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6a FAVESU: a produção e os
desafios da avicultura capixaba

Em Goiás, o tradicional Simpósio Goiano de Avicultura reúne grandes
nomes para debater o setor na capital Goiânia.
Em Minas Gerais, o ponto de encontro é o AVICULTOR 2022
em novo formato e com muito a debater sobre a avicultura mineira.
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FAVESU 2022: a 6a edição da Feira de
Avicultura e Suinocultura Capixaba
será nos dias 8 e 9 de junho
Programa técnico do evento debate temas e desafios fundamentais
para os segmentos de ovos, aves e suínos. Feira de negócios reúne
empresas para apresentar tecnologias que apoiam o produtor de ovos,
aves e suínos no Espírito Santo.

A avicultura capixaba realiza mais um importan-

ao programa técnico, com empresas dos segmen-

te evento da cadeia de proteína animal do Espírito

tos, apresentando suas tecnologias, produtos e

Santo. É a 6a FAVESU, a Feira de Avicultura e Sui-

serviços aos produtores participantes do evento.

nocultura Capixaba que acontece nos dias 8 e 9 de

Maior ponto de encontro dos setores avícola e

junho, em Venda Nova do Imigrante, município lo-

suinícola do Espírito Santo, a FAVESU é realizada

calizado na região serrana do estado.

pela Associação dos Avicultores do Estado do Es-

A FAVESU apresentará uma série de temáticas
importantes para os setores avícola e suinícola,

4

pírito Santo - a AVES - e a Associação de Suinocultores do Espírito Santo – a ASES.

em debates e apresentações técnicas. Também terá

Contando com dois dias de programação, o

uma feira de negócios que acontece paralelamente

evento promove a interação entre gestores, em-
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O maior evento da avicultura
e da suinocultura capixabas
presários, técnicos, acadêmicos, fornecedores e demais envolvidos diretamente na cadeia produtiva
dos dois setores, além do público consumidor.
Na quinta edição, realizada em 2019, na cidade
de Venda Nova do Imigrante, a feira contou com a
presença de 2500 pessoas conhecendo as diversas
novidades apresentadas por 70 empresas. Durante
os dois dias de feira, foram promovidas 15 horas de
eventos técnicos e um percentual de 76% de negócios fechados.
Ao longo dessas cinco edições já realizadas, a
FAVESU se tornou um espaço de oportunidades
para os segmentos de avicultura e suinocultura, por
meio de palestras técnicas, espaços científicos, feiras de negócios e o Espaço Gourmet (veja matéria

FEIRA DE AVICULTURA E SUINOCULTURA
CAPIXABA se consagrou como o evento
maior da avicultura e suinocultura
do Espírito Santo. A programação,
totalmente voltada aos dois segmentos
capixabas, privilegia os mais recentes
desafios dos segmentos de postura
comercial, frango de corte e suinocultura.

na página 14).
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Programação da 6a FAVESU tem temas
técnicos e também empresariais

A programação técnica da 6a. Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba começa no dia 8 de junho, às 9h15, com as apresentações dos trabalhos vencedores do Espaço Científico nas
categorias Postura Comercial (auditório 1) e Suinocultura (auditório 2). Confira os trabalhos vencedores na página 16.
Novidade na edição deste ano, a 6ª FAVESU também contará
com um conteúdo empresarial, com a apresentação da Audax
Consultoria Tributária, palestra com início às 11 horas, do dia
8 de junho. Com uma temática muito presente na rotina dos
produtores e empresas da avicultura e suinocultura, Arnibo
Braatz Júnior, diretor da Audax Consultoria Tributária, de Santa

6

Catarina, falará sobre Os benefícios fiscais e restituição de

ARNIBO BRAATZ JÚNIOR, da Audax

créditos tributários para avicultura, suinocultura e frigorí-

Consultoria Tributária: orientando

ficos. Como restituir esses créditos em conta corrente para

produtores na restituição de créditos

minha empresa?

tributários, em uma das primeiras
palestras da FAVESU.
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Palestras da 6a FAVESU destacam desafios
para a postura, frango de corte e suinocultura

Divididas em auditórios diferentes e coordenados por profissionais especializados, as
palestras da 6a FAVESU contemplam temas que estão no dia a dia da proteína animal
capixaba. Confira a programação.

