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Postado em 07 de Março  

Nucleovet anuncia programação científica do 22º SBSA 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorrerá de 5 a 7 de abril no formato híbrido e debaterá sobre 

mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição  

 

  

            O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) concluiu a 

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

no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos 

serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de abertura 

ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O 

agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. Professor sênior de agronegócio no 

https://www.mbcomunicacao.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-sbsa
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Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos Jank é engenheiro agrônomo, mestre 

em política agrícola, doutor em Administração e livre docente. É membro do conselho de 

administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da 

AGROTOOLS. É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva 

Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

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 foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões 

que recebemos do público envolvido”, comenta 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 prática. 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 
Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do 

Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que 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. “O espaço será mais amplo, com estacionamento, e permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma novidade 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. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 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. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 

Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 

Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

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

  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

5 de abril de 2022 

http://www.nucleovet.com.br/
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13h45: Abertura 

  

BLOCO MERCADO 
14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

            “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 
Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper 

Agro Global. É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola em 

Montpellier-França, doutor em Administração pela FEA-USP e livre docente pela ESALQ. É 

membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos da 

COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê de sustentabilidade e 

inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de 

florestas. Foi membro do Board of Trustees do International Food Policy Research 

Institute (IFPRI), em Washington. 

19h30: Coquetel de Abertura 

  

  

6 de abril de 2022 

  

BLOCO ABATEDOURO 
8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 
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14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 
15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

  

7 de abril de 2022 
  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 
8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

  

SORTEIOS de BRINDES 
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Nucleovet anuncia 

programação científica do 22º 

SBSA 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorrerá de 5 a 7 de abril no formato híbrido e 
debaterá sobre mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição 

 

 
22º SBSA será realizado em formato híbrido no período de 5 a 7 de abril (Foto: arquivo) 

  

            O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) concluiu a programação 

científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/599/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/599/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/599/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22-ordm-sbsa.html#foto
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Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização em 

Chapecó (SC) e transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no 

mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente 

ao novo cenário mundial”. Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper 

Agro Global, Marcos Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em 

Administração e livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos 

conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê de 

sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e 

proteção de florestas. 

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 foram 

pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do 

público envolvido”, comenta 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 prática. 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 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do 

Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que 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. “O espaço 

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

Uma novidade 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. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 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. 
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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. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

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

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

5 DE ABRIL DE 2022 

  

13h45: Abertura 

  

BLOCO MERCADO 

14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

            “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper 

Agro Global. É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola em Montpellier-

França, doutor em Administração pela FEA-USP e livre docente pela ESALQ. É membro do conselho 

de administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da 

AGROTOOLS. É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do 

painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. Foi membro do Board of 

Trustees do International Food Policy Research Institute (IFPRI), em Washington. 

19h30: Coquetel de Abertura 

  

  

http://www.nucleovet.com.br/
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6 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

  

7 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 
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(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

  

SORTEIOS de BRINDES 
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Nucleovet anuncia programação 

científica do 22º SBSA 

 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorrerá de 5 a 7 de abril no formato híbrido e debaterá 

sobre mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição  

 07 mar, 2022Especial 

 

22º SBSA será realizado em formato híbrido no período de 5 a 7 de abril (Foto: arquivo)  

  

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) concluiu a 
programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que 
ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry 
Fair. Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e transmissão 
on-line ao vivo. 

https://www.radioriofm.com.br/noticia/2029/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22-sbsa/
https://www.radioriofm.com.br/noticia/2029/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22-sbsa/
https://www.radioriofm.com.br/noticias/20/especial/


         
                                                       

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) 

 

A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de abertura 
ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O 
agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. Professor sênior de 
agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos Jank 
é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em Administração e 
livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos 
conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro 
do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da 
Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

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 foram pensados de acordo 
com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público 
envolvido”, comenta 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 prática. 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 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O 
presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que 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. “O espaço será mais amplo, com 
estacionamento, e permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma novidade 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.  

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 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.  



         
                                                       

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) 

 

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. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc).  

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

  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA  

  

5 DE ABRIL DE 2022 

  

13h45: Abertura 

  

BLOCO MERCADO 

14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade”  

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

            “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”  

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro 
Insper Agro Global. É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política 
agrícola em Montpellier-França, doutor em Administração pela FEA-USP e livre 

http://www.nucleovet.com.br/
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docente pela ESALQ. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e 
dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também 
membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel 
global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. Foi membro do 
Board of Trustees do International Food Policy Research Inst itute (IFPRI), em 
Washington . 

19h30: Coquetel de Abertura 

  

  

6 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das 
aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 
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Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

  

7 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

  

SORTEIOS de BRINDES 
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SITE JORNAL O PRESENTE RURAL                              MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 

07/03/2022                                                                                                    01 
LINK: https://opresenterural.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-simposio-
brasil-sul-de-
avicultura/#:~:text=Nucleovet%20anuncia%20programa%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica
%20do%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-
Evento%20acontece%20entre&text=O%20N%C3%BAcleo%20Oeste%20de%20M%C3%A9dicos,
05%20a%2007%20de%20abril.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) concluiu a 
programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que 
ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry 
Fair. Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e transmissão 
on-line ao vivo. 

https://opresenterural.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=Nucleovet%20anuncia%20programa%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20do%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Evento%20acontece%20entre&text=O%20N%C3%BAcleo%20Oeste%20de%20M%C3%A9dicos,05%20a%2007%20de%20abril
https://opresenterural.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=Nucleovet%20anuncia%20programa%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20do%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Evento%20acontece%20entre&text=O%20N%C3%BAcleo%20Oeste%20de%20M%C3%A9dicos,05%20a%2007%20de%20abril
https://opresenterural.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=Nucleovet%20anuncia%20programa%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20do%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Evento%20acontece%20entre&text=O%20N%C3%BAcleo%20Oeste%20de%20M%C3%A9dicos,05%20a%2007%20de%20abril
https://opresenterural.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=Nucleovet%20anuncia%20programa%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20do%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Evento%20acontece%20entre&text=O%20N%C3%BAcleo%20Oeste%20de%20M%C3%A9dicos,05%20a%2007%20de%20abril
https://opresenterural.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=Nucleovet%20anuncia%20programa%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20do%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Evento%20acontece%20entre&text=O%20N%C3%BAcleo%20Oeste%20de%20M%C3%A9dicos,05%20a%2007%20de%20abril
https://opresenterural.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=Nucleovet%20anuncia%20programa%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20do%2022%C2%BA%20Simp%C3%B3sio%20Brasil%20Sul%20de%20Avicultura,-Evento%20acontece%20entre&text=O%20N%C3%BAcleo%20Oeste%20de%20M%C3%A9dicos,05%20a%2007%20de%20abril
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A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de abertura 
ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O 
agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. Professor sênior de 
agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos Jank 
é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em Administração e 
livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos 
conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro 
do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da 
Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

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 foram pensados de acordo 
com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público 
envolvido”, comenta 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 prática. 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 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O 
presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que 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. “O espaço será mais amplo, com 
estacionamento, e permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma novidade 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.  

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 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.  
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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. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc).  

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

  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA  

  

5 DE ABRIL DE 2022 

  

13h45: Abertura 

  

BLOCO MERCADO 

14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade”  

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

            “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”  

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro 
Insper Agro Global. É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política 
agrícola em Montpellier-França, doutor em Administração pela FEA-USP e livre 

http://www.nucleovet.com.br/
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docente pela ESALQ. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e 
dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também 
membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel 
global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. Foi membro do 
Board of Trustees do International Food Policy Research Institute (IFPRI), em 
Washington . 

19h30: Coquetel de Abertura 

  

  

6 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro”  

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das 
aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 
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Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

  

7 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

  

SORTEIOS de BRINDES 
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SITE AVINEWS                                  MATARO/ESPANHA – RIO CLARO/SP 

07/03/2022                                                                   01 

LINK: https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-basil-sul-de-avicultura-nucleovet-programacao/  

 

 
 

22º SBSA – Nucleovet anuncia programação 
científica 
O Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) concluiu a 
programação científica do 22º SBSA (Simpósio Brasil Sul de Avicultura), que ocorrerá 
no período de 5 a 7 de abril. Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó 
(SC) e transmissão on-line ao vivo, sendo que paralelamente acontece a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. 

A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de 
abertura ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos 
Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário 
mundial”. 

 

Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro 
Global, Marcos Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em 
Administração e livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo 
Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS, sendo 
também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do 
painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

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. 

https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-basil-sul-de-avicultura-nucleovet-programacao/
https://avicultura.info/pt-br/seguranca-dos-alimentos-food-safety-marcos-jank/
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Os temas das palestras, segundo o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando 
Bernardo, foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e sugestões 
recebidas do público envolvido. 

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

anseios dos profissionais do setor e sua aplicação prática”, afirma Bernardo, 

ressaltando o papel do Nucleovet de difundir conhecimento para quem atua na 

cadeia avícola. “Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade 

possível para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem 

isso em ações”, completa. 

NOVIDADES 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do 
Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que 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. 

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

Entres as novidades está o espaço chamado Granja do Futuro, 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. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas e podem ser realizadas pelo site do 
evento. 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 e, 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 

https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura/inscricao
https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura/inscricao
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a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-
evento. 

O 22º SBSA tem apoio da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), do CRMV/SC 
(Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindirações (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal) e da 
Somevesc (Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária). 

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

  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

5 de abril de 2022 

13h45: Abertura 

BLOCO MERCADO 

14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

19h30: Coquetel de Abertura 

http://www.nucleovet.com.br/
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6 de abril de 2022 

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 
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Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

7 de abril de 2022 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

  

SORTEIOS de BRINDES 

Fonte: Assessoria de Imprensa 
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SITE SUCESSO NO CAMPO                                      JATAÍ/GO 
 
07/03/2022                                                                         01 
 
LINK: https://www.sucessonocampo.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-
22o-sbsa/  

 

 

 

Nucleovet anuncia programação 

científica do 22º SBSA 
7 de março de 2022 

 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorrerá de 5 a 7 de abril no formato híbrido e debaterá sobre mercado, 

abatedouro, sanidade, manejo e nutrição 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) concluiu a programação científica do 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª 

Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e transmissão on-line ao 

vivo. 

A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no mesmo dia, às 

18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. 

Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos Jank é engenheiro 

agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em Administração e livre docente. É membro do conselho de 

administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É 

também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para 

sustentabilidade e proteção de florestas. 

https://www.sucessonocampo.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-sbsa/
https://www.sucessonocampo.com.br/nucleovet-anuncia-programacao-cientifica-do-22o-sbsa/
https://indexiscdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/sites/sucessonocampo.com.br/uploads/2022/03/07113152/02-14-scaled.jpg
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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 foram pensados de acordo com 

feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público envolvido”, comenta 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 

prática. 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 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do Nucleovet, Lucas 

Piroca, adianta que 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. “O espaço será mais amplo, com estacionamento, e 

permitirá inovarmos”, frisa. 

Uma novidade 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. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 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. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 

Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

5 DE ABRIL DE 2022 

13h45: Abertura 

BLOCO MERCADO 
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14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

 “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. 

É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola em Montpellier-França, doutor em 

Administração pela FEA-USP e livre docente pela ESALQ. É membro do conselho de administração da Rumo 

Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê 

de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de 

florestas. Foi membro do Board of Trustees do International Food Policy Research Institute (IFPRI), 

em Washington. 

19h30: Coquetel de Abertura 

6 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 
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9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 
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(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

7 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

SORTEIOS de BRINDES 

Fonte: MB Comunicação 
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SITE PÁGINA RURAL                        PORTO ALEGRE/RS 
 
08/03/2022                                                       01 
 
LINK: https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=297204  
 
 

 
 

 
 
 

SC: coronavírus – Nucleovet anuncia 
programação científica do 22º Sbsa 
 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura ocorrerá de 5 a 7 de abril no formato híbrido e debaterá 

sobre mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição 

 

Chapecó/SC 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) concluiu a programação científica do 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (Sbsa), que ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, 

terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização em Chapecó (SC) e 

transmissão on-line ao vivo. 

 

A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no mesmo 

dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre "O agronegócio brasileiro frente ao novo 

cenário mundial". Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro 

Global, Marcos Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em Administração e 

livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos 

da Comerc Energia e da Agrotools. É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da 

Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

 

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 foram 

pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público 

envolvido", comenta 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 prática. 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 

 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do Nucleovet, 

Lucas Piroca, adianta que 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. "O espaço será mais amplo, 

com estacionamento, e permitirá inovarmos", frisa. 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=297204
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Uma novidade 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. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o 22º Sbsa estão abertas. 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. 

 

O 22º Sbsa tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 

(Somevesc). 

 

 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

 

5 de Abril de 2022 

13h45min 

Abertura 

 

 

BLOCO MERCADO 

 

14h 

"Mercado de carnes no mundo" 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

 

15h 

"Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo" 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

 

16h 

Intervalo 

 

16h30min 

"Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade" 

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

 

18h30min 

Palestra de Abertura 

 "O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial" 

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 
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Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. É 

engenheiro agrônomo pela Esalq-USP, mestre em política agrícola em Montpellier-França, doutor em 

Administração pela FEA-USP e livre docente pela Esalq. É membro do conselho de administração da 

Rumo Logística e dos conselhos consultivos da Comerc Energia e da Agrotools. É também membro do 

comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para 

sustentabilidade e proteção de florestas. Foi membro do Board of Trustees do International Food Policy 

Research Institute (Ifpri), em Washington. 

 

19h30min 

Coquetel de Abertura 

 

 

6 de Abril de 2022 

 

 

BLOCO ABATEDOURO 

 

8h 

"Sistema de inspeção através do autocontrole" 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

 

9h 

"Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro" 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

 

10h 

Intervalo 

 

10h30min 

"Manejo pré-abate: jejum x abate" 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

 

11h30min 

"Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli" 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

 

12h30min 

Intervalo almoço 

 

 

 

BLOCO SANIDADE 

 

14h 

"Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves" 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

 

14h45min 

"Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos" 

Palestrante: Inês Andretta 

 

15h30min 

Mesa redonda 

 

15h45min 

Intervalo 



         
                                                       

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) 

 

 

16h 

"Adenovírus aviário: uma doença emergente?" 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

 

16h45min 

"Vacina e saúde intestinal" 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

 

19h 

Happy Hour 

 

 

7 de Abril de 2022 

 

 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

 

8h 

"Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial" 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

 

9h 

"Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos" 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

 

10h 

Intervalo 

 

10h30min 

"Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica" 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

 

11h30min 

"Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal" 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

 

 

SORTEIOS DE BRINDES 

 

Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 
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JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ                          CHAPECÓ/SC 
 
11/03/2022                                                                   02 
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
14/03/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-
conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios  
        

 

Postado em 14 de Março  

Conselho Federal pode exigir prova de conhecimento para registrar 

zootecnistas e médicos veterinários 

NUCLEOVET apoia a proposta do senador catarinense Jorginho Mello que autoriza o Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV) a aplicar prova de conhecimento para médicos veterinários e zootecnistas que 

pedem registro no órgão  

 

 
 

 

A proposta do senador Jorginho Mello (PL-SC) de autorizar o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária a aplicar prova de suficiência de conhecimentos técnicos profissionais como pré-

requisito para a inscrição nos quadros do CFMV recebeu ampla aprovação do Núcleo Oeste de 

Médicos Veterinário e Zootecnistas (NUCLEOVET). 

            O Núcleo apoia integralmente a proposta formulada porque entende que todas as profissões 

regulamentadas de nível universitário deveriam exigir prova de conhecimento como condição sine 

qua non para a concessão de registro pelos Conselhos Federais, Conselhos Regionais e demais 

organismos de fiscalização e controle do exercício profissional, manifesta o presidente do 

NUCLEOVET, Lucas Piroca. 

            O presidente assevera que a exigência de prova de conhecimentos é fator determinante para 

manter elevado o nível de qualificação dos profissionais de todas as áreas, mas em especial, do 

universo da Medicina Veterinária porque a atuação desse profissional – pela compreensão do 

conceito de saúde única – impacta em vários aspectos da vida em sociedade. 

https://www.mbcomunicacao.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios
https://www.mbcomunicacao.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios


         
                                                       

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) 

 

Lucas Piroca menciona que, que em face da proliferação de cursos em todas as regiões do 

País, percebe-se que muitas instituições de ensino superior aumentaram exageradamente a 

disponibilidade de vagas, inversamente proporcional a qualidade de ensino. Dessa situação resultam 

falhas e insuficiências na formação dos egressos dessas escolas que anualmente entram no mercado 

brasileiro. 

CONDIÇÕES 
            De acordo com a proposta do senador Jorginho Mello, poderão prestar a prova candidatos 

que tenham concluído cursos de Medicina Veterinária ou Zootecnia credenciados pelo Ministério de 

Educação. O CFMV, no prazo de até seis meses da data da publicação da Lei, deverá estabelecer 

Resolução regulamentando a aplicação da prova. A prova deverá ser oferecida no mínimo duas vezes 

ao ano, uma a cada semestre. 

