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assume gestão do Nucleovet 
Lucas Piroca visa momentos de capacitação, encontros e troca de experiências 
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Para iniciar novo ciclo, o médico-veterinário Lucas Piroca, Gerente Comercial – Suínos da 

Vetanco, assumiu a presidência do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet), gestão 2022/2023. A entidade é uma das mais atuantes no compartilhamento 

de conhecimento técnico do agronegócio brasileiro nas áreas de avicultura, suinocultura e 

bovinocultura leiteira. 

De acordo com Piroca, o que o motivou a assumir a presidência da entidade foi dar 

seguimento ao trabalho 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”, frisa Lucas. 

Entre os objetivos e metas, o médico-veterinário cita estabelecer um ambiente que 

estimule e proporcione oportunidades para a formação de lideranças entre os associados; 

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

respeitando os princípios da entidade; manter a entidade próxima dos associados, e vice-

versa, assim como também próxima e conectada à sociedade e entidades com as quais se 

relaciona; e promover melhorias contínuas com foco na sustentabilidade a médio e longo 

prazo. 

Capacitação 

O presidente eleito comenta que o intuito é que, cada vez mais, sejam promovidos 

momentos de capacitação, encontros e troca de experiências. 

São ações que podem acontecer internamente, mas geralmente são realizadas com acesso 

do público externo, como é o caso dos simpósios Brasil Sul de Avicultura, da Suinocultura 

e de Bovinocultura de Leite. “Esses três eventos são encontros tradicionais 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”, comenta Lucas. 

Em 2022, os simpósios devem ser realizados no formato híbrido, resultando num maior 

alcance do conhecimento compartilhado e difundido nos simpósios do Brasil Sul. 

“Aqueles que estiverem presentes validarão o sucesso e a qualidade técnica prática que 
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são nossa marca registrada, com o tradicional calor humano. As traduções das palestras da 

programação  

científica, junto às melhorias nas plataformas digitais, como site e aplicativo, propiciarão 

uma experiência valorosa a todos os participantes”, avalia. 

Os próximos 50 anos 

Em 2021, o Nucleovet completou cinco décadas de atuação. Quando questionado sobre 

como o então presidente visualiza os próximos 50 anos da entidade, Lucas é enfático. 

“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”, 

diz. 

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

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

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

veterinários e zootecnistas, por natureza, somos obstinados em fazer acontecer e assim 

será”, complementa. 

Para finalizar, o presidente ressalta que as pessoas são o principal diferencial das empresas 

e instituições. “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. Sozinhos vamos mais rápido e juntos vamos mais longe e, por isso, peço a 

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

carinhosamente chamo de nossa”, encerra Lucas. 

Fonte: A.I, adaptado pela equipe feed&food. 
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Postado em 15 de Fevereiro  

Nucleovet entrega doações ao projeto Doutores RiSonhos 

Recursos são parte do valor das inscrições pagas no 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite 

 

  

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/nucleovet-entrega-doacoes-ao-projeto-doutores-risonhos
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O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) destinou parte do valor das 

inscrições pagas no 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) para o Projeto Doutores 

RiSonhos – Palhaçaria e Humanização Hospitalar, de Chapecó (SC), município sede do Nucleovet. O resultado da 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8469387.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8469388.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8469389.jpg
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doação são sete apresentações no Hospital Regional do Oeste (HRO), maior hospital filantrópico de Santa 

Catarina que atende uma vasta região com mais de 1,5 milhão de habitantes, também localizado em Chapecó. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das inscrições 

pagas para entidades. Nesta edição, a comissão organizadora definiu por fazer a doação ao projeto que leva 

alegria e descontração aos pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital. “Como sempre, levantamos 

possibilidades de qual entidade ou programa deveria ser beneficiado. O Doutores RiSonhos faz um importante 

trabalho e foi o beneficiado dessa vez”, comenta o presidente do Nucleovet, Lucas Piroca. 

