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BeefExpo 2015 promove painel exclusivo e mesa redonda com pecuaristas
O debate abordará os sistemas de produção e
gestão de cases de sucesso.
A BeefExpo 2015, maior evento latino-americano da
Pecuária de Corte, realizará o Beef Management,
que em sua programação inclui o painel exclusivo
com pecuaristas compartilhando suas histórias e
modelos de gestão. A feira será um momento único
para os congressistas e acontece nos dias 21 e 22 de
outubro, no Recanto Cataratas Thermas Resort &
Convention, em Foz do Iguaçu (PR).
O painel, focado em logística e gerenciamento,
ocorrerá no primeiro dia de evento a partir das 16h com a presença dos pecuaristas
Alexandre Parise do confinamento São Lucas, Carlos Viacava no CV Nelore Mocho,
Pedro Merola da Fazenda Santa Fé e Rubens Catenacci da Fazenda 3R e, no final,
haverá uma mesa redonda com os participantes. A discussão com os influentes
pecuaristas ressaltará os sistemas de produção e gestão de cases de sucesso.
O Beef Management é inovador, conta com 65 palestrantes e tem como objetivo
aprimorar a gestão e ampliar os resultados dos congressistas, promovendo
conhecimento e oferecendo novos pontos de vista a partir de um curso de administração
Pecuária ministrado em dois dias. De acordo com Flávia Roppa, diretora de
Comunicação e Marketing da Safeway, empresa realizadora do evento, gestão,
marketing e mercado global de carnes e grãos são os principais assuntos que serão
apresentados pelos especialistas.
O evento vai contar com tradução simultânea para o Espanhol, Inglês e Português, pois
são aguardados participantes de mais de 35 países. Além de homenagear os melhores
pecuaristas e profissionais do setor, no Prêmio Melhores do Ano BeefWorld Edição 2015,
os melhores confinadores brasileiros, no Prêmio 50 Maiores Confinadores do Brasil, e os
jovens pesquisadores do futuro, na iniciativa Melhores Trabalhos Científicos.
A cidade de Foz do Iguaçu (PR) foi eleita devido à sua localização estratégica, próxima a
produtores e das fronteiras com Argentina e Paraguai, além da grande infraestrutura
turística oferecida, abrindo as portas para que pessoas de toda a América Latina estejam
presentes no melhor evento da Pecuária de Corte latino-americano.
Inscrições:
As inscrições para o evento podem ser feitas antecipadamente com desconto até o dia
02/10 através do site www.beefexpo.com.br
Fonte: www.sba1.com
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