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Estado iniCia CirCuito das maiorEs 
fEiras E ExposiçõEs agropECuárias

Mato Grosso do Sul por 
ser um estado pecuário, 
mas também com novas 
vertentes econômicas, 
tem força econômica em 

feiras e exposições agropecuárias. Além de 
oportunidades de negócios na comerciali-

Eventos pecuários também são oportunidades 
econômicas para outros setores dos municípios 
onde são realizados

Fotos: Eder Campos / Agroimagebank.com

avaliação rEvEla quE animais da 
fazEnda 3r tEm CarCaça supErior

vaCinação no planalto ComEça 
no dia 1º E na zav podE ir até 15 

Edição ESPECiAL FEiRAS E EXPoSiçÕES - MAio 2009

zação de bovinos, eqüinos e ovinos estes 
eventos também oferecem tecnologia e 
entretenimento.

As feiras e exposições promovidas pelas 
prefeituras e sindicatos rurais movimentam 
não só o grande comércio pecuário, mas tam-
bém a rede hoteleira, turismo, restaurantes, 

lojas veterinárias, transporte, setor de alimen-
tação, entre outros que acabam lucrando com 
o aumento de pessoas na cidade.

Como o agro-setor é uma das bases da 
economia nacional (responsável por 33% 
de tudo que é produzido no País), os mu-
nicípios de Camapuã, Coxim e dourados 
entraram no circuito 2009 com muita ex-
pectativa na realização, Expocam, Expoxim 
e Expoagro, respectivamente.

Segundo o prefeito de Camapuã, Marce-
lo duailibi, a Expocam é uma oportunidade 
para grandes empresários e também para 

quem mora na cidade. 
A mesma expectativa de bons resultados 

tem a prefeita de Coxim, dinalva Mourão e 
o secretário de Agricultura, indústria e Co-
mércio de dourados, Maurício Peralta.

os Sindicatos Rurais de Coxim, Ca-
mapuã e dourados investiram em obras 
para promoverem a Expoxim, Expocam e 
Expoagro. Estrutura de pistas, ampliação 
e reformas da estrutura f ísica de tatersais 
e iluminação foram algumas das apostas 
para dar mais comodidade aos visitantes e 
expositores. Página 3.

Página 6.Página 5.
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pECuarista do ms vai pErCorrEr 
quasE 800 km a pé na Europa
O empresário e pecuarista,  Cláudio Correa da 
Costa, o “Fumaça”, vai fazer o trajeto francês do 
caminho de Santiago de Compostela em 32 dias 
sob baixas temperaturas

Embora a aventura tenha co-
meçado há quase um ano com 
a preparação f ísica, Cláudio 
Correa da Costa (foto), 49, inicia 
o trajeto dia 03 de maio em San 

Jean na França e termina dia 03 de junho na 
Espanha quanto chega à cidade de Santiago 
de Compostela considerada um dos pilares 
do cristianismo. 

o caminho que já foi (e ainda é) feito 
por pessoas do mundo inteiro, é cercado de 
lendas, misticismo e histórias pessoais. No 
caso de “Fumaça”, a razão é puramente pelo 
prazer da aventura e superação f ísica. Ele 
conta que tudo começou ao ler um livro que 

narrava a história de um peregrino. “Já havia 
ouvido falar sobre o caminho através de meu 
irmão. Porém, numa ocasião comprei um 
livro no aeroporto de Porto Alegre sobre 
a história do caminho, quando desci em 
Campo Grande, desci peregrino”, relata.

Cláudio não é a única pessoa do estado 
a fazer a quilometragem. Maura Gabínio, 
superintendente do SESi de Mato Grosso 

Agroin - www.agroin.com.br/fumaca - que 
criou um blog (página na web com comentá-
rios ou notícias particulares) para ser usado 
como diário. durante os 32 dias Cláudio vai 
abastecer o blog com fotos e relatos, onde 
o internauta vai poder interagir enviando 
comentários e mensagens.