O Doutores RiSonhos está em andamento desde o ano 2012, oferecendo apresentações gratuitas para a 

comunidade chapecoense e da região oeste de Santa Catarina, como forma de tornar acessível a arte, a cultura e 

a qualidade de vida. Nestas sete apresentações, a equipe é composta pelas atrizes/palhaças Michelle Silveira da 

Silva e Deise Battestin de Oliveira, as “Doutoras Barrica e Margarida”. Durante os meses de fevereiro e março, 

elas farão visitas aos setores de radioterapia, quimioterapia e oncologia. 

Michelle conta que desde o início da pandemia as visitas presenciais ao HRO e ao Hospital da Criança 

foram canceladas. No período, foram realizadas lives, vídeo chamadas e gravados vídeos para envio pelo 

WhatsApp, entre outras ações de formações em palhaçaria no hospital. “Chegamos a gravar, em média, 60 vídeos 

por semana, que enviávamos para todos os setores do hospital. Com isso, conseguimos atingir um número maior 

de público e chegar em outros locais dentro da instituição”, realça. 

Em setembro de 2020 as intervenções voltaram a ser realizadas no Hospital da Criança, mas logo foram 

canceladas novamente devido ao aumento do número de casos de covid-19 no início de 2021. Em dezembro do 

ano passado, foram feitas algumas apresentações de Natal no HRO. “Voltamos com as visitas presenciais agora 

em fevereiro, com a parceria com o Nucleovet, seguindo todos os protocolos para evitar contágio da covid. O 

recurso veio para que pudéssemos retornar com as visitas ao Hospital Regional neste momento. Isso foi muito 

importante porque fazia tempo que os Doutores RiSonhos não conseguiam manter a regularidade das 

apresentações no HRO. Pela reação das pessoas, desde pacientes a equipes, percebemos o quanto estavam 

sentindo falta desse trabalho”, enfatiza Michelle. 

SOBRE O SBSBL 
O 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) e a 5ª Brasil Sul Milk Fair aconteceram em 

novembro de 2021. O evento discutiu o rico e multifacetado universo da bovinocultura de leite e debateu 

tendências, inovações e o futuro do setor com palestras de especialistas brasileiros e internacionais. Essa edição 

debateu três grandes temas que têm relevante impacto na cadeia produtiva: cenários de mercado, gado jovem, 

instalações e ambiência para vacas leiteiras. 

Durante os três dias de programação on-line, o SBSBL alcançou mais de 760 participantes, entre o 

Simpósio e a feira, e foi acessado em mais de 20 países, entre eles Estados Unidos, Portugal, China, Irlanda, 

Coreia do Sul, Áustria, Holanda, Argentina e Finlândia. As visualizações na página foram de 22 mil. 

O 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite teve apoio da Associação Paranaense de Criadores 

de Bovinos da Raça Holandesa, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa 

Gado de Leite, do Icasa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó, do Sistema 

FAESC/SENAR-SC, do Sindirações, da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc) e da 

Unochapecó. 
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Recursos são parte do valor das inscrições pagas no 10º Simpósio Brasil Sul de 
Bovinocultura de Leite 

 

 
Projeto Doutores RiSonhos recebeu doação de parte do valor dos ingressos do SBSBL. 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) destinou parte do valor das 

inscrições pagas no 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) para o Projeto Doutores 

RiSonhos – Palhaçaria e Humanização Hospitalar, de Chapecó (SC), município sede do Nucleovet. O resultado 

da doação são sete apresentações no Hospital Regional do Oeste (HRO), maior hospital filantrópico de Santa 

Catarina que atende uma vasta região com mais de 1,5 milhão de habitantes, também localizado em Chapecó. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das inscrições 

pagas para entidades. Nesta edição, a comissão organizadora definiu por fazer a doação ao projeto que  leva 

alegria e descontração aos pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital. “Como sempre, levantamos 

possibilidades de qual entidade ou programa deveria ser beneficiado. O Doutores RiSonhos faz um importante 

trabalho e foi o beneficiado dessa vez”, comenta o presidente do Nucleovet, Lucas Piroca. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/471/nucleovet-entrega-doacoes-ao-projeto-doutores-risonhos.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/471/nucleovet-entrega-doacoes-ao-projeto-doutores-risonhos.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/471/nucleovet-entrega-doacoes-ao-projeto-doutores-risonhos.html#foto


