OVINOPAR

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CRIADORES DE OVINOS

CURSO DE JURADOS DOS OVINOS NATURALMENTE
COLORIDOS
Aqui você terá algumas informações sobre o curso de jurados
dos ovinos naturalmente coloridos. Em entendimento com a
ABCONC (Associação brasileira de criadores de ovinos naturalmente
coloridos) e chancelada pela ARCO (Associação Brasileira de
criadores de ovinos) realizaremos este curso para interessados e
qualificados em tornarem-se jurados desta associação nacional.
Realizaremos também um workshop para criadores e interessados
nesta variedade ovina. Se você é da área agrária esta é uma boa
oportunidade para tornar-se jurado da ABCONC. Para os candidatos
ao Colégio de jurados da associação, o curso realizar-se-á em 2
(dois) dias com conteúdo teórico, prático e avaliação ao final. Se você
é um criador ou interessado nestas variedades de ovinos, em
parceria com a ABCONC realizaremos um workshop com duração de
1 (um) dia, com o mesmo conteúdo, sem avaliação ao final.
Realizaremos este curso na Cabanha Cristal do Horizonte, no
município de Balsa Nova, esta cabanha conta com uma pousada no
local e se você tem interesse em hospedar-se lá deve fazer a sua
reserva o mais breve possível em contato direto com o proprietário.
Com a certeza de que este evento terá o mesmo sucesso dos
anteriores, estamos abrindo as inscrições e informamos que as
mesmas são limitadas em 25 vagas, portanto, garanta sua vaga!
CONTEÚDO:
O conteúdo apresentado foi definido pela ABCONC e abordará
o padrão racial dos naturalmente coloridos, ou seja, características
desejáveis e indesejáveis, critérios na avaliação dos animais,
defeitos que impedem o registro, enfim, o que se busca nestas
variedades no Brasil e qual o padrão adotado pela ABCONC.
INSCRIÇÕES ABERTAS:
Módulo 1 – Inspetores técnicos e profissionais da área de agrárias:
Aos inspetores e demais profissionais que não sejam sócios da
OVINOPAR e ABCONC que tiverem interesse, o valor do curso será
de R$ 500,00 (boleto)
Pqe Lacerda Werneck, Rua Berlim, s/nº. Cx. Postal 17
CEP 85070-180
Guarapuava - PR
Fone (42) 3623-6090

OVINOPAR

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CRIADORES DE OVINOS

Módulo 2 – Criadores e interessados:
Sócios da OVINOPAR e da ABCONC – R$ 200,00 (boleto)
Demais criadores e interessados – R$ 500,00 (boleto)
Para efetuarem suas inscrições, basta preencher a ficha de inscrição
disponível em nosso site, www.ovinopar.com.br e enviar para nosso
e-mail ovinopar@gmail.com. Maiores informações podem ser
requeridas pelo e-mail ou pelo fone (44) 99975-0014 – Jaciani.
Reservas na Pousada Cristal do Horizonte:
(41) 99973-5633 - pousada
(41) 99995-9547 - Ubiratan Bruel
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