            A elaboração da prova ficará a cargo de comissão nomeada pelo Conselho Federal de 

Medicina Veterinária composta por oito membros, sendo três docentes de instituições de ensino 

superior públicas e três docentes de instituições de ensino superior privadas, fundacionais ou 

comunitárias que ofereçam graduação em Medicina Veterinária e/ou Zootecnia, além de dois 

profissionais médicos veterinários ou zootecnistas indicados pelo Ministério da Educação. 

O CFMV poderá cobrar taxa de inscrição suficiente para cobrir os custos da elaboração e 

aplicação da prova. 
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SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
14/03/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/641/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-
conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios.html  
 

 

 
 

Conselho Federal pode exigir prova de conhecimento para 

registrar zootecnistas e médicos veterinários 

NUCLEOVET apoia a proposta do senador catarinense Jorginho Mello que 
autoriza o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) a aplicar prova de 
conhecimento para médicos veterinários e zootecnistas que pedem registro no 
órgão 

 

 

 
Lucas Piroca manifesta apoio do Nucleovet à proposta. 

A proposta do senador Jorginho Mello (PL-SC) de autorizar o Conselho Federal de 

Medicina Veterinária a aplicar prova de suficiência de conhecimentos técnicos profissionais 

como  pré-requisito para a inscrição nos quadros do CFMV recebeu ampla aprovação do Núcleo 

Oeste de Médicos Veterinário e Zootecnistas (NUCLEOVET). 

            O Núcleo apoia integralmente a proposta formulada porque entende que todas as 

profissões regulamentadas de nível universitário deveriam exigir prova de conhecimento como 

condição sine qua non para a concessão de registro pelos Conselhos Federais, Conselhos 

Regionais e demais organismos de fiscalização e controle do exercício profissional, manifesta  o 

presidente do NUCLEOVET, Lucas Piroca. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/641/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/641/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/641/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios.html#foto
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            O presidente assevera que a exigência de prova de conhecimentos é fator determinante 

para manter elevado o nível de qualificação dos profissionais de todas as áreas, mas em 

especial, do universo da Medicina Veterinária porque a atuação desse profissional – pela 

compreensão do conceito de saúde única – impacta em vários aspectos da vida em sociedade. 

Lucas Piroca menciona que,  que em face da proliferação de cursos em todas as regiões 

do País, percebe-se que muitas instituições de ensino superior aumentaram exageradamente a 

disponibilidade de vagas, inversamente proporcional a qualidade de ensino. Dessa situação 

resultam falhas e insuficiências na formação dos egressos dessas escolas que anualmente 

entram no mercado brasileiro. 

CONDIÇÕES 

            De acordo com a proposta do senador Jorginho Mello, poderão prestar a prova 

candidatos que tenham concluído cursos de Medicina Veterinária ou Zootecnia credenciados 

pelo Ministério de Educação. O CFMV, no prazo de até seis meses da data da publicação da Lei, 

deverá estabelecer Resolução regulamentando a aplicação da prova. A prova deverá ser 

oferecida no mínimo duas vezes ao ano, uma a cada semestre. 

            A elaboração da prova ficará a cargo de comissão nomeada pelo Conselho Federal de 

Medicina Veterinária composta por oito membros, sendo três docentes de instituições de ensino 

superior públicas e três docentes de instituições de ensino superior privadas, fundacionais ou 

comunitárias que ofereçam graduação em Medicina Veterinária e/ou Zootecnia, além de dois 

profissionais médicos veterinários ou zootecnistas indicados pelo Ministério da Educação.  

O CFMV poderá cobrar taxa de inscrição suficiente para cobrir os custos da elaboração e 

aplicação da prova. 
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SITE JORNAL O PRESENTE RURAL                              MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 

14/03/2022                                                                                                    01 
 
LINK: https://opresenterural.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-
para-registrar-zootecnistas-e-medicos-
veterinarios/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20proposta,credenciados%20pelo%20Mi
nist%C3%A9rio%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.  
 

 

 
 

 

 

 

A proposta do senador Jorginho Mello (PL-SC) de autorizar o Conselho 

Federal de Medicina Veterinária a aplicar prova de suficiência de conhecimentos 

técnicos profissionais como  pré-requisito para a inscrição nos quadros do 

CFMV recebeu ampla aprovação do Núcleo Oeste de Médicos Veterinário e 

Zootecnistas (NUCLEOVET). 

            O Núcleo apoia integralmente a proposta formulada porque entende que 

todas as profissões regulamentadas de nível universitário deveriam exigir prova 

de conhecimento como condição sine qua non para a concessão de registro pelos 

Conselhos Federais, Conselhos Regionais e demais organismos de fiscalização e 

https://opresenterural.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20proposta,credenciados%20pelo%20Minist%C3%A9rio%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o
https://opresenterural.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20proposta,credenciados%20pelo%20Minist%C3%A9rio%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o
https://opresenterural.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20proposta,credenciados%20pelo%20Minist%C3%A9rio%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o
https://opresenterural.com.br/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20proposta,credenciados%20pelo%20Minist%C3%A9rio%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o
https://www.vejasc.com.br/noticia/641/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios.html#foto
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controle do exercício profissional, manifesta  o presidente do 

NUCLEOVET, Lucas Piroca. 

            O presidente assevera que a exigência de prova de conhecimentos é fator 

determinante para manter elevado o nível de qualificação dos profissionais de 

todas as áreas, mas em especial, do universo da Medicina Veterinária porque a 

atuação desse profissional – pela compreensão do conceito de saúde única – 

impacta em vários aspectos da vida em sociedade. 

Lucas Piroca menciona que,  que em face da proliferação de cursos em 

todas as regiões do País, percebe-se que muitas instituições de ensino superior 

aumentaram exageradamente a disponibilidade de vagas, inversamente 

proporcional a qualidade de ensino. Dessa situação resultam falhas e 

insuficiências na formação dos egressos dessas escolas que anualmente entram 

no mercado brasileiro. 

CONDIÇÕES 

            De acordo com a proposta do senador Jorginho Mello, poderão prestar a 

prova candidatos que tenham concluído cursos de Medicina Veterinária ou 

Zootecnia credenciados pelo Ministério de Educação. O CFMV, no prazo de até 

seis meses da data da publicação da Lei, deverá estabelecer Resolução 

regulamentando a aplicação da prova. A prova deverá ser oferecida no mínimo 

duas vezes ao ano, uma a cada semestre. 

            A elaboração da prova ficará a cargo de comissão nomeada pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária composta por oito membros, sendo 

três docentes de instituições de ensino superior públicas e três docentes de 

instituições de ensino superior privadas, fundacionais ou comunitárias que 

ofereçam graduação em Medicina Veterinária e/ou Zootecnia, além de dois 

profissionais médicos veterinários ou zootecnistas indicados pelo Ministério da 

Educação. 

O CFMV poderá cobrar taxa de inscrição suficiente para cobrir os custos 

da elaboração e aplicação da prova. 
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BOLETIM FAESC/SENAR                             FLORIANÓPOLIS/SC 

15/03/2022                                                                     01 
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SITE JORNAL O CELEIRO                           CAMPOS NOVOS/SC/ 

15/03/2022                                                                     01 

LINK: https://jornalceleiro.com.br/2022/03/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-
conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios/  

 

 

 

Conselho Federal pode exigir prova de 

conhecimento para registrar zootecnistas e 

médicos veterinários 
Por 

 Redação 

 - 

15 março, 2022  

 

 
 
 

https://jornalceleiro.com.br/2022/03/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios/
https://jornalceleiro.com.br/2022/03/conselho-federal-pode-exigir-prova-de-conhecimento-para-registrar-zootecnistas-e-medicos-veterinarios/
https://jornalceleiro.com.br/author/redacao/
https://jornalceleiro.com.br/wp-content/uploads/2022/03/15.07.2020_Lei_reconhece_medico-veterinario_zootecnista_essencias_pandemia-1024x576-1.jpeg
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NUCLEOVET apoia a proposta do senador catarinense Jorginho Mello que autoriza o 
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) a aplicar prova de conhecimento para 

médicos veterinários e zootecnistas que pedem registro no órgão. 

A proposta do senador Jorginho Mello (PL-SC) de autorizar o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária a aplicar prova de suficiência de conhecimentos técnicos profissionais 

como  pré-requisito para a inscrição nos quadros do CFMV recebeu ampla aprovação do 
Núcleo Oeste de Médicos Veterinário e Zootecnistas (NUCLEOVET). 

O Núcleo apoia integralmente a proposta formulada porque entende que todas as 

profissões regulamentadas de nível universitário deveriam exigir prova de conhecimento 
como condição sine qua non para a concessão de registro pelos Conselhos Federais, 

Conselhos Regionais e demais organismos de fiscalização e controle do exercício 
profissional, manifesta  o presidente do NUCLEOVET, Lucas Piroca. 

O presidente assevera que a exigência de prova de conhecimentos é fator determinante 
para manter elevado o nível de qualificação dos profissionais de todas as áreas, mas em 

especial, do universo da Medicina Veterinária porque a atuação desse profissional – pela 
compreensão do conceito de saúde única – impacta em vários aspectos da vida em 

sociedade. 

Lucas Piroca menciona que,  que em face da proliferação de cursos em todas as regiões 
do País, percebe-se que muitas instituições de ensino superior aumentaram 

exageradamente a disponibilidade de vagas, inversamente proporcional a qualidade de 
ensino. Dessa situação resultam falhas e insuficiências na formação dos egressos dessas 

escolas que anualmente entram no mercado brasileiro. 

CONDIÇÕES 

De acordo com a proposta do senador Jorginho Mello, poderão prestar a prova candidatos 
que tenham concluído cursos de Medicina Veterinária ou Zootecnia credenciados pelo 

Ministério de Educação. O CFMV, no prazo de até seis meses da data da publicação da Lei, 
deverá estabelecer Resolução regulamentando a aplicação da prova. A prova deverá ser 
oferecida no mínimo duas vezes ao ano, uma a cada semestre. 

A elaboração da prova ficará a cargo de comissão nomeada pelo Conselho Federal de 

Medicina Veterinária composta por oito membros, sendo três docentes de instituições de 
ensino superior públicas e três docentes de instituições de ensino superior privadas, 

fundacionais ou comunitárias que ofereçam graduação em Medicina Veterinária e/ou 
Zootecnia, além de dois profissionais médicos veterinários ou zootecnistas indicados pelo 

Ministério da Educação. 

O CFMV poderá cobrar taxa de inscrição suficiente para cobrir os custos da elaboração e 
aplicação da prova. 

*INFO: MB COMUNICAÇÃO 
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Postado em 18 de Março  

22º SBSA debate o agro brasileiro frente ao novo cenário mundial 

Palestra de abertura do Simpósio Brasil Sul de Avicultura será com o professor 

Marcos Sawaya Jank, no dia 5 de abril, às 18h30 

 

  

  

            O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou ainda mais evidente 

com a pandemia, quando a capacidade de regeneração e crescimento do setor foi visível enquanto diversos outros 

segmentos foram severamente afetados. Por ser uma área bastante integrada internacionalmente, o que acontece 

no mundo afeta diretamente o agro brasileiro. Embora novos mercados estão se abrindo, a China e a União 

Europeia seguem como os principais importadores de produtos do Brasil, entre eles de carnes. Além disso, o 

conflito entre a Ucrânia e a Rússia trouxe novos desafios para o setor. 

            “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” será o tema da palestra de abertura do 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), no dia 5 de abril, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya 

Jank. A palestra tem patrocínio da Farmabase. 

Jank é professor de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. Foi 

presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) e do Instituto de Estudos do Comércio e das 

Negociações Internacionais (ICONE). Viveu dez anos no exterior, tendo trabalhado nos Estados Unidos, Europa 

e, nos últimos quatro anos, na Ásia, onde representou entidades exportadoras do agronegócio (UNICA, ABPA e 

https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial
https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial
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ABIEC). É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola na França, doutor pela FEA-

USP e Livre Docente pela ESALQ. Membro dos conselhos da Rumo, Comerc e do International Food Policy 

Research Institute (IFPRI), em Washington 

            Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o 22º SBSA ocorrerá 

no período de 5 a 7 de abril. A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. Paralelamente, terá 

a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 

Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

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 foram pensados de acordo com 

feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público envolvido. A palestra de abertura 

traz um especialista para comentar o cenário atual e como isso reflete no nosso dia a dia”, comenta o presidente da 

Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é 

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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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22º SBSA debate o agro brasileiro frente ao 

novo cenário mundial 
Palestra de abertura do Simpósio Brasil Sul de Avicultura será com o professor 
Marcos Sawaya Jank, no dia 5 de abril, às 18h30 

 

 
Marcos Jank fará a palestra de abertura do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura. 

  

  

            O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou 

ainda mais evidente com a pandemia, quando a capacidade de regeneração e crescimento do 

setor foi visível enquanto diversos outros segmentos foram severamente afetados. Por ser uma 

área bastante integrada internacionalmente, o que acontece no mundo afeta diretamente o agro 

brasileiro. Embora novos mercados estão se abrindo, a China e a União Europeia seguem como 

os principais importadores de produtos do Brasil, entre eles de carnes. Além disso, o conflito 

entre a Ucrânia e a Rússia trouxe novos desafios para o setor. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/671/22-ordm-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/671/22-ordm-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/671/22-ordm-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial.html#foto
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            “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” será o tema da palestra de 

abertura do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), no dia 5 de abril, às 18h30, com 

preleção de Marcos Sawaya Jank. A palestra tem patrocínio da Farmabase. 

Jank é professor de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro 

Global. Foi presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) e do Instituto de 

Estudos do Comércio e das Negociações Internacionais (ICONE). Viveu dez anos no exterior, 

tendo trabalhado nos Estados Unidos, Europa e, nos últimos quatro anos, na Ásia, onde 

representou entidades exportadoras do agronegócio (UNICA, ABPA e ABIEC). É engenheiro 

agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola na França, doutor pela FEA-USP e 

Livre Docente pela ESALQ. Membro dos conselhos da Rumo, Comerc e do International Food 

Policy Research Institute (IFPRI), em Washington 

            Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o 22º 

SBSA ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 

13h45. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com 

realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line 

ao vivo. 

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 foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com 

sugestões que recebemos do público envolvido. A palestra de abertura traz um especialista para 

comentar o cenário atual e como isso reflete no nosso dia a dia”, comenta o presidente da 

Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o 

dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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Nucleovet anuncia programação científica do 22º SBSA 

17 de março de 2022 

 
 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) concluiu a programação 

científica do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. 

Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização em 

Chapecó (SC) e transmissão on-line ao vivo. 

 

A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no 

mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente 

ao novo cenário mundial”. Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro 

Insper Agro Global, Marcos Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em 

Administração e livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos 

conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê de 

sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e 

proteção de florestas. 

 

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 

foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos 

do público envolvido”, comenta 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 prática. 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 

 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do 

Nucleovet, Lucas Piroca, adianta que o local da realização presencial do SBSA mudará do Centro de 

https://www.crmvsc.gov.br/pesquisa_abre.aspx?ID=7976
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Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes para o Parque de Exposições Tancredo Neves. “O espaço 

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

 

Uma novidade 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. 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES">INSCRIÇÕES 

 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

 

5 DE ABRIL DE 2022 

 

13h45: Abertura 

 

BLOCO MERCADO 

 

14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

 

(15 minutos de debate) 

 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

 

(15 minutos de debate) 

 

16h: Intervalo 

 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 

Palestrante: Eveline Pôncio 

 

(15 minutos de debate) 

 

18h30: Palestra de Abertura 

 

“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 

Palestrante: Marcos Sawaya Jank - Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do 

centro Insper Agro Global. É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola 

em Montpellier-França, doutor em Administração pela FEA-USP e livre docente pela ESALQ. É 

membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos da COMERC 

Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da 

Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. Foi 

membro do Board of Trustees do International Food Policy Research Institute (IFPRI), em 

Washington. 

https://www.crmvsc.gov.br/%3Ca%20href=
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19h30: Coquetel de Abertura 

 

 

6 DE ABRIL DE 2022 

 

 

BLOCO ABATEDOURO 

 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

 

(15 minutos de debate) 

 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

 

(15 minutos de debate) 

 

10h: Intervalo 

 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

 

(15 minutos de debate) 

 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

 

(15 minutos de debate) 

 

12h30: Intervalo almoço 

 

BLOCO SANIDADE 

 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

 

15h30: Mesa redonda 

 

15h45: Intervalo 

 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 
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Palestrante: Haroldo Toro 

 

(15 minutos de debate) 

 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

 

(15 minutos de debate) 

 

19h: Happy Hour 

 

 

7 DE ABRIL DE 2022 

 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

 

(15 minutos de debate) 

 

9h: “Empenamento em frangos de corte - impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

 

(15 minutos de debate) 

 

10h: Intervalo 

 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

 

(15 minutos de debate) 

 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

 

(15 minutos de debate) 
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22º SBSA debate o agro brasileiro 

frente ao novo cenário mundial 
19 Março 2022 

Palestra de abertura do Simpósio Brasil Sul de Avicultura será com o professor 

Marcos Sawaya Jank, no dia 5 de abril, às 18h30 

 

O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou ainda mais evidente com a 

pandemia, quando a capacidade de regeneração e crescimento do setor foi visível enquanto diversos outros segmentos 

foram severamente afetados. Por ser uma área bastante integrada internacionalmente, o que acontece no mundo afeta 

https://www.gazetadovale.net.br/geral/22%C2%BA-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cen%C3%A1rio-mundial-1.2414701
https://www.gazetadovale.net.br/geral/22%C2%BA-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cen%C3%A1rio-mundial-1.2414701
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diretamente o agro brasileiro. Embora novos mercados estão se abrindo, a China e a União Europeia seguem como os 

principais importadores de produtos do Brasil, entre eles de carnes. Além disso, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia 

trouxe novos desafios para o setor. 