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

do Sul, fez o caminho em 1998, com uma 
amiga. “Em toda a minha vida meus projetos 
sempre tiveram início, meio e fim. Naquele 
momento pensei em fazer alguma coisa que 
não pudesse concluir, a peregrinação seria 
algo impossível de terminar. Mas isso não 
aconteceu, terminei o caminho”, conta. Ain-
da segundo Maura a viagem valeu a pena, 
mas não pensa em fazê-lo novamente.

Além do caminho dos peregrinos, “Fu-
maça” deve andar mais quatro dias até Finis-
terre ou Fistera (em galego e oficialmente), 
que é uma cidade espanhola na província 
de Corunha. Trajeto que ainda não sabe se 
fará também a pé ou de ônibus.

A viagem de Cláudio Correa da Costa, 
“Fumaça”, vai ser acompanhada pelo site da 
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leilões, exposhopping (75 estandes com 
produtos e serviços do comércio, indústria 
e alimentação), shows, rodeio internacional 
e atividades equestres.

A maior feira pecuária da região norte, 
a Expocam, será promovida pela Associa-
ção dos Criadores de Camapuã (Acricam), 
entre os dias 9 e 16 de maio, no Parque de 
Exposições domingos Rodrigues Ferreira. 
Consta na programação agenda de leilões, 
shows, julgamento, palestras, prova de laço 
e oportunidades de negócios.

Localizada a 143 quilômetros de Campo 
Grande na região norte do Estado, o mu-
nicípio de Camapuã recebeu ano passado 

Parque de Exposições domingos Rodrigues 
Ferreira. Foram construídas novas pistas de 
laço e para julgamento, além de ampliação 
de boa parte do local.

Em dourados, o presidente do Sindicato 
Rural, Marisvaldo Zeuli (foto), afirma que 
o Parque de Exposições João Humberto 
de Carvalho recebeu investimentos na 
infra-estrutura para atender melhor os 
expositores e o público.

de acordo com Marisvaldo, o parque de 
exposições da cidade passou por algumas 
reformas. As pistas de julgamentos de bo-
vinos e ovinos receberam investimentos, os 

ms iniCia CirCuito das maiorEs fEiras E
ExposiçõEs agropECuárias do sEmEstrE

sindiCatos rurais invEstEm na Estrutura 
dos parquEs para rECEbEr ExposiçõEs

o título de a Capital do Bezerro de Qua-
lidade. Com esse reconhecimento atraiu 
ainda mais a atenção de criadores que se 
interessam pelos bons padrões de genética 
de animais ofertados nos leilões. Uma prova 
disto é o Leilão Bezerro de Qualidade 3R e 
Fazenda União, sob o comando de Rubens 
Catenacci.

A abertura da agenda de negócios 
começa no dia 9 (sábado), com o Leilão 
Grandes Marcas Reprodutoras, do cria-
tório de Cícero de Souza; a partir do meio 
dia. Haverá também visitação as obras do 
parque de exposições e benção campal. 
À noite as festividades sociais e culturais 
começam às 21h, com o show sertanejo da 
dupla Milionário e José Rico.

No dia 29 de abril o Sindicato Rural 
Patronal de Coxim iniciou as atividades 
da 15º Expoxim, que é a maior exposição 
agropecuária da região norte do Estado. A 
festa vai até o dia 3 de maio.

o presidente do Sindicato Rural, Aris-
tóteles Ferreira Júnior, destaca que a feira 
ficou de fora do circuito estadual por três 
anos e em 2008 foi retomada. Um dos 
maiores desafios foi reconquistar expo-
sitores e também o prestígio do público 
que vem comparecendo em massa. Vários 
expositores confirmados além de shows, 
rodeios, leilões, palestras e vastas barracas 
gastronômicas.

