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Assunto: Começa hoje a segunda fase de votação do Prêmio Impacto 2014. Conheça os 5 
finalistas e vote agora! 

 

  

Começa hoje a segunda fase de votação do Prêmio Impacto 2014. 
Conheça os 5 finalistas e vote agora! 
 
A primeira fase de indicações para o Prêmio MilkPoint Impacto 2014 foi encerrada e está aberta, 
a partir de hoje, a votação para a segunda fase. O prêmio tem como objetivo valorizar 
profissionais que contribuem para a melhoria da atividade leiteira no Brasil.  
 
Os 5 finalistas foram escolhidos entre 16 profissionais de destaque, por votação aberta no site. 
Os eleitos foram (em ordem alfabética):  
 
Carla Maris Bittar, Eng. Agronôma pela ESALQ/USP, Master of Science pela University of 
Arizona e doutora em Ciência Animal e Pastagens pela ESALQ/USP. Trabalhou durante 2 anos 
como Pesquisadora na Embrapa Pecuária Sudeste e atualmente, é professora de nutrição de 
ruminantes e metabolismo animal no Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP, onde conduz 
pesquisas com bovinos leiteiros em crescimento, principalmente na fase de aleitamento.  
 
Cristiane Azevedo, Médica Veterinária pela Universidade Estadual de Santa Catarina, 
especialização em Gestão de Rebanhos Leiteiros pela Clínica do Leite - ESALQ/USP. Trabalhou 
por 14 anos na MSD Saúde Animal no departamento técnico no desenvolvimento e aplicabilidade 
de Programa de Qualidade do Leite. Atualmente é consultora em Qualidade do leite e Criação de 
bezerros através da empresa Qualy & Calf Consultoria Veterinária.  
 
Elias Jorge Facury Filho, Médico Veterinário pela UFMG, mestre em Medicina Veterinária e 
doutor em Ciência Animal pela mesma instituição. Atualmente é professor associado da UFMG 
nas disciplinas Clínica de Ruminantes e Medicina de Produção de Ruminantes. Participa do 
Programa de Pós Graduação em Ciência Animal e trabalha com linhas de pesquisa nas áreas de 
Período de transição de vacas leiteiras, Doenças metabólicas, Neuropatias em ruminantes, 
Doenças parasitárias, Fluidoterapia em bovinos, Sistema locomotor dos bovinos, Neonatologia e 
Sanidade dos bezerros.  
 
José Luis Moraes Vasconcelos, médico veterinário, mestre em produção animal pela UFMG, 
doutor pela UNESP, Jaboticabal e professor na UNESP, Botucatu. Como pesquisador, estuda a 
eficiência reprodutiva de bovinos de leite e corte e teve parte de sua formação profissional 
realizada no Dairy Science Departament da University of Wisconsin, USA. Tem realizado 
pesquisas que colaboram com a divulgação e disseminação da utilização dos protocolos de 
inseminação artificial em tempo fixo em gado de leite e corte em todo o território nacional.  
 
Marcelo de Rezende, Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar, técnico do Projeto Balde Cheio desde 2004, colunista da Revista Leite Integral, 
Presidente e Coordenador Técnico da Cooperideal, empresa composta por 25 técnicos de 
campo, com atuação na capacitação técnica e desenvolvimento de produtores de leite em 12 
Estados, 141 municípios e em mais de 1.000 fazendas produtoras.  
 
A 2ª fase  
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Mesmo se você não votou na primeira fase, você pode participar da segunda etapa de votação, 
que se estenderá até o dia 03/08, às 14h00.  
 
A indicação da 2ª fase é independente da primeira, isto é, a contagem de votos foi zerada, e é 
você quem indicará novamente o merecedor do prêmio, votando entre os cinco candidatos.  
 
Clique aqui para votar!  
 
O MilkPoint irá sortear, entre aqueles que participarem da votação, uma vaga para o Interleite 
Brasil, com hospedagem inclusa! O Interleite Brasil será realizado em Uberlândia nos dias 20 e 
21 de agosto. Acesse aqui para saber mais sobre o evento.  
 
Para participar do sorteio, o leitor do MilkPoint deve, como único requisito, ter participado das 
duas etapas de indicação. A primeira indicação, porém, não precisa ser necessariamente igual à 
segunda.  
 
O vencedor será conhecido no dia 20 de agosto, durante o Interleite Brasil, em Uberlândia, MG, 
quando o homenageado receberá o troféu.  
 
Esse prêmio é uma iniciativa do MilkPoint, mas só foi viabilizado pelo apoio das empresas Itambé 
(Patrocinadora Master), Biogénesis Bagó e Limagrain (Apoiadoras).  
 
Participe e ajude a valorizar o trabalho técnico no setor!  
 


