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COMEÇA EXPOCAM 2008
A 30º Expocam (Exposição 

Agropecuária de Cama-
puã), que neste ano será re-
alizada de 10 a 18 de maio, 

será aberta oficialmente neste dia 10, 
às 12 horas, em solenidade realizada 
no recinto de leilões da Acricam (As-
sociação de Criadores de Camapuã). 
Estarão presentes autoridades políticas 
e empresários do setor agropecuário.

Na oportunidade será lançada a 
logo oficial da marca “Camapuã: Ca-
pital do Bezerro de Qualidade” – título 
recebido pelo município em 3 de janei-
ro de 2008, através de Lei sancionada 
pelo governador de Mato Grosso do 
Sul, André Puccinelli. Haverá ainda 
uma homenagem aos pioneiros e co-
laboradores da pecuária regional.

A feira neste ano estima receber 
cerca de 40 mil pessoas no parque de 
exposições do município – mais que 
o dobro do ano passado, quando 18 
mil visitantes passaram pelo evento. 
Conforme o presidente da Acricam 
(Associação de Criadores de Cama-
puã), Ayram Rodrigues, o acréscimo 

significativo de público deve ser 
confirmado pelo bom momento que 
a pecuária Sul-Matogrossense vive. 
“O principal produto de Camapuã, 
o bezerro, está altamente valorizado 
neste momento – o que deve atrair 
muitos criadores e nos dá a expectativa 
de grandes negócios”, explica.

Os cerca de 10 mil animais que serão 

comercializados nos 13 leilões devem 
totalizar R$ 10 milhões em negócios 
nesta edição da Expocam. Estarão em 
exposição cerca de 400 bovinos de elite 
da raça Nelore, que participarão do 
Ranking Nacional Nelore – julgamento 
realizado pela Associação de Criadores 
de Nelore.

Haverá também ranking para 

os animais de corte, a ser realizado 
no Leilão do Fazendeiro e Leilão do 
Criador. Também serão realizadas 
palestras com os temas “Soluções 
Agropecuárias” e “Perspectiva para o 
agronegócio”, além de shows, bailes, ro-
deios e provas de laço. A programação 
completa do evento pode ser conferida 
na página 8 deste jornal.

EM nOvE diAs dE fEirA ACriCAM EsPErA rECOrdEs dE PúbliCO E fAturAMEntO 
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Editorial lEilõEs dEvEM fAturAr 
r$ 10 MilhõEs nA EXPOCAM
Os 13 certames, realizados 

de 7 a 18 de maio du-
rante a Expocam, devem 
faturar R$ 10 milhões, 

conforme expectativa da Acricam. O 
valor é superior aos R$ 6 milhões do 
ano passado, mesmo com a redução 
no número de certames, que passou 
para 15 eventos.

Segundo Álvaro Pereira Martins, 
diretor comercial da Triângulo Leilões 
– leiloeira realizadora de todos os 
certames da feira - o menor número 
de eventos, porém com estimativa de 
maior faturamento neste ano, se deve a 
atual condição do mercado. “Estamos 
com a arroba em um bom patamar e o 
bezerro está com valores muito acima 
da arroba – o que nos dá a certeza de 
sucesso neste ano”, avalia. Segundo ele, 
nos outros anos, mesmo com a arroba 
em baixa, os leilões da feira superaram 
as expectativas. “Neste ano, com o 
atual cenário do mercado, acreditamos 
em uma Expocam recorde em valores 
reais”, afirma.

Dos 13 leilões, sete serão exclusiva-
mente de corte e outros dois de corte 
junto com reprodutores. Haverá ainda 
um certame de elite e mais dois de 
ovinos. Estarão presentes nos certames 
animais Nelore, Cruzados, Leiteiros, 
Pardo-Suíço, Devon, Simental, ovinos 
Texel e multiraças. 