A expectativa, segundo o presidente 
do Sindicato, Aristóteles Ferreira Júnior, 
é que aproximadamente 25 mil pessoas 
compareçam aos cinco dias do evento que 
além de promover dias de festa, movimenta 
a economia da classe produtora.

pavilhões de bois e de ovinos e expositores 
foram reformados e toda a iluminação dos 
currais, localizadas próximas aos tatersais, 
receberam investimentos, facilitando e 
contribuindo para que o comprador já te-
nha uma noção da qualidade dos animais 
ofertados nos leilões.

Mato Grosso do Sul tem 
recebido novos gera-
dores econômicos, mas 
mantém sua tradição na 
produção pecuária. Pro-

va disto é o sucesso das feiras e exposições 
agropecuárias que movimentam as agendas 
de leilões, expositores de grandes marcas 
e entretenimento. Para este semestre estão 
programadas, entre outras, a Expocam, 
Expoxim e Expoagro, que são as maiores 
do Estado.

A Exposição Agropecuária industrial 
Comercial e Cultural de dourados, XLV Ex-
poagro, é um dos maiores eventos voltados 
para o agro-setor no MS. A feira acontece 
no Parque de Exposições João Humberto 
de Carvalho, entre os dias 14 e 24 de maio. 
Segundo o presidente do Sindicato Rural 
de dourados, Marisvaldo Zeuli, o número 
de expositores aumentou comparado com 
o da feira anterior, e as expectativas sobre 
o volume de negócios são boas, apesar do 
momento de crise que a economia mundial 
enfrenta.

Uma das novidades para a edição da 
Expoagro 2009 é que os dois maiores 

os Sindicatos Rurais de Coxim, 
Camapuã e dourados investiram 
em obras para promoverem a 

Expoxim, Expocam e Expoagro; respec-
tivamente. Estrutura de pistas, ampliação 
e reformas da estrutura f ísica de tatersais 
e iluminação foram algumas das apostas 
para dar mais comodidade aos visitantes 
e expositores.

o Parque de Exposições Carlos in-
trovini, em Coxim, recebeu as primeiras 
atividades da Expoxim no dia 29, com 
festa que vai até o dia 3 de maio. Segun-
do o presidente da entidade, Aristóteles 

criadores de ovinos do Brasil estarão 
presentes no evento, com julgamento de 
raças. o diretor tesoureiro do sindicato, 
issau iguma, ressalta que a atual diretoria 
da entidade tomou posse em novembro 
do ano passado e, desde então, iniciou os 
trabalhos para realizar a feira, que tem 
jurisdição internacional. “A previsão é que 
80 mil pessoas visitem a Expoagro este ano, 
principalmente porque é um evento muito 
dinâmico e, assim, se transforma em uma 
vitrine para o produtor”, defende.

Estão programadas para a Expoagro 
palestras, simpósios, cursos, encontros 
sobre tecnologia, exposição de raças, 

Ferreira Júnior, foram investidos recursos 
para ampliação de alguns locais como, por 
exemplo, o recinto de leilões. “A festa resume 
a integração do homem do campo com o 
homem da cidade, já tem vários expositores 
confirmados além de shows, rodeios, leilões, 
palestras e vastas barracas gastronômicas. 
Para tudo isto acontecer em harmonia é 
preciso oferecer uma boa estrutura f ísica 
como fizemos”, diz.

Em Camapuã, a 31ª edição da Expocam 
- Exposição Agropecuária e industrial da 
cidade, que acontece entre os dias 9 e 16 de 
maio, será realizada com novas obras no 

Expoagro, Expocam e 
Expoxim são algumas das 
próximas grandes feiras 
do calendário sul-mato-
grossense

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

Mato Grosso do Sul é um dos maiores polos de genética do país
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fEiras E ExposiçõEs movimEntam  
EConomia dos muniCípios sEdEs

As exposições agropecuárias 
são eventos excelentes para 
a realização de bons negó-
cios para as pessoas que 
estão diretamente ligadas ao 

agro-setor, mas este cenário vem mudando 
ao longo dos tempos. Cidades que têm a 
pecuária ou a agricultura como base da 
economia local obtêm bons resultados com 
eventos dessa categoria.

