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MS, MG E SP

DinaPEc trará 
altErnativa Para 
DivErSificação 
DE PaStaGEnS na 
aMazônia

o Sebrae apresentou dia  23 de fe-
vereiro, em evento em Campo Grande-
-MS, o Plano de Gestão 2014-2018, que 
prevê metas e estratégias de atuação 
da instituição para os próximos quatro 
anos. A solenidade marcou também 
a posse dos Conselhos deliberativo 
Estadual e Fiscal, além da diretoria 
Executiva da entidade. Página 6

Começa na quarta-feira (11 de 
março), a décima edição da dinâmica 
Agropecuária (dinapec) na vitrine tec-
nológica da Embrapa Gado de Corte, 
em Campo Grande-MS. Página 4

Sebrae-MS 
aPrESEnta Plano 
DE GEStão E 
DEStaca união 
Público E PrivaDa

MiniStra DEScarta nova MuDança 
na MiStura DE Etanol na GaSolina

fEira DE bEzErroS QualiDaDE MS é 
DEStaQuE no calEnDário Do EStaDo

Página 7.Página 3.

SafraS Diz QuE braSil DEvE rEcuPErar 
ProDução DE cana no PróxiMo ciclo

Foto: Reprodução

A safra 2015/2016 de cana-
-de-açúcar, que começa 
oficialmente em abril, deve 
ser de recuperação da queda 
sofrida no ciclo atual. A ava-

liação é da consultoria Safras e Mercado, 
que estima um crescimento de 4% do volu-
me colhido apenas no Centro-sul, onde se 
concentra a maior área de canaviais do país.

o total deve chegar a 598 milhões de 
toneladas na região. Na safra 2014/2015, a 
produção foi calculada em 575 milhões de 
toneladas. Em nível nacional (o que inclui 
a região Norte-nordeste), a consultoria 
espera uma oferta de 661 milhões de tone-
ladas de cana-de-açúcar, um crescimento 
de 4,26% em relação ao ciclo 2014/2015.

de acordo com o analista Maurício 
Muruci, o clima chuvoso, especialmente 
no centro-sul do Brasil, vivido desde do 
mês de novembro, justifica a expectativa 
de uma recuperação na produtividade dos 
canaviais. “os processos de renovação de-
vem continuar constantes mais em função 
da melhora na eficiência produtiva mesmo 
com a desmotivação política do setor e da 
economia como um todo”, diz o especialista, 
em comunicado.

Etanol - A Safras e Mercado acredita 
que a indústria de cana-de-açúcar deve 
elevar sua aposta no mercado de etanol. 
A expectativa é de que, em nível nacional, 

a produção cresça 11,12% e chegue a 30,7 
bilhões de litros. Só no Centro-sul, o volume 
deve chegar a 28,5 bilhões, um aumento 
de 11,33% em relação à safra 2014/2015. 
outros 2,2 bilhões de litros (+8,48%) devem 
ser fornecidos pela área Norte-nordeste 
do país.

Com a demanda estimulada pelo au-
mento da mistura do combustível de cana 
à gasolina, o etanol anidro deve ter maior 
crescimento. o volume do combustível deve 
chegar a 14,2 bilhões de litros, 17,98% a 
mais que na safra 2014/2015 (12,29 bilhões) 
no Brasil. Só no Centro-sul, a produção de 
etanol anidro deve chegar a 13 bilhões de 
litros (+18,18%).

A variedade deve ter também maior 
participação na oferta de etanol. No ciclo 

atual, o anidro representou 44,5% do volume 
total produzido no país. No próximo, deve 
representar 47,2%, conforme os números 
da consultoria.

Já a produção de etanol hidratado deve 
ter um crescimento de 5,62% em nível na-
cional. o volume deve chegar a 16,2 bilhões 
de litros. o Centro-sul deve produzir 15,5 
bilhões de litros (+6,16%).

açúcar - Com foco no etanol, as 
usinas deve reduzir em 1,39% o volume de 
açúcar produzido na safra 2015/2016. A 
oferta deve ser de 35,5 milhões de toneladas. 
No Centro-sul, a safra deve cair para 31 
milhões de toneladas (-3,13%). Na região 
Nordeste, a expectativa é de um crescimento 
de 12,5%, com a quantidade chegando a 4,5 
milhões de toneladas.