DIA 8 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
8h45: Credenciamento para as palestras.
AUDITÓRIO 1
9h15 às 9h25: Espaço Científico 6ª FAVESU - Apresentação do trabalho científico –
Postura comercial.
9h30 às 11h00: Qualificaves Frango de Corte e Postura Comercial - Parceria com
IDAF, SFA-ES/MAPA e Coopeavi.
Tema: Notificação obrigatória de doenças aviárias: entendendo o processo e sua
importância para a Avicultura - Palestrante: Bruno Rebelo Pessamilio - Coordenador
do Programa de Sanidade Avícola – PNSA – MAPA.
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11h00 às 12h: Público Geral - Palestra empresarial: Benefícios fiscais e restituição de
créditos tributários para avicultura, suinocultura e frigoríficos. Como restituir
esses créditos em conta corrente para minha empresa?
Arnibo Braatz Júnior - Diretor da Audax Consultoria Tributária.
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PALESTRANTES NA FAVESU 2022. CHARLI LUDTKE: antibioticoterapia em suínos. JALUSA KICH:
uso racional de antibióticos. JOSÉ LUIS JANUÁRIO: ambiência em frangos.

AUDITÓRIO 2
9h15 às 9h25: Espaço Científico 6ª FAVESU:
Apresentação do trabalho científico – Suinocultura
9h30 às 11h00: Qualificases:
Tema: Antibioticoterapia na suinocultura: cuidados para um uso eficaz e racional
Charli Ludtke – Diretora técnica da ABCS - e Jalusa Deon Kich – Pesquisadora da
Embrapa Suínos e AVES
DIA 9 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
9h00: Credenciamento para as palestras
AUDITÓRIO 1
9h30 às 9h40: Espaço Científico 6ª FAVESU:
Apresentação do trabalho científico – Frango de corte
9h45 às 12h00: Espaço produção e indústria de carnes – Frango de corte.
9h45 às 10h50 - Tema: Principais causas de condenações (da granja ao abatedouro)
e formas de prevenção - Liris Kindlein – Professora e pesquisadora da UFRGS

10
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PALESTRANTES NA FAVESU 2022. AGOSTINHO SCOFANO: a indústria de suínos.
PAULO BARRETTO: autocontrole na produção de ovos. LIRIS KINDLEIN: condenações e prevenção

10h50 às 12h00 – Tema: Ambiência: fatores limitantes para um melhor
desempenho
José Luís Januário – Especialista de frango de corte e ambiência da Cobb América do
Sul
AUDITÓRIO 2
9h30 às 10h45: Qualificaves Postura Comercial – Parceria com Coopeavi:
Tema: Programas de autocontrole: princípios básicos para a confecção e
implementação para o setor de ovos (com exemplos práticos) - Paulo Barretto –
Consultor da Criare Consultoria e Engenharia de Alimentos.
11h00 às 12h15: Espaço produção e indústria de carnes – Suínos
Tema: Principais causas de condenações (da granja ao abatedouro) e formas de
prevenção
Agostinho Sergio Scofano - Fiscal Estadual Agropecuário do Idaf.

