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A Secretaria de Agricultura de Quedas do Iguaçu (centro sul paranaense) em conjunto

com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Instituto de

Desenvolvimento do Paraná (IDR) estará realizando no dia 06 de outubro, a partir das

13h30, nas dependências do Centro de Cultura palestra com o Engenheiro agrônomo

formado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com mestrado e doutorado em

manejo de sistemas pastoris pela Massey University (NZ), Wagner Beskow.

O tema será a Rentabilidade na Produção do Leite sendo totalmente gratuita aos

produtores do município. Beskow foi professor de graduação e pós-graduação em

produção agropecuária, produção agroindustrial e em agronegócio (UFPEL, UERGS e

URI); diretor de unidade e diretor regional na UERGS e pesquisador-diretor da CCGL

Tecnologia.

Para o secretário Alcindo Penso o evento é um verdadeiro presente para o produtor

quedense tendo em vista a graduação do palestrante que destaca "decisões que

determinam resultados". "Este homem é considerado o cara mais entendido do assunto

no Brasil e a vinda Dele só foi possível através do Sebrae e esse convênio com o IDR-PR

e as prefeituras de Quedas e Espigão Alto do Iguaçu e todos que trabalham na atividade

leiteira devem vir participar na palestra". "É uma oportunidade única e de graça para ter

uma orientação precisa e com conteúdo na atividade" concluiu Penso.

Maiores informações podem ser obtidas com Reinaldo através do telefone (46) 3532

3214.
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