Usinas devem 
direcionar oferta para o 
etanol, especialmente o 
anidro, e reduzir a safra 
de açúcar

poR RAFAEL SALoMÃo
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o DESarQuivaMEnto Da PEc215 aMEaçanDo "GuErra"
Na leitura das últimas notícias do 

site da Câmara dos deputados, 
é importante comentar sobre a 

questão fundiária sobre a ótica jurídica 
de um ordenamento que não pertence a 
nenhum “lado”, mas à todos os brasileiros, 
índios e não índios.

Fato é que a tão comentada Proposta de 
Emenda Constitucional nº 215/2000 (PEC 
215) pretende alterar o texto do art. 231 da 
Carta Magna e já em excessivo prolongado 
trâmite com 14 anos nas casas legislativas 
“acrescenta o inciso XViii ao art. 49; modi-
fica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 
231 da Constituição Federal”; e inclui dentre 
as competências exclusivas do congresso 
nacional a aprovação de demarcação das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios e a ratificação das demarcações já 
homologadas; estabelecendo que os crité-
rios e procedimentos de demarcação serão 
regulamentados por lei.

A sugestão textual do relator é clara 
e objetiva e destoa de muitas das versões 
publicadas na imprensa quando se fala em 
suposto prejuízo, perda cultural, territorial, 
sem falar-se em possível inconstituciona-
lidade.

Neste estado de Mato Grosso do Sul, 
após várias reuniões ocorridas entre 2013 
e 2014 com prometidos prazos de solução 
do impasse, nada ainda foi resolvido com 
eficácia e vemo-nos diante de uma situação 
desconfortável das populações indígenas 

que reclamam por terras tradicionais, 
reivindicando territórios por métodos me-
dievais de tomada de territórios e ofertas 
irrisórias a produtores ilegalmente expro-
priados de seus títulos, todos aguardando 
a mesma solução, onde a horizontalização 
constitucional proposta pela PEC 215/2000 
poderia acelerar a solução deste impasse. 

Não há que se falar apenas na defesa de 
interesses privados, pois o direito consti-
tucional de propriedade está esculpido no 
art. 5º, XXii e correlatos, desmerecendo 
quaisquer ocupações ilegais sem obediência 
ao devido processo legal e ampla defesa, 
preconizados no mesmo art. 5º em seus 
incisos LiV e LV, muito bem lembrado pelo 
primeiro inciso que: “ninguém será privado 
da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal”.

Foi instaurada uma insolúvel desordem 
neste território sul-mato-grossense nestes 
dois últimos anos quando vimo-nos reféns 
do descumprimento injustificado de or-
dens judiciais, ratificada ineficácia de atos 
judiciais em seu cumprimento, causando 
tremenda insegurança jurídica.

Sem maiores intenções protestantes para 
quaisquer dos “lados” que irracionalmente 
tenham se rotulado, afinal, todos brasileiros, 
não é possível compreender qual a revolta 
com a proposta de emenda constitucional. 
Na reportagem que consta no site da Câmara 
dos deputados, a justificativa seria que a 
"PEC desrespeitaria direitos indígenas as-

segurados na Constituição de 1988". Quais 
direitos desrespeitaria? E por que?

Na "lei dos brancos" e também de todos 
os brasileiros, o estado é democrático de 
direito e pode livremente votar alterações 
de lei sem quaisquer represálias ou ameaças. 
No preâmbulo constitucional "A República 
Federativa do Brasil [...] constitui-se em 
Estado democrático de direito” e tem 
por fundamentos o poder emanado pelo 
povo por meio de representantes eleitos 
ou diretamente.

os mesmos direitos constitucionais que 
pertencem a todos os brasileiros também 
dizem que os poderes da União (legislativo, 
executivo e judiciário), são independentes 
e harmônicos entre si (art. 2º), então qual o 
medo de outorgar conjuntamente ao Legis-
lativo um poder unilateralmente exercido 
pelo executivo com tamanha demora? Falsa 
ideia de inconstitucionalidade!