A FEIRA DE NEGÓCIOS DA 6a FAVESU estará aberta ao público entre
as 14 h e as 22 horas.
12
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ESPAÇO GOURMET DA FAVESU APRESENTA
receitas com ovos, frango e carne suína
Destaque da Feira de Avicultura e Suinocultura, o Espaço Gourmet
une a técnica de chefs aos consumidores e participantes da feira,
mostrando todo o potencial das carnes e dos ovos.
Um dos momentos mais aguardados na progra-

sas da Terra e Inovação. A programação terá início

mação da FAVESU, o Espaço Gourmet da sexta edi-

no dia 8, às 18 horas, com o preparo dos três pratos

ção da feira trará diversas novidades e, é claro, mui-

do momento Praticidade. Nessa etapa, o público vai

to sabor. Realizada nos dois dias do evento, dias 8 e

acompanhar de perto a produção de uma deliciosa

9 de junho, no Centro de Eventos Padre Cleto Ca-

omelete de forno, a dobradinha de frango capixaba e

liman, a iniciativa apresentará receitas práticas que

o quibe suíno de forno.

valorizam as qualidades do ovo e das carnes suína e
de frango.

mento Coisas da Terra, no qual os participantes terão

Comandado pelo chef de cozinha Gilson Surra-

a oportunidade de conferir a produção da omelete po-

ge e pela nutricionista Gleiciane Nunes, o Espaço

merana; do arroz do Marechal com frango, que contará

Gourmet conta com o apoio do Serviço Brasileiro

com o preparo da chef Rita de Freitas; e da costelinha

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e

suína ao molho Jussara.

tem como público-alvo consumidores, empresários

Já às 18 horas, o Espaço Gourmet encerra a progra-

e proprietários de bares, restaurantes, pousadas e

mação técnica da 6ª FAVESU com os três pratos do mo-

outros serviços de alimentação.

mento Inovação, quando serão preparadas as receitas

A iniciativa destacará nove receitas que serão
apresentadas em três momentos: Praticidade, Coi14

No dia 9, a iniciativa retorna às 14 horas com o mo-

de ovo poché com molho gorgonzola, frango à fina
flor e salpicão especial com pernil suíno.

A Hora do Ovo Edição 109
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Os vencedores do Espaço Científico da 6a FAVESU
Vencedores nas categorias postura, suinocultura e frango de corte respectivamente, Matheus Joaquim dos Santos Candido, Jessica Nogueira Teixeira
e Romário Duarte Bernardes - apresentarão seus trabalhos durante a FAVESU e
receberão prêmio em dinheiro.

16

O Espaço Científico da 6ª FAVESU escolheu os trabalhos

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

vencedores que serão apresentados durante a feira, nos

Estudo: Condenações por pneumonia em abates de

dias 8 e 9 de junho, no Centro de Eventos Padre Cleto

suínos no estado do Espírito Santo.

Caliman, em Venda Nova do Imigrante (ES). A comissão

Pesquisadores: Agostinho Sergio Scofano, Jessica Nogueira

científica do evento também selecionou 14 estudos que

Teixeira (v. foto), Sarah Salvador Orlandi e Nathalie Costa

serão expostos durante a 6ª. FAVESU.

da Cunha.

Os primeiros colocados de cada categoria terão 10

DIA 9, ÀS 9H30, NO AUDITÓRIO 1, CATEGORIA FRANGO

minutos para apresentar suas pesquisas ao público

DE CORTE, ÁREA DE AMBIÊNCIA.

participante da feira. Confira a programação das

Estudo: Suplementação de cromo e de vitamina E em

explanações durante os dois dias da feira:

dietas para frangos de corte em condições de estresse

DIA 8, ÀS 9H15, NO AUDITÓRIO 1, CATEGORIA

por calor.

POSTURA COMERCIAL, ÁREA DE SANIDADE.

Pesquisadores: Romário Duarte Bernardes (v. foto), Kelly

Estudo: Registro de Plasmodium sp. em codornas

Morais Maia Dias, Carlos Henrique de Oliveira e André

japoneses (Coturnix coturnix japonica) da região

Fellipe Silva da Silveira.

serrana do Espírito Santo.