         
                                                       

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) 

 

O Doutores RiSonhos está em andamento desde o ano 2012, oferecendo apresentações gratuitas para a 

comunidade chapecoense e da região oeste de Santa Catarina, como forma de tornar acessível a  arte, a cultura e 

a qualidade de vida. Nestas sete apresentações, a equipe é composta pelas atrizes/palhaças Michelle Silveira da 

Silva e Deise Battestin de Oliveira, as “Doutoras Barrica e Margarida”. Durante os meses de fevereiro e março, 

elas farão visitas aos setores de radioterapia, quimioterapia e oncologia. 

Michelle conta que desde o início da pandemia as visitas presenciais ao HRO e ao Hospital da Criança 

foram canceladas. No período, foram realizadas lives, vídeo chamadas e gravados vídeos para envio pelo 

WhatsApp, entre outras ações de formações em palhaçaria no hospital. “Chegamos a gravar, em média, 60 

vídeos por semana, que enviávamos para todos os setores do hospital. Com isso, conseguimos atingir um 

número maior de público e chegar em outros locais dentro da instituição”, realça. 

Em setembro de 2020 as intervenções voltaram a ser realizadas no Hospital da Criança, mas logo foram 

canceladas novamente devido ao aumento do número de casos de covid-19 no início de 2021. Em dezembro do 

ano passado, foram feitas algumas apresentações de Natal no HRO. “Voltamos com as visitas presenciais agora 

em fevereiro, com a parceria com o Nucleovet, seguindo todos os protocolos para evitar contágio da covid. O 

recurso veio para que pudéssemos retornar com as visitas ao Hospital Regional neste momento. Isso foi muito 

importante porque fazia tempo que os Doutores RiSonhos não conseguiam manter a regularidade das 

apresentações no HRO. Pela reação das pessoas, desde pacientes a equipes, percebemos o quanto estavam 

sentindo falta desse trabalho”, enfatiza Michelle. 

SOBRE O SBSBL 

O 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) e a 5ª Brasil Sul Milk Fair aconteceram 

em novembro de 2021. O evento discutiu o rico e multifacetado universo da bovinocultura de leite e debateu  

tendências, inovações e o futuro do setor com palestras de especialistas brasileiros e internacionais. Essa edição 

debateu três grandes temas que têm relevante impacto na cadeia produtiva: cenários de mercado, gado jovem, 

instalações e ambiência para vacas leiteiras. 

Durante os três dias de programação on-line, o SBSBL alcançou mais de 760 participantes, entre o 

Simpósio e a feira, e foi acessado em mais de 20 países, entre eles Estados Unidos, Portugal, China, Irlanda, 

Coreia do Sul, Áustria, Holanda, Argentina e Finlândia. As visualizações na página foram de 22 mil. 

O 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite teve apoio da Associação Paranaense de Criadores 

de Bovinos da Raça Holandesa, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da 

Embrapa Gado de Leite, do Icasa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó, 

do Sistema FAESC/SENAR-SC, do Sindirações, da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 

(Somevesc) e da Unochapecó. 
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Nucleovet entrega doações ao projeto 

Doutores RiSonhos 
15 de fevereiro de 2022 
 

 
Recursos são parte do valor das inscrições pagas no 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) destinou parte do valor das inscrições pagas 

no 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) para o Projeto Doutores RiSonhos – Palhaçaria e 

https://www.sucessonocampo.com.br/nucleovet-entrega-doacoes-ao-projeto-doutores-risonhos/
https://www.sucessonocampo.com.br/nucleovet-entrega-doacoes-ao-projeto-doutores-risonhos/
https://indexiscdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/sites/sucessonocampo.com.br/uploads/2022/02/15145018/06-3-scaled.jpg
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Humanização Hospitalar, de Chapecó (SC), município sede do Nucleovet. O resultado da doação são sete 

apresentações no Hospital Regional do Oeste (HRO), maior hospital filantrópico de Santa Catarina que atende 

uma vasta região com mais de 1,5 milhão de habitantes, também localizado em Chapecó. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das inscrições pagas para 

entidades. Nesta edição, a comissão organizadora definiu por fazer a doação ao projeto que leva alegria e 

descontração aos pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital. “Como sempre, levantamos 

possibilidades de qual entidade ou programa deveria ser beneficiado. O Doutores RiSonhos faz um importante 

trabalho e foi o beneficiado dessa vez”, comenta o presidente do Nucleovet, Lucas Piroca. 