            "O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial" será o tema da palestra de abertura do 22º Simpósio 

Brasil Sul de Avicultura (SBSA), no dia 5 de abril, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank. A palestra tem 

patrocínio da Farmabase. 

Jank é professor de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. Foi presidente da União 

da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) e do Instituto de Estudos do Comércio e das Negociações Internacionais 

(ICONE). Viveu dez anos no exterior, tendo trabalhado nos Estados Unidos, Europa e, nos últimos quatro anos, na Ásia, 

onde representou entidades exportadoras do agronegócio (UNICA, ABPA e ABIEC). É engenheiro agrônomo pela 

ESALQ-USP, mestre em política agrícola na França, doutor pela FEA-USP e Livre Docente pela ESALQ. Membro dos 

conselhos da Rumo, Comerc e do International Food Policy Research Institute (IFPRI), em Washington 

            Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o 22º SBSA ocorrerá no 

período de 5 a 7 de abril. A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul 

Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 

transmissão on-line ao vivo. 

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 foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios 

e com sugestões que recebemos do público envolvido. A palestra de abertura traz um especialista para comentar o 

cenário atual e como isso reflete no nosso dia a dia", comenta o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando 

Bernardo. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 

Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 

https://www.gazetadovale.net.br/geral/www.nucleovet.com.br
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LINK: https://avicultura.info/pt-br/sbsa-debate-agro-brasileiro-frente-novo-cenario-mundial/  

 

 

 

22º SBSA debate o agro brasileiro frente 
ao novo cenário mundial 
O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou 
ainda mais evidente com a pandemia, quando a capacidade de regeneração e crescimento 
do setor foi visível enquanto diversos outros segmentos foram severamente afetados. Por 
ser uma área bastante integrada internacionalmente, o que acontece no mundo afeta 
diretamente o agro brasileiro. Embora novos mercados estão se abrindo, a China e a 
União Europeia seguem como os principais importadores de produtos do Brasil, entre eles 
de carnes. Além disso, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia trouxe novos desafios para o 
setor. 

“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” será o tema 
da palestra de abertura do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
(SBSA), no dia 5 de abril, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya 
Jank. A palestra tem patrocínio da Farmabase. 

  

 

Jank é professor de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper 
Agro Global. Foi presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) e do 
Instituto de Estudos do Comércio e das Negociações Internacionais (ICONE). Viveu dez 
anos no exterior, tendo trabalhado nos Estados Unidos, Europa e, nos últimos quatro anos, 

https://avicultura.info/pt-br/sbsa-debate-agro-brasileiro-frente-novo-cenario-mundial/
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na Ásia, onde representou entidades exportadoras do agronegócio (UNICA, ABPA e 
ABIEC). É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola na França, 
doutor pela FEA-USP e Livre Docente pela ESALQ. Membro dos conselhos da Rumo, 
Comerc e do International Food Policy Research Institute (IFPRI), em Washington 

Promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas), o 22º 
SBSA ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. A programação científica inicia no dia 5 de 
abril, às 13h45. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão 
híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 
transmissão on-line ao vivo. 

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 foram pensados de acordo 

com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público 

envolvido. A palestra de abertura traz um especialista para comentar o cenário atual 

e como isso reflete no nosso dia a dia”, comenta o presidente da Comissão 

Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 

 O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 

 

 

https://avicultura.info/pt-br/sbsa-nucleovet-anuncia-programacao-cientifica/
https://nucleovet.com.br/
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SITE PÁGINA RURAL                        PORTO ALEGRE/RS 
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LINK: https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=297520  
 

 

 
 

 
Sexta-feira, 18 de março de 2022 - 
 

Eventos > Simpósio 

SC: 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura debate 

o agro brasileiro frente ao novo cenário mundial 
 

 
Palestra de abertura do Simpósio Brasil Sul de Avicultura será com o professor Marcos 

Sawaya Jank, no dia 5 de abril, às 18h30 

 

Chapecó/SC 

 

O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou ainda mais evidente 

com a pandemia, quando a capacidade de regeneração e crescimento do setor foi visível enquanto 

diversos outros segmentos foram severamente afetados. Por ser uma área bastante integrada 

internacionalmente, o que acontece no mundo afeta diretamente o agro brasileiro. Embora novos 

mercados estão se abrindo, a China e a União Europeia seguem como os principais importadores de 

produtos do Brasil, entre eles de carnes. Além disso, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia trouxe novos 

desafios para o setor. 

 

"O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial" será o tema da palestra de abertura do 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (Sbsa), no dia 5 de abril, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya 

Jank. A palestra tem patrocínio da Farmabase. 

 

Jank é professor de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. Foi 

presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica) e do Instituto de Estudos do Comércio e 

das Negociações Internacionais (ICONE). Viveu dez anos no exterior, tendo trabalhado nos Estados 

Unidos, Europa e, nos últimos quatro anos, na Ásia, onde representou entidades exportadoras do 

agronegócio (Unica, Abpa e Abiec). É engenheiro agrônomo pela Esalq-USP, mestre em política agrícola 

na França, doutor pela FEA-USP e Livre Docente pela Esalq. Membro dos conselhos da Rumo, Comerc e 

do International Food Policy Research Institute (Ifpri), em Washington 

 

Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o 22º Sbsa ocorrerá 

no período de 5 a 7 de abril. A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. Paralelamente, 

terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições 

Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

 

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 foram 

pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público 

envolvido. A palestra de abertura traz um especialista para comentar o cenário atual e como isso reflete 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=297520
https://www.paginarural.com.br/noticia/cat/20/eventos
https://www.paginarural.com.br/noticia/subcategoria/86/simposio
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no nosso dia a dia", comenta o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de 

março, é 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. 

 

Mais informações e inscrições no site. 

 

O 22º Sbsa tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 

(Somevesc). 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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LINK: https://opresenterural.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-
cenario-mundial/  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou ainda mais 
evidente com a pandemia, quando a capacidade de regeneração e crescimento do setor foi visível 
enquanto diversos outros segmentos foram severamente afetados. Por ser uma área bastante 
integrada internacionalmente, o que acontece no mundo afeta diretamente o agro brasileiro. 
Embora novos mercados estão se abrindo, a China e a União Europeia seguem como os 
principais importadores de produtos do Brasil, entre eles de carnes. Além disso, o conflito entre a 
Ucrânia e a Rússia trouxe novos desafios para o setor. 
 

https://opresenterural.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial/
https://opresenterural.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial/
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"O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial" será o tema da palestra de abertura do 
22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (Sbsa), no dia 5 de abril, às 18h30, com preleção de Marcos 
Sawaya Jank. A palestra tem patrocínio da Farmabase. 
 
Jank é professor de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. Foi 
presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica) e do Instituto de Estudos do 
Comércio e das Negociações Internacionais (ICONE). Viveu dez anos no exterior, tendo 
trabalhado nos Estados Unidos, Europa e, nos últimos quatro anos, na Ásia, onde representou 
entidades exportadoras do agronegócio (Unica, Abpa e Abiec). É engenheiro agrônomo pela 
Esalq-USP, mestre em política agrícola na França, doutor pela FEA-USP e Livre Docente pela 
Esalq. Membro dos conselhos da Rumo, Comerc e do International Food Policy Research Institute 
(Ifpri), em Washington 
 
Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o 22º Sbsa 
ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. 
Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no 
Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 
 
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 
foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que 
recebemos do público envolvido. A palestra de abertura traz um especialista para comentar o 
cenário atual e como isso reflete no nosso dia a dia", comenta o presidente da Comissão 
Científica, Guilherme Lando Bernardo. 
 
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de 
março, é 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. 
 
Mais informações e inscrições no site. 
 
O 22º Sbsa tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária de SC (Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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LINK: https://www.suino.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-
mundial/  
 
 

 
 

 

22º SBSA DEBATE O AGRO BRASILEIRO FRENTE AO NOVO CENÁRIO MUNDIAL 

  18 de março de 2022   

  

  
  

  

Palestra de abertura do Simpósio Brasil Sul de Avicultura será com o professor Marcos Sawaya Jank, no dia 5 de abril, 

às 18h30 

O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou ainda mais evidente com a pandemia, 

quando a capacidade de regeneração e crescimento do setor foi visível enquanto diversos outros segmentos foram 

severamente afetados. Por ser uma área bastante integrada internacionalmente, o que acontece no mundo afeta diretamente o 

agro brasileiro. Embora novos mercados estão se abrindo, a China e a União Europeia seguem como os principais 

importadores de produtos do Brasil, entre eles de carnes. Além disso, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia trouxe novos 

desafios para o setor. 

“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” será o tema da palestra de abertura do 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), no dia 5 de abril, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank. A palestra tem patrocínio da 

Farmabase. 

Jank é professor de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. Foi presidente da União da 

Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) e do Instituto de Estudos do Comércio e das Negociações Internacionais (ICONE). 

Viveu dez anos no exterior, tendo trabalhado nos Estados Unidos, Europa e, nos últimos quatro anos, na Ásia, onde 

representou entidades exportadoras do agronegócio (UNICA, ABPA e ABIEC). É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, 

mestre em política agrícola na França, doutor pela FEA-USP e Livre Docente pela ESALQ. Membro dos conselhos da 

Rumo, Comerc e do International Food Policy Research Institute (IFPRI), em Washington 

Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o 22º SBSA ocorrerá no período de 5 a 7 

de abril. A programação científica inicia no dia 5 de abril, às 13h45. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os 

eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line 

ao vivo. 

https://www.suino.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial/
https://www.suino.com.br/22o-sbsa-debate-o-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial/
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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 foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões 

que recebemos do público envolvido. A palestra de abertura traz um especialista para comentar o cenário atual e como isso 

reflete no nosso dia a dia”, comenta o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é 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. 

Mais informações e inscrições no site. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação 

Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: MB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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Notícias  

Os desafios do agro brasileiro frente ao novo cenário mundial (agravado pela 

guerra) 
 março 22, 2022    
O agronegócio brasileiro é conhecido pela sua resiliência diante de crises. Isso ficou ainda mais evidente com a 

pandemia. Mas se isso não bastasse, surgiu mais uma prova de fogo: o conflito entre Ucrânia e Rússia. “O 

Agronegócio Brasileiro Frente ao novo Cenário Mundial” será o tema da palestra de abertura do “22º Simpósio 

Brasil Sul de Avicultura (SBSA)”, no dia 5 de abril, às 18h30, com preleção do professor Marcos Sawaya Jank. O 

organizador do simpósio, Lucas Piroca, diz que o evento já começa em alto nível. 

Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (o Nucleovet), o “22º SBSA” ocorrerá 

entre 5 e 7 de abril. Paralelamente, acontece a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com 

realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

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

Imagem: Divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

http://redeallederadios.com.br/2022/03/22/os-desafios-do-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial-agravado-pela-guerra/
http://redeallederadios.com.br/2022/03/22/os-desafios-do-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial-agravado-pela-guerra/
http://redeallederadios.com.br/wp-content/uploads/2022/03/01.jpg
http://redeallederadios.com.br/category/podcast-noticia/
http://redeallederadios.com.br/2022/03/22/os-desafios-do-agro-brasileiro-frente-ao-novo-cenario-mundial-agravado-pela-guerra/
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Postado em 24 de Março  

22º Simpósio de Avicultura: Andrew Bourne explanará sobre qualidade 

de pintos na primeira semana 

Especialista da Cobb-Vantress palestrará no dia 6 de abril, às 9 horas 

 

  

O manejo inicial dos frangos de corte é determinante para a viabilidade dos lotes. A primeira semana 

de vida é uma fase importante da produção, pois tem grande influência sobre o desempenho dos animais no 

final do ciclo produtivo. Esse período requer cuidados redobrados, devendo-se observar uma série de fatores 

intrínsecos e extrínsecos ao animal, como manejo, controle de temperatura, de umidade, de ventilação e de 

qualidade de ar. 

“Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” é o tema de palestra do 

especialista em frangos de corte da Cobb-Vantress, Andrew Bourne, no dia 6 de abril, às 9 horas, no Bloco 

Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

Bourne atua no suporte técnico mundial na Cobb e tem experiência em manejo de frangos, ventilação 

e novas tecnologias. Possui 25 anos de experiência em produção de frangos e serviços técnicos. Reside em 

Arkansas, nos Estados Unidos. 

https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-simposio-de-avicultura-andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana
https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-simposio-de-avicultura-andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana
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O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e 

ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os 

eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 

transmissão on-line ao vivo. 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, os 

primeiros sete dias de vida da ave são os mais importantes. Por isso, os cuidados devem ser especiais. Nessa 

fase, os pintos têm a anatomia e a fisiologia do aparelho digestivo diferenciadas das aves mais velhas, 

apresentam algumas limitações quanto à digestão e absorção de certos nutrientes, têm rápido 

desenvolvimento e dificuldade de garantir a sobrevivência em ambientes frios. 

“O tema é recorrente entre os profissionais do setor, mas é sempre importante atualização e essa é a 

função do SBSA. Para essa palestra, trouxemos um especialista mundial na área para explanar sobre esse 

ciclo de vida tão importante na produção”, enfatiza Bernardo, ao acrescentar que o Simpósio deste ano será 

altamente tecnológico, com qualidade de temas e palestrantes que trarão valorosos debates sobre as principais 

demandas do setor avícola brasileiro e latino-americano. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de 

março, é 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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/


         
                                                       

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 VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
24/03/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/700/22-ordm-simposio-de-avicultura-andrew-
bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana.html  
 

 

 
 

22º Simpósio de Avicultura: Andrew Bourne explanará 

sobre qualidade de pintos na primeira semana 

Especialista da Cobb-Vantress palestrará no dia 6 de abril, às 9 horas 

 

 

 
Andrew Bourne palestrará no dia 6 de abril, às 9 horas. 

O manejo inicial dos frangos de corte é determinante para a viabilidade dos lotes. A 

primeira semana de vida é uma fase importante da produção, pois tem grande influência sobre o 

desempenho dos animais no final do ciclo produtivo. Esse período requer cuidados redobrados, 

devendo-se observar uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos ao animal, como manejo, 

controle de temperatura, de umidade, de ventilação e de qualidade de ar.  

“Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” é o tema de palestra 

do especialista em frangos de corte da Cobb-Vantress, Andrew Bourne, no dia 6 de abril, às 9 

horas, no Bloco Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

Bourne atua no suporte técnico mundial na Cobb e tem experiência em manejo de 

frangos, ventilação e novas tecnologias. Possui 25 anos de experiência em produção de frangos 

e serviços técnicos. Reside em Arkansas, nos Estados Unidos. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/700/22-ordm-simposio-de-avicultura-andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/700/22-ordm-simposio-de-avicultura-andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/700/22-ordm-simposio-de-avicultura-andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana.html#foto
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O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) e ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil 

Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 

Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando 

Bernardo, os primeiros sete dias de vida da ave são os mais importantes. Por isso, os cuidados 

devem ser especiais. Nessa fase, os pintos têm a anatomia e a fisiologia do aparelho digestivo 

diferenciadas das aves mais velhas, apresentam algumas limitações quanto à digestão e 

absorção de certos nutrientes, têm rápido desenvolvimento e dificuldade de garantir a 

sobrevivência em ambientes frios. 

“O tema é recorrente entre os profissionais do setor, mas é sempre importante atualização 

e essa é a função do SBSA. Para essa palestra, trouxemos um especialista mundial na área 

para explanar sobre esse ciclo de vida tão importante na produção”, enfatiza Bernardo, ao 

acrescentar que o Simpósio deste ano será altamente tecnológico, com qualidade de temas e 

palestrantes que trarão valorosos debates sobre as principais demandas do setor avícola 

brasileiro e latino-americano. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o 

dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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Quinta-feira, 24 de março de 2022 - 15h30m 
 

Eventos > Simpósio 

SC: 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura, 

especialista explanará sobre qualidade de pintos 

na primeira semana 
 

 
Andrew Bourne 
 

Chapecó/SC 

 

O manejo inicial dos frangos de corte é determinante para a viabilidade dos lotes. A primeira semana 

de vida é uma fase importante da produção, pois tem grande influência sobre o desempenho dos 

animais no final do ciclo produtivo. Esse período requer cuidados redobrados, devendo-se observar uma 

série de fatores intrínsecos e extrínsecos ao animal, como manejo, controle de temperatura, de 

umidade, de ventilação e de qualidade de ar. 