Além de apresentar seus trabalhos, os pesquisadores

Pesquisadores: Matheus Joaquim dos Santos Candido

vencedores nas três áreas receberão uma premiação em

(v. foto), Maristela Peckle Peixoto, Isabella Vilhena

dinheiro de R$1.000,00, terão direito à publicação do seu

Freire Martins e Jankerle Neves Boeloni.

trabalho no Jornal do Agronegócio (jornal de circulação

DIA 8, ÀS 9H10, AUDITÓRIO 2, CATEGORIA

nacional da AVES e ASES), e ainda poderão ter seu estudo

SUINOCULTURA, ÁREA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE

divulgado nas mídias da FAVESU e das associações.

A Hora do Ovo Edição 109
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SIMPÓSIO GOIANO DE AVICULTURA reúne o setor
nos dias 9 e 10 de junho, em Goiânia (GO)
Evento tradicional da avicultura brasileira conta com as principais lideranças
da cadeia produtiva para debater os desafios e oportunidades de mercado.
Goiás promove seu XV Simpósio Goiano de Avicultura, que volta ao modo presencial. O tradicional
evento acontecerá nos dias 9 e 10 de junho, no Castros Park Hotel, em Goiânia (GO).
O Simpósio Goiano de Avicultura é promovido
pela AGA, a Associação Goiana de Avicultura, em parceria com a UFG, a Universidade Federal de Goiânia,
e vai reunir lideranças da avicultura de corte e de
postura para debater os principais desafios e oportunidades para a cadeia produtiva.
A expectativa dos organizadores é reunir cerca de
300 participantes, entre produtores, empresários,
médicos veterinários, zootecnistas e pesquisadores,

MARCOS BARCELLOS CAFÉ: programação
especialmente analisada e composta para atender
aos segmentos de postura e corte, atendendo as
expectativas de empresas e profissionais.

além das principais empresas do setor. “A programação técnico-científica foi cuidadosamente selecionada

18

para atender às expectativas das empresas e dos pro-

Marcos Barcellos Café salienta que a escolha

fissionais que atuam na avicultura goiana. São temas

dos temas envolve uma ampla consulta entre

atuais e relacionados aos principais entraves e desafios

empresas, fornecedores e profissionais dos dife-

da nossa área”, pontua Marcos Barcellos Café, diretor

rentes segmentos da avicultura. “A comissão or-

Técnico da Associação Goiana de Avicultura (AGA) e

ganizadora buscou balancear os assuntos para

professor da Universidade Federal de Goiás (UFG).

atender a todas as áreas da avicultura. Assim, con-

A Hora do Ovo Edição 109

SUCESSO EMPRESARIAL | Ovos Santa Maria
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JOSÉ HENRIQUE STRINGHINI: objetivo é
reunir lideranças para debater o cenário
desafiador dos dias atuais no segmento
da avicultura goiana e brasileira. Goiânia
será ponto de encontro dessas debates e
palestras para atualização da cadeia avícola.

ver um debate sobre o atual cenário de pressão
de custos e estratégias para manter a competitividade na cadeia produtiva, explicou o professor da
Universidade Federal de Goiás (UFG) e membro
da comissão científica do evento, José Henrique
Stringhini (foto ao lado). “Vamos reunir alguns
dos empresários mais importantes do setor para
seguimos um programa completo, diversifica-

debatermos quais estratégias têm contribuído

do e sintonizado com as demandas dos setores

neste cenário desafiador”, destacou.

produtivo, acadêmico e científico”, encerrou.
PAINEL DE ABERTURA
Para a edição 2022 do simpósio, um dos destaques será o Painel de Abertura, que vai abordar

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Bruno Pessamilio, vai apresentar

Perspectivas de competitividade na avicultura,

Atualidades do Plano Nacional de Sanidade

tema que será apresentado pelos empresários

Avícola. Na quinta-feira, dia 9, a secretaria do even-

Ricardo Faria, da Granja Faria, e Hugo Garro-

to será aberta às 7h para entrega de material. A

te, da São Salvador Alimentos.

cerimônia de abertura do evento vai ser realizada

O fundador da Granja Faria, Ricardo Faria, o

pelo presidente da Associação Goiana de Avicultu-

diretor da São Salvador Alimentos, Hugo Gar-

ra (AGA), Cláudio Almeida Faria, a partir das 8h30.