O Doutores RiSonhos está em andamento desde o ano 2012, oferecendo apresentações gratuitas para a 

comunidade chapecoense e da região oeste de Santa Catarina, como forma de tornar acessível a arte, a cultura e 

a qualidade de vida. Nestas sete apresentações, a equipe é composta pelas atrizes/palhaças Michelle Silveira da 

Silva e Deise Battestin de Oliveira, as “Doutoras Barrica e Margarida”. Durante os meses de fevereiro e março, 

elas farão visitas aos setores de radioterapia, quimioterapia e oncologia. 

Michelle conta que desde o início da pandemia as visitas presenciais ao HRO e ao Hospital da Criança foram 

canceladas. No período, foram realizadas lives, vídeo chamadas e gravados vídeos para envio pelo WhatsApp, 

entre outras ações de formações em palhaçaria no hospital. “Chegamos a gravar, em média, 60 vídeos por semana, 

que enviávamos para todos os setores do hospital. Com isso, conseguimos atingir um número maior de público e 

chegar em outros locais dentro da instituição”, realça. 

Em setembro de 2020 as intervenções voltaram a ser realizadas no Hospital da Criança, mas logo foram 

canceladas novamente devido ao aumento do número de casos de covid-19 no início de 2021. Em dezembro do 

ano passado, foram feitas algumas apresentações de Natal no HRO. “Voltamos com as visitas presenciais agora 

em fevereiro, com a parceria com o Nucleovet, seguindo todos os protocolos para evitar contágio da covid. O 

recurso veio para que pudéssemos retornar com as visitas ao Hospital Regional neste momento. Isso foi muito 

importante porque fazia tempo que os Doutores RiSonhos não conseguiam manter a regularidade das 

apresentações no HRO. Pela reação das pessoas, desde pacientes a equipes, percebemos o quanto estavam 

sentindo falta desse trabalho”, enfatiza Michelle. 

Fonte: MB Comunicação 
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Normas sanitárias para criação de aves; Nucleovet destina 

recursos para Projeto de Chapecó 
ClicAgro - O seu boletim diário com as notícias do campo 

 

Nucleovet destina recursos para Projeto de Chapecó 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) destinou parte do valor das 

inscrições pagas no 10º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) para o Projeto 

Doutores RiSonhos – Palhaçaria e Humanização Hospitalar, de Chapecó (SC), município sede do 

Nucleovet. 

O resultado da doação são sete apresentações no Hospital Regional do Oeste (HRO), maior 

hospital filantrópico de Santa Catarina que atende uma vasta região com mais de 1,5 milhão de 

habitantes, também localizado em Chapecó. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das 

inscrições pagas para entidades. Nesta edição, a comissão organizadora definiu por fazer a 

doação ao projeto que leva alegria e descontração aos pacientes, acompanhantes e colaboradores 

do hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clicrdc.com.br/clicagro/normais-sanitarias-para-criacao-de-aves-nucleovet-destina-recursos-para-projeto-de-chapeco/
https://clicrdc.com.br/clicagro/normais-sanitarias-para-criacao-de-aves-nucleovet-destina-recursos-para-projeto-de-chapeco/
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JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ                          CHAPECÓ/SC 
 
16/02/2022                                                     FOLHA DE CHAPECÓ       
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Postado em 16 de Fevereiro  

Estão abertas as inscrições para o 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
Venda do primeiro lote segue até o dia 10 de março tanto para o evento presencial quanto para o virtual 

 

 
 

 

Mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição serão os temas que nortearão a 

programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que está com 

as inscrições abertas. Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 

Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio será realizado em formato híbrido no período de 5 

a 7 de abril e trará inovação, interação e tecnologia. Paralelamente ocorrerá a 13ª Brasil 

Sul Poultry Fair. 