Os certames mais tradicionais 
da Expocam são o Leilão do Fazen-

deiro (machos) e o Leilão do Criador 
(fêmeas). Neste ano, ambos serão ran-
queados, sendo o Leilão do Fazendeiro 

De ponto de parada dos 
bandeirantes a Capital 
do Bezerro de Quali-

dade, um justo reconhecimento 
para uma cidade que teve papel 
fundamental na história do des-
bravamento do coração do Brasil. 
Na rota das monções era passa-
gem obrigatória para aqueles que 
em busca do ouro e das pedras 
preciosas se reconfortavam no 
Arraial de Camapuã. 

São quase 360 anos que divi-
dem a linha do tempo dos velhos 
para os novos bandeirantes, con-
quistadores incansáveis.

Camapuã antes de Capital do 
Bezerro de Qualidade é a Capital 
do Produtor de Qualidade, o gran-
de responsável por essa honraria. 
São esses homens que retomaram 
a importância de Camapuã para 
o Brasil com as mesmas armas do 
bandeirantismo: determinação e 
perseverança. 

A Expocam chega a sua 30ª 
edição, num grande momento 
de retomada da remuneração da 
pecuária, em especial a valoriza-
ção do bezerro.  Nosso principal 
produto está valorizado, está em 
alta numa linguagem mercadoló-
gica. Assim mesmo que deve ser! 
Da mesma forma que Camapuã 
merece o título que veio através 
de Projeto de Lei Estadual 3.487 
de 03 de janeiro de 2008.

Pela primeira vez o municí-
pio de Camapuã recebe 
em sua feira agropecuária 

o renomado Circuito Barretos de 
Rodeio. O evento, que acontecerá 
de 15 a 18 de maio, deve lotar a 
30º Expocam com expectadores e 
também com os melhores peões 
do Brasil, já que estarão presentes 
nessa etapa os profissionais que 
são destaque na montaria em 
touros de todo o País.

Conforme a organização do 
evento serão 30 competidores 
de diversas regiões do Brasil, que 
em Camapuã devem disputar uma vaga 
para Barretos. O vencedor desta etapa 
será o representante oficial de Camapuã 
na competição, que é hoje considerada 
a maior festa de rodeio do País. 

O circuito Barretos teve inicio em 
2006, com um formato inusitado, onde 
o campeão de cada etapa tem sua vaga 
garantida para a final, em Barretos. 
O modelo proporciona uma disputa 

competitiva e também é uma oportuni-
dade para os melhores profissionais do 
segmento mostrarem seu trabalho.

A edição de Camapuã contará com 
a presença especial do locutor oficial de 
Barretos Adriano do Vale. A abertura 
acontece no parque de exposições no 
dia 15, às 21 horas. A grande final, no 
dia 18, às 22 horas, contará com um 
show pirotécnico que encerrará a 30º 
Expocam.

Capital do Bezerro 
de Qualidade

CirCuitO bArrEtOs dE rOdEiO 
tErá EtAPA durAntE A EXPOCAM

realizado no dia 15 de maio, e o Leilão 
do Criador no dia 11. Confira a agenda 
completa na página 8 deste jornal.
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CAMAPuã lAnÇA sElO OfiCiAl “CAPitAl dO bEzErrO dE QuAlidAdE”

Depois de receber o título 
de “Capital do Bezerro de 
Qualidade” no dia 3 de 
janeiro de 2008, através da 

Lei nº 3.487, sancionada pelo gover-
nador de Mato Grosso do Sul André 
Puccinelli, Camapuã lança agora o 
selo oficial que representa título. O 
lançamento será realizado durante a 
abertura da Expocam, no dia 10 de 
maio, às 12 horas, no recinto de leilões 
da Acricam, localizado no Parque 
de Exposições Domingos Rodrigues 
Ferreira. 

Camapuã ficou conhecida como a 
Capital do Bezerro de Qualidade por 
conta do grande interesse dos criadores 
da região pelo melhoramento genético 
do gado de corte, que aumentou a se-
leção realizada na região, aumentando 
consequentemente o nível dos plantéis. 
Essa seleção começou através uma dis-
puta realizada no Leilão do Fazendeiro 
– o mais tradicional certame de corte 
do município. O evento foi criado pela 
Triângulo Leilões, começou em 1990 

e estará em sua 24º edição no dia 15 
de maio.

Trata-se de uma competição que 
premia os cinco melhores lotes, através 
de uma avaliação rigorosa dos animais, 
feita por juízes da ABCZ (Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu). 
Entre as regras estão a de no mínimo 
25 animais por lote; dos animais serem 
bezerros Nelore Padrão com idade 
entre 8 e 12 meses, caracterizados; e 
que haja homogeneidade no lote.

“A disputa, que começou com 
poucos criadores hoje é acirrada, e os 
pecuaristas já utilizam IATF (Insemi-
nação Artificial em Tempo Fixo) na 
busca pelo aprimoramento genético do 
plantel objetivando a participação no 
Leilão do Fazendeiro”, explica o diretor 
comercial da Triângulo Leilões, Álvaro 
Martins. Isso porque estar entre os cin-
co primeiros lotes do evento significa 
agregar de 30 a 50% no valor do bezerro 
e ter o reconhecimento do setor pela 
profissionalização da produção.

Tamanho empenho resultou na 

divulgação por todo o Brasil nos últi-
mos 18 anos da qualidade dos animais 
criados na região. O título rendeu ao 
município não só o reconhecimento 
pela produção pecuária de ponta, mas 
também o interesse de investidores 
de diversos setores, que alavancaram 
a economia e a geração de empregos 
em Camapuã. O Leilão do Fazendeiro 
inspirou também a Nelore MS (Asso-

ciação Sul-Matogrossense de Criado-
res de Nelore) a instituir o Ranking 
Nelore Estadual, que em 2008 está 
em seu segundo ano de realização. A 
competição premia os melhores lotes 
de gado de corte em diversos leilões 
realizados durante o ano em Mato 
Grosso do Sul – a fim de promover o 
melhoramento genético do rebanho 
de corte em todo o Estado.



groina 3026 - 5636 | agroin@agroin.com.br

xpocame 2008

groina 3026 - 5636 | agroin@agroin.com.br xpocame
dição e speciale

2008

4

fAzEndA 3r rEAlizA O MElhOr lEilãO 
dE bEzErrOs nElOrE dA EXPOCAM

Otimista, o criador ressalta 
que além dos bons preços 
apontados pelo mercado 
nos últimos meses para a 

pecuária de corte, principalmente a 
valorização do bezerro, o aprimora-
mento genético do seu rebanho deve 
garantir maior procura pelo produto 
no leilão que acontece no dia 14 de 
maio. “Cada vez mais o mercado exige 
mercadoria de melhor qualidade, ou 
seja, o animal obrigatoriamente deve 
ser funcional, isso é qualidade”, afirma 
Catenacci.

Além do bezerro, a Fazenda 3 R 
figura ainda no grupo elitista do nelore 
sul-mato-grossense e do Brasil, o que 
a torna reconhecida nacionalmente 
nos dois segmentos e, de acordo com 
Rubens Catenacci (foto), é essa dupli-
cidade profissional que faz a marca 
buscar com o mesma tenacidade pro-
duzir um bezerro de equivalência para 
o mercado de gado comercial. 

No que diz respeito à tecnologia 
de produção, os dois segmentos da 

3 R se confundem pelo fato de que 
a fazenda não poupa recursos para 
transformar projetos em realidade, 
“aqui nós procuramos sempre fazer 
bem feito, o melhor, não importa 
quanto isso custe. A ordem aqui é o 
melhor ou nada”, reforça o pecuarista 
referenciando ao tratamento de elite 
ao seu rebanho comercial. 

Os sistemas de avaliações tor-
naram-se ferramentas obrigatórias 
para várias características produti-
vas. Essas avaliações são relevantes 
para as relações de compra e venda, 
adquirir animal que não tenha sido 
medido é correr riscos. Obedecendo 
a essa máxima, a Fazenda 3R adotou o 
posicionamento de oferecer somente 
exemplares avaliados. 

