento na Qualidade de Carcaça 

Pausa para café 

Manejo Pré-Abate: Jejum X Abate 

Problemas Respiratórios a Campo/Bronquite X E. Colli 

Debate 

Intervalo para almoço e eventos paralelos 

 MÓDULO SANIDADE 

Alternativas aos Antibióticos e Promotores de Crescimento para a Saúde das Aves 

Impacto Econômico da Retirada dos Antimicrobianos 

Qualidade de Pintos na Primeira Semana – Link Matriz/Abatedouro 

Debate 

Pausa para café 

Vacina e Saúde Intestinal 

Eventos Paralelos 

Happy Hour Show 

 7 de abril de 2022 

 MÓDULO MANEJO E NUTRIÇÃO 

Bem-Estar Animal e Aspectos Relacionados à Saúde Intestinal 

Viroma Intestinal 

Pausa para café 

Qualidade de Água: Sustentabilidade X Crise Hídrica 
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SITE AVINEWS                                  MATARO/ESPANHA – RIO CLARO/SP 

22/01/2022                                                                   01 

LINK: https://avicultura.info/pt-br/22-simposio-brasil-sul-avicultura-ocorre-5-7-abril/  

 

 

 
 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorre de 
5 a 7 de abril 
 

O 22º SBSA (Simpósio Brasil Sul de Avicultura) e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair terão novidades neste 
ano. Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e transmissão on-line ao vivo, no 
período de 5 a 7 de abril. Promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas), o Simpósio trará inovação, interação e tecnologia. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, 
o SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. 

 

A programação científica está dividida em quatro módulos: 

 mercado, 
 abatedouro, 
 sanidade e manejo e 
 nutrição. 

“Os temas das palestras estão definidos e em breve anunciaremos os palestrantes e o período das 
inscrições”, informa o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. 

https://avicultura.info/pt-br/22-simposio-brasil-sul-avicultura-ocorre-5-7-abril/
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“Ao eleger os temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos profissionais 

do setor e sua aplicação na prática. Sempre recebemos feedbacks dos eventos anteriores que são 

considerados na hora de elencar os temas das palestras. Nossa intenção é proporcionar informações 

com a melhor qualidade possível para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e 

transformem isso em ações”. 

NOVIDADES 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que que o local da realização presencial do SBSA 
mudará do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que estará em reforma) para o Parque 
de Exposições Tancredo Neves. “O espaço será mais amplo, com estacionamento, e 
permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde as empresas 
poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja 
necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também poderão conferir a 
feira de negócios e os eventos paralelos que tradicionalmente são realizados junto com o Simpósio. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br/simposio/avicultura. 

  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

5 de abril de 2022 

MÓDULO MERCADO 

1. Mercado de Carnes no Mundo 
2. Logística e Custo Brasil: Como Manter-se Competitivo 
3. Pausa para café 
4. Dificuldades de Comunicação entre o Agro e a Sociedade 
5. Abertura oficial 
6. Palestra de abertura 
7. Coquetel de abertura 

6 de abril de 2022 

MÓDULO ABATEDOURO 

1. Sistema de Inspeção Através do Autocontrole 
2. Importância do Empenamento na Qualidade de Carcaça 
3. Pausa para café 
4. Manejo Pré-Abate: Jejum X Abate 
5. Problemas Respiratórios a Campo/Bronquite X E. Colli 
6. Debate 

https://avicultura.info/pt-br/nucleovet-simposios-abril-novembro/
https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura
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7. Intervalo para almoço e eventos paralelos 

MÓDULO SANIDADE 

1. Alternativas aos Antibióticos e Promotores de Crescimento para a Saúde das Aves 
2. Impacto Econômico da Retirada dos Antimicrobianos 
3. Qualidade de Pintos na Primeira Semana – Link Matriz/Abatedouro 
4. Debate 
5. Pausa para café 
6. Vacina e Saúde Intestinal 
7. Eventos Paralelos 
8. Happy Hour Show 

7 de abril de 2022 

MÓDULO MANEJO E NUTRIÇÃO 

1. Bem-Estar Animal e Aspectos Relacionados à Saúde Intestinal 
2. Viroma Intestinal 
3. Pausa para café 
4. Qualidade de Água: Sustentabilidade X Crise Hídrica 
5. Encerramento das atividades 

* Podem ocorrer ajustes nas temáticas de acordo com a definição dos palestrantes 
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LINK: https://conexaoagro.com.br/2022/01/22/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-
de-5-7-de-abril/  

  

 

22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura ocorre de 5 a 7 de abril 
 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA apresentará as últimas 

tendências do mercado mundial da avicultura 

 

SBSA abordará as tendências da avicultura 

O 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair terão novidades neste ano. 

Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e transmissão on-line ao vivo, no período de 5 a 

7 de abril. Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio 

trará inovação, interação e tecnologia. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA apresentará as últimas 

tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está dividida em quatro módulos: 

mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Os temas das palestras estão definidos e em breve 

https://conexaoagro.com.br/2022/01/22/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-7-de-abril/
https://conexaoagro.com.br/2022/01/22/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-ocorre-de-5-7-de-abril/
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anunciaremos os palestrantes e o período das inscrições”, informa o presidente da Comissão Científica, 

Guilherme Lando Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. “Ao eleger os 

temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua 

aplicação na prática. Sempre recebemos feedbacks dos eventos anteriores que são considerados na hora de 

elencar os temas das palestras. Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível 

para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

NOVIDADES 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que que o local da realização presencial do SBSA mudará 

do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que estará em reforma) para o Parque de Exposições 

Tancredo Neves. “O espaço será mais amplo, com estacionamento, e permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde as empresas poderão expor 

máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja necessita para ser eficiente, 

sustentável e produtiva. Os participantes também poderão conferir a feira de negócios e os eventos paralelos 

que tradicionalmente são realizados junto com o Simpósio. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br/simposio/avicultura. 

  

Vacina e Saúde Intestinal 

Eventos Paralelos 

Happy Hour Show 

7 de abril de 2022 

MÓDULO MANEJO E NUTRIÇÃO 

Bem-Estar Animal e Aspectos Relacionados à Saúde Intestinal 

Viroma Intestinal 

Pausa para café 

Qualidade de Água: Sustentabilidade X Crise Hídrica 

Encerramento das atividades 
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JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ                          CHAPECÓ/SC 
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