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A Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga (Assuvap) e a
Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos (Abraves)
trazem a proposta de investimento para o XXVII Encontro Técnico da
Abraves/ MG. Consagrado como um dos principais eventos da suinocultura
no estado, o evento acontecerá no dia 04 de setembro, em Ponte Nova,
para troca de informações sobre as principais novidades no âmbito científico.



Reúne o setor suinícola mineiro;

Fortalece a parceria entre sua empresa e produtores;

Expõe as novidades;

Colabora no desenvolvimento da atividade na região.

Por que investir no
Encontro Técnico?



Valor do patrocínio:

Forma de pagamento:

Contrapartida:

R$ 1.000,00

2 parcelas no boleto bancário 

Folder;
Banner com todos os logotipos parceiros:
2 inscrições

A confirmação deve ser realizada pelo e-mail
assuvap@assuvap.com.br

Para mais informações, entre em contato pelo
telefone (31)3819-3900



Programação:

Manhã
Recepção e credenciamento 

Peso ao nascimento: seria um bom critério de seleção para machos reprodutores.
Profa. Dra. Fernanda Almeida (UFMG)

Ações de fomento ao bem-estar animal na cadeia produtiva de suínos.
Dra. Charli Ludtke – ABCS 

Discussão

Intervalo para o almoço

08h -

09h -

10h -

11h -

11h30 -



Programação:
Tarde

Como enfrentar os novos desafios do uso racional de antimicrobianos na
suinocultura: alternativas e aplicações práticas.
Prof. Dr. Dalton de Oliveira Fontes (UFMG)

Aspectos práticos do diagnóstico e controle da salmonelose suína.
Prof. Dr. Roberto Guedes (UFMG)

Coffee Break

Peste Suína PSC e PSA : biossegurança e atitudes de prevenção frente aos
riscos eminentes
Prof. Dr. Israel José da Silva (UFMG)

Discussão e mesa redonda com suinocultores e palestrantes

14h -

15h -

16h -

16h20 -

17h10 -



Data: 04/09
Local: Vila Nobre
Rua João Pinheiro, 97
Centro - Ponte Nova/ MG

Estudantes: R$60,00 Online/ R$80,00 no dia do evento
Profissionais: R$120,00 Online/ R$150,00 no dia do evento

Inscrições

As inscrições online serão realizadas pela plataforma SYMPLA



OBRIGADO!
Apoio institucional:


