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Aconteceu na UNESP/Jaboticabal entre os dias 14 a 16 de abril o ciclo 

de palestras “Manejo de Crias”, realizado pelo Grupo ETCO. 

O ciclo de palestras contou com a participação de mais de 70 alunos, da 

própria UNESP, de universidades vizinhas, além de produtores e 

representantes de empresas.  

As palestras tiveram caráter técnico com abordagens práticas, 

procurando enfatizar a relevância dos cuidados com as crias (pré-parto, 

nascimento e desmama) nas espécies caprina, eqüina, suína, bovina e os 

peixes ao nascimento. 

O curso iniciou-se com palestra ministrada pelo Zootecnista e prof. Dr. 

Mateus Paranhos da Costa: “Importância do Bem-Estar no Manejo de Crias”, 
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onde chamou a atenção para a importância de observarmos e cuidarmos do 

bem-estar dos animais neonatos, pois muitas de nossas ações podem ter 

reflexos durante a vida toda do animal adulto. A segunda palestra do dia foi 

ministrada pela profa. Isabelle Teixeira: “Manejo de Cabritos”.                                                       

 
Imagens do primeiro dia de curso: abertura e palestra do prof. Mateus Paranhos 
 

No segundo dia de curso, seguiram-se as palestras do Médico 

Veterinário e Prof. Dr. José Correa de Lacerda Neto: “Manejo de Potros”, da 

Zootecnista Dr. Natalia Leitão: “Manejo de Alevinos” e do Zootecnista e Msc. 

Leonardo Augusto Fonseca Pascoal, cujo tema foi “Manejo de Leitões”. 

 
Imagens da palestra do prof. Dr. José Corrêa de Lacerda e da Dr. Natália Leitão 

 

Para finalizar o último dia do curso, prosseguiram-se as palestras: 

“Manejo de bezerros de corte ao nascimento”, ministrada pela Zootecnista 

doutoranda em melhoramento genético Anita SchmideK, seguida pela palestra 

“Manejo de bezerros leiteiros ao nascimento” ministrada pela Zootecnista e 

mestranda Lívia Carolina Magalhães Silva e finalizando o curso, a palestra 

sobre “Saúde de bezerros leiteiros”, ministrada pela Médica Veterinária Adriana 

Postos Madureira. 



 

 
Imagens da palestra de bezerros leiteiros: a zootecnista Lívia Carolina Magalhães Silva e a 
médica veterinária Adriana Postos Madureira. 

 

O último dia do ciclo de palestras contou ainda com a participação da 

empresa Agromac/Westfalia Surge, e também houve a distribuição de brindes 

(manuais do Grupo ETCO e créditos de celular cedidos pela empresa Claro). 

 
Momento de participação da Empresa Agromac e distribuição de brindes do ETCO e da Claro. 

 

 

 