O leilão Qualidade 3R e Fazenda 
União, ofertará somente animais com 
essas características, pelo que deve se 
consagrar como o melhor leilão de bezer-
ros em médias e superioridade genética 
da região de Camapuã e da exposição que 
está em sua trigésima edição.

O remate Bezerros de Qualidade deve se 
consagrar como o melhor da 30ª Expocam, aposta 
Rubens Catenacci, que receberá o título de 
Embaixador da Capital do Bezerro de Qualidade

Rubens Catenacci receberá o título de Embaixador da Capital do Bezerro 
de Qualidade e homenagens, por ser o pecuarista de maior relevância da 
pecuária camapuanense. Paranaense, Rubens adotou Camapuã como a 
cidade do coração, o que faz questão de deixar claro por onde passa. Foi ele 
quem deu início à referência de Capital do Bezerro de Qualidade. Quando 
questionado de onde vem, sempre respondia: “sou de Camapuã, a Capital 
do Bezerro de Qualidade”, dizia.

Foto: ROBERTO MATTOS 
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fAzEndA uniãO, O MElhOr bEzErrO 
dO bOlsãO sul-MAtO-grOssEnsE

Num breve relato histó-
rico a Fazenda União, 
dos Irmãos Meneguel, 
há vinte e três anos 

investe com vigor na criação de 
bezerros precoces como forma de 
conclusão de seu trabalho, que é 
sedimentado no melhoramento 
genético e nos manejos nutricional, 
reprodutivo e sanitário.

Altamente produtiva no sistema 
de cria, a Fazenda União alcança 
parâmetros muito acima da mé-
dia nacional, de maneira que fica 
posicionada em lugar de destaque 
entre os criadores de bezerros e 
gado comercial do Brasil. 

Cerca de 15 mil matrizes sele-
cionadas de forma criteriosa con-
vivem num sistema orquestral de 
instalações e de pastagens, o que 
faz com que fazenda se sobressaia 
produzindo machos e fêmeas para 
um mercado de alta exigência. 

Uma área 35 mil hectares com 
de mais de 500 invernadas revela o 
potencial da União em oferecer 80% 
do seu rebanho a criadores que ga-
rantem ao mundo que é possível sim 
produzir carne barata e saudável 
com animais criados a campo. 

Entre os clientes da empresa 
estão renomados pecuaristas que 
atuam como invernistas e produto-
res de gado comercial que sabem o 
valor de um rebanho diferenciado, 
“entre os compradores estão no-
mes fortes como Helder Galera, 
Eduardo Rezek, Eduardo Otoboni, 
Cezar Vilella e muitos outros que  
admiram nosso trabalho, todos 
estão satisfeitos”, revela o médico-

veterinário Carlos Nunes da Mata, 
gerente geral da Fazenda União. 

Perguntado sobre a maneira pela 
qual a Fazenda União vem alcançan-
do bons índices zootécnicos e sucesso 
comercial, o veterinário conta que 
do total de nascimentos na fazenda, 
apenas 20% das fêmeas ficam para 
renovar o plantel de matrizes que 
tem ciclo produtivo de 10 anos com 
8 crias e avaliadas por padrão racial, 
habilidade materna e desempenho 
individual. “Primeiro fazemos uma 
pré-seleção, onde o que não passa 
nessa avaliação vai para o abate, só 
vendemos aquilo que seria de provei-
to próprio, ou seja, se não serve para 
nós, não serve para nossos clientes, 
isso garante a satisfação”, conclui da 
Mata. Importante salientar também 
que as bezerras atingem algo entre 
220 quilos de peso, que é o critério 
para definir se será ou não futura 
matriz.

Já os machos, que são destinados 
100% para o abate, chegam ao desma-
me com 50% do peso de um boi gordo, 
240 quilos, números impressionantes 
e satisfatórios para uma pecuária que 
cresce cada vez mais em qualidade e 
ganha notoriedade mundial. 