 

"Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro" é o tema de palestra do especialista 

em frangos de corte da Cobb-Vantress, Andrew Bourne, no dia 6 de abril, às 9 horas, no Bloco 

Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (Sbsa). 

 

Bourne atua no suporte técnico mundial na Cobb e tem experiência em manejo de frangos, ventilação e 

novas tecnologias. Possui 25 anos de experiência em produção de frangos e serviços técnicos. Reside 

em Arkansas, nos Estados Unidos. 

 

O Sbsa é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e ocorrerá 

no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos 

serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 

transmissão on-line ao vivo. 

 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do Sbsa, Guilherme Lando Bernardo, os primeiros 

sete dias de vida da ave são os mais importantes. Por isso, os cuidados devem ser especiais. Nessa 

fase, os pintos têm a anatomia e a fisiologia do aparelho digestivo diferenciadas das aves mais velhas, 

apresentam algumas limitações quanto à digestão e absorção de certos nutrientes, têm rápido 

desenvolvimento e dificuldade de garantir a sobrevivência em ambientes frios. 

 

"O tema é recorrente entre os profissionais do setor, mas é sempre importante atualização e essa é a 

função do Sbsa. Para essa palestra, trouxemos um especialista mundial na área para explanar sobre 

esse ciclo de vida tão importante na produção", enfatiza Bernardo, ao acrescentar que o Simpósio deste 

ano será altamente tecnológico, com qualidade de temas e palestrantes que trarão valorosos debates 

sobre as principais demandas do setor avícola brasileiro e latino-americano. 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=297713
https://www.paginarural.com.br/noticia/cat/20/eventos
https://www.paginarural.com.br/noticia/subcategoria/86/simposio
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INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o 22º Sbsa estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de 

março, é 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. 

 

Mais informações e inscrições nowww.nucleovet.com.br"> site. 

 

O 22º Sbsa tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 

(Somevesc). 

 

Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 
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O manejo inicial dos frangos de corte é determinante para a viabilidade dos lotes. A primeira semana 

de vida é uma fase importante da produção, pois tem grande influência sobre o desempenho dos 

animais no final do ciclo produtivo. Esse período requer cuidados redobrados, devendo-se observar uma 

série de fatores intrínsecos e extrínsecos ao animal, como manejo, controle de temperatura, de 

umidade, de ventilação e de qualidade de ar. 

 

"Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro" é o tema de palestra do especialista 

em frangos de corte da Cobb-Vantress, Andrew Bourne, no dia 6 de abril, às 9 horas, no Bloco 

Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (Sbsa). 

 

Bourne atua no suporte técnico mundial na Cobb e tem experiência em manejo de frangos, ventilação e 

novas tecnologias. Possui 25 anos de experiência em produção de frangos e serviços técnicos. Reside 

https://opresenterural.com.br/andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana/#:~:text=Andrew%20Bourne%20explanar%C3%A1%20sobre%20qualidade%20de%20pintos%20na%20primeira%20semana,-As%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para&text=O%20manejo%20inicial%20dos%20frangos,no%20final%20do%20ciclo%20produtivo
https://opresenterural.com.br/andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana/#:~:text=Andrew%20Bourne%20explanar%C3%A1%20sobre%20qualidade%20de%20pintos%20na%20primeira%20semana,-As%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para&text=O%20manejo%20inicial%20dos%20frangos,no%20final%20do%20ciclo%20produtivo
https://opresenterural.com.br/andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana/#:~:text=Andrew%20Bourne%20explanar%C3%A1%20sobre%20qualidade%20de%20pintos%20na%20primeira%20semana,-As%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para&text=O%20manejo%20inicial%20dos%20frangos,no%20final%20do%20ciclo%20produtivo
https://opresenterural.com.br/andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana/#:~:text=Andrew%20Bourne%20explanar%C3%A1%20sobre%20qualidade%20de%20pintos%20na%20primeira%20semana,-As%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para&text=O%20manejo%20inicial%20dos%20frangos,no%20final%20do%20ciclo%20produtivo
https://opresenterural.com.br/andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana/#:~:text=Andrew%20Bourne%20explanar%C3%A1%20sobre%20qualidade%20de%20pintos%20na%20primeira%20semana,-As%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para&text=O%20manejo%20inicial%20dos%20frangos,no%20final%20do%20ciclo%20produtivo
https://opresenterural.com.br/andrew-bourne-explanara-sobre-qualidade-de-pintos-na-primeira-semana/#:~:text=Andrew%20Bourne%20explanar%C3%A1%20sobre%20qualidade%20de%20pintos%20na%20primeira%20semana,-As%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para&text=O%20manejo%20inicial%20dos%20frangos,no%20final%20do%20ciclo%20produtivo
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em Arkansas, nos Estados Unidos. 

 

O Sbsa é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e ocorrerá 

no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos 

serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 

transmissão on-line ao vivo. 

 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do Sbsa, Guilherme Lando Bernardo, os primeiros 

sete dias de vida da ave são os mais importantes. Por isso, os cuidados devem ser especiais. Nessa 

fase, os pintos têm a anatomia e a fisiologia do aparelho digestivo diferenciadas das aves mais velhas, 

apresentam algumas limitações quanto à digestão e absorção de certos nutrientes, têm rápido 

desenvolvimento e dificuldade de garantir a sobrevivência em ambientes frios. 

 

"O tema é recorrente entre os profissionais do setor, mas é sempre importante atualização e essa é a 

função do Sbsa. Para essa palestra, trouxemos um especialista mundial na área para explanar sobre 

esse ciclo de vida tão importante na produção", enfatiza Bernardo, ao acrescentar que o Simpósio deste 

ano será altamente tecnológico, com qualidade de temas e palestrantes que trarão valorosos debates 

sobre as principais demandas do setor avícola brasileiro e latino-americano. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o 22º Sbsa estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de 

março, é 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. 

 

Mais informações e inscrições nowww.nucleovet.com.br"> site. 

 

O 22º Sbsa tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 

(Somevesc). 

 

Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 
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LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-
de-alberto-back  
        

 

Postado em 25 de Março  

Problemas respiratórios são temas de palestra de Alberto Back 

Doutor em microbiologia veterinária prelecionará no dia 6 de abril, às 11h30 

 

  

            Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais do setor. Dos 

problemas que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças respiratórias são um dos principais, podendo levar 

a perdas econômicas e de produtividade. Entre as patologias, estão a bronquite e a colibacilose que, se não 

tratadas corretamente, podem causar grandes danos. 

            Esse tema será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O doutor em microbiologia 

veterinária Alberto Back palestrará sobre “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” no dia 6 de 

abril, às 11h30, no Bloco Abatedouro. 

Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o SBSA ocorrerá no 

período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com 

realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, doutor e pós-

https://www.mbcomunicacao.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back
https://www.mbcomunicacao.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back
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doutor em microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. Exerceu atividades na indústria avícola 

(integração) de frangos e perus de corte, matrizes, incubatório e laboratório veterinário. Possui dezenas de 

publicações científicas incluindo capítulos em livros e autor do Manual de Doenças de Aves. Atualmente, é 

diretor técnico do MercoLab e atua como palestrante nacional e internacional nas áreas de sanidade e produção de 

aves. 

A programação científica do 22º SBSA está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e 

manejo e nutrição. “Buscamos temas que proporcionem atualização aos profissionais e estudantes que 

participarão do Simpósio. Os palestrantes apresentam tendências, novos estudos e tratamentos, entre outras 

novidades do mercado. As doenças respiratórias exigem atenção constante e não poderiam ficar de fora da 

programação deste ano”, frisa o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é 

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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/705/problemas-respiratorios-sao-temas-de-
palestra-de-alberto-back.html  
 

 

 
 

Problemas respiratórios são 

temas de palestra de Alberto 

Back 
Doutor em microbiologia veterinária prelecionará no dia 6 de abril, às 11h30 

 

 
Alberto Back palestrará no dia 6 de abril, às 11h30. 

  

            Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais 

do setor. Dos problemas que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças respiratórias são 

um dos principais, podendo levar a perdas econômicas e de produtividade. Entre as patologias, 

estão a bronquite e a colibacilose que, se não tratadas corretamente, podem causar grandes 

danos. 

            Esse tema será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O doutor em 

microbiologia veterinária Alberto Back palestrará sobre “Problema respiratório a campo: 

bronquite X E. Coli” no dia 6 de abril, às 11h30, no Bloco Abatedouro. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/705/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/705/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/705/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back.html#foto
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Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o 

SBSA ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os 

eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 

(SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, 

doutor e pós-doutor em microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. Exerceu 

atividades na indústria avícola (integração) de frangos e perus de corte, matrizes, incubatório e 

laboratório veterinário. Possui dezenas de publicações científicas incluindo capítulos em livros e 

autor do Manual de Doenças de Aves. Atualmente, é diretor técnico do MercoLab e atua como 

palestrante nacional e internacional nas áreas de sanidade e produção de aves.  

A programação científica do 22º SBSA está dividida em quatro módulos: mercado, 

abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Buscamos temas que proporcionem atualização aos 

profissionais e estudantes que participarão do Simpósio. Os palestrantes apresentam 

tendências, novos estudos e tratamentos, entre outras novidades do mercado. As doenças 

respiratórias exigem atenção constante e não poderiam ficar de fora da programação deste ano”, 

frisa o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o 

dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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LINK: https://pinzon.com.br/22o-sbsa-problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-
alberto-back-doutor-em-microbiologia-veterinaria/  
 

 

22º SBSA: Problemas respiratórios são 

temas de palestra de Alberto Back, Doutor 

em microbiologia veterinária 
25 Março, 2022 

 

 

 

 

Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, 

doutor e pós-doutor em microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. 

Exerceu atividades na indústria avícola (integração) de frangos e perus de corte, matrizes, 

incubatório e laboratório veterinário 

https://pinzon.com.br/22o-sbsa-problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back-doutor-em-microbiologia-veterinaria/
https://pinzon.com.br/22o-sbsa-problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back-doutor-em-microbiologia-veterinaria/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpinzon.com.br%2F22o-sbsa-problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back-doutor-em-microbiologia-veterinaria%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpinzon.com.br%2F22o-sbsa-problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back-doutor-em-microbiologia-veterinaria%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://pinzon.com.br/22o-sbsa-problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back-doutor-em-microbiologia-veterinaria/&media=https://pinzon.com.br/wp-content/uploads/2022/03/alberto-lando-scaled.jpg&description=22%C2%BA+SBSA%3A+Problemas+respirat%C3%B3rios+s%C3%A3o+temas+de+palestra+de+Alberto+Back%2C+Doutor+em+microbiologia+veterin%C3%A1ria
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://pinzon.com.br/22o-sbsa-problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back-doutor-em-microbiologia-veterinaria/&media=https://pinzon.com.br/wp-content/uploads/2022/03/alberto-lando-scaled.jpg&description=22%C2%BA+SBSA%3A+Problemas+respirat%C3%B3rios+s%C3%A3o+temas+de+palestra+de+Alberto+Back%2C+Doutor+em+microbiologia+veterin%C3%A1ria
https://pinzon.com.br/wp-content/uploads/2022/03/alberto-lando-scaled.jpg
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Entre as patologias, estão a bronquite e a colibacilose que, se não tratadas 

corretamente, podem causar grandes danos. Alberto Back palestrará no dia 6 de 

abril, às 11h30. 

Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais do 

setor. Dos problemas que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças respiratórias 

são um dos principais, podendo levar a perdas econômicas e de produtividade. Entre as 

patologias, estão a bronquite e a colibacilose que, se não tratadas corretamente, podem 

causar grandes danos. 

            Esse tema será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O 

doutor em microbiologia veterinária Alberto Back palestrará sobre “Problema 

respiratório a campo: bronquite X E. Coli” no dia 6 de abril, às 11h30, no Bloco 

Abatedouro. 

Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o SBSA 

ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, 

doutor e pós-doutor em microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. 

Exerceu atividades na indústria avícola (integração) de frangos e perus de corte, matrizes, 

incubatório e laboratório veterinário. Possui dezenas de publicações científicas incluindo 

capítulos em livros e autor do Manual de Doenças de Aves. Atualmente, é diretor técnico 

do MercoLab e atua como palestrante nacional e internacional nas áreas de sanidade e 

produção de aves. 

A programação científica do 22º SBSA está dividida em quatro módulos: mercado, 

abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Buscamos temas que proporcionem 

atualização aos profissionais e estudantes que participarão do Simpósio. Os palestrantes 

apresentam tendências, novos estudos e tratamentos, entre outras novidades do 

mercado. As doenças respiratórias exigem atenção constante e não poderiam ficar de fora 

da programação deste ano”, frisa o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando 

Bernardo. 

INSCRIÇÕES 
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As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o 

dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 

Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 

Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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LINK: https://avicultura.info/pt-br/sbsa-problemas-respiratorios-temas-palestra-alberto-
back/  

 

 

 

25 mar 2022 

 

22º SBSA – Problemas respiratórios são temas de 
palestra de Alberto Bac 
 

Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais 
do setor. Dos problemas que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças 
respiratórias são um dos principais, podendo levar a perdas econômicas e de 
produtividade. Entre as patologias, estão a bronquite e a colibacilose que, se não 
tratadas corretamente, podem causar grandes danos. 

Esse tema será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O 
doutor em microbiologia veterinária Alberto Back palestrará sobre “Problema 
respiratório a campo: bronquite X E. Coli” no dia 6 de abril, às 11h30, no 
Bloco Abatedouro. 

 

 Promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas), o SBSA ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, 
terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização 
no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão 
on-line ao vivo. 

https://avicultura.info/pt-br/sbsa-problemas-respiratorios-temas-palestra-alberto-back/
https://avicultura.info/pt-br/sbsa-problemas-respiratorios-temas-palestra-alberto-back/
https://avicultura.info/pt-br/aerossaculite-colibacilose-desafios-para-avicultura-paranaense/


         
                                                       

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) 

 

Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, 
doutor e pós-doutor em microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. 
Exerceu atividades na indústria avícola (integração) de frangos e perus de corte, matrizes, 
incubatório e laboratório veterinário. Possui dezenas de publicações científicas incluindo 
capítulos em livros e autor do Manual de Doenças de Aves. Atualmente, é diretor técnico 
do MercoLab e atua como palestrante nacional e internacional nas áreas de sanidade e 
produção de aves. 

A programação científica do 22º SBSA está dividida em quatro módulos: 

 mercado, 
 abatedouro, 
 sanidade e 
 manejo e nutrição. 

“Buscamos temas que proporcionem atualização aos profissionais e estudantes que 

participarão do Simpósio. Os palestrantes apresentam tendências, novos estudos e 

tratamentos, entre outras novidades do mercado. As doenças respiratórias exigem 

atenção constante e não poderiam ficar de fora da programação deste ano”, frisa o 

presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 

1. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é de R$ 530,00 
(presencial) e R$ 440,00 (virtual) para profissionais e R$ 400,00 (presencial) e 
R$ 340,00 (virtual) para estudantes. 

2. 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. 

3. 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), 

da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria 

de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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25/03/2022                                                                                                    01 
 
LINK: https://opresenterural.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-do-22-
simposio-brasil-sul-de-avicultura-
sbsa/#:~:text=Esse%20tema%20ser%C3%A1%20abordado%20no,%C3%A0s%2011h30%2C
%20no%20Bloco%20Abatedouro.  
 

 

 
 

 
 

Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, doutor e 

pós-doutor em microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. Exerceu atividades na 

indústria avícola (integração) de frangos e perus de corte, matrizes, incubatório e laboratório 

veterinário 

https://opresenterural.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-do-22-simposio-brasil-sul-de-avicultura-sbsa/#:~:text=Esse%20tema%20ser%C3%A1%20abordado%20no,%C3%A0s%2011h30%2C%20no%20Bloco%20Abatedouro
https://opresenterural.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-do-22-simposio-brasil-sul-de-avicultura-sbsa/#:~:text=Esse%20tema%20ser%C3%A1%20abordado%20no,%C3%A0s%2011h30%2C%20no%20Bloco%20Abatedouro
https://opresenterural.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-do-22-simposio-brasil-sul-de-avicultura-sbsa/#:~:text=Esse%20tema%20ser%C3%A1%20abordado%20no,%C3%A0s%2011h30%2C%20no%20Bloco%20Abatedouro
https://opresenterural.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-do-22-simposio-brasil-sul-de-avicultura-sbsa/#:~:text=Esse%20tema%20ser%C3%A1%20abordado%20no,%C3%A0s%2011h30%2C%20no%20Bloco%20Abatedouro
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Entre as patologias, estão a bronquite e a colibacilose que, se não tratadas corretamente, 

podem causar grandes danos. Alberto Back palestrará no dia 6 de abril, às 11h30. 

Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais do setor. 

Dos problemas que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças respiratórias são um dos 

principais, podendo levar a perdas econômicas e de produtividade. Entre as patologias, estão a 

bronquite e a colibacilose que, se não tratadas corretamente, podem causar grandes danos. 

            Esse tema será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O doutor 

em microbiologia veterinária Alberto Back palestrará sobre “Problema respiratório a campo: 

bronquite X E. Coli” no dia 6 de abril, às 11h30, no Bloco Abatedouro. 

Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o SBSA 

ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os 

eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 

(SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, doutor e 

pós-doutor em microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. Exerceu atividades na 

indústria avícola (integração) de frangos e perus de corte, matrizes, incubatório e laboratório 

veterinário. Possui dezenas de publicações científicas incluindo capítulos em livros e autor do 

Manual de Doenças de Aves. Atualmente, é diretor técnico do MercoLab e atua como palestrante 

nacional e internacional nas áreas de sanidade e produção de aves. 

A programação científica do 22º SBSA está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, 

sanidade e manejo e nutrição. “Buscamos temas que proporcionem atualização aos profissionais e 

estudantes que participarão do Simpósio. Os palestrantes apresentam tendências, novos estudos 

e tratamentos, entre outras novidades do mercado. As doenças respiratórias exigem atenção 

constante e não poderiam ficar de fora da programação deste ano”, frisa o presidente da 

Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de 

março, é 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 
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(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. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense 

de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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SITE SUCESSO NO CAMPO                                      JATAÍ/GO 
 
27/03/2022                                                                         01 
 
LINK: https://www.sucessonocampo.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-
palestra-de-alberto-back/  

 

 

 

Problemas respiratórios são temas de 

palestra de Alberto Back 
27 de março de 2022 

 

 
Doutor em microbiologia veterinária prelecionará no dia 6 de abril, às 11h30 

Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais do setor. Dos problemas 

que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças respiratórias são um dos principais, podendo levar a perdas 

econômicas e de produtividade. Entre as patologias, estão a bronquite e a colibacilose que, se não tratadas 

corretamente, podem causar grandes danos. 

Esse tema será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O doutor em microbiologia 

veterinária Alberto Back palestrará sobre “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” no dia 6 de abril, 

às 11h30, no Bloco Abatedouro. 

Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), o SBSA ocorrerá no período 

de 5 a 7 de abril. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no 

Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

https://www.sucessonocampo.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back/
https://www.sucessonocampo.com.br/problemas-respiratorios-sao-temas-de-palestra-de-alberto-back/
https://indexiscdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/sites/sucessonocampo.com.br/uploads/2022/03/25115025/07-4-scaled.jpg
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Alberto Back é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestre, doutor e pós-doutor em 

microbiologia veterinária pela University of Minnesota, EUA. Exerceu atividades na indústria avícola 

(integração) de frangos e perus de corte, matrizes, incubatório e laboratório veterinário. Possui dezenas de 

publicações científicas incluindo capítulos em livros e autor do Manual de Doenças de Aves. Atualmente, é 

diretor técnico do MercoLab e atua como palestrante nacional e internacional nas áreas de sanidade e produção de 

aves. 

A programação científica do 22º SBSA está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo 

e nutrição. “Buscamos temas que proporcionem atualização aos profissionais e estudantes que participarão do 

Simpósio. Os palestrantes apresentam tendências, novos estudos e tratamentos, entre outras novidades do 

mercado. As doenças respiratórias exigem atenção constante e não poderiam ficar de fora da programação deste 

ano”, frisa o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
28/03/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-
pre-abate-no-22o-sbsa  
        

 
 

Postado em 28 de Março  

Hirã Azevedo Gomes palestrará sobre manejo pré-abate no 22º SBSA 

Tema integra programação do evento no dia 6 de abril, às 10h30  

 

  

 
O manejo pré-abate é fundamental na preparação da ave para o processo de abate. Nessa fase final do 

ciclo de manejo das aves, os procedimentos podem impactar consideravelmente no bem-estar dos animais, no 

rendimento, na qualidade da carcaça, na qualidade microbiológica e na rentabilidade geral da produção. Os 

https://www.mbcomunicacao.com.br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-no-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-no-22o-sbsa
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principais aspectos no período pré-abate são o jejum, a apanha, o carregamento, o transporte e o tempo de espera 

no abatedouro. 

Esses e outros temas serão abordados na palestra sobre “Manejo pré-abate: jejum x abate”, com 

engenheiro agrônomo Hirã Azevedo Gomes, no dia 6 de abril, às 10h30, durante o Bloco Abatedouro do 22° 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

            Gomes é engenheiro agrônomo e mestre em Produção e Nutrição Animal pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). É assessor técnico latinoamérica na empresa Ilender. Foi extensionista, analista da 

qualidade, supervisor técnico fomento frangos de corte e coordenador de granjas de matrizes e avós de frangos de 

corte na Avipal. Também atuou como gerente de agropecuária na BRF. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, ressalta que a cadeia 

avícola é um setor organizado em todos os seus segmentos, desde o nascimento das aves até o abate. “Cada fase 

de vida dos frangos exige cuidados. No manejo pré-abate, período que compreende desde o jejum até o tempo de 

espera no abatedouro, existem diversos fatores que precisam ser observados para que se obtenha uma ótima 

qualidade da carcaça. O palestrante trará atualizações sobre o assunto e esclarecerá dúvidas dos participantes”. 

O 22º SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e 

ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos 

serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line 

ao vivo. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, 

é 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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
28/03/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/713/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-
pre-abate-no-22-ordm-sbsa.html  
 

 

 

Hirã Azevedo Gomes palestrará 

sobre manejo pré-abate no 22º 

SBSA 
Tema integra programação do evento no dia 6 de abril, às 10h30 

 

 
Hirã Azevedo Gomes palestrará sobre manejo pré-abate. 

O manejo pré-abate é fundamental na preparação da ave para o processo de abate. Nessa 

fase final do ciclo de manejo das aves, os procedimentos podem impactar consideravelmente no 

bem-estar dos animais, no rendimento, na qualidade da carcaça, na qualidade microbiológica e na 

rentabilidade geral da produção. Os principais aspectos no período pré-abate são o jejum, a apanha, 

o carregamento, o transporte e o tempo de espera no abatedouro. 

Esses e outros temas serão abordados na palestra sobre “Manejo pré-abate: jejum x abate”, 

com engenheiro agrônomo Hirã Azevedo Gomes, no dia 6 de abril, às 10h30, durante o Bloco 

Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

            Gomes é engenheiro agrônomo e mestre em Produção e Nutrição Animal pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É assessor técnico latinoamérica na empresa Ilender. Foi 

https://www.vejasc.com.br/noticia/713/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/713/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/713/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-no-22-ordm-sbsa.html#foto
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extensionista, analista da qualidade, supervisor técnico fomento frangos de corte e coordenador de 

granjas de matrizes e avós de frangos de corte na Avipal. Também atuou como gerente de 

agropecuária na BRF. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, ressalta que a 

cadeia avícola é um setor organizado em todos os seus segmentos, desde o nascimento das aves 

até o abate. “Cada fase de vida dos frangos exige cuidados. No manejo pré-abate, período que 

compreende desde o jejum até o tempo de espera no abatedouro, existem diversos fatores que 

precisam ser observados para que se obtenha uma ótima qualidade da carcaça. O palestrante trará 

atualizações sobre o assunto e esclarecerá dúvidas dos participantes”. 

O 22º SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) e ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 

Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, 

em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 

30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE AVINEWS                                  MATARO/ESPANHA – RIO CLARO/SP 

28/03/2022                                                                   01 

LINK: https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-andrew-bourne-explanara-qualidade-pintos/  

 

 

Andrew Bourne explanará sobre qualidade de 
pintos na primeira semana 
 

O manejo inicial dos frangos de corte é determinante para a viabilidade dos lotes. A 
primeira semana de vida é uma fase importante da produção, pois tem grande influência 
sobre o desempenho dos animais no final do ciclo produtivo. Esse período requer 
cuidados redobrados, devendo-se observar uma série de fatores intrínsecos e 
extrínsecos ao animal, como manejo, controle de temperatura, de umidade, de ventilação e 
de qualidade de ar. 

“Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” é o 
tema de palestra do especialista em frangos de corte da Cobb-
Vantress, Andrew Bourne, no dia 6 de abril, às 9 horas, no Bloco 
Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

 

https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-andrew-bourne-explanara-qualidade-pintos/
https://avicultura.info/pt-br/cobb-lanca-novo-guia-manejo-matrizes/
https://avicultura.info/pt-br/cobb-lanca-novo-guia-manejo-matrizes/


         
                                                       

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) 

 

Bourne atua no suporte técnico mundial na Cobb e tem experiência em manejo de 
frangos, ventilação e novas tecnologias. Possui 25 anos de experiência em produção de 
frangos e serviços técnicos. Reside em Arkansas, nos Estados Unidos. 

 O SBSA é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) e ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será 
realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com 
realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 
transmissão on-line ao vivo. 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando 
Bernardo, os primeiros sete dias de vida da ave são os mais importantes. Por isso, os 
cuidados devem ser especiais. Nessa fase, os pintos têm a anatomia e a fisiologia do 
aparelho digestivo diferenciadas das aves mais velhas, apresentam algumas 
limitações quanto à digestão e absorção de certos nutrientes, têm rápido 
desenvolvimento e dificuldade de garantir a sobrevivência em ambientes frios. 

“O tema é recorrente entre os profissionais do setor, mas é sempre importante 

atualização e essa é a função do SBSA. Para essa palestra, trouxemos um 

especialista mundial na área para explanar sobre esse ciclo de vida tão importante 

na produção”, enfatiza Bernardo, ao acrescentar que o Simpósio deste ano será 

altamente tecnológico, com qualidade de temas e palestrantes que trarão valorosos 

debates sobre as principais demandas do setor avícola brasileiro e latino-americano. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 

1. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é de R$ 530,00 (presencial) 
e R$ 440,00 (virtual) para profissionais e R$ 400,00 (presencial) e R$ 340,00 (virtual) 
para estudantes. 

2. 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. 

3. 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), 

da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria 

de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura
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LINK: https://avicultura.info/pt-br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-
22-sbsa/  

 

 

 

Hirã Azevedo Gomes palestrará sobre manejo 
pré-abate no 22º SBSA 

O manejo pré-abate é fundamental na preparação da ave para o processo de abate. 
Nessa fase final do ciclo de manejo das aves, os procedimentos podem impactar 
consideravelmente no bem-estar dos animais, no rendimento, na qualidade da 
carcaça, na qualidade microbiológica e na rentabilidade geral da produção. Os 
principais aspectos no período pré-abate são: 

 o jejum, 
 a apanha, 
 o carregamento, 
 o transporte e 
 o tempo de espera no abatedouro. 

Esses e outros temas serão abordados na palestra sobre “Manejo pré-
abate: jejum x abate”, com engenheiro agrônomo Hirã Azevedo Gomes, 
no dia 6 de abril, às 10h30, durante o Bloco Abatedouro do 22° Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

 

Gomes é engenheiro agrônomo e mestre em Produção e Nutrição Animal pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É assessor técnico latinoamérica na 
empresa Ilender. Foi extensionista, analista da qualidade, supervisor técnico fomento 

https://avicultura.info/pt-br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-22-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-22-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/sbsa-problemas-respiratorios-temas-palestra-alberto-back/
https://avicultura.info/pt-br/sbsa-problemas-respiratorios-temas-palestra-alberto-back/
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frangos de corte e coordenador de granjas de matrizes e avós de frangos de corte na 
Avipal. Também atuou como gerente de agropecuária na BRF. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, ressalta 

que a cadeia avícola é um setor organizado em todos os seus segmentos, desde o 

nascimento das aves até o abate. “Cada fase de vida dos frangos exige cuidados. No 

manejo pré-abate, período que compreende desde o jejum até o tempo de espera no 

abatedouro, existem diversos fatores que precisam ser observados para que se 

obtenha uma ótima qualidade da carcaça. O palestrante trará atualizações sobre o 

assunto e esclarecerá dúvidas dos participantes”. 

O 22º SBSA é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) e ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª 
Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 

 O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/


         
                                                       

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 REVISTA FEED & FOOD                               SÃO PAULO/SP 

28/023/2022                                                                           01 

LINK: https://feedfood.com.br/pre-abate-sera-tema-de-palestra-durante-sbsa/  

 

 

 

Pré-abate será tema de palestra durante 

SBSA 
Conteúdo será ministrado por Hirã Azevedo Gomes, no dia 6 de abril 

 
Share 

Fundamental na preparação da ave para o processo de abate, o pré-abate é tema que precisa ser 

continuamente discutido. Com objetivo de auxiliar produtores neste cenário, o 22° Simpósio 

Brasil Sul de Avicultura (SBSA) convida o engenheiro agrônomo Hirã Azevedo Gomes para 

falar sobre o tema. A palestra ocorrerá no dia 6 de abril, às 10h30, durante o Bloco ‘Abatedouro’. 

https://feedfood.com.br/pre-abate-sera-tema-de-palestra-durante-sbsa/
https://feedfood.com.br/pre-abate-sera-tema-de-palestra-durante-sbsa/
https://feedfood.com.br/pre-abate-sera-tema-de-palestra-durante-sbsa/
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Na fase final do ciclo de manejo das aves, os procedimentos realizados podem impactar 

consideravelmente no bem-estar dos animais, no rendimento, na qualidade da carcaça, na 

qualidade microbiológica e na rentabilidade geral da produção. Os principais aspectos no período 

pré-abate são o jejum, a apanha, o carregamento, o transporte e o tempo de espera no abatedouro. 

Para o presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, a cadeia avícola 

é um setor organizado em todos os seus segmentos, desde o nascimento das aves até o abate., por 

isso debater sobre o tema é essencial. A palestra terá como tema “Manejo pré-abate: jejum x 

abate”. 

“Cada fase de vida dos frangos exige cuidados. No manejo pré-abate, período que compreende 

desde o jejum até o tempo de espera no abatedouro, existem diversos fatores que precisam ser 

observados para que se obtenha uma ótima qualidade da carcaça. O palestrante trará atualizações 

sobre o assunto e esclarecerá dúvidas dos participantes”, destaca. 

Gomes também é mestre em Produção e Nutrição Animal pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e foi extensionista, analista da qualidade, supervisor técnico fomento 

frangos de corte e coordenador de granjas de matrizes e avós de frangos de corte na Avipal, 

assim como também atuou como gerente de agropecuária na BRF. 

Ficou interessado (a)? As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o 

segundo lote, até o dia 30 de março, é 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. 

Fonte: A.I, adaptado pela equipe feed&food. 

 

 

 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura
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LINK: https://opresenterural.com.br/hira-azevedo-gomes-palestra-sobre-manejo-pre-abate-
no-22o-sbsa/#:~:text=Not%C3%ADcias%20Bloco%20Abatedouro-
,Hir%C3%A3%20Azevedo%20Gomes%20palestra%20sobre%20manejo%20pr%C3%A9%2Da
bate%20no%2022%C2%BA,06%20de%20abril%2C%20%C3%A0s%2010h30.&text=O%20man
ejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20%C3%A9,para%20o%20processo%20de%20abate.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

O manejo pré-abate é fundamental na preparação da ave para o processo de abate. Nessa 

fase final do ciclo de manejo das aves, os procedimentos podem impactar consideravelmente no 

bem-estar dos animais, no rendimento, na qualidade da carcaça, na qualidade microbiológica e na 

https://opresenterural.com.br/hira-azevedo-gomes-palestra-sobre-manejo-pre-abate-no-22o-sbsa/#:~:text=Not%C3%ADcias%20Bloco%20Abatedouro-,Hir%C3%A3%20Azevedo%20Gomes%20palestra%20sobre%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20no%2022%C2%BA,06%20de%20abril%2C%20%C3%A0s%2010h30.&text=O%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20%C3%A9,para%20o%20processo%20de%20abate
https://opresenterural.com.br/hira-azevedo-gomes-palestra-sobre-manejo-pre-abate-no-22o-sbsa/#:~:text=Not%C3%ADcias%20Bloco%20Abatedouro-,Hir%C3%A3%20Azevedo%20Gomes%20palestra%20sobre%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20no%2022%C2%BA,06%20de%20abril%2C%20%C3%A0s%2010h30.&text=O%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20%C3%A9,para%20o%20processo%20de%20abate
https://opresenterural.com.br/hira-azevedo-gomes-palestra-sobre-manejo-pre-abate-no-22o-sbsa/#:~:text=Not%C3%ADcias%20Bloco%20Abatedouro-,Hir%C3%A3%20Azevedo%20Gomes%20palestra%20sobre%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20no%2022%C2%BA,06%20de%20abril%2C%20%C3%A0s%2010h30.&text=O%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20%C3%A9,para%20o%20processo%20de%20abate
https://opresenterural.com.br/hira-azevedo-gomes-palestra-sobre-manejo-pre-abate-no-22o-sbsa/#:~:text=Not%C3%ADcias%20Bloco%20Abatedouro-,Hir%C3%A3%20Azevedo%20Gomes%20palestra%20sobre%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20no%2022%C2%BA,06%20de%20abril%2C%20%C3%A0s%2010h30.&text=O%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20%C3%A9,para%20o%20processo%20de%20abate
https://opresenterural.com.br/hira-azevedo-gomes-palestra-sobre-manejo-pre-abate-no-22o-sbsa/#:~:text=Not%C3%ADcias%20Bloco%20Abatedouro-,Hir%C3%A3%20Azevedo%20Gomes%20palestra%20sobre%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20no%2022%C2%BA,06%20de%20abril%2C%20%C3%A0s%2010h30.&text=O%20manejo%20pr%C3%A9%2Dabate%20%C3%A9,para%20o%20processo%20de%20abate
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rentabilidade geral da produção. Os principais aspectos no período pré-abate são o jejum, a apanha, 

o carregamento, o transporte e o tempo de espera no abatedouro. 