Não é possível continuar a admitir 
a inércia de órgãos estatais em todas as 
esferas, pois somente permitindo estas 
alterações que buscam soluções para todos 
é que a democracia prevalecerá, ampliando 
a discussão nacional sobre o assunto. 

(*) Pedro PUttini Mendes é Advo-
gado pós-graduando com Especialização 
em Direito Empresarial e Advocacia Em-
presarial pela LFG e Pós-Graduado com 

Especialização em Direito Civil e Processo 
Civil pela Uniderp/Anhanguera.

circuito ExPocortE EM 
cuiabá MoStra coMo 
conSEGuir o boi 7.7.7

Cuiabá, capital de Mato Grosso, 
inaugura nos dias 11 e 12 de 
março a edição de 2015 do 
Circuito ExpoCorte, evento 
que está em sua 4ª edição e 

que percorre alguns dos principais polos 
de produção pecuária brasileira. o evento 
discute esse ano como conseguir o chamado 
“boi 7.7.7”, animal com 7@ na desmama, 
7@ na recria, 7@ na engorda e terminação 
e abate com 21@ aos 24 meses, parâmetros 
de produção que se baseiam no conceito 
desenvolvido por pesquisadores do Polo 
Regional da Alta Mogiana, da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 

(APTA), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA) de São Paulo.

“Atingindo os índices 7.7.7, é possível 
obter melhor padronização de produção 
dos animais e consequentemente uma car-
ne com mais qualidade, já que se trata de 
um animal jovem e com uma carcaça bem 
acabada. o conceito 7.7.7 faz com que a 
produção de arrobas por hectare aumente 
sensivelmente e os resultados de lucrativi-
dade da propriedade avancem muito. Para 
continuarmos a evoluir na pecuária de 
corte e ter alta rentabilidade, precisamos 
nos encaixar no parâmetro 7.7.7 nas três 
fases de produção (cria, recria e engorda), 

logicamente com a preparação e os cuidados 
inerentes ao processo”, explica o médico 
veterinário diede Loureiro, coordenador do 
comitê de conteúdo do Circuito ExpoCorte.

Para o presidente da Acrimat – Asso-
ciação dos Criadores de MT, que é parceira 
na realização do evento, trata-se de uma 
grande oportunidade para que o produtor 
amplie o conhecimento na atividade, além 
de promover a troca de experiências. “o 
evento traz novidades e ete ano, atendendo 
as demandas que coletamos dos produtores 
na edição de 2014, vamos focar bastante na 
cria, que necessita do uso de tecnologia para 
melhorar o produto, e abrir espaço para 
conversarmos sobre legislação ambiental. 
A possibilidade de participar da montagem 
da programação é um dos aspectos positivos 
da parceria com a Verum Eventos, pois a 
necessidade e a demanda dos produtores 
são atendidas. o evento se consolida como 
um dos mais importantes de Mato Grosso 
na difusão de informações de tecnologia”, 
destaca Bernardes.

“A pecuária de corte foi uma das ati-
vidades que desenvolveram Mato Grosso 
e trouxe renda aos municípios do interior 
do Estado. o que o Circuito ExpoCorte 

o objetivo é buscar animais com 7@ na desmama, 7@ na recria, 
7@ na engorda e terminação e abate com 21@ aos 24 meses.

proporciona vem ao encontro do nosso pen-
samento, pois é um evento técnico que traz 
informações fundamentais para o produtor”, 
afirma o ex-superintendente da Acrimat 
e atual secretário-adjunto do Gabinete de 
desenvolvimento Regional, Luciano Vacari. 

“o produtor de Mato Grosso participa, 
pois a Acrimat proporciona o evento para 
eles. Neste Estado a gente percebe o trabalho 
do associativismo, que vale a pena e cujos 
resultados se refletem na produção”, pontua 
a diretora da Verum Eventos, empresa que 
está à frente do Circuito ExpoCorte, Carla 
Tuccilio, ressaltando que a programação do 
evento tem o foco voltado para a produção 
de carne e na necessidade de manter o 
produtor atualizado. Além do workshop, os 
participantes podem conferir as novidades 
e soluções tecnológicas apresentadas por 
empresas de referência no setor, presentes 
na feira de negócios, que compõem o evento. 
Estarão presentes na etapa de Cuiabá as 
empresas Minerva Foods, Zoetis, Philbro, 
dSM – Tortuga, Premix, ouro Fino, Be-
ckhauser, Novanis, Bellman, CRi Genética, 
ABS Pecplan, Romancini, deltaGen, Sene-
pol Nova Vida, Agroceres Multimix, Santo 
André Madeiras e Rubber Tank.