Justamente por isto, a empre-
sa participa, em parceria com a 
Fazenda 3R, como promotora do 
Leilão Bezerros de Qualidade dia 
14 de maio, às 20 horas, durante a 
30ª Expocam que acontece oficial-
mente de 10 a 18 de maio.

Com propriedades em MS e SP, além 
dos bezerros de excelente padrão 
a empresa produz  ainda animais 
classificados como cota Hilton

Foto: ROBERTO MATTOS 

Irmãos Meneguel, da Fazenda União



groina 3026 - 5636 | agroin@agroin.com.br

xpocame 2008

groina 3026 - 5636 | agroin@agroin.com.br xpocame
dição e speciale

2008

6

CAMAPUÃ
CAPITAL DO BEZERRO E DA SEMENTE DE QUALIDADE

VISITE NOSSO STAND NA EXPOCAM 2008

shOws AgitAM 30º EXPOCAM

fEirA sEdiA EtAPAs dO rAnking nElOrE dE COrtE E ElitE

A 30º Expocam será sede de 
duas categorias do Ranking 
Nelore: a nacional, de gado 
de elite, e a Estadual, de 

animais de corte. Os animais deverão 
se avaliados durantes os julgamentos 
e leilões realizados no decorrer da 
feira.

No gado de elite juízes da ABCZ 
(Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu) irão julgar cerca de 400 
animais. Nos animais de corte serão 
cerca de 160. As avaliações no caso dos 
animais de corte ocorrerão principal-
mente por conta do novo regulamento 
da Nelore MS, que começou 2008 apli-
cando novas regras para o ranking. 

Foi aumentada de duas para seis 
exposições as obrigatórias, somadas 
ainda a duas exposições opcionais. Ao 
todo no Mato Grosso do Sul são 16 
exposições com cerca de 5 mil animais 
na disputa no ranking, 200 expositores, 
25 mil produtores rurais presentes nos 
leilões e eventos exclusivos e público 
em geral de 600 mil visitantes.

O objetivo é promover a raça Nelore 
e prestigiar o trabalho de melhora-
mento dos criadores do Estado. Os 
sete primeiros eventos do Circuito de 
Leilões Nelore Corte promovidos pela 

A Expocam neste ano está 
repleta de diversão para 
aqueles que gostam de 
música e de um bom 

baile. Em comemoração às três dé-
cadas da feira haverá diversão todos 
os dias para o público que visitar a 
exposição. 

No total, serão realizados durante 
os nove dias de evento oito shows mais 
três bailes. A agenda musical acon-
tecerá entre os dias 10 e 17 de maio, 
no Parque de Exposições Domingos 
Rodrigues Ferreira. 

No sábado, dia 10, haverá o show de 
Eliane Camargo, às 22 horas e, logo em 
seguida, às 23 horas, acontece o baile 
com o Grupo Batidão e João Victor & 
Gabriel. No domingo, dia 11, será a vez 
dos pioneiros Délio e Delinha, que se 

Nelore MS julgaram cerca de 6,5 mil 
animais para pontuação no Ranking 
do Criador Nelore Corte. 

Esta é a primeira parcial de 2008, 
fechada com 6 leilões da Expogran-
de, na Capital do Estado e com a 
participação do leilão do município 
de Caracol. Até o momento, 3 mil 
produtores rurais foram envolvidos e 
a expectativa para a edição deste ano 
é que o Ranking Nelore Corte tenha 
um crescimento maior que 20% em 
número de animais.

apresentarão às 20 horas.
Também no domingo, se apresen-

tam depois da dupla, às 22 horas, Jean 
Paulo e Michelli. Já no dia 12 será a vez 
de Pedro & Ronair abrir a noite às 20 
horas e, em seguida, haverá show de 
Edson e Ruan, com participação espe-
cial de João Paulo, às 22 horas.