Um bom exemplo da força das feiras é o 

município de Camapuã, que nacionalmente 
é conhecido como a Capital do Bezerro de 
Qualidade. A economia local é praticamente 
voltada para o setor pecuário, que parti-
cularmente não traz benef ícios só para os 
empresários rurais, mais também para uma 
parcela significativa da região.

Como o agro-setor é uma das bases da 
economia nacional, o município de Cama-
puã não fica fora desse quadro. A Expocam 
não movimenta apenas o setor empresarial 

da região, mas os pequenos investidores e 
a própria população. Segundo o prefeito 
do município, Marcelo duailibi, os leitos 
da rede hoteleira estão praticamente todos 
reservados. A própria comunidade faz do 
período da Expocam uma forma de obter 
renda extra, alugando casas para pessoas 
que pretendem visitar e conhecer a 31º 
edição da feira.

A Expocam tem uma grande importân-
cia para a base econômica do município de 
Camapuã. Segundo Marcelo duialibi, ape-
sar do momento de crise que o País passa, 
o agronegócio é ainda o que mais contribui 
para o Produto interno Bruto nacional (PiB) 
e a feira tem  parcela significativa na eco-
nomia local. “o evento é muito importante 
para a cidade, pois temos dois leilões muito 
famosos, tanto que nós da prefeitura não 
medimos esforços para apoiar a Acricam 
nesse evento e, a feira promete movimentar 
toda a cidade”, explica.

duailibi explica que durante a Expocam  
a economia do município fica aquecida 
e o movimento ajuda ainda mais os co-
merciantes da cidade que não está num 
momento tão bom de vendas. “o comércio 
aqui de Camapuã está passando por um 
momento dif ícil e a Expocam pode ser 
uma esperança para reverter essa situação, 
vários comerciantes já viajaram para repor 
os estoques”, diz.

A Expoagro 2009, realizada no municí-

pio de dourados, também tem uma parcela 
significativa na economia local, uma vez 
que o município é um celeiro de produção 
agrícola e eventos como este só trazem 
benef ícios para toda a sociedade. Segundo 
o Secretário de Agricultura, indústria e 
Comércio do município,Maurício Peralta, a 
exposição é uma vitrine para se fazer exce-
lentes negócios. “A feira proporciona bons 
negócios, seja nos leilões ou no comércio. A 
Expoagro é uma estratégia para movimentar 
a economia e outro ponto importante da 
feira é a tecnologia de maquinários que são 
oferecidos,” explica Peralta.

o município de Coxim, localizado na 
região norte do Estado, é sede de umas das 
mais importantes feiras, a Expoxim. Segun-
do a prefeita, dinalva Mourão, o evento 
que está na sua 15º edição, já corresponde 
às expectativas dos comerciantes locais. 
“A Expoxim têm uma grande importân-
cia econômica, é uma tradição do setor 
do agronegócio, além disso, a exposição 
movimenta nossa  economia e cria uma 
interação do segmento do comércio com a 
comunidade e tudo isso traz investimentos 
para o município, não só na economia, mas 
na cultura e no lazer”,explica.

Segunda a prefeita, a movimentação do 
evento está intensa, principalmente para os 
setores hoteleiros e de bares, pois a região 
é turística e o município é conhecido como 
a cidade do peixe.

