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ASBRAM NEWS

COM UM EXÉRCITO DE 10 MIL PROFISSIONAIS, NOVA DIRETORIA DA ASBRAM, 
PRESIDIDA POR ADEMAR LEAL FILHO, TRABALHARÁ PARA INCENTIVAR
O USO DE SUPLEMENTOS MINERAIS NA PECUÁRIA BRASILEIRA
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MOVIMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO

Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais

U
m novo ciclo se inicia na As-
sociação Brasileira das Indús-
trias de Suplementos Minerais 
(Asbram), dessa vez com a 
presidência do zootecnista 

Ademar Leal Filho para a gestão 2018-2019. 
Empossada em fevereiro, no auditório da Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp), a nova diretoria pretende dar conti-
nuidade aos trabalhos realizados na entidade, 
comandados até então pelo ex-presidente 
Nelson Lopes. Um dos compromissos de 
Ademar em sua nova missão como presiden-
te da Asbram é aumentar o uso de suplemen-
tos minerais na pecuária brasileira, visando 
elevar a produção e intensificar a atividade.

A cerimônia de posse reuniu entidades, 
autoridades, representantes do setor e asso-
ciados. Na ocasião, o ex-presidente Nelson 
Lopes passou o bastão para Ademar, desejan-
do muito sucesso na nova empreitada do fun-
dador da Campo Ração e Minerais. Entre os 
trabalhos realizados na última gestão, a união 
do setor se destacou como um dos feitos mais 
importantes no período, aumentando o nú-
mero de associados e o market share, passan-
do de 50% para 70%. “A Asbram é basica-
mente um grupo de amigos, uma associação 
de pessoas que compartilham das mesmas 
ideias. E uma associação só é importante se 
tiver representatividade no setor”, acredita.

Trabalho que será mantido no próximo 
biênio, afirma Ademar, seguindo as dire-
trizes dos antigos presidentes, que deram 
exposição e visibilidade à associação. E 
todos esses feitos priorizaram a verdadeira 
missão da entidade de incentivar o uso de 
suplementos para a nutrição animal, conta, 
demonstrando a importância de sua utili-
zação na melhoria dos níveis da produção 
agropecuária e na qualidade de seus produ-
tos – sempre de forma ética, profissional, 
sustentável e por meios apropriados. 

“A PECUÁRIA SERÁ O FUTURO DO BRASIL E DO MUNDO”, 
ACREDITA IVAN WEDEKIN

NELSON LOPES DEIXA A PRESIDÊNCIA DA ASBRAM COM MAIOR NÚMERO DE ASSOCIADOS

“SAIBAM QUE NESSA PRESIDÊNCIA TERÃO UM 
INCANSÁVEL GUERREIRO, QUE ACREDITA NO 
AGRONEGÓCIO, NA NOSSA INDÚSTRIA E NO BRASIL”, 
AFIRMA ADEMAR LEAL FILHO, PRESIDENTE DA ASBRAM