A dupla João Lucas e Walter Filho 
farão a festa na terça-feira, dia 13, a par-
tir das 21 horas. No dia seguinte, será 
a vez de Ireno e Jorge Carvalho abrir a 
noite a partir das 20 horas para depois 
Luis Goiano e Girsel da Viola fechar a 
quarta-feira com chave de ouro.

A partir de quinta-feira, dia 15, os 
bailes devem animar a feira, come-
çando pelo Grupo Zíngaro, que junto 
com a dupla Adão & Miro prometem 
animação na noite do dia 15, a partir 

das 23 horas. 
Já no sábado, dia 16, será a vez 

do Grupo MDO e a dupla Andrei & 
Adriano. E encerrando a 30º Expocam, 

Thalysson e Tarsila lançarão seu CD, 
com a participação das duplas Pedro & 
Ronair e Munhoz e Mariano, também 
a partir das 23 horas.
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Em 2008 Higino Hernandes, 
da Fazenda Três Mucha-
chas, comemora 10 anos de 
trabalho incansável na busca 

do animal funcional, produtivo e de 
qualidade. Ele faz parte do contingente 
de produtores dedicados ao bezerro, 
que levaram a cidade de Camapuã a 
receber o título de “Capital do Bezerro 
de Qualidade”. Já foi cafeicultor e 
citricultor, e há 12 anos mudou de 
atividade para realizar um desejo de 
infância, criar gado. O produtor que 
é engenheiro agrônomo formado 
pela Escola de Agronomia Manoel 
Carlos Gonçalves, em 1996 escolheu 
Camapuã para lidar com a pecuária 
extensiva.

Nascido em Urupês, interior do 
Estado de São Paulo, Higino mantém 
uma relação de paixão com a pecuária 
sul-mato-grossense onde possui pro-
priedades destinadas para a produção 
do gado de corte através do cruza-
mento industrial desde 98.

Segundo ele próprio, a experiência 
e o conhecimento agronômico foram 
fundamentais para aperfeiçoar um 
sistema único de criação que é baseado 
em técnicas agronômicas e nutricio-
nais simples. “Não há grandes segredos 
ou super técnicas, nosso trabalho é 
alicerçado no manejo nutricional, onde 
as pastagens são de alta qualidade o 
ano todo. Não pode faltar bóia, é isso!”, 
afirma o produtor.

O pecuarista também faz questão 
de atribuir seu sucesso à sua equipe 
de trabalho, que admite ser muito 
eficiente, “tenho aprendido muito com 
meus funcionários, eles correspon-
dem minha expectativa com muita 
eficiência”, ressalta. O bom manejo 
nutricional contribui para as altas 
taxas de prenhezes, que é de 93%, e 
para a excelente habilidade materna 
das fêmeas nelore entouradas com re-
produtores pardos-suiços. As matrizes 
não obedecem aos criteriosos padrões 

dos sumários existentes no Brasil, e 
sim a um padrão severo de seleção e 
avaliação para a habilidade materna 
desenvolvido por ele mesmo, que 
responde com bezerros de estrutura 
superior a média nacional.

Outro fator que contribuiu, e ainda 
contribui para a impressionante taxa 
de nascimentos na fazenda, é a adoção 
da estação de monta, dividida em duas 
etapas anuais. Dessa forma é possível 
garantir um ciclo constante de entrada 
e saída de animais na fazenda, o que 
gera fluxo de caixa e receita financeira 
o ano todo.

CRUZAMENTO NELORE/PAR-
DO-SUIÇO - O manejo das pastagens 
e a escolha do cruzamento das duas 
raças foi crucial para o sucesso dos 
resultados obtidos no rebanho da 
Três Muchachas. Comprovadamente 
a heterose, ou vigor híbrido, é maior 
quando animais são cruzados entre 
espécies diferentes e distanciamento 
parental, como é o caso do bos-índicus 
e as raças européias. Além desta razão, 
a escolha do pardo-suíço foi norteada 
pelo fato de que, para as condições 
do centro-oeste, a raça provou adapt-
abilidade, rusticidade, longevidade e 
enorme fertilidade. São 20 touros para 
um rebanho de 800 vacas em 1.200 
hectares de braquiaria brizantha com 
taxa de lotação de 0.7 unidade animal 
em  piquetes de 50 hectáres em sistema 
de pastejo contínuo.