Por Pedro Puttini Mendes*
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Kátia abrEu DEScarta nova MuDança 
na MiStura DE Etanol na GaSolina

rEGulaDorES PrEtEnDEM liMitar variEDaDES 
tranSGênicaS DE Milho noS EStaDoS uniDoS

Foto: Divulgação

A ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu, descartou a 
possibilidade de um novo 
aumento da mistura de 
etanol na gasolina. Em nota 

oficial, ele respondeu ao governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, que defende 
a proporção de 30%. “o percentual não 
foi testado, não está em discussão e seria 
ilegal”, diz o comunicado, ressaltando que 
o máximo permitido por lei é 27,5%.

durante a semana, o Ministério de Mi-
nas e Energia confirmou que, a partir do dia 
16, a mistura de etanol anidro na gasolina 
passará para 27%. Reivindicação da indús-
tria de açúcar e etanol, a medida foi tomada 
depois de uma série de discussões entre o 
próprio setor, governo, e representantes da 
indústria automobilística.

orgãos reguladores dos Estados Uni-
dos estão propondo pela primeira 
vez limites ao plantio de algumas 

variedades geneticamente modificadas 
de milho, com o objetivo de combater a 
broca. As medidas propostas pela Agência 
de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, na 
sigla em inglês) são um grande passo no 
combate à praga, que desenvolveu resis-
tência às plantações de milho transgênico 
e representa uma das maiores ameaças a 
produtores norte-americanos.

As medidas têm como alvo variedades 
transgênicas vendidas por empresas como 
Monsanto, duPont e dow Chemical. Essas 
sementes foram modificadas geneticamente 
para secretar proteínas que são tóxicas 
para insetos destrutivos mas inofensivas 
para consumo humano, reduzindo o uso 
de pesticidas.

No dia 5/3, durante um encontro, Al-
ckmin e outros governadores de estados 
produtores do combustível de cana-de-
-açúcar assinaram um documento em que 
apoiam um novo aumento da mistura. 
Pedem também a cobrança do percentual 

A proposta exigiria que empresas de 
sementes limitassem o plantio de milho 
em partes do Meio-oeste afetadas pelos 
insetos resistentes. A preocupação da EPA 
é de que agricultores passem a utilizar mais 
pesticidas sintéticos, o que criaria um risco 
ambiental.

Representantes de empresas de semen-
tes criticam partes da proposta e afirmam 
que já incentivam produtores a alternar o 
plantio de milho ao de outras culturas, como 
a soja, a fim de prevenir o estabelecimento de 
insetos resistentes. Entretanto, autoridades 
alegam que a agência está tomando uma 
posição mais firme porque os esforços da 
indústria não foram suficientes para conter 
a propagação das larvas.

Sementes geneticamente modificadas, 
capazes de produzir pesticidas, foram 
plantadas em cerca de 80% da área de mi-

total da Contribuição de intervenção no 
domínio Econômico (Cide) sobre a gasolina 
e a manutenção de linhas de crédito para 
produtores e indústria de cana-de-açúcar.

Nessa reunião, o governador paulista 
elogiou a decisão de aumentar a mistura, 

lho no ano passado, segundo estimativa do 
departamento de Agricultura dos Estados 

Ministra respondeu 
declarações do 
governador de são 
Paulo, Geraldo Alckmin

mas avaliou que o ideal seria 30%. “Com isso, 
teríamos um combustível mais limpo, um 
combustível verde, uma energia renovável 
e mais empregos", disse Alckmin, conforme 
divulgado pela assessoria do Governo de 
São Paulo.

“A ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento Kátia Abreu reafirma que a 
mistura do etanol anidro à gasolina, anun-
ciada esta semana pelo Governo Federal, 
está fixada em 27% e não vai ultrapassar 
este limite”, diz a nota oficial. “o Ministério 
da Agricultura e o governo federal estão 
fazendo a sua parte na busca de soluções 
para os problemas e para o fortalecimento 
do setor sucroenergético”, acrescenta.