rote, o presidente da ABPA (Associação Brasi-

O evento tem o apoio de instituições como CR-

leira de Proteína Animal), Ricardo Santin, e o

MV-GO, Sistema Faeg Senar Goiás, Fundepec- Goiás,

gerente de Inteligência de Negócios da DSM,

Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, Instituto

Adolfo Fontes vão discutir as principais pers-

Ovos Brasil, Sebrae, UEG (Universidade Estadual de

pectivas e oportunidades para manter a com-

Goiás) e UFJ (Universidade Federal de Jataí).

petitividade na avicultura no Painel de Abertura do XV Simpósio Goiano de Avicultura.
Durante o encontro, este painel vai promo20

Logo após o Painel de Abertura, o representante

Empresas dos diversos setores estão apoiando
e patrocinando o Simpósio Goiano de Avicultura
na versão 2022.
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Programação do Simpósio Goiano de
Avicultura traz panorama do setor avícola

DIA 9 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA
7h00 – Cerimônia de abertura.
Cláudio Almeida Faria (AGA).
9h00 – Painel: Perspectivas de competitividade na avicultura.
Adolfo Pontes (DSM), Hugo Garrote (SSA) e Ricardo Faria (Granja Faria).
10h10 – Debate.
10h30 – Coffee break.
10h50 – Atualidades do plano nacional de sanidade avícola.
Bruno Pessamilio (MAPA).
11h40 – Debate.
12h – Almoço.
14h – Frango do futuro.
Jane Grosso (Aviagen).
14h50 – Transformação digital na avicultura.
Ana Paula de Assis Maia (Cargill).
15h40 – Debate.
16h – Coffee break.
16h20 – Aspectos sobre a modulação da microbiota intestinal de aves.
Cristiano Bortoluzzi (DSM).
17h10 – Debate.
17h30 – Superação: transforme crise em oportunidades.
Odair Paulo Lima dos Santos (Sebrae).
22
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18h20 – Debate.
18h40 – Encerramento.
20 h – Confraternização: Nativas Grill.
Rua 123 no. 325 – Setor Sul.
DIA 10 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA
Manhã - POEDEIRAS
8h00 – Importância dos dados zootécnicos sobre decisões econômicas.
Diogo Ito (Hendrix)
8h50 – Ambiência em granjas de postura comercial.
Leandro Corrêa (Agroceres)
9h40 – Debate
10 h – Coffee break
10h20 – Pontos-chave na cria e recria de poedeiras comerciais.
Thomas Calil (Lohmann Breeders)
11h10 – Vacinas e vacinação em postura comercial – atualidades.
Livia Soares (Hipra)
12h – Debate
12h20 – Encerramento.
FRANGO DE CORTE
8h00 – Biosseguridade em frangos e matrizes.
Luis Sesti (Ceva)
8h50 – Principais causas de pododermatite em frangos e prevenção.
Liris Kindlein (URFGS)
9h40 – Debate.
10h – Coffee break
10h20 – Estratégias para reduzir os custos das dietas.
Vitor Hugo Brandalize (Cobb Vantress)
11h10 – Sustentabilidade na avicultura de corte.
Luciana Dalmagro (Fazenda Alta Conquista)
12h – Debate.
12h20 – Encerramento.
6a. FAVESU. Informações: Fone (62) 3203-3665
E-mail: simposiogoiano@outlook.com
Redes sociais: www.instagram.com/simposiogoiano
facebook.com/XVsimposiogoioanodeavicultura
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AVICULTOR 2022 volta à agenda