O investimento para o primeiro lote, até o dia 10 de março, é de R$ 440,00 para o 

evento presencial e R$ 400,00 para o virtual para profissionais, R$ 330,00 (presencial) e 

R$ 300,00 (virtual) para estudantes. A partir do dia 11 de março inicia a venda do segundo 

https://www.mbcomunicacao.com.br/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
https://www.mbcomunicacao.com.br/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
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lote com reajuste no valor das inscrições. Até o dia 30 de março os valores serão de R$ 

530,00 (presencial) e R$ 440,00 (virtual) para profissionais e R$ 400,00 (presencial) e R$ 

340,00 (virtual) para estudantes. Após essa data e durante o evento o investimento será de 

R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e 

R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. 

Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª 

Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

A abertura oficial será no dia 5 de abril, às 14 horas, com palestra de Osler 

Desouzart sobre “Mercado de carnes no mundo”. Desouzart é membro da Diretoria 

Consultiva do World Agricultural Forum, membro da equipe do The Sustainable Food 

Laboratory e em 2004 estabeleceu sua própria companhia de consultoria, a OD Consulting 

Planejamento + Estratégia. 

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

apresentará as últimas tendências do mercado mundial. O presidente da Comissão 

Científica, Guilherme Lando Bernardo, 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 prática”. 

Nesta edição, o local da realização presencial do SBSA mudará do Centro de 

Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes para o Parque de Exposições Tancredo Neves. 

De acordo com o presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, uma inovação será o espaço 

chamado Granja do Futuro, uma estrutura na qual as empresas poderão expor máquinas, 

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

eficiente, sustentável e produtiva. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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Estão abertas as inscrições para o 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
Venda do primeiro lote segue até o dia 10 de março tanto para o evento 
presencial quanto para o virtual 

 

 
Simpósio será realizado em formato híbrido no período de 5 a 7 de abril. 

 

Mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição serão os temas que 

nortearão a programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

(SBSA), que está com as inscrições abertas. Promovido pelo Núcleo Oeste de 

Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio será realizado em 

formato híbrido no período de 5 a 7 de abril e trará inovação, interação e 

tecnologia. Paralelamente ocorrerá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

O investimento para o primeiro lote, até o dia 10 de março, é de R$ 440,00 

para o evento presencial e R$ 400,00 para o virtual para profissionais, R$ 330,00 

(presencial) e R$ 300,00 (virtual) para estudantes. A partir do dia 11 de março 

inicia a venda do segundo lote com reajuste no valor das inscrições. Até o dia 30 

https://www.vejasc.com.br/noticia/483/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/483/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/483/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html#foto
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de março os valores serão de R$ 530,00 (presencial) e R$ 440,00 (virtual) para 

profissionais e R$ 400,00 (presencial) e R$ 340,00 (virtual) para estudantes. Após 

essa data e durante o evento o investimento será de R$ 600,00 (presencial) e R$ 

500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) 

para estudantes. 

Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-

convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O 

acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim 

como para o pré-evento. 

A abertura oficial será no dia 5 de abril, às 14 horas, com palestra de Osler 

Desouzart sobre “Mercado de carnes no mundo”. Desouzart é membro da Diretoria 

Consultiva do World Agricultural Forum, membro da equipe do The Sustainable 

Food Laboratory e em 2004 estabeleceu sua própria companhia de consultoria, a 

OD Consulting Planejamento + Estratégia. 

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

SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial. O presidente da 

Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, 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 prática”. 

Nesta edição, o local da realização presencial do SBSA mudará do Centro de 

Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes para o Parque de Exposições Tancredo 

Neves. De acordo com o presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, uma inovação será 

o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura na qual as empresas poderão 

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

necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. 

