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Castração

Imunocastrados



Baias terminação

Brinquedos



Baias hospital

Embarcador



Manejo suínos machucados
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TREINAMENTO DE MOTORISTAS: UMA
EXPERIÊNCIA COM TRANSPORTADORS

DE SUÍNOS
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Objetivo do treinamento:
Qualificação dos transportadores de suínos, com vista o

incremento do bem-estar durante o manejo pré-abate dos
suínos



Promoção

Cooperativas filhas da Aurora

Caminhões e
Ônibus

Apoio



Programa do treinamentoPrograma do treinamentoPrograma do treinamento
 Conceito de bem-estar;
 Efeito do manejo pré-abate no bem-estar e

qualidade da carne;
 Acompanhamento do embarque dos suínos na

granja
 Direção econômica;
 Exercício laborais antes e após uma jornada de

trabalho;
 Código de trânsito Brasileiro;
 Direção defensiva;
 Manutenção preventiva do seu caminhão;
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 Papel do Serviço de Inspeção Federal no manejo
pré-abate; Fisiologia do Estresse;

 Avaliação prática das conseqüências das falhas no
manejo pré-abate no bem-estar dos suínos;

 Avaliação do sistema de embarque  - Motorista  vs
Embrapa;

 Atitudes motivacionais;
 Entrega de Certificados.
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Avaliação do curso motorista Roque



Qualificação da mão de obra
Qualification of workforce 
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