CREEP-FEEDING - O creep 
feeding, ou o cocho para bezerros, 
obrigatório na Fazenda Três Mucha-
chas, aliado a um protocolo de aval-
iação constante e arraçoamento dos 
120 aos 210 dias (150 gr/ração dia) e 
de 210 aos 300 dias (750 gr/ração dia), 
tem revelado índices ao desmame de 
307 e 293 quilos para machos e fêmeas 
respectivamente nos últimos seis anos. 
O ganho diário, dos 210 aos 300 dias 
fica em torno de 1,3 quilo nos machos 
e 1,1 quilo nas fêmeas. Higino aplica 

o que chama de tripé nutricional para 
bezerros, ou seja, leite, pasto e suple-
mentação, que devem responder em 
conversão de ganho peso, com gasto 
total de 80 quilos de ração até o des-
mame. 

A excepcional qualidade da carne 
produzida rendeu-lhe reconheci-
mento ao ser escolhido por uma das 
maiores redes de supermercados do 
mundo, o Carrefour, para ser fornece-
dor dentro do padrão da rede através 

da Associação dos Produtores Novilho 
Precoce. O padrão de acabamento 
exigido pelo mercado internacional, 
principalmente o europeu, é alcan-
çado nas fêmeas aos 10 meses e nos 
machos aos 14 meses, com o mínimo 
de 6 e máximo de 10 mm de gordura, 
terminados somente à pasto.  

Em 2008 Higino Hernandes 
comemora 10 anos de trabalho in-
cansável na busca do animal funcional, 
produtivo e de qualidade.

três Muchachas comemora 10 anos
Higino Hernandes Neto  realiza seu leilão no dia 
12 de maio, às 19h30, durante a 30ª Expocam. 
Serão 1.400 animais cruzados Pardo-Suíço 
com Nelore entre fêmeas

A Fazenda Três Muchachas é uma das 200 de Mato Grosso do Sul inseridas no Programa 
Novilho Precoce, que hoje possui uma parceria com o supermercado Carrefour na venda de 
uma carne diferenciada ao consumidor. De acordo com o pesquisador da Embrapa Gado de 
Corte, Ezequiel Rodrigues do Valle, o cruzamento das raças Nelore e Pardo-Suíço, realizado 
pela propriedade, tem dado excelentes resultados dentro desse programa, principalmente em 
relação à precocidade dos animais.

“Essa propriedade já conseguiu animais dentro da categoria de zero a dois dentes – a de 
melhor remuneração - com uma média de 225 quilos e média de acabamento de gordura de 
seis milímetros”, revela, explicando que os índices são considerados altamente satisfatórios. 

Os altos valores são confirmados cientificamente pela médica-veterinária Liliane Suguisawa, 
que realiza ultra-som em bovinos, objetivando a avaliação de carcaças para o melhoramento 
genético. “Fizemos uma avaliação em fêmeas de machos ½ sangue dessa propriedade, aos 
10 meses de idade, criados à pasto e com pequena suplementação. A média foi de 300 a 330 
quilos, com gordura de acabamento entre três e cinco milímetros”, conta a médica-veterinária 
Liliane Suguisawa, que realiza ultra-som em bovinos.

Um outro quesito muito importante encontrado na carne produzida na Três Muchachas, 
embora ainda não incluído na remuneração ao criador, foi o marmoreio – também avaliado com 
ultra-som. O alto índice desse item, que nada mais é do que a gordura entremeada na carne, 
afere ao produto sabor e suculência superiores.

Cruzamento tem dado bons resultados 
no Programa novilho PreCoCe
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