Esses e outros temas serão abordados na palestra sobre “Manejo pré-abate: jejum x abate”, 

com engenheiro agrônomo Hirã Azevedo Gomes, no dia 6 de abril, às 10h30, durante o Bloco 

Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

            Gomes é engenheiro agrônomo e mestre em Produção e Nutrição Animal pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É assessor técnico latinoamérica na empresa Ilender. Foi 

extensionista, analista da qualidade, supervisor técnico fomento frangos de corte e coordenador de 

granjas de matrizes e avós de frangos de corte na Avipal. Também atuou como gerente de 

agropecuária na BRF. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, ressalta que a 

cadeia avícola é um setor organizado em todos os seus segmentos, desde o nascimento das aves 

até o abate. “Cada fase de vida dos frangos exige cuidados. No manejo pré-abate, período que 

compreende desde o jejum até o tempo de espera no abatedouro, existem diversos fatores que 

precisam ser observados para que se obtenha uma ótima qualidade da carcaça. O palestrante trará 

atualizações sobre o assunto e esclarecerá dúvidas dos participantes”. 

O 22º SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) e ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 

Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, 

em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 

30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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Postado em 29 de Março  

Bem-estar e saúde intestinal em debate no 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

  

  

A nutrição na avicultura comercial é um fator fundamental para o desenvolvimento dos 

frangos, para garantir a sanidade e contribuir para que os animais atinjam todo seu potencial 

produtivo, além de proporcionar bem-estar, outro fator que influencia no rendimento. Esse tema será 

abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), evento promovido pelo Núcleo Oeste 

de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. 

Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com 

realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao 

vivo. 

No último dia do Simpósio (7 de abril), a professora associada na Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de Lima 

Paz, palestrará sobre “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal”, às 11h30. A 

https://www.mbcomunicacao.com.br/bem-estar-e-saude-intestinal-em-debate-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
https://www.mbcomunicacao.com.br/bem-estar-e-saude-intestinal-em-debate-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
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preleção integra o Bloco Manejo e Nutrição do evento. 

Ibiara é responsável pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Avicultura na 

universidade. Tem experiência em produção de aves comerciais, com ênfase em bem-estar e 

produtividade de frangos de corte e galinhas poedeiras. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, salienta que o 

evento reunirá os mais respeitados especialistas da atualidade que apresentarão tendências e 

novidades do setor da avicultura brasileira e mundial. “A programação está dividida em quatro 

módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. Além das palestras, haverá momentos 

de debates e mesa redonda, quando os participantes poderão esclarecer dúvidas”, frisa Bernardo, ao 

acrescentar que a palestra de Ibiara abordará um tema de alta relevância. “A saúde intestinal é muito 

debatida e existem muitos estudos a respeito. A professora Ibiara é especialista no assunto e trará 

atualizações dessa temática no Simpósio”. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 

30 de março, é 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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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Bem-estar e saúde intestinal 

em debate no 22º Simpósio 

Brasil Sul de Avicultura 
Evento promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 
(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. 

 

 

 
Ibiara Correia de Lima Paz palestrará no dia 7 de abril. 

  

A nutrição na avicultura comercial é um fator fundamental para o desenvolvimento dos 

frangos, para garantir a sanidade e contribuir para que os animais atinjam todo seu potencial 

produtivo, além de proporcionar bem-estar, outro fator que influencia no rendimento. Esse tema 

será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), evento promovido pelo Núcleo 

Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. 
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Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, 

com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-

line ao vivo. 

No último dia do Simpósio (7 de abril), a professora associada na Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de Lima 

Paz, palestrará sobre “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal”, às 11h30. A 

preleção integra o Bloco Manejo e Nutrição do evento. 

Ibiara é responsável pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Avicultura na 

universidade. Tem experiência em produção de aves comerciais, com ênfase em bem-estar e 

produtividade de frangos de corte e galinhas poedeiras. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, salienta que o 

evento reunirá os mais respeitados especialistas da atualidade que apresentarão tendências e 

novidades do setor da avicultura brasileira e mundial. “A programação está dividida em quatro 

módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. Além das palestras, haverá 

momentos de debates e mesa redonda, quando os participantes poderão esclarecer dúvidas”, 

frisa Bernardo, ao acrescentar que a palestra de Ibiara abordará um tema de alta relevância. “A 

saúde intestinal é muito debatida e existem muitos estudos a respeito. A professora Ibiara é 

especialista no assunto e trará atualizações dessa temática no Simpósio”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o 

dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade 

Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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A nutrição na avicultura comercial é um fator fundamental para o desenvolvimento dos 

frangos, para garantir a sanidade e contribuir para que os animais atinjam todo seu potencial 

produtivo, além de proporcionar bem-estar, outro fator que influencia no rendimento. Esse tema 

será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), evento promovido pelo Núcleo 

Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. 

Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, 

com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-

line ao vivo. 

No último dia do Simpósio (7 de abril), a professora associada na Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de Lima 

Paz, palestrará sobre “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal”, às 11h30. A 

preleção integra o Bloco Manejo e Nutrição do evento. 

https://opresenterural.com.br/bem-estar-e-saude-intestinal-em-debate-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
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Ibiara é responsável pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Avicultura na 

universidade. Tem experiência em produção de aves comerciais, com ênfase em bem-estar e 

produtividade de frangos de corte e galinhas poedeiras. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, salienta que o 

evento reunirá os mais respeitados especialistas da atualidade que apresentarão tendências e 

novidades do setor da avicultura brasileira e mundial. “A programação está dividida em quatro 

módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. Além das palestras, haverá 

momentos de debates e mesa redonda, quando os participantes poderão esclarecer dúvidas”, 

frisa Bernardo, ao acrescentar que a palestra de Ibiara abordará um tema de alta relevância. “A 

saúde intestinal é muito debatida e existem muitos estudos a respeito. A professora Ibiara é 

especialista no assunto e trará atualizações dessa temática no Simpósio”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o 

dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade 

Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Bem-estar e saúde intestinal em debate no 
22º Simpósio Brasil Sul  

A nutrição na avicultura comercial é um fator fundamental para o desenvolvimento dos 
frangos, para garantir a sanidade e contribuir para que os animais atinjam todo seu 
potencial produtivo, além de proporcionar bem-estar, outro fator que influencia no 
rendimento. Esse tema será abordado no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), 
evento promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) 
no período de 5 a 7 de abril. 

Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, 
com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), 
e transmissão on-line ao vivo. 

No último dia do Simpósio (7 de abril), a professora associada na 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de Lima Paz, palestrará sobre “Bem-
estar e aspectos relacionados à saúde intestinal”, às 11h30. A preleção 
integra o Bloco Manejo e Nutrição do evento. 

 

Ibiara é responsável pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Avicultura na 
universidade. Tem experiência em produção de aves comerciais, com ênfase em bem-
estar e produtividade de frangos de corte e galinhas poedeiras. 

https://avicultura.info/pt-br/bem-estar-saude-intestinal-debate-22-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-22-sbsa/
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O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, salienta 

que o evento reunirá os mais respeitados especialistas da atualidade que 

apresentarão tendências e novidades do setor da avicultura brasileira e mundial. “A 

programação está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e 

manejo e nutrição. Além das palestras, haverá momentos de debates e mesa 

redonda, quando os participantes poderão esclarecer dúvidas”, frisa Bernardo, ao 

acrescentar que a palestra de Ibiara abordará um tema de alta relevância. “A saúde 

intestinal é muito debatida e existem muitos estudos a respeito. A professora Ibiara 

é especialista no assunto e trará atualizações dessa temática no Simpósio”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. 

 O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de março, é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 
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Postado em 30 de Março  

Sistemas de inspeção serão debatidos no 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
Médica veterinária Liris Kindlein palestra no dia 6 de abril, às 8 horas 

 

  

  

As empresas produtoras de alimentos de origem animal têm a responsabilidade de oferecer 

produtos que resultem em saúde e bem-estar, com qualidade e segurança sanitária e nutricional. Para 

isso, precisam cumprir uma série de normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. Parte dessas 

exigências são garantidas por meio de programas de autocontrole, ou seja, instrumentos de 

https://www.mbcomunicacao.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
https://www.mbcomunicacao.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
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gerenciamento do processo produtivo de cada estabelecimento que englobam procedimentos desde a 

matéria-prima, até instalações, equipamentos, pessoal e metodologia de produção. 

Esse tema será abordado pela médica veterinária Liris Kindlein no 22° Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), na palestra “Sistema de inspeção através do autocontrole” no dia 6 de abril, no 

Bloco Abatedouro, às 8 horas. 

O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no 

período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão 

híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-

line ao vivo. 

Liris é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Possui doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e Universidade da Califórnia, 

ambos nos departamentos de Animal Science. Professora e pesquisadora da UFRGS, com especialidade 

em inspeção, tecnologia e qualidade de carne da Faculdade de Veterinária. Orienta em programas de 

pós-graduação em nível de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Veterinárias, Agronegócio e Alimentos de origem animal. É membro da Comissão Científica Consultiva 

em Tecnologia de Produtos de Origem Animal do MAPA (Secretaria de Defesa Agropecuária); membro 

da equipe do projeto de modernização da inspeção sanitária do Brasil juntamente com a Embrapa, outras 

instituições de pesquisa e Ministério da Agricultura; e coordenadora de projetos de pesquisa relacionados 

com condenações de carcaças de frangos de corte em diferentes abatedouros no Brasil e América Latina. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, enfatiza que, para 

garantir um produto de alta qualidade, toda a cadeia de proteína animal deve manter um controle 

sanitário rigoroso em todas as etapas, desde a produção até o abate e industrialização. “O monitoramento 

desse processo no setor avícola não poderia ficar de fora da programação científica do SBSA. Atualizar 

os profissionais sobre o tema é fundamental para salvaguardar a saúde do consumidor, assegurando a 

qualidade higiênica, sanitária e tecnológica dos alimentos industrialmente processados”. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA do segundo lote seguem até esta quarta-feira (30), com os 

valores: 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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Sistemas de inspeção serão debatidos no 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
Médica veterinária Liris Kindlein palestra no dia 6 de abril, às 8 horas 

 

 
Liris Kindlein explana sobre sistema de inspeção através do autocontrole. 

  

As empresas produtoras de alimentos de origem animal têm a responsabilidade de 

oferecer produtos que resultem em saúde e bem-estar, com qualidade e segurança sanitária e 

nutricional. Para isso, precisam cumprir uma série de normas estabelecidas pelos órgãos 

reguladores. Parte dessas exigências são garantidas por meio de programas de autocontrole, ou 

seja, instrumentos de gerenciamento do processo produtivo de cada estabelecimento que 

englobam procedimentos desde a matéria-prima, até instalações, equipamentos, pessoal e 

metodologia de produção. 

Esse tema será abordado pela médica veterinária Liris Kindlein no 22° Simpósio Brasil Sul 

de Avicultura (SBSA), na palestra “Sistema de inspeção através do autocontrole” no dia 6 de 

abril, no Bloco Abatedouro, às 8 horas. 

O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry 

https://www.vejasc.com.br/noticia/732/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/732/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/732/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html#foto
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Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Liris é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Possui doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e 

Universidade da Califórnia, ambos nos departamentos de Animal Science. Professora e 

pesquisadora da UFRGS, com especialidade em inspeção, tecnologia e qualidade de carne da 

Faculdade de Veterinária. Orienta em programas de pós-graduação em nível de mestrado e 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Agronegócio e Alimentos 

de origem animal. É membro da Comissão Científica Consultiva em Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal do MAPA (Secretaria de Defesa Agropecuária); membro da equipe do projeto de 

modernização da inspeção sanitária do Brasil juntamente com a Embrapa, outras insti tuições de 

pesquisa e Ministério da Agricultura; e coordenadora de projetos de pesquisa relacionados com 

condenações de carcaças de frangos de corte em diferentes abatedouros no Brasil e América 

Latina. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, enfatiza que, 

para garantir um produto de alta qualidade, toda a cadeia de proteína animal deve manter um 

controle sanitário rigoroso em todas as etapas, desde a produção até o abate e industrialização. 

“O monitoramento desse processo no setor avícola não poderia ficar de fora da programação 

científica do SBSA. Atualizar os profissionais sobre o tema é fundamental para salvaguardar a 

saúde do consumidor, assegurando a qualidade higiênica, sanitária e tecnológica dos alimentos 

industrialmente processados”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA do segundo lote seguem até esta quarta-feira (30), com os 

valores: 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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Postado em 30 de Março  

22º SBSA: Ines Andretta explana sobre impacto econômico da retirada 

de antimicrobianos 

Doutora palestrará no segundo dia do Simpósio, 6 de abril, às 14h45 

  

  

 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne de frango. A produção de aves em 

escala industrial exige cuidados específicos para garantir a saúde e o bem-estar animal. Ao longo 

dos anos, antimicrobianos têm sido utilizados na produção para tratamento de doenças. No 

passado se utilizava como melhorador de desempenho zootécnico. Porém, o uso excessivo de 

antibióticos tem gerado uma preocupação mundial em diversos países, incluindo o Brasil, que 

está se adaptando a novas formas de criação, visando reduzir o uso. 

Esse tema estará em evidência na palestra sobre “Impacto econômico da retirada dos 

antimicrobianos”, com a doutora Ines Andretta, no dia 6 de abril, às 14h45, no Bloco 

Sanidade do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e 

https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos
https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos


         
                                                       

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) 

 

ocorrerá na próxima semana, de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 

Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 

Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Ines é zootecnista, com curso de graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de 

Santa Maria. Atuou como assistente de pesquisa no Agriculture and Agri-Food Canadá e realizou 

estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista em Jaboticabal. Atualmente, é 

professora adjunta do Departamento de Zootecnia na Faculdade de Agronomia na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, onde leciona nos cursos de graduação em Agronomia, Medicina 

Veterinária e Zootecnia. 

Participa ativamente da Comissão de Graduação em Zootecnia e da Comissão de Ética no Uso de 

Animais em Pesquisa e Ensino. É orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Zootecnia, onde também atua como coordenadora substituta. Pesquisadora com 

bolsa de produtividade pelo CNPq com ênfase em nutrição de suínos e aves. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, frisa que o tema é 

atual e importante. “É preciso haver equilíbrio na produção e é necessário seguir as normas 

regulamentadoras sobre uso de antimicrobianos. A palestrante tem ampla experiência e estudos 

sobre os impactos da retirada dos medicamentos, está à frente de grandes discussões no cenário 

nacional e com certeza trará novidades para o público do Simpósio”. 

 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até esta 

quarta-feira (30), é 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. 

 

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

 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade 

Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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Ines Andretta explana sobre 

impacto econômico da retirada 

de antimicrobianos 
Doutora palestrará no segundo dia do Simpósio, 6 de abril, às 14h45 

 

 
Ines Andretta palestrará no segundo dia do Simpósio, 6 de abril. 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne de frango. A produção de aves em 

escala industrial exige cuidados específicos para garantir a saúde e o bem-estar animal. Ao longo 

dos anos, antimicrobianos têm sido utilizados na produção para tratamento de doenças. No passado 

se utilizava como melhorador de desempenho zootécnico. Porém, o uso excessivo de antibióticos 

tem gerado uma preocupação mundial em diversos países, incluindo o Brasil, que está se adaptando 

a novas formas de criação, visando reduzir o uso. 

Esse tema estará em evidência na palestra sobre “Impacto econômico da retirada dos 

antimicrobianos”, com a doutora Ines Andretta, no dia 6 de abril, às 14h45, no Bloco 

Sanidade do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

https://www.vejasc.com.br/noticia/733/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/733/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/733/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos.html#foto
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O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) e ocorrerá na próxima semana, de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada 

a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 

Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Ines é zootecnista, com curso de graduação, mestrado e doutorado na Universidade 

Federal de Santa Maria. Atuou como assistente de pesquisa no Agriculture and Agri-Food 

Canadá e realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista em Jaboticabal. 

Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Zootecnia na Faculdade de Agronomia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde leciona nos cursos de graduação em 

Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. 

