Prezado(a) Congressista,
A palavra que melhor exprime nosso sentimento é OBRIGADO. Sua presença
fez do Zootecnia Brasil um evento mais alegre e celebrativo da amizade, do
conhecimento e da Zootecnia. Esperamos que os conhecimentos adquiridos e
as amizades feitas nesses dias tenham sido proveitosos para uma vida toda.
Ao todo o evento teve mais 3461 participantes, constituindo-se em oportunidade
única para reunir no mesmo ambiente agentes institucionais, pesquisadores,
extensionistas, professores, técnicos, estudantes, produtores rurais,
empresários e formadores de opinião, assim como possibilitou a discussão e
divulgação dos principais avanços científicos e tecnológicos do setor produtivo,
de produtos e empresas que atuam no setor.
O Zootecnia Brasil, edição especial, caracterizou-se por multievento composto
por 38 atividades paralelas, sendo elas: 13 simpósios; 8 sessões científicas; 2
palestras magnas; 1 painel técnico; 6 fóruns institucionais; 4 reuniões de área, 2
assembleias ordinárias, 01 lançamento de livro (02 livros) e 01 sessão plenária
do CFMV. Durante os 04 dias do evento foram ministradas 150 palestras com a
participação dos maiores especialistas nacionais e internacionais na área
específica; publicados 1860 trabalhos científicos nos mais diferentes campos do
saber da Zootecnia, reconhecimento de mérito de 45 pessoas por meio de
premiações institucionais e mobilizado ao todo 369 pessoas na organização e
avaliação de trabalhos. Destaca-se ainda a realização conjunta do VI Congresso
Americano de Cunicultura, do V Formuleite - Simpósio Internacional em
Formulação de Dietas para Gado Leiteiro, do Simpósio de Bioclimatologia,
Ambiência e Bem-Estar Animal e do I MINERALTECH: Simpósio Internacional
de Nutrição Mineral de Ruminantes, em parceria com a Associação Brasileira de
Cunicultura, o Grupo do Leite da Universidade Federal de Lavras, a Sociedade
Brasileira de Bioclimatologia, Ambiência e Bem-Estar Animal e o Grupo de
Estudos e Pesquisas em Minerais da Universidade Federal de São João Del Rey,
respectivamente.
O Zootecnia Brasil também promoveu atividades de integração, sendo elas: a
reedição do JUZ (Jogos Universitários da Zootecnia), que foi realizado nas
dependências do complexo esportivo da PUC Goiás nos dias 25 e 26 de agosto,
apresentação da estética cultural de Goiás por meio de encenações dos
Farricocos, Cavalhadas, as Pastorinhas e Catira por ocasião da Cerimônia de
Abertura, bem como atividades culturais no Complexo Memorial do Cerrado, com
ênfase no dia 29 de agosto em comemoração ao Dia do Folclore.
Você fez parte desta história! Gratidão!
Todos pela Zootecnia!
Comitê Organizador do Zootecnia Brasil

