
 

 

ATA DA REUNIÃO ASBRAM EM CAMPO GRANDE – MS NO NOVOTEL CAMPO GRANDE NA AV. 
MATO GROSSO, 5555 – JARDIM COPACABANA - Dia 23/04/2019 – 10H00 às 16H00. 

Lista de presença:  

1. ADEMAR PEREIRA LEAL FILHO – CAMPO RAÇÕES 
2. ELIZABETH CHAGAS – ASBRAM 
3. ARLETE ADAMES – ADAMES 
4. WALTER ADAMES - ADAMES 
5. CLÁUDIO MARINHO – MCASSAB 
6. ROSANE MASCARENHAS – MCASSAB 
7. ANTONIO EMÍLIO KLÉBIS – GASPARIM 
8. IBRAHIM NETO – PHIBRO 
9. MARCUS CAROSSI – PHIBRO 
10. HENRIQUE CASTRO – PHIBRO 
11. CAMILA SCARIOT – PHOSPHEA 
12. GUILHERME AGAPITO – PHOSPHEA 
13. VINICIUS FUJISAKI – BIOMART 
14. FERNANDO CALIL FERREIRA – BIOMART 
15. MARCELO MEGALE – BIOMART 
16. ELIANE GATTO – CARGILL 
17. MAURICIO MERCADO – BIG SAL 
18. JOÃO PAULO – AMIREIA PAJOARA 
19. LUIZ FELIPE VON ATZINGEN – DOMINO 
20. JOSÉ OCTAVIANO DE ANDRADE FILHO – DOMINO 
21. JESSÉ MARSON – MOSAIC 
22. MARCIO SARTORI – MOSAIC 
23. ROBERTA MAIA – SERVSAL 
24. ANA CRISTINA – SERVSAL 
25. RODRIGO MIGUEL – WISIUM 
26. MARCIO ALVES – ZOOMIX 
27. PEDRO PAULO – ZOOMIX 
28. CARLOS ROBERTO DE PAIVA – CONNAN 
29. MIRO LIMA – CANAL DO BOI/DIRETOR DE PUBLICIDADE 
30. JOSÉ CUNHA – CANAL DO BOI/REPORTER 
31. GADIEL DE BARROS – CANAL DO BOI/CINEGRAFISTA 
32. ANTONIO KAWATA – ZOOMIX 
33. ROBERTA ONUMA – RICO NUTRIÇÃO 
34. AIRTON FELINI DE AGUIAR – CERRADO 



35. THIAGO MICHELLETTI – OCP 
36. MARCUS GUERRA – YARA 
37. NELSON LOPES – ABVISTA 
38. FABIANA FREITAS – ABVISTA 
39. CARLOS ALBERTO – PUBLIQUE 
40. CAIO RODRIGUES – PUBLIQUE 
41. FERNANDO ANTÔNIO NUNES CARVALHO – MATSUDA 
42. WAGNER LIMERA GRANADO – MATSUDA 
43. FELIPPE CAUÊ SERIGATI – FGV 
44. JULIANA F HIPPOLITO – SCOT CONSUTORIA 
45. FRANLIX – TROW 
46. LUIZ ORCIRIO – EMBRAPA 
47. LUANA SILVA – EMBRAPA 
 

 
 

 

 

Deliberações: 

1. O Sr. Ademar Leal, nosso presidente, abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes e 

expressando a sua felicidade em poder estar em Campo Grande, junto a nossos associados do 

Mato Grosso do Sul que muitas vezes não podem se locomover ate São Paulo, palco da maior 

parte de nossas reuniões. 

2. Em seguida o Dr.  Flavio Dutra Rezende, pesquisador científico da APTA, Colina-SP e professor 

do Programa de Pós-graduação em Zootecnia da Unesp Jaboticabal, onde são desenvolvidas 

inúmeras pesquisas nas áreas de produção intensiva de bovinos de corte a pasto e confinados 

com foco em qualidade de carcaça, fez uma brilhante palestra. A pecuária pode sim ser muito 

lucrativa, desde que feita de maneira dando-se prioridade ai uso das ferramentas hoje 

disponíveis no mercado bovino quanto a processos, planejamento e uma boa e correta 

alimentação. Essa palestra já está disponível em nosso site www.asbram.org.br 

3. A seguir a Professora Lamis Kabad Battikha, Mestre em psicologia pela USDB – Universidade 

Católica Dom Bosco/MS, MBA pela FGV – Fundação Getúlio Vargas em gestão e 

desenvolvimento de pessoas. Psicóloga organizacional com 20 anos de experiencia, nos 

brindou com uma palestra sobre qualidade de vida no trabalho x produtividade.  



Fizemos alguns exercícios sobre a nossa qualidade de vida, já que para sermos felizes e 

produtivos, temos que ter harmonia em todas as áreas de nossa vida, algo bastante difícil de 

ser conseguido, mas não impossível quando bem trabalhado. Ela citou exemplos de diversas 

empresa de tecnologia, que hoje trabalham excessivamente o bem estar de seus funcionário, 

onde cobrança de horários e mesmo local de trabalho ficam a cargo do funcionário, mas isso 

não quer dizer bagunça, pois as metas serão duramente cobradas e aqueles que não as 

alcança-las se sentirão automaticamente fora do processo produtivo. A liberdade de escolha 

de como irá trabalhar hoje, em muitas empresas fica a critério do funcionário; mas as metas e 

objetivos do grupo serão sempre impostas pela empresa, já que não poderá nunca haver uma 

empresa sem lucratividade no modelo econômico que trabalhamos. Essa palestra já se 

encontra liberada para consulta em nosso site: www.asbram.org.br 

4. Seguimos para um delicioso almoço junto aos nossos associados. 

5. Na volta Felippe Cauê Serigatti apresentou-nos o cenário macroeconômico e nosso painel de 

estatísticas da ASBRAM, onde as dificuldades continuam grande, apesar de estarmos ainda 

mostrando um crescimento tendo em vista o excelente janeiro de tivemos.  

6. Em seguida recebemos o Dr. Luiz Orcírio da EMBRAPA Pantanal que nos posicionou sobre o 

nosso ultimo experimento que fizemos juntos, a escolha de um medidor de ingestão de 

matéria seca pelo animal. O experimento está em sua finalização, e ainda inconclusivo, mas ele 

nos manterá ao par de tudo e provavelmente nos irá propor algo novo para continuarmos 

fazendo em parceria, já que sabemos que quando entidades trabalham junto a pesquisa 

brasileira sempre sairá ganhando. 

7. Nada mais tendo a ser tratado a reunião se deu por encerrada e convidamos a todos os 

presentes para um delicioso coffee break.  

8. Próxima reunião será em São Paulo no Hotel Mercure Jardins - Alameda Itu, 1151, no dia 16 de 

maio de 2019. 