Ainda no texto, a ministra também cobra 
dos estados produtores de etanol medidas 
de desoneração do setor, especialmente na 
cobrança de iCMS. “A sugestão é que os 
governadores avaliem a possibilidade de 
reduzir o tributo que, em alguns estados 
como é o caso de São Paulo, atinge o per-
centual de 29% sobre os produtos do setor 
sucroenergético”, diz a nota. Nesta segunda-
-feira (9/3), a ministra Kátia Abreu estará 
em Não-me-toque (RS), onde participa da 
cerimônia de abertura da Expodireto Cotrijal. 
o evento está marcado para as 9h.

Unidos (USdA). Em 2000, essas sementes 
eram usadas em 19% da área.

poR RApHAEL SALoMÃo - gLobo RuRAL

poR ESTADÃo CoNTEÚDo
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Foto: Carlos Mauricio Andrade

No evento, o público pode-
rá participar de roteiros 
tecnológicos, dinâmicas 
e oficinas com foco nas 
novidades da Ciência e 

Tecnologia para a pecuária bovina.  
Uma das alternativas apresentadas no 

roteiro “Novas Cultivares de Forrageiras”, 
será a cultivar Panicum maximum BRS Zuri, 
uma boa opção para diversificar as pasta-
gens, principalmente na Amazônia, onde 
o regime de chuvas é intenso. A forrageira 
apresenta boa tolerância aos solos enchar-
cados, comuns na maioria da região Norte. 

 “No Acre, os experimentos demons-
traram que esse é o fator mais interessante 
do Zuri porque chove muito e os solos são 
de baixa permeabilidade. Além disso, não 
registramos ataques severos de pragas e 
doenças no estado”, afirma o pesquisador 

Carlos Maurício de Andrade, um dos en-
volvidos com as pesquisas. 

A cultivar apresenta alto grau de resis-
tência à mancha das folhas, causada pelo 
fungo Bipolaris maydis, podendo ser uma 
alternativa em substituição ao capim Tanzâ-
nia em propriedades atingidas pelo fungo. A 
alta resistência à cigarrinha-das-pastagens 
é outra característica observada.

de acordo com o analista da Embrapa 
Acre, Bruno Pena, que estará apresentando 
as vantagens da tecnologia na dinapec, a 
produtividade do Zuri é superior à produção 
do Tanzânia, um dos capins mais difundidos 
nas pastagens brasileiras. “Por ser ideal para 
sistemas intensivos e palatável para o gado, 
as avaliações da BRS Zuri mostraram que os 
animais ganharam 890 quilos de peso vivo 
por ano, 100 quilos a mais que a cultivar 
Tanzânia”, afirma. 

DEgraDação DE pastagEns
diversificar as pastagens com diferen-

tes tipos de gramíneas é importante para 
evitar a degradação das pastagens, o maior 
problema da atividade pecuária no Brasil. 
Cerca de 70 milhões de hectares nas regiões 
Centro-oeste e Norte do Brasil são de pas-
tagens degradadas. “A recuperação dessas 
áreas tem sido apontada como a principal 
ação de modernização da pecuária bovina 
na Amazônia, porque permite a reutilização 
das áreas já desmatadas e que atualmente se 

Pesquisas com a forrageira Guandu 
BRS Mandarim, desenvolvida pela 
Embrapa Pecuária Sudeste, têm apre-

sentado bons resultados para recuperação 

Começa na quarta-feira (11 de março), a décima 
edição da dinâmica Agropecuária (dinapec) na 
vitrine tecnológica da embrapa Gado de Corte, em 
Campo Grande-Ms.

encontram abandonadas ou subutilizadas. 
dessa forma, promove ganhos de produti-
vidade, reduz desmatamentos, aumenta o 
sequestro de carbono no solo, diminuí as 
emissões de gases de efeito estufa e torna a 
atividade mais sustentável”, afirma Andrade. 

sErviço:
As sementes da BRS Zuri são comer-

cializadas por empresas que compõem a 
Associação para Fomento à Pesquisa de 
Melhoramento de Forrageiras - Unipasto 
(www.unipasto.com.br) 

de pastagens degradadas. A tecnologia será 
apresentada na dinâmica Agropecuária 
(dinapec), realizada pela Embrapa Gado 
de Corte, de 11 a 13 de março, em Campo 
Grande (MS).

