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Dr. Bruno Silva vencedor do prémio
PorkWorld de melhor técnico
O Dr. Bruno Silva, responsável de Nutrição e
Investigador em Nutrição de Suínos da TOPIGS do
Brasil e TOPIGS Internacional, incluindo a TOPIGS
Portugal, ficou em primeiro lugar na categoria
Melhor Técnico do Prémio PorkWorld. O prémio foi
entregue no último dia 27, durante a PorkExpo
2012.
Para o nutricionista, este prémio é concedido aos
melhores profissionais da área técnica no Brasil.
"Por isso, o facto de estar entre os premiados
representa o reconhecimento e o sucesso do bom
trabalho que desenvolvemos no âmbito nacional
da suinicultura". Bruno afirmou ainda que este
prémio também é o reconhecimento ao
profissionalismo exercido pela TOPIGS no
mercado. "O facto de uma empresa como a
TOPIGS possuir um colaborador reconhecido
mostra o quanto ela investe em profissionais de
qualidade e capacitados na área”.
Bruno é mestre em bioclimatologia animal pela Universidade Federal de Viçosa –
UFV, doutor em bioclimatologia e nutrição de suínos pela Universidade Federal de
Viçosa – UFV e pelo Institut National de la Recherche Agronomique - INRA
(França) e pós-doutorado em Nutrição de suínos pela Universidade Federal de
Viçosa – UFV. Atualmente é investigador em nutrição de suínos da TOPIGS
Research Center IPG (Holanda) e gerente/nutricionista de suínos da TOPIGS
Internacional e responsável pelo programa nutricional da TOPIGS nas Américas
(norte, central e sul) e Região Franco-Ibérico na Europa (Espanha, Portugal e
França).
Prémio PorkWorld de Suinicultura
O Prémio PorkWorld de Suinicultura é realizado pela editora AnimalWorld, com o
objetivo de conceder prestígio ao trabalho de pessoas envolvidas na produção de
suínos e que contribuem para o desenvolvimento deste importante setor do
agronegócio. O diferencial do Prémio PorkWorld de Suinicultura é a escolha. Os
melhores são eleitos a partir do voto online do público e não por uma comissão
técnica, o que faz com que o resultado tenha maior importância. O público vota
nos melhores da suinocultura em nove categorias. Os eleitos são conhecidos no
segundo dia da PorkExpo.