O mês de maio é um excelente período para 
economia dos municípios sede de feiras 
agropecuárias. Os eventos não só movimentam 
o setor agro-empresarial, mas todo comércio da 
cidade

Dinalva Mourão, prefeita de Coxim
Maurício Peralta, secretário de agriculturda de 
Dourados 

Foto: Assessoria de Comunicação Foto: Assessoria de Comunicação
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avaliação rEvEla quE animais da 
fazEnda 3r tEm CarCaça supErior

“Nosso rebanho é 
marcado pela supe-
rioridade genética, 
sempre soube disso, 
mas com a compro-

vação científica isso fica evidente. Não há 
contestação!”. Essa foi a frase usada por 
Rubens Catenacci, advogado, empresário 
e pecuarista apaixonado pela seleção de 
animais, ao ver o resultado apresentado 
pela zootecnista Gabriela Zoccolaro Costa, 
da AVAL, após  a avaliação.

No total, cerca de 200 animais (bezerros 
e bezerras) entre 8 e 10 meses, que ainda 
devem ser desmamados nos próximos dias, 
foram analisados. os números aferidos pela 
especialista chamaram a atenção justamen-
te pela era dos animais e por serem criados 
em regime de campo com suplementação 
a creep-feeding (Socil). 

A avaliação mostrou na prática que os 
animais avaliados, embora muito jovens, 
tem acabamento de carcaça (na capa de 
gordura) nos padrões exigidos para expor-
tação, item importante para características 
frigoríficas.

Numa preliminar, a média das fêmeas 
alçou peso de 250 a 310 kg e tiveram cober-
tura de gordura entre 5 e 7 mm. Já os ma-
chos, tiveram peso entre 280 e 360 kg com 
espessura de gordura entre 4 e 5 mm.

os animais aferidos, segundo o gerente 
da 3R, Rogério Rosalin, são os considerados 
tops da fazenda e estão entre os mais de 700 
que irão à remate em vários leilões durante a 
31ª Expocam, entre os quais o Leilão Bezer-
ros de Qualidade 3R e União que acontece 
dia 13 de maio, quarta feira, às 19 horas no 
Tatersal da Acricam e tem transmissão do 
Canal do Boi e o 25º Leilão do Fazendeiro, 
dia 14 de maio, quinta feira.

A medição técnica foi feita no dia 02 de maio 
pela AVAL Serviços Tecnológicos e mostrou que 
a genética da fazenda é diferenciada. Rubens 
Catenacci diz que já esperava pelo pré-resultado 
considerado extraordinário pelos técnicos

• Computador para gravar 
as imagens
• Sotfware de análises 
(americano)
• Ultrassom Sonovet com 
sonda linear para carcaça

• Após o aparte dos animais, a analista passa 
o ultrassom no dorso do animal, contido no 
tronco. O aparelho faz a leitura da imagem que 
é gravada para ser analisada em laboratório 
com outro software de alta precisão. 
• As imagens coletadas são da área de olho de 

proCEdimEntos:

En
tE

nd
a a

lombo (contra-filé) e é essa imagem que indica 
a musculosidade  (rendimento de carcaça) e 
a espessura de gordura sub-cutânea (gordura 
que cobre a carcaça) que determina a qualidade 
da carne, precocidade de acabamento e está 
ligada diretamente a eficiência reprodutiva.

o EquipamEnto: 

av
al

ia
çã

o

Gabriela Zoccolaro da Aval, com o gerente da 3R Rogério Rosalin durante avaliação

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com
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vaCinação no planalto ComEça no
dia 1º E na zav podE ir até 15 dE maio

os bovinos e bubalinos, até 24 
meses, da região do planal-
to devem receber doses da 
vacina contra a febre aftosa 
entre os dias 1º de maio a 

31 de maio. o alerta é da Agência Estadual 
de Vigilância Animal e Vegetal (iagro).  o 
diretor-presidente do órgão, Roberto Bacha 
(foto), devem ser vacinadas aproximada-
mente 11 milhões de cabeças, de um total 
de 22 milhões de bovinos no Estado. ou 
seja, 50% de todo o rebanho.

de acordo com as informações do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), em maio receberão 
a imunização os rebanhos do Acre, Ama-
pá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e 

Tocantins, além do distrito Federal. No 
Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, São Paulo e Paraná serão imunizados 
apenas os bovinos e bubalinos com até 24 
meses de idade.