 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
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Estão abertas as inscrições para o 22º Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura 

Venda do primeiro lote segue até o dia 10 de março tanto para o evento 
presencial quanto para o virtual 
 

Mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição serão os temas que 
nortearão a programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
(SBSA), que está com as inscrições abertas. Promovido pelo Núcleo Oeste de 
Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio será realizado 
em formato híbrido no período de 5 a 7 de abril e trará inovação, interação e 
tecnologia. Paralelamente ocorrerá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

O investimento para o primeiro lote, até o dia 10 de março, é de R$ 440,00 
para o evento presencial e R$ 400,00 para o virtual para profissionais, R$ 
330,00 (presencial) e R$ 300,00 (virtual) para estudantes. A partir do dia 11 de 
março inicia a venda do segundo lote com reajuste no valor das inscrições. Até 
o dia 30 de março os valores serão de R$ 530,00 (presencial) e R$ 440,00 
(virtual) para profissionais e R$ 400,00 (presencial) e R$ 340,00 (virtual) para 
estudantes. Após essa data e durante o evento o investimento será de R$ 
600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto 
virtual, assim como para o pré-evento. 

https://www.agrolink.com.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22--simposio-brasil-sul-de-avicultura_462343.html#:~:text=Est%C3%A3o%20abertas%20as%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Venda%20do%20primeiro&text=Publicado%20em%2016%2F02%2F2022%20%C3%A0s%2014%3A15h
https://www.agrolink.com.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22--simposio-brasil-sul-de-avicultura_462343.html#:~:text=Est%C3%A3o%20abertas%20as%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Venda%20do%20primeiro&text=Publicado%20em%2016%2F02%2F2022%20%C3%A0s%2014%3A15h
https://www.agrolink.com.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22--simposio-brasil-sul-de-avicultura_462343.html#:~:text=Est%C3%A3o%20abertas%20as%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Venda%20do%20primeiro&text=Publicado%20em%2016%2F02%2F2022%20%C3%A0s%2014%3A15h
https://www.agrolink.com.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22--simposio-brasil-sul-de-avicultura_462343.html#:~:text=Est%C3%A3o%20abertas%20as%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Venda%20do%20primeiro&text=Publicado%20em%2016%2F02%2F2022%20%C3%A0s%2014%3A15h
https://www.agrolink.com.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22--simposio-brasil-sul-de-avicultura_462343.html#:~:text=Est%C3%A3o%20abertas%20as%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Venda%20do%20primeiro&text=Publicado%20em%2016%2F02%2F2022%20%C3%A0s%2014%3A15h
https://www.agrolink.com.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22--simposio-brasil-sul-de-avicultura_462343.html#:~:text=Est%C3%A3o%20abertas%20as%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Venda%20do%20primeiro&text=Publicado%20em%2016%2F02%2F2022%20%C3%A0s%2014%3A15h
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A abertura oficial será no dia 5 de abril, às 14 horas, com palestra de Osler 
Desouzart sobre “Mercado de carnes no mundo”. Desouzart é membro da 
Diretoria Consultiva do World Agricultural Forum, membro da equipe do The 
Sustainable Food Laboratory e em 2004 estabeleceu sua própria companhia 
de consultoria, a OD Consulting Planejamento + Estratégia. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 
SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial. O presidente 
da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, 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 prática”. 

Nesta edição, o local da realização presencial do SBSA mudará do Centro de 
Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes para o Parque de Exposições 
Tancredo Neves. De acordo com o presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, 
uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura na 
qual as empresas poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, 
demonstrando tudo o que uma granja necessita para ser eficiente, sustentável 
e produtiva. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
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SITE AVISITE                                   CAMPINAS/SP 

16/02/2022                                                 01 

LINK: https://www.avisite.com.br/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22o-simposio-brasil-
sul-de-avicultura/  

 

 

Estão abertas as inscrições para o 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura 
 

Venda do primeiro lote segue até o dia 10 de março tanto para o evento presencial quanto para 

o virtual 
Mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição serão os temas que nortearão a programação 
científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que está com as inscrições abertas. 
Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio será 
realizado em formato híbrido no período de 5 a 7 de abril e trará inovação, interação e tecnologia. 
Paralelamente ocorrerá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