Participa ativamente da Comissão de Graduação em Zootecnia e da Comissão de Ética 

no Uso de Animais em Pesquisa e Ensino. É orientadora de mestrado e doutorado no Programa 

de Pós-Graduação em Zootecnia, onde também atua como coordenadora substituta. 

Pesquisadora com bolsa de produtividade pelo CNPq com ênfase em nutrição de suínos e aves.  

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, frisa que o tema é 

atual e importante. “É preciso haver equilíbrio na produção e é necessário seguir as normas 

regulamentadoras sobre uso de antimicrobianos. A palestrante tem ampla experiência e estudos 

sobre os impactos da retirada dos medicamentos, está à frente de grandes discussões no cenário 

nacional e com certeza trará novidades para o público do Simpósio”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até 

esta quarta-feira (30), é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne de frango. A produção de aves em 

escala industrial exige cuidados específicos para garantir a saúde e o bem-estar animal. Ao longo 

dos anos, antimicrobianos têm sido utilizados na produção para tratamento de doenças. No passado 

se utilizava como melhorador de desempenho zootécnico. Porém, o uso excessivo de antibióticos 

https://opresenterural.com.br/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/#:~:text=Ines%20Andretta%20explana%20sobre%20impacto%20econ%C3%B4mico%20da%20retirada%20de%20antimicrobianos,-Doutora%20palestrar%C3%A1%20no&text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,e%20o%20bem%2Destar%20animal
https://opresenterural.com.br/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/#:~:text=Ines%20Andretta%20explana%20sobre%20impacto%20econ%C3%B4mico%20da%20retirada%20de%20antimicrobianos,-Doutora%20palestrar%C3%A1%20no&text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,e%20o%20bem%2Destar%20animal
https://opresenterural.com.br/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/#:~:text=Ines%20Andretta%20explana%20sobre%20impacto%20econ%C3%B4mico%20da%20retirada%20de%20antimicrobianos,-Doutora%20palestrar%C3%A1%20no&text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,e%20o%20bem%2Destar%20animal
https://opresenterural.com.br/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/#:~:text=Ines%20Andretta%20explana%20sobre%20impacto%20econ%C3%B4mico%20da%20retirada%20de%20antimicrobianos,-Doutora%20palestrar%C3%A1%20no&text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,e%20o%20bem%2Destar%20animal
https://opresenterural.com.br/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/#:~:text=Ines%20Andretta%20explana%20sobre%20impacto%20econ%C3%B4mico%20da%20retirada%20de%20antimicrobianos,-Doutora%20palestrar%C3%A1%20no&text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,e%20o%20bem%2Destar%20animal
https://opresenterural.com.br/ines-andretta-explana-sobre-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/#:~:text=Ines%20Andretta%20explana%20sobre%20impacto%20econ%C3%B4mico%20da%20retirada%20de%20antimicrobianos,-Doutora%20palestrar%C3%A1%20no&text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,e%20o%20bem%2Destar%20animal
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tem gerado uma preocupação mundial em diversos países, incluindo o Brasil, que está se adaptando 

a novas formas de criação, visando reduzir o uso. 

Esse tema estará em evidência na palestra sobre “Impacto econômico da retirada dos 

antimicrobianos”, com a doutora Ines Andretta, no dia 6 de abril, às 14h45, no Bloco 

Sanidade do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) e ocorrerá na próxima semana, de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada 

a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 

Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Ines é zootecnista, com curso de graduação, mestrado e doutorado na Universidade 

Federal de Santa Maria. Atuou como assistente de pesquisa no Agriculture and Agri-Food 

Canadá e realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista em Jaboticabal. 

Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Zootecnia na Faculdade de Agronomia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde leciona nos cursos de graduação em 

Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. 

Participa ativamente da Comissão de Graduação em Zootecnia e da Comissão de Ética 

no Uso de Animais em Pesquisa e Ensino. É orientadora de mestrado e doutorado no Programa 

de Pós-Graduação em Zootecnia, onde também atua como coordenadora substituta. 

Pesquisadora com bolsa de produtividade pelo CNPq com ênfase em nutrição de suínos e aves. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, frisa que o tema é 

atual e importante. “É preciso haver equilíbrio na produção e é necessário seguir as normas 

regulamentadoras sobre uso de antimicrobianos. A palestrante tem ampla experiência e estudos 

sobre os impactos da retirada dos medicamentos, está à frente de grandes discussões no cenário 

nacional e com certeza trará novidades para o público do Simpósio”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até 

esta quarta-feira (30), é 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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As empresas produtoras de alimentos de origem animal têm a responsabilidade de 

oferecer produtos que resultem em saúde e bem-estar, com qualidade e segurança sanitária e 

nutricional. Para isso, precisam cumprir uma série de normas estabelecidas pelos órgãos 

reguladores. Parte dessas exigências são garantidas por meio de programas de autocontrole, ou 

seja, instrumentos de gerenciamento do processo produtivo de cada estabelecimento que 

englobam procedimentos desde a matéria-prima, até instalações, equipamentos, pessoal e 

metodologia de produção. 

Esse tema será abordado pela médica veterinária Liris Kindlein no 22° Simpósio Brasil Sul 

de Avicultura (SBSA), na palestra “Sistema de inspeção através do autocontrole” no dia 6 de 

abril, no Bloco Abatedouro, às 8 horas. 

O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry 

Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Liris é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Possui doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e 

Universidade da Califórnia, ambos nos departamentos de Animal Science. Professora e 

pesquisadora da UFRGS, com especialidade em inspeção, tecnologia e qualidade de carne da 

Faculdade de Veterinária. Orienta em programas de pós-graduação em nível de mestrado e 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Agronegócio e Alimentos 

https://opresenterural.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=O%20evento%20%C3%A9%20promovido%20pelo,transmiss%C3%A3o%20on%2Dline%20ao%20vivo
https://opresenterural.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=O%20evento%20%C3%A9%20promovido%20pelo,transmiss%C3%A3o%20on%2Dline%20ao%20vivo
https://opresenterural.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=O%20evento%20%C3%A9%20promovido%20pelo,transmiss%C3%A3o%20on%2Dline%20ao%20vivo
https://opresenterural.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/#:~:text=O%20evento%20%C3%A9%20promovido%20pelo,transmiss%C3%A3o%20on%2Dline%20ao%20vivo


         
                                                       

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) 

 

de origem animal. É membro da Comissão Científica Consultiva em Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal do MAPA (Secretaria de Defesa Agropecuária); membro da equipe do projeto de 

modernização da inspeção sanitária do Brasil juntamente com a Embrapa, outras instituições de 

pesquisa e Ministério da Agricultura; e coordenadora de projetos de pesquisa relacionados com 

condenações de carcaças de frangos de corte em diferentes abatedouros no Brasil e América 

Latina. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, enfatiza que, 

para garantir um produto de alta qualidade, toda a cadeia de proteína animal deve manter um 

controle sanitário rigoroso em todas as etapas, desde a produção até o abate e industrialização. 

“O monitoramento desse processo no setor avícola não poderia ficar de fora da programação 

científica do SBSA. Atualizar os profissionais sobre o tema é fundamental para salvaguardar a 

saúde do consumidor, assegurando a qualidade higiênica, sanitária e tecnológica dos alimentos 

industrialmente processados”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA do segundo lote seguem até esta quarta-feira (30), com os 

valores: 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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30 mar 2022 
EVENTOS 

Sistemas de inspeção serão debatidos no 22º 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
As empresas produtoras de alimentos de origem animal têm a responsabilidade de 
oferecer produtos que resultem em saúde e bem-estar, com qualidade e segurança 
sanitária e nutricional. Para isso, precisam cumprir uma série de normas estabelecidas 
pelos órgãos reguladores. Parte dessas exigências são garantidas por meio de programas 
de autocontrole, ou seja, instrumentos de gerenciamento do processo produtivo de cada 
estabelecimento que englobam procedimentos desde a matéria-prima, até instalações, 
equipamentos, pessoal e metodologia de produção. 

Esse tema será abordado pela médica veterinária Liris Kindlein no 22° 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), na palestra “Sistema de 
inspeção através do autocontrole” no dia 6 de abril, no Bloco 
Abatedouro, às 8 horas. 

 

O evento é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Liris é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Possui doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e 
Universidade da Califórnia, ambos nos departamentos de Animal Science. Professora e 
pesquisadora da UFRGS, com especialidade em inspeção, tecnologia e qualidade de 

https://avicultura.info/pt-br/sistemas-inspecao-serao-debatidos-22-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/secciones/tendencia-pt-br/eventos-pt-br/
https://avicultura.info/pt-br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-22-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/hira-azevedo-gomes-palestrara-sobre-manejo-pre-abate-22-sbsa/
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carne da Faculdade de Veterinária. Orienta em programas de pós-graduação em nível de 
mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, 
Agronegócio e Alimentos de origem animal. 

É membro da Comissão Científica Consultiva em Tecnologia de Produtos de Origem 
Animal do MAPA (Secretaria de Defesa Agropecuária); membro da equipe do projeto de 
modernização da inspeção sanitária do Brasil juntamente com a Embrapa, outras 
instituições de pesquisa e Ministério da Agricultura; e coordenadora de projetos de 
pesquisa relacionados com condenações de carcaças de frangos de corte em diferentes 
abatedouros no Brasil e América Latina. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, enfatiza 

que, para garantir um produto de alta qualidade, toda a cadeia de proteína animal 

deve manter um controle sanitário rigoroso em todas as etapas, desde a produção 

até o abate e industrialização. “O monitoramento desse processo no setor avícola 

não poderia ficar de fora da programação científica do SBSA. Atualizar os 

profissionais sobre o tema é fundamental para salvaguardar a saúde do 

consumidor, assegurando a qualidade higiênica, sanitária e tecnológica dos 

alimentos industrialmente processados”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA do segundo lote seguem até esta quarta-feira (30), 
com os valores: 

 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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Quarta-feira, 30 de março de 2022  
 

Eventos > Simpósio 
 

SC: sistemas de inspeção serão debatidos no 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
 

 
Médica veterinária Liris Kindlein palestra no dia 6 de abril, às 8 horas 

 

Chapecó/SC 

 

As empresas produtoras de alimentos de origem animal têm a responsabilidade de oferecer produtos 

que resultem em saúde e bem-estar, com qualidade e segurança sanitária e nutricional. Para isso, 

precisam cumprir uma série de normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. Parte dessas exigências 

são garantidas por meio de programas de autocontrole, ou seja, instrumentos de gerenciamento do 

processo produtivo de cada estabelecimento que englobam procedimentos desde a matéria-prima, até 

instalações, equipamentos, pessoal e metodologia de produção. 

 

Esse tema será abordado pela médica veterinária Liris Kindlein no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

(Sbsa), na palestra "Sistema de inspeção através do autocontrole" no dia 6 de abril, no Bloco 

Abatedouro, às 8 horas. 

 

O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período 

de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, 

com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao 

vivo. 

 

Liris é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Possui 

doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e Universidade da Califórnia, ambos 

nos departamentos de Animal Science. Professora e pesquisadora da Ufrgs, com especialidade em 

inspeção, tecnologia e qualidade de carne da Faculdade de Veterinária. Orienta em programas de pós-

graduação em nível de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, 

Agronegócio e Alimentos de origem animal. É membro da Comissão Científica Consultiva em Tecnologia 

de Produtos de Origem Animal do Mapa (Secretaria de Defesa Agropecuária); membro da equipe do 

projeto de modernização da inspeção sanitária do Brasil juntamente com a Embrapa, outras instituições 

de pesquisa e Ministério da Agricultura; e coordenadora de projetos de pesquisa relacionados com 

condenações de carcaças de frangos de corte em diferentes abatedouros no Brasil e América Latina. 

 

O presidente da Comissão Científica do Sbsa, Guilherme Lando Bernardo, enfatiza que, para garantir 

um produto de alta qualidade, toda a cadeia de proteína animal deve manter um controle sanitário 

rigoroso em todas as etapas, desde a produção até o abate e industrialização. "O monitoramento desse 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=297899
https://www.paginarural.com.br/noticia/cat/20/eventos
https://www.paginarural.com.br/noticia/subcategoria/86/simposio
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processo no setor avícola não poderia ficar de fora da programação científica do Sbsa. Atualizar os 

profissionais sobre o tema é fundamental para salvaguardar a saúde do consumidor, assegurando a 

qualidade higiênica, sanitária e tecnológica dos alimentos industrialmente processados". 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até o dia 30 de 

março, é 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. 

 

Mais informações e inscrições no site. 

 

O 22º Sbsa tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 

(Somevesc). 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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22º SBSA: Ines Andretta abordará o impacto econômico da 
retirada de antimicrobianos 

 
OBrasil é um dos maiores produtores mundiais de carne de frango. A produção de aves em escala 
industrial exige cuidados específicos para garantir a saúde e o bem-estar animal. Ao longo dos 
anos, antimicrobianos têm sido utilizados na produção para tratamento de doenças. No passado 
se utilizava como melhorador de desempenho zootécnico. Porém, o uso excessivo de antibióticos 
tem gerado uma preocupação mundial em diversos países, incluindo o Brasil, que está se 
adaptando a novas formas de criação, visando reduzir o uso. Esse tema estará em evidência na 
palestra sobre “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos”, com a doutora Ines 
Andretta, no dia 6 de abril, às 14h45, no Bloco Sanidade do 22° Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA). 
O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e 
ocorrerá na próxima semana, de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 
Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 
Ines é zootecnista, com curso de graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de 
Santa Maria. Atuou como assistente de pesquisa no Agriculture and Agri-Food Canadá e realizou 
estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista em Jaboticabal. Atualmente, é 
professora adjunta do Departamento de Zootecnia na Faculdade de Agronomia na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, onde leciona nos cursos de graduação em Agronomia, Medicina 
Veterinária e Zootecnia. 

 
Ines Andretta palestrará no segundo dia do Simpósio, 6 de abril. 
Participa ativamente da Comissão de Graduação em Zootecnia e da Comissão de Ética no Uso de 
Animais em Pesquisa e Ensino. É orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-

https://revistadeagronegocios.com.br/22o-sbsa-ines-andretta-abordara-o-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/
https://revistadeagronegocios.com.br/22o-sbsa-ines-andretta-abordara-o-impacto-economico-da-retirada-de-antimicrobianos/
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Graduação em Zootecnia, onde também atua como coordenadora substituta. Pesquisadora com 
bolsa de produtividade pelo CNPq com ênfase em nutrição de suínos e aves. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, frisa que o tema é 
atual e importante. “É preciso haver equilíbrio na produção e é necessário seguir as normas 
regulamentadoras sobre uso de antimicrobianos. A palestrante tem ampla experiência e estudos 
sobre os impactos da retirada dos medicamentos, está à frente de grandes discussões no cenário 
nacional e com certeza trará novidades para o público do Simpósio”. 
INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão abertas. O investimento para o segundo lote, até esta 
quarta-feira (30), é 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. 
 
Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense 
de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Sistemas de Inspeção serão debatidos no 22º 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

 

As empresas produtoras de alimentos de origem animal têm a responsabilidade de oferecer 
produtos que resultem em saúde e bem-estar, com qualidade e segurança sanitária e nutricional. 
Para isso, precisam cumprir uma série de normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. Parte 
dessas exigências são garantidas por meio de programas de autocontrole, ou seja, instrumentos 
de gerenciamento do processo produtivo de cada estabelecimento que englobam procedimentos 
desde a matéria-prima, até instalações, equipamentos, pessoal e metodologia de produção. 

Esse tema será abordado pela médica veterinária Liris Kindlein no 22° Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), na palestra “Sistema de inspeção através do autocontrole” no dia 6 de abril, 
no Bloco Abatedouro, às 8 horas. 
O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no 
período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos 
serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 
transmissão on-line ao vivo. 
Liris é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Possui doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e Universidade da 
Califórnia, ambos nos departamentos de Animal Science. Professora e pesquisadora da UFRGS, 
com especialidade em inspeção, tecnologia e qualidade de carne da Faculdade de Veterinária. 
Orienta em programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Veterinárias, Agronegócio e Alimentos de origem animal. É membro da 
Comissão Científica Consultiva em Tecnologia de Produtos de Origem Animal do MAPA 
(Secretaria de Defesa Agropecuária); membro da equipe do projeto de modernização da inspeção 
sanitária do Brasil juntamente com a Embrapa, outras instituições de pesquisa e Ministério da 
Agricultura; e coordenadora de projetos de pesquisa relacionados com condenações de carcaças 
de frangos de corte em diferentes abatedouros no Brasil e América Latina. 

https://revistadeagronegocios.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
https://revistadeagronegocios.com.br/sistemas-de-inspecao-serao-debatidos-no-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
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Liris Kindlein explanará sobre sistema de inspeção através do autocontrole. 
 