Roberto Bacha explica que os produ-
tores rurais do Estado deverão aproveitar 
o feriado de 1º de maio para vacinação 
dos animais (de até dois anos de idade). 
Ele informa que a vacinação na região do 
Planalto vai até 31 de maio. Já no Pantanal 
a vacinação de todos os bovinos vai até 15 
de junho. “Na Zona de Alta Vigilância nós 
iniciamos a vacinação no dia 1º de abril, 
e já está na fase final. A nossa meta, para 
este ano, é vacinar 16 milhões de bovinos”, 
disse Bacha.

Segundo o Mapa, em Mato Grosso do 
Sul, as propriedades, localizadas na região 
do Pantanal, têm a opção de vacinar todo o 
rebanho ou em maio/junho (01/05 a 15/06) 
ou em novembro/dezembro (01/11 a 15/12). 
A zona de Alta Vigilância do Mato Grosso 
do Sul vacina todo o rebanho bovino e 
bubalino no período de 1º de abril a 15 de 
maio e de 1º de outubro a 15 de novembro. 

Ainda no Estado, as propriedades panta-
neiras realizam vacinação anual de todo o 
rebanho no mês de novembro. 

o diretor-presidente da iagro, Roberto 
Bacha, ressalta que os pecuaristas precisam 
comunicar a vacinação em até 15 dias após 
a aplicação. Além disso, esta etapa tem que 
vacinar o gado de 24 meses na totalidade.

ZAV – A vacinação na Zona de Alta 
Vigilância vai até o dia 30 de abril, com 
data aberta até 15 de maio, caso os técni-
cos da iagro não consigam realizar todo o 
trabalho. Na ZAV a vacinação é feita com 
agulha oficial, ou seja, por representantes 
da Agência e ainda vacina fornecida pelo 
governo.

CosAlfA - o diretor da iagro/MS 
participou da 36ª Comissão Sul-Americana 
de Luta contra a Febre Aftosa (Cosalfa), no 
período de 23 e 24 de abril, em Cartagena de 
Índias, na Colômbia. o evento contou com 
a participação do governo, setor privado e 
agroindústria de 11 países da América do 
Sul. As reuniões da comissão acontecem 
anualmente desde 1973 para avaliar os 
sistemas de vigilância sanitária dos países 

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com

sul-americanos, além das estratégias de 
combate à aftosa aplicadas no ano anterior 
e as que estão programadas para o ano 
corrente.

Segundo Bacha, Mato Grosso do Sul 
tem participado do evento, nos últimos dois 
anos: “Foi discutido e vista a evolução do 
combate à febre aftosa no Estado. E ainda, 
o reconhecimento e elogios por parte da co-
missão da Cosalfa pelos trabalhos realizados 
na Zona de Alta Vigilância do Mato Grosso 
do Sul, sendo considerado um trabalho de 
extremo valor por todos”, disse.

Iagro alerta que pecuaristas 
precisam comunicar 
vacinação em até 15 dias 
depois da aplicação
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lEiloboi vai rEalizar vários lEilõEs 
durantE a 45ª Expoagro dE dourados

Tradicional empresa leiloeira 
do Mato Grosso do Sul, a 
Leiloboi Leilões Rurais fará 
a maioria dos remates da 45ª 
Expoagro que acontece em 

dourados de 14 a 24 de maio. Ao todo serão 
oito certames entre animais elite, reprodu-
tores a campo, gado de corte e leiteiro.

o primeiro remate, que acontece dia 15, 
sexta feira, às 20 horas é o Leilão Produção 
4R com animais de corte com genética 
diferenciada. A marca 4R volta novamente 
dia 16, sábado, com o 15º Leilão 4R com 
reprodutores registrados. 