A degradação das pastagens é um dos 
principais problemas da pecuária brasileira 
e compromete o desempenho animal e a 
rentabilidade dos sistemas de produção. 
Esse processo está associado ao manejo 
inadequado e à falta de reposição de nu-
trientes do solo.

Uma alternativa para reverter esse qua-
dro e garantir a produtividade e a viabilidade 
econômica da pecuária é a utilização do 
feijão guandu com braquiária.

o guandu é uma opção viável, prin-
cipalmente para pequenos produtores, 
porque é uma tecnologia de baixo custo 
de implantação, fácil manejo, serve de 
alimento para os animais e apresenta alto 
potencial para adubação verde, melhorando 
a fertilidade do solo.

Para outras informações consulte a 
Embrapa Pecuária Sudeste pelo site www.
embrapa.br/pecuaria-sudeste ou pelo 
Serviço de Atendimento ao Cidadão sac@
embrapa.br.

DinaPEc 2015 aPrESEnta altErnativa Para 
DivErSificação DE PaStaGEnS na aMazônia 

DinaPEc trará oPçõES Para rEcuPEração DE PaStaGEnS
Guandu é uma tecnologia de baixo custo de implantação, fácil 
manejo, serve de alimento para os animais e apresenta alto potencial 
para adubação verde, melhorando a fertilidade do solo.

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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união EntrE Público E PrivaDo é DEStaQuE EM 
apreSentação de plano de GeStão do Sebrae-MS

acriSSul lança ExPoGranDE no Dia 23 DE abril

ExPoGranDE ProMovE 2º Dia DE caMPo no Pantanal dia 25-04

o Sebrae apresentou dia  23 
de fevereiro, em evento 
em Campo Grande-MS, 
o Plano de Gestão 2014-
2018, que prevê metas e 

estratégias de atuação da instituição para 
os próximos quatro anos. A solenidade 
marcou também a posse dos Conselhos 
deliberativo Estadual e Fiscal, além da 
diretoria Executiva da entidade.

durante o evento, o governador de Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, desta-
cou a importância da união entre entidades 
de classe, empresários e o poder público do 
estado para o desenvolvimento econômico 
da região. “Queremos uma parceria com o 
setor produtivo. o estado só cresce se todos 
crescermos juntos”, disse.  

Azambuja reafirmou seu compromisso 
em reduzir o iCMS para o diesel e se disse 
em constante diálogo com representantes 
principalmente da indústria e Comércio para 
chegar a soluções sobre temas como a taxa 
de energia e outros tributos que influenciam 
na competitividade da classe empresarial.

No dia 23 de abril, às 18h, a Acris-
sul (Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul) lança oficial-

mente a 77ª Expogrande, que acontece entre 
os dias 23 de abril a 3 de maio no Parque de 
Exposições Laucídio Coelho. o lançamento 
será no tatersal de elite 2.

Com mais de 30 leilões confirmados, a 
agenda técnica da Expogrande deste ano 
conta ainda com palestras, jornadas técnicas 
e torneios, além da segunda edição do dia de 

A agenda técnica da Expogrande deste 
ano já programou a segunda edição 
do dia de Campo, que desta vez será 

promovido no dia 25 de abril, sábado, a par-
tir das 8 horas, na fazenda Baía do Roseiro, 
no Pantanal de Rio Verde, propriedade do 
pecuarista Renê Ávila.

Além disso, também citou a eficiência 
da administração pública para dar respostas 
consistentes à sociedade. “É um desafio em 
comum para todos nós: a boa gestão e a 
prestação de serviços à população. o Sebrae 
disponibiliza ferramentas para controle e 
gestão, importantes principalmente neste 
momento de recessão”.

Eduardo Riedel, ex-presidente do 
Conselho deliberativo Estadual (CdE) do 
Sebrae no MS e atual secretário de Estado 

Campo, que desta vez será promovido no dia 
25 de abril, sábado, a partir das