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Mesa Redonda de Debate com os Gerentes das granjas.

Presenças de Gerentes, Chefes de Setores, Estudantes e Empresas do setor.

Churrasco de confraternização.

Alan Guimarães 
Aconteceu nesta quarta-feira, 

dia 24/09, no auditório do Sindica-
to Rural de Patrocínio a 26ª Edição 
do Encontro de “Gerentes em Ação” 

26° Encontro Técnico - Gerentes em Ação da Astap
da ASTAP – Associação dos Suino-
cultores do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba. O evento contou com  a 
participação de gerentes de gran-
jas, chefe de setores, estudantes de 

veterinária e Zootecnia (Unipan), 
alunos da Escola Agrotécnica, repre-
sentantes de produtos para suino-
cultura.

A abertura teve mesa redonda 
com debate, com os gerentes de 
granjas, onde  focalizaram as dificul-
dades que há nas granjas. Por unani-
midade, apontaram a preocupação 

com a mão de obra, hoje escassa, 
sendo necessário reconhecer  e qua-
lificar esta mão de obra.

Na seqüência foi proferida pa-
lestras: quando foram abordados os 
temas: Circovirose, inovação e  oti-
mização da mão de obra e  manejo 
nutricional  de leitões.

O evento teve a coordenação do 

diretor da Astap: Divino Santana e 
da secretária Ceres. O encontro  foi  
bem participativo,  todos bem à von-
tade, aconchegando  os participan-
tes.

Esta edição teve o apoio da Ven-
cofarma, Eliagro, Schippers e da Po-
li-Nutri.  E foi  encerrado com chur-
rasco à base de carne suína.  

O 2° da esq. para direita Sr. Leandro - G. São Sebastião, ganhador do Smartfone.

Terceiro da foto, Sr. Sebastião - DB, ganhou viagem para a PorkExpô em Foz do Iguaçu.

Alunos, Diretor do ASTAP, Divino Santana e representantes da Vencofarma.

Diretores da ASTAP, Patrocinadores e Gerentes de Granjas. 

20 JORNAL DE PATROCÍNIO  27/09/2014

Osmar - Diretor da DesVet premia Sr. Sebastião p/ PorkExpô - DB e Divino da ASTAP