renovado e em novo formato

Evento tradicional da avicultura mineira será realizado no Expominas, o
maior centro de convenções e eventos de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
Faltam poucos dias para mais uma edição do AVICULTOR, o grande evento da avicultura mineira. O
Avicultor 2022 - uma realização da AVIMIG, a Associação dos Avicultores de Minas Gerais - reunirá a
indústria avícola nacional, autoridades e profissionais de renome nos dias 22 e 23 de junho, no Expominas, o maior centro de convenções e eventos
de Minas Gerais, o Expominas, em Belo Horizonte.
Após a interrupção de dois anos, por causa da
pandemia de covid-19, o AVICULTOR 2022 será realizado em novo formato. A ideia, segundo a AVIMIG,
é acompanhar as mudanças do setor, ampliando o
espaço e permitindo novas empresas e uma contato
ainda maior entre avicultores e fornecedores.
"No Expominas, o Avicultor 2022 ocupará mais
24

de 3 mil m², um crescimento gigante, se compararmos com os 500 m² de área, em suas primeiras edições", informam os organizadores. O novo espaço
terá estandes mais amplos, com excelente infraestrutura e tecnologia do lugar. O auditório, com capacidade para até 600 pessoas, e as amplas salas de
conferência acolherão os participantes com muito
mais conforto, já que todas as áreas são climatizadas e possuem isolamento acústico, favorecendo o
bem-estar e a qualidade da propagação sonora.
A localização privilegiada também foi primordial
na escolha do Expominas para a realização do Avicultor 2022. "O acesso é facilitado e rápido para
quem chega de outras regiões", explica a organização.

A Hora do Ovo Edição 109

ciência e tecnologia em vacinas | MSD SAÚDE ANIMAL
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Dois dias para reunir avicultores em feira de negócios
e especialistas para debater o mercado avícola
Além da tradicional feira de negócios do AVICULTOR, o evento mineiro reúne seleto
grupo de palestrantes que ajudarão a desenhar o panorama atual da avicultura de
postura e de corte, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil e no mundo.

Com o crescimento do Avicultor 2022, mui-

Entre os muitos assuntos a serem abordados

-tas organizações do segmento se sentiram atraí-

estarão: o cenário atual da avicultura brasileira,

das a compartilhar sua atuação no mercado com

os desafios atuais e futuros; manejo para melhor

outras empresas e, em 2022, farão sua estreia

desempenho; tudo sobre galpões e abatedouros;

