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Este projeto tem como objetivo orientar 
aos fatores mais importantes na criação de frangos de corte, bem
avicultores e pessoas que desejam ingressar nesse ramo da
o suporte necessário, em relação às principais 
básicos para se obter um melhor desempenho
ocorrerá juntamente com a empresa
aulas teóricas e/ ou práticas,
sanidade, biosseguridade, 
frangos de corte, a fim de aumentar a carga de informação por parte dos integrados, 
otimizando assim o manejo diário das granjas, bem como no aumento da eficiência
produtiva dos lotes, o que irá gerar uma maior rentabilidade e qualidade do
final para a integradora e, consequentemente, para o consumidor.
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Este projeto tem como objetivo orientar técnicos e produtores no que diz
aos fatores mais importantes na criação de frangos de corte, bem
avicultores e pessoas que desejam ingressar nesse ramo da avicultura, dando
o suporte necessário, em relação às principais técnicas de manejo e conhecimentos 
básicos para se obter um melhor desempenho na criação dos animais. Esta ação 
ocorrerá juntamente com a empresa Atalaia Alimentos, quando serão ministradas 
aulas teóricas e/ ou práticas, confecção de cartilhas, etc. sobre 

 bem-estar animal e manejo ambiental e nutricional de 
de aumentar a carga de informação por parte dos integrados, 

assim o manejo diário das granjas, bem como no aumento da eficiência
produtiva dos lotes, o que irá gerar uma maior rentabilidade e qualidade do
final para a integradora e, consequentemente, para o consumidor.  
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