O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, enfatiza que, para 
garantir um produto de alta qualidade, toda a cadeia de proteína animal deve manter um controle 
sanitário rigoroso em todas as etapas, desde a produção até o abate e industrialização. “O 
monitoramento desse processo no setor avícola não poderia ficar de fora da programação 
científica do SBSA. Atualizar os profissionais sobre o tema é fundamental para salvaguardar a 
saúde do consumidor, assegurando a qualidade higiênica, sanitária e tecnológica dos alimentos 
industrialmente processados”. 
INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA do segundo lote seguem até esta quarta-feira (30), com os 
valores: 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. 
Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense 
de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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N O T Í C I A S  D A  I N D Ú S T R I A  

Sistemas de inspeção serão debatidos no 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

 

Por Editores de CarneTec Brasil em 31/03/2022 

As empresas produtoras de alimentos de origem animal têm a responsabilidade de oferecer produtos que 

resultem em saúde e bem-estar, com qualidade e segurança sanitária e nutricional. Para isso, precisam 

cumprir uma série de normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. Parte dessas exigências é garantida 

por meio de programas de autocontrole, ou seja, instrumentos de gerenciamento do processo produtivo de 

cada estabelecimento que englobam procedimentos desde a matéria-prima até instalações, equipamentos, 

pessoal e metodologia de produção. 

Esse tema será abordado pela médica-veterinária Liris Kindlein no 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

(SBSA), na palestra “Sistema de inspeção através do autocontrole”, no dia 6 de abril, às 8 horas, no Bloco 

Abatedouro. 

https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/104023
mailto:bmcdowell@mtgmediagroup.com
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O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período de 5 

a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com 

realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

O presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando Bernardo, enfatiza que, para garantir um 

produto de alta qualidade, toda a cadeia de proteína animal deve manter um controle sanitário rigoroso em 

todas as etapas, desde a produção até o abate e industrialização. 

“O monitoramento desse processo no setor avícola não poderia ficar de fora da programação científica do 

SBSA. Atualizar os profissionais sobre o tema é fundamental para salvaguardar a saúde do consumidor, 

assegurando a qualidade higiênica, sanitária e tecnológica dos alimentos industrialmente processados”, disse 

ele em nota. 

Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos 

Outra palestra abordará o “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos”. O Brasil é um dos maiores 

produtores mundiais de carne de frango. A produção de aves em escala industrial exige cuidados específicos 

para garantir a saúde e o bem-estar animal. Ao longo dos anos, antimicrobianos têm sido utilizados na 

produção para tratamento de doenças. No passado se utilizava como melhorador de desempenho zootécnico, 

porém, o uso excessivo de antibióticos tem gerado uma preocupação mundial em diversos países, incluindo o 

Brasil, que está se adaptando a novas formas de criação, visando reduzir o uso. 

Esse tema estará em evidência na palestra da zootecnista Ines Andretta, no dia 6 de abril, às 14h45, no Bloco 

Sanidade do 22º SBSA. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br 
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Postado em 31 de Março  

Osler Desouzart explana sobre o mercado de carnes 

no mundo no 22º SBSA 
Palestra será no primeiro dia do Simpósio Brasil Sul de Avicultura, 5 de abril, às 14 horas 

 

 
 

 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de carne. Os principais frigoríficos do 

planeta, por exemplo, são empresas brasileira. O país possui capacidade produtiva, abundância de insumos de 

qualidade para nutrição animal, vasta área de pastagens, avanços tecnológicos e científicos em todas as 

https://www.mbcomunicacao.com.br/osler-desouzart-explana-sobre-o-mercado-de-carnes-no-mundo-no-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/osler-desouzart-explana-sobre-o-mercado-de-carnes-no-mundo-no-22o-sbsa
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etapas da cadeia produtiva, desde o manejo dos animais até a mesa do consumidor. Porém, também enfrenta 

desafios no mercado internacional. Alguns dos mais recentes são o elevado custo de insumos e a guerra entre 

Rússia e Ucrânia. 

O “Mercado de carnes no mundo” será tema da primeira palestra da programação científica do 22° 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista Osler Desouzart palestrará no dia 5 de abril, 

às 14 horas, no Bloco Mercado. 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no 

período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão 

híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line 

ao vivo. 
Desouzart tem um bacharelado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma titulação 

superior em Marketing pela Escuela de Alta Dirección y Administración, Madrid, Espanha, e um curso de 

gerência de exportação e importação pelo IAG, da PUC do Rio de Janeiro, Brasil.  

            O profissional já viveu e trabalhou na Espanha, França e Suíça, sempre em posições ligadas ao comércio 

internacional. Na Suíça, ocupou por mais de três anos a posição de CEO de indústria farmacêutica especializada 

no fornecimento de medicamentos essenciais para organizações humanitárias internacionais. Esse sabático da 

indústria de carnes não foi completo na medida em que manteve uma atividade de consultoria sobre as tendências 

futuras dos mercados de proteínas animais para companhias brasileiras e europeias.  

Participou da construção e desenvolvimento das exportações brasileiras de carne desde suas etapas iniciais 

e ocupou cargos em várias associações profissionais. Passou a maior parte de sua vida profissional no marketing 

internacional de carnes, tendo trabalhado para algumas das maiores indústrias brasileiras de avicultura e 

suinocultura (Sadia & Perdigão), ocupando a diretoria de comércio exterior. Até janeiro de 2004 foi diretor da 

Doux Frangosul.  

            Osler Desouzart é atualmente 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 

ODConsulting Planejamento + Estratégia.  

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com comercialização durante 

o evento. Os valores são: 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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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Osler Desouzart explana sobre 

o mercado de carnes no mundo 

no 22º SBSA 
A palestra será realizada no dia 5 de abril, às 14 horas, no Bloco Mercado. 

 

 

 
Mercado de carnes no mundo será tema de palestra de Osler Desouzart. 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de carne. Os principais 

frigoríficos do planeta, por exemplo, são empresas brasileira. O país possui capacidade 

produtiva, abundância de insumos de qualidade para nutrição animal, vasta área de pastagens, 

avanços tecnológicos e científicos em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o manejo dos 

animais até a mesa do consumidor. Porém, também enfrenta desafios no mercado internacional. 

Alguns dos mais recentes são o elevado custo de insumos e a guerra entre Rússia e Ucrânia.  

https://www.vejasc.com.br/noticia/746/osler-desouzart-explana-sobre-o-mercado-de-carnes-no-mundo-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/746/osler-desouzart-explana-sobre-o-mercado-de-carnes-no-mundo-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/746/osler-desouzart-explana-sobre-o-mercado-de-carnes-no-mundo-no-22-ordm-sbsa.html#foto
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O “Mercado de carnes no mundo” será tema da primeira palestra da programação 

científica do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista Osler 

Desouzart palestrará no dia 5 de abril, às 14 horas, no Bloco Mercado. 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry 

Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Desouzart tem um bacharelado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

uma titulação superior em Marketing pela Escuela de Alta Dirección y Administración, Madrid, 

Espanha, e um curso de gerência de exportação e importação pelo IAG, da PUC do Rio de Janeiro, 

Brasil.  

            O profissional já viveu e trabalhou na Espanha, França e Suíça, sempre em posições ligadas 

ao comércio internacional. Na Suíça, ocupou por mais de três anos a posição de CEO de indústria 

farmacêutica especializada no fornecimento de medicamentos essenciais para organizações 

humanitárias internacionais. Esse sabático da indústria de carnes não foi completo na medida em 

que manteve uma atividade de consultoria sobre as tendências futuras dos mercados de proteínas 

animais para companhias brasileiras e europeias.  

Participou da construção e desenvolvimento das exportações brasileiras de carne desde suas 

etapas iniciais e ocupou cargos em várias associações profissionais. Passou a maior parte de sua 

vida profissional no marketing internacional de carnes, tendo trabalhado para algumas das maiores 

indústrias brasileiras de avicultura e suinocultura (Sadia & Perdigão), ocupando a diretoria de 

comércio exterior. Até janeiro de 2004 foi diretor da Doux Frangosul.  

            Osler Desouzart é atualmente 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 ODConsulting Planejamento + Estratégia.  

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com 

comercialização durante o evento. Os valores são: 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 

http://www.nucleovet.com.br/


         
                                                       

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 MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
31/03/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/alternativas-ao-uso-de-antimicrobianos-sao-
temas-de-palestra-no-22o-sbsa  
        

 

Postado em 31 de Março  

Alternativas ao uso de antimicrobianos são 

temas de palestra no 22º SBSA 
Assunto será abordado no dia 6 de abril, às 14 horas, pelo doutor Mariano Miyakawa 

 

  

A avicultura comercial cresceu exponencialmente nas últimas décadas e, ao longo dos 

anos, foram implementados vários métodos de controle de doenças, incluindo o uso de 

antibióticos, além de aditivos melhoradores de desempenho para aperfeiçoar a eficiência no 

ganho de peso e na conversão alimentar dos frangos. Porém, a preocupação mundial com o 

aumento de resistência a antimicrobianos levou a cadeia produtiva a reduzir ou suspender seu 

uso. 

As alternativas ao uso de antimicrobianos será tema de palestra do doutor Mariano 

Miyakawa, durante o 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista 

explanará sobre “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde 

das aves”, no dia 6 de abril, às 14 horas, no Bloco Sanidade. 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

https://www.mbcomunicacao.com.br/alternativas-ao-uso-de-antimicrobianos-sao-temas-de-palestra-no-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/alternativas-ao-uso-de-antimicrobianos-sao-temas-de-palestra-no-22o-sbsa
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(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 

Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 

Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Mariano Enrique Fernandez-Miyakawa é pós-doutor pela University of California, 

doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires e graduado em Biologia 

Molecular pela Universidade de Buenos Aires. É pesquisador do Conselho Nacional de 

Pesquisas Científicas e Técnicas em Buenos Aires; coordenador do Programa de Resistência 

Antimicrobiana e Alternativas do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, da 

Argentina; vice-diretor no Instituto de Patobiologia Veterinária; membro da Comissão 

Nacional de Resistência Antimicrobiana do Ministério da Saúde argentino e membro assessor 

do Programa Nacional de Saúde Animal. Possui mais de 90 artigos publicados em periódicos 

revisados ??por pares, mais de 200 apresentações em conferências e palestras, incluindo 

eventos científicos e profissionais, e foi orientador de 15 teses de doutorado. 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando 

Bernardo, além de pensar sobre o bem-estar animal, existe uma demanda de consumidores 

que, cada vez mais, buscam alimentos livres de antibióticos. “É sempre importante nos 

atualizarmos sobre o tema e o palestrante tem grande expertise na área. Os participantes do 

Simpósio poderão conhecer o que está sendo feito no mercado mundial e as perspectivas 

futuras, além de esclarecer dúvidas”. 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com 

comercialização durante o evento. Os valores são: 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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura 

de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 

Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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Alternativas ao uso de antimicrobianos são 

temas de palestra no 22º SBSA 
Assunto será abordado no dia 6 de abril, às 14 horas, pelo doutor Mariano 
Miyakawa 

 
Mariano Miyakawa palestrará no dia 6 de abril, às 14 horas. 

A avicultura comercial cresceu exponencialmente nas últimas décadas e, ao longo dos 

anos, foram implementados vários métodos de controle de doenças, incluindo o uso de 

antibióticos, além de aditivos melhoradores de desempenho para aperfeiçoar a eficiência no 

ganho de peso e na conversão alimentar dos frangos. Porém, a preocupação mundial com o 

aumento de resistência a antimicrobianos levou a cadeia produtiva a reduzir ou suspender seu 

uso. 

As alternativas ao uso de antimicrobianos será tema de palestra do doutor Mariano 

Miyakawa, durante o 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista explanará 

sobre “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves”, no dia 

6 de abril, às 14 horas, no Bloco Sanidade. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/747/alternativas-ao-uso-de-antimicrobianos-sao-temas-de-palestra-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/747/alternativas-ao-uso-de-antimicrobianos-sao-temas-de-palestra-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/747/alternativas-ao-uso-de-antimicrobianos-sao-temas-de-palestra-no-22-ordm-sbsa.html#foto
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O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry 

Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Mariano Enrique Fernandez-Miyakawa é pós-doutor pela University of California, doutor 

pela Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires e graduado em Biologia 

Molecular pela Universidade de Buenos Aires. É pesquisador do Conselho Nacional de 

Pesquisas Científicas e Técnicas em Buenos Aires; coordenador do Programa de Resistência 

Antimicrobiana e Alternativas do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, da Argentina; 

vice-diretor no Instituto de Patobiologia Veterinária; membro da Comissão Nacional de 

Resistência Antimicrobiana do Ministério da Saúde argentino e membro assessor do Programa 

Nacional de Saúde Animal. Possui mais de 90 artigos publicados em periódicos revisados por 

pares, mais de 200 apresentações em conferências e palestras, incluindo eventos científicos e 

profissionais, e foi orientador de 15 teses de doutorado. 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando 

Bernardo, além de pensar sobre o bem-estar animal, existe uma demanda de consumidores que, 

cada vez mais, buscam alimentos livres de antibióticos. “É sempre importante nos atualizarmos 

sobre o tema e o palestrante tem grande expertise na área. Os participantes do Simpósio 

poderão conhecer o que está sendo feito no mercado mundial e as perspectivas futuras, além de 

esclarecer dúvidas”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com 

comercialização durante o evento. Os valores são: 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Postado em 31 de Março  

Ricardo Souza explana sobre logística e Custo Brasil no 22º SBSA 

Palestra será no primeiro dia do Simpósio Brasil Sul de Avicultura, 5 de abril, às 15 horas 

 

  

  

Gargalos logísticos, burocracia excessiva, elevada e complexa carga tributária. Esses são 

alguns fatores que aumentam o Custo Brasil e diminuem a competitividade das empresas 

brasileiras no mercado internacional. Outros desafios para a produção de proteína animal 

https://www.mbcomunicacao.com.br/ricardo-souza-explana-sobre-logistica-e-custo-brasil-no-22o-sbsa
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referem-se aos custos com matéria-prima, como milho e farelo de soja, além da pandemia e mais 

recentemente da guerra entre Rússia e Ucrânia. 

O impacto do Custo Brasil na produtividade industrial será tema de palestra no 22° 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista na área, Ricardo Souza, palestrará 

sobre “Logística e Custo Brasil: como manter-se competitivo”, no dia 5 de abril, às 15 horas, 

no Bloco Mercado. 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry 

Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Ricardo Souza é bacharel em Direito pela Unochapecó (SC), graduando no Curso de MBA 

em Liderança, Administração e Gestão 4.0 pela PUC (RS), graduado em MBA de Logística e 

Supply Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas. Tem formação em Green Belt pelo 

Instituto de Desenvolvimento Gerencial INDG, além de vários cursos voltados para a área de 

planejamento estratégico logístico, políticas e gestão de fretes, planejamento de demanda, 

otimização de ativos logísticos e construção de malhas logísticas. 

Tem atuação profissional na área de logística nacional e internacional, atuando como 

gerente corporativo de logística nas áreas de agropecuária, planejamento da demanda, transporte 

primário (longo curso), operações de centros de distribuição, distribuição secundária (varejo) e 

logística internacional na Aurora Coop. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 

também durante o evento. Os valores são: 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. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 

Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 

Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Ricardo Souza explana sobre 

logística e Custo Brasil no 22º SBSA 
Palestra será no primeiro dia do Simpósio Brasil Sul de Avicultura, 5 de abril, às 
15 horas 

 

 
Foto: divulgação 

  

Gargalos logísticos, burocracia excessiva, elevada e complexa carga tributária. Esses são 

alguns fatores que aumentam o Custo Brasil e diminuem a competitividade das empresas brasileiras 

no mercado internacional. Outros desafios para a produção de proteína animal referem-se aos 

custos com matéria-prima, como milho e farelo de soja, além da pandemia e mais recentemente da 

guerra entre Rússia e Ucrânia. 

O impacto do Custo Brasil na produtividade industrial será tema de palestra no 22° Simpósio 

Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista na área, Ricardo Souza, palestrará sobre “Logística e 

Custo Brasil: como manter-se competitivo”, no dia 5 de abril, às 15 horas, no Bloco Mercado. 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 

no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos 

https://www.vejasc.com.br/noticia/744/ricardo-souza-explana-sobre-logistica-e-custo-brasil-no-22-ordm-sbsa.html
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serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 

transmissão on-line ao vivo. 

Ricardo Souza é bacharel em Direito pela Unochapecó (SC), graduando no Curso de MBA em 

Liderança, Administração e Gestão 4.0 pela PUC (RS), graduado em MBA de Logística e Supply 

Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas. Tem formação em Green Belt pelo Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial INDG, além de vários cursos voltados para a área de planejamento 

estratégico logístico, políticas e gestão de fretes, planejamento de demanda, otimização de ativos 

logísticos e construção de malhas logísticas. 

Tem atuação profissional na área de logística nacional e internacional, atuando como gerente 

corporativo de logística nas áreas de agropecuária, planejamento da demanda, transporte primário 

(longo curso), operações de centros de distribuição, distribuição secundária (varejo) e logística 

internacional na Aurora Coop. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 

também durante o evento. Os valores são: 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. 

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

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
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