no evento.
O Avicultor 2022 terá dois dias de visitação,
encontros, reuniões, palestras técnicas e paineis, sendo esses ministrados por renomados
profissionais e autoridades do agronegócio. Os
temas foram criteriosamente escolhidos e são
de interesse de avicultores, pesquisadores, professores, estudantes, empresários e entidades
do setor avícola.
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as novidades em tecnologias, tanto no setor de
corte como de postura; sanidade, a influenza
aviária e a legislação sobre distanciamento de
granjas; reprodução e genética; sustentabilidade, biosseguridade e o licenciamento ambiental;
o mercado de grãos e os desafios nos custos de
produção; ambiência; o uso da energia fotovoltaica para a redução de custos; o bem-estar animal; uso de probióticos e sucessão familiar.
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Daniela Duarte
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Programação do Avicultor 2022
mostra força da avicultura mineira
DIA 22 de JUNHO
7h45 às 8h45 – Inscrições e entrega de credenciais.
AVICULTURA DE CORTE
Auditório 1
Moderador: Médico veterinário Dr. Marcelo Cançado
8h45 às 9h – Abertura:
Antônio Carlos Vasconcelos Costa – Presidente do Conselho Diretor da Avimig.
Rodrigo Braga de Castro – Presidente do Sinpamig.
9h às 10h – Utilização das novas tecnologias para galpões de frango de corte.
Sebastião Borges – Diretor Nutrição ( Vaccinar).
10h às 10h30 – Café
10h30 às 11h30 – Influência da apanha de frangos na condenação de carcaça no
abatedouro.
José Euler Valeriano (Membro da Câmara Técnica-científica e Ambiental da Avimig).
11h30 às 12h30 – Doenças respiratórias em aves de corte
Jorge Luiz Chacon (Ceva Saúde Animal).
12h30 às 14h – Intervalo para almoço e visita à feira.
AVICULTURA DE POSTURA
Auditório 2
Moderador: Professor Oliveiro Caetano F. Neto
9h às 9h10 – Abertura:
Antônio Carlos Vasconcelos Costa – Presidente do Conselho Diretor da Avimig
Rodrigo Braga de Castro – Presidente do Sinpamig
28
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9h10 às 10h – Cenário da Avicultura de Postura e seus desafios atuais e
futuros – Eng. agrônomo Dr. Edival Veras – Presidente do Instituto Ovos Brasil
(IOB)
10h às 10h30 - Café
10h30 às 11h30 – Doenças respiratórias em aves de postura
André Volpe (MSD Saúde Animal).
11h30 às 12h30 – Biosseguridade nas granjas de postura
– Dr. Paulo Lourenço (Professor Titular Aposentado da UFU).
Patrocínio Zoetis
12h30 às 14h – Intervalo para o almoço
Dia 22 - Período da tarde
Moderador: Emílio Mouchrek
14h às 15h – Minas Gerais, um estado para se investir
Fernando Passalio (Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais – SEDE-MG).
15h às 16h – Cenário da Avicultura Brasileira
Ricardo Santin – Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
16h às 16h30 – Café
16h30 às 17h30 – Produção, Armazenagem e Comercialização de Grãos no
Brasil
Engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura, professor Alysson Paolinelli .
17h30 às 18h – Visita à feira.
18h – Abertura oficial da Feira de Produtos e Serviços no Foyer.
18h às 22h – Visitas à feira e coquetel
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DIA 23 - MANHÃ
AVICULTURA DE CORTE
Auditório 1
Moderador: Médico veterinário dr. Marcelo Cançado
8h30 às 9h30 – Ambiência no frango de corte com foco no frio
Rodrigo Tedesco Guimarães (Supervisor Regional de Serviços).
9h30 às 10h30 – Energia solar fotovoltaica na avicultura – Reduções de Custo com
Energia Elétrica - Sr. Marcos Poli (EcoPower)
Captação de recursos financeiros - Felipe Paze (Sicredi)
10h30 às 11h – Café
11h às 12h – Manejo do frango de corte visando melhor desempenho
José Luiz Januário (Cobb-Vantress)
12h às 13h30 – Intervalo para almoço e visita a feira
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AVICULTURA DE POSTURA
Auditório 2
Moderador: Professor Ítallo Conrado Souza de Araújo
8h30 às 9h30 – Sustentabilidade e bem-estar animal em postura comercial
Daniela Duarte de Oliveira – Consultora Técnica da Elanco.
9h30 às 10h30 – Uso de moduladores biológicos na avicultura
Paulo Cesar Guarnieri (Gestor Técnico da Engenutri).
10h30 às 11h – Café
11h às 12h – Estratégias nutricionais para a redução do custo de produção
Mônica Megumi Aoyagi (Consultora Técnica Comercial da MCassab).
12h às 13h30 – Intervalo para almoço e visita a feira
23/06 - Tarde - Auditório 1 - Plenário - Corte e Postura
Moderador: Professor Ítallo Conrado Souza de Araújo
13h30 às 14h30 – Situação da Influenza Aviária no mundo e legislação sobre
distanciamento entre granjas em Minas Gerais
Izabella Hergot (Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA)
14h30 às 15h30 – Licenciamento Ambiental
Emílio Mouchrek (Presidente da Câmara Técnica-Científica e Ambiental da Avimig).
15h30 às 16h30 – Sucessão Familiar no Agronegócio
Geraldo Gonçalves (GGSA Sociedade de Advogados).
Mediadores – Engenheiro Agrônomo, ex-ministro da Agricultura, professor Alysson
Paolinelli e Engenheiro Agrônomo, presidente da SMEA, Dr. Emílio Mouchrek.

AVICULTOR 2022
Informações: Fones (31) 99974-3500 e (31) 3482-6403
E-mail: avimig@avimig.com.br
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