Já no dia 17, domingo, 13 hs, é a vez da 
raça brahman com o Leilão Brahman Show  
que será transmitido pelo canal Agromix. 
No mesmo dia acontecem também o Leilo-

leite 2009 e o Leiloboi Virtual de Corte.
o primeiro traz touros e matrizes gir, 

girolando e holandês e tem promoção da 
Estância Maranata de dourados e será às 
19 horas no recinto e transmitido pelo 
Agromix. o leilão de corte é virtual pelo 
Canal do Boi a partir das 19h30 com oferta 
de comerciais. os interessados em vender 
por este sistema podem entrar em contato 
com a Leiloboi para inscrever lotes para 
serem ofertados.

Considerado o melhor leilão elite da 
região o 6º Ribalta Elite será às 20 horas da 
quarta feira, dia 20, com transmissão pelo 
Canal Rural. Serão prenhezes e matrizes 
da raça nelore de linhagens consagradas. A 
Ribalta, que tem mais de 90 anos de história 
de seleção genética, volta no dia 23, sábado, 

na hora do almoço, com o  Leilão Produção 
que terá animais das raças nelore padrão, 
mocho, guzerá registrados, além de jumento 
pega e gado de corte. os dois eventos acon-
tecem na sede da fazenda.

Fechando a maratona de leilões da em-
presa, dia 24, dia do encerramento, acontece 

Foto: Eder Campos /  Agroimagebank.com

o certame mais perfumado da Expoagro 
2009, o 9º Mega Corte Mulheres do Cone 
Sul, com oferta de machos e fêmeas nelore, 
cruzamento industrial para cria, recria e 
engorda tanto no recinto, quanto filmados. 
Mais informações no site da empresa www.
leiloboi.com ou pelo fone (67) 3424 1110.

A empresa que todos os anos realiza a maioria dos leiões da 
Expoagro, vem com toda a força em 2009 para a exposição 
que já é considerada sucesso pelo número de animais 
inscritos

Elvia Guaritá comanda o 9ª Leilão Mega Corte Mulheres Cone Sul 
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Uma das maiores empresas 
da indústria veterinária do 
mundo, a francesa Ceva 
Santé Animale, que recente 
adquiriu a Vetbrands, está 

promovendo em conjunto com a loja de 
produtos veterinários Agroline uma pro-
moção inédita no meio pecuário. 

o pecuarista que adquirir um litro dos 
produtos AdE-TEC e PURiTEC GoLd 
irá receber um cupom para concorrer ao 
automóvel 0 zero km, o sorteio será dia 31 
de julho na própria loja.

Para o diretor comercial da Agroline, 
Eduardo Carvalho, a promoção de vendas 
é uma forma de incrementar e aquecer os 
negócios da empresa. “A Agroline sempre 
esteve preocupada em promover ações que 
venham de encontro com a necessidade do 
produtor rural. Premia-lo é uma forma de 
recompensá-lo pela confiança e credibili-
dade em nosso trabalho”, ressalta.

os produtos AdE-TEC e PURiTEC 

A cidade que respira pecuária e, tem 
neste setor sua principal economia, 
está pronta para seu maior evento, a 

31ª Exposição Agropecuária, que acontece 
no Parque da Acricam domingos Rodrigues 
Ferreira.

Comandada por Luiz Carlos dutra 
Marques a equipe da Triangulo Leilões, 
que este ano completa 20 anos de atividade 
no Mato Grosso do Sul, vai estar atenta a 
todos os lances em dez leilões pecuários 
diversificados.

A quantidade de animais ofertados 

GoLd fazem parte da linha antiparasi-
tários da Ceva/Vetbrands. o AdE-TEC é 
uma composição de ivermectina 1% mais 
complexos vitamínicos AdE em altas 
concentrações, fundamentais para o de-
senvolvimento e aumento do ganho peso 
em todas as categorias animal. 

o fato de o produto incorporar com-
plexos vitamínicos faz com que o rebanho 
tenha maior índice de fertilidade, pois 
atua no sistema reprodutivo das fêmeas e 
melhora a performance dos reprodutores.  
o AdE-TEC proporciona ainda excelen-
tes resultados no acabamento de carcaça, 
aumentando o ganho de peso e a maciez 
da carne.

