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V Reunião Anual da ABRAA
Palestras | 22 de Maio de 2020 à 23 de Maio de 2020

Descrição:
Palavra da Presidente
Queridos Amigos,
Em 2020 ofereceremos a vocês mais uma Reunião Anual da Associação Brasileira de Andrologia Animal (ABRAA), desta vez em Campo Grande, MS, terra do agronegócio, uma cidade linda, cercada de
belezas naturais e com uma pecuária pujante. Mantendo nossa principal característica de fomentar o pensamento crítico na andrologia, por meio de reuniões recheadas de debate científico de alto nível
traremos uma gama de profissionais atuantes na andrologia para trazer os temas mais variados.
Montamos uma programação diversificada e forte, com temas polêmicos e importantes para a Andrologia Animal, que manterão nossa tradição de um debate rico e ético.
Para a V Reunião da ABRAA teremos empresas, pesquisadores e os colegas que lidam na andrologia na prestação de serviços trazendo experiência e questionamentos. Neste ano teremos palestrantes
estrangeiros com experiência cientifica expressiva e trazemos temas de interesse para todos os seguimentos de atuação profissional da Andrologia animal.
Campo Grande é uma cidade com rede hoteleira forte e culinária pautada na proteína animal. Aqui vocês conhecerão o tereré, a sopa paraguaia e o churrasco com mandioca. Mato Grosso do Sul é terra de
Manoel de Barros, Almir Sater, Aracy Balabanian, Luan Santana e Tiaguinho a força cultural da cidade se fará presente. A cidade tem ótimos restaurantes de comida típica, parques, museus próximos ao local
do evento. Para quem quiser conhecer a região não pode deixar de conhecer o Pantanal, a época é maravilhosa para ver os bichos do Pantanal, e vale uma visita em Bonito, Bodoquena e Jardim com suas
águas límpidas e beleza natural, além das belíssimas fazendas da região.
A ABRAA convida vocês para um encontro científico diferente e emocionante, no qual a plateia é a maior voz e os palestrantes escolhidos a dedo são expoentes em suas áreas de atuação, e estão motivados
também a ouvir os congressistas, para debater experiências e ciência.
Esperamos vocês nos dias 22 e 23 de maio de 2020, no Novo Hotel em Campo Grande, MS!
Para mais informações, clique aqui.

Eliane Vianna da Costa e Silva
Presidente da ABRAA
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