O investimento para o primeiro lote, até o dia 10 de março, é de R$ 440,00 para o evento presencial e 
R$ 400,00 para o virtual para profissionais, R$ 330,00 (presencial) e R$ 300,00 (virtual) para 
estudantes. A partir do dia 11 de março inicia a venda do segundo lote com reajuste no valor das 
inscrições. Até o dia 30 de março os valores serão de R$ 530,00 (presencial) e R$ 440,00 (virtual) para 
profissionais e R$ 400,00 (presencial) e R$ 340,00 (virtual) para estudantes. Após essa data e durante 
o evento o investimento será de R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 
460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa 
modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é 
gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

A abertura oficial será no dia 5 de abril, às 14 horas, com palestra de Osler Desouzart sobre 
“Mercado de carnes no mundo“. Desouzart é membro da Diretoria Consultiva do World Agricultural 
Forum, membro da equipe do The Sustainable Food Laboratory e em 2004 estabeleceu sua própria 
companhia de consultoria, a OD Consulting Planejamento + Estratégia. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA apresentará as 
últimas tendências do mercado mundial. O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando 
Bernardo, 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 prática”. 

Nesta edição, o local da realização presencial do SBSA mudará do Centro de Cultura e Eventos Plínio 
Arlindo de Nes para o Parque de Exposições Tancredo Neves. De acordo com o presidente do 
Nucleovet, Lucas Piroca, uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura na 
qual as empresas poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que 
uma granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. 

https://www.avisite.com.br/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
https://www.avisite.com.br/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
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SITE AVINEWS                                  MATARO/ESPANHA – RIO CLARO/SP 

16/02/2022                                                                   01 

LINK: https://avicultura.info/pt-br/estao-abertas-inscricoes-22-simposio-brasil-sul-
avicultura/  

 

 

 

16 fev 2022 

Estão abertas as inscrições para o 22º 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
Mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição serão os temas que nortearão a 
programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que está com 
as inscrições abertas. Promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas), o Simpósio será realizado em formato híbrido no período de 5 a 7 de 
abril e trará inovação, interação e tecnologia. Paralelamente ocorrerá a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. 

 O investimento para o primeiro lote, até o dia 10 de março, é de 
R$ 440,00 para o evento presencial e R$ 400,00 para o virtual 
para profissionais, R$ 330,00 (presencial) e R$ 300,00 (virtual) 
para estudantes. 

 A partir do dia 11 de março inicia a venda do segundo lote com 
reajuste no valor das inscrições. Até o dia 30 de março os valores 
serão de R$ 530,00 (presencial) e R$ 440,00 (virtual) para 
profissionais e R$ 400,00 (presencial) e R$ 340,00 (virtual) para 
estudantes. 

 Após essa data e durante o evento o investimento será de R$ 
600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 
460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

  

Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. 
Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 
13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

A abertura oficial será no dia 5 de abril, às 14 horas, com palestra de Osler 
Desouzart sobre “Mercado de carnes no mundo”. Desouzart é membro da Diretoria 

https://avicultura.info/pt-br/estao-abertas-inscricoes-22-simposio-brasil-sul-avicultura/
https://avicultura.info/pt-br/estao-abertas-inscricoes-22-simposio-brasil-sul-avicultura/
https://avicultura.info/pt-br/nucleovet-simposios-abril-novembro/
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Consultiva do World Agricultural Forum, membro da equipe do The Sustainable Food 
Laboratory e em 2004 estabeleceu sua própria companhia de consultoria, a OD Consulting 
Planejamento + Estratégia. 

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

o SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial. O presidente da 

Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, 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 prática”. 