Já o PURiTEC GoLd, com 3,5% de 
ivermectina, é considerado um dos mais 
potentes endectocidas nacionais. Atua no 
período de 75 dias no carrapato, 60 dias nos 
vermes, 120 dias no berne, 28 na mosca-
dos-chifres e nos piolhos chega a 30 dias. 
dessa forma o produto é considerado um 

deve passar dos 15 mil, batendo assim um 
recorde, se comparado a anos anteriores 
da exposição.

Para Luiz Carlos o fato de a região 
produzir bezerros pesados deve atrair  
compradores de todo o Brasil. “Tem sido 
assim todos os anos, gente do Brasil inteiro 
se volta para Camapuã, porque aqui produz 
o melhor bezerro do mundo”, diz empolgado 
o empresário.

Embora a exposição comece oficial-
mente dia 09 de maio, os certamos come-
çam no dia 07 com o tradicional leilão de 
ovinos promovido pela própria leiloeira. 
Em seguida acontece o Leilão Só Elas de 
produtoras rurais da região. dia 09, com a 
união de várias agropecuárias, acontece o 
Grandes Marcas com oferta de reproduto-
res e bezerros. dia 10 o tradicionalíssimo 
Leilão do Criador que está em sua 23ª 
edição. dia 11 a Fazenda Três Muchachas 

agrolinE E CEva/vEtbrands 
fazEm promoção inédita

triangulo lEilõEs tEm agEnda lotada na 31ª ExpoCam

As empresas irão sortear uma Pick Up S10-Flex 
Chevrolet para pecuaristas que adquirirem linha de 
endectocidas ADE-TEC e PURITEC GOLD. A promoção 
é exclusiva para clientes da loja

Serão 10 leilões na 
exposição agropecuária 
de Camapuã, considerada 
a Capital do Bezerro de 
Qualidade

longa ação.
o representante comercial da Ceva/

Vetbrands no MS, danilo Barbosa, lembra 
que o período ideal para a aplicação do 
AdE-TEC é agora durante o inverno. “As 
pastagens já estão secas, nesse período 
como não há verde no pasto, o teor de 
vitaminas vai praticamente a zero. E neste 
caso, a concentração de vitaminas existentes 
no produto fica armazenada no animal por 
90 dias, isso garante suplementação justa-
mente no período mais critico”, diz. 

danilo lembra ainda que quando se faz 

uma aplicação de vitaminas AdE via injetá-
vel, há 100% de absorção do produto, o que 
não acontece quando é via oral.

Quanto a promoção do carro, ele diz que 
a promoção é inédita para uma revenda em 
nível nacional. “Esta é a primeira vez que 
nosso laboratório faz uma promoção como 
está”, finaliza.

SERViço:
Agroline Produtos Veterinários

Rua 14 de julho 575 – Tel 67 3321 8988
www.agroline.com.br

e a Fazenda União vendem animais nelore 
e cruzamento de pardo suíço com nelore. 
Na seqüência, dia 12, Leilão Furninha e 
convidados.

Já no dia 13, um dos mais fortes leilões 
de bezerros do MS e do Brasil, o Leilão 3R 
Bezerros de Qualidade. No dia 14 outro 
tradicional e competitivo arremate, o 25º 

Leilão do Fazendeiro que premia os me-
lhores lotes, até a terceira colocação, onde 
vários critérios são avaliados, principal-
mente a homogeneidade dos animais. dia 
15 o 2 º Leilão Bartira e dia 16 o último 
arremate que é de eqüinos, o 1º Quarto 
de Milha LB. Mais informações pelo fone 
(67) 3286-1751.

Danilo Barbosa da Ceval com Eduardo Oliveira da Agroline, promoção inédita

Foto: Eder Campos / Agroimagebank.com