 

Nesta edição, o local da realização presencial do Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
mudará do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes para o Parque de 
Exposições Tancredo Neves. De acordo com o presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, 
uma inovação será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura na qual as 
empresas poderão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o 
que uma granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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SITE/BOLETIM CARNETEC                                  SÃO PAULO/SP 
 
16/02/2022                                                                           01 
 
LINK: https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/103428  
 

 

N O T Í C I A S  D A  I N D Ú S T R I A  

Estão abertas as inscrições para o 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
 

 

Simpósio será realizado em formato híbrido de 5 a 7 de abril (Divulgação) 

Por Editores de CarneTec Brasil em 17/02/2022 

Mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição serão os temas 

que nortearão a programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), que está com as inscrições abertas. Promovido 

pelo Núcleo Oeste de Médicos-Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 

em Chapecó (SC), o simpósio será realizado em formato híbrido no 

período de 5 a 7 de abril e trará inovação, interação e tecnologia. 

Paralelamente, ocorrerá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/103428
mailto:bmcdowell@mtgmediagroup.com
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O investimento para o primeiro lote, até o dia 10 de março, é de R$ 

440 para o evento presencial e R$ 400 para o virtual para 

profissionais, R$ 330 (presencial) e R$ 300 (virtual) para estudantes. A 

partir do dia 11 de março inicia-se a venda do segundo lote com 

reajuste no valor das inscrições. Até o dia 30 de março os valores 

serão de R$ 530 (presencial) e R$ 440 (virtual) para profissionais e R$ 

400 (presencial) e R$ 340 (virtual) para estudantes. Após essa data e 

durante o evento, o investimento será de R$ 600 (presencial) e R$ 500 

(virtual) para profissionais e R$ 460 (presencial) e R$ 400 (virtual) 

para estudantes. 

Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 

códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento 

em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto 

presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

A abertura oficial será no dia 5 de abril, às 14 horas, com palestra de 

Osler Desouzart sobre “Mercado de carnes no mundo”. Desouzart é 

membro da Diretoria Consultiva do World Agricultural Forum, membro 

da equipe do The Sustainable Food Laboratory e em 2004 

estabeleceu sua própria companhia de consultoria, a OD Consulting 

Planejamento + Estratégia. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-

americano, o SBSA apresentará as últimas tendências do mercado 

mundial. O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando 

Bernardo, 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 prática.” 

Nessa edição, o local da realização presencial do SBSA mudará do 

Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes para o Parque de 

Exposições Tancredo Neves. De acordo com o presidente do 

Nucleovet, Lucas Piroca, uma inovação será o espaço chamado 

Granja do Futuro, uma estrutura na qual as empresas poderão expor 
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máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma 

granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br 
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BOLETIM FAESC/SENAR                             FLORIANÓPOLIS/SC 
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JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ                          CHAPECÓ/SC 
 
18/02/2022                                                                    02 
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JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ                          CHAPECÓ/SC 
 
22/02/2022                                                                     02 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
                                                       

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) 

 

SITE CLIC RDC                                        CHAPECÓ/SC 
 
21/02/2022                                                          01 
 
LINK: https://clicrdc.com.br/clicagro/fundacao-aury-bodanese-completa-hoje-14-anos-22o-
simposio-brasil-sul-de-avicultura/  
 
 

 
 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

Mercado, abatedouro, entre outros serão os temas que nortearão a programação científica do 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que está com as inscrições abertas. Promovido pelo 

Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o Simpósio será realizado em 

formato híbrido no período de 5 a 7 de abril e trará inovação, interação e tecnologia. 

O investimento para o primeiro lote, até o dia 10 de março, é de R$ 440,00 para o evento 

presencial e R$ 400,00 para o virtual para profissionais, R$ 330,00 (presencial) e R$ 300,00 

(virtual) para estudantes. A partir do dia 11 de março inicia a venda do segundo lote com reajuste 

no valor das inscrições. Até o dia 30 de março os valores serão de R$ 530,00 (presencial) e R$ 

440,00 (virtual) para profissionais e R$ 400,00 (presencial) e R$ 340,00 (virtual) para estudantes. 

 

Após essa data e durante o evento o investimento será de R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 

(virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clicrdc.com.br/clicagro/fundacao-aury-bodanese-completa-hoje-14-anos-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
https://clicrdc.com.br/clicagro/fundacao-aury-bodanese-completa-hoje-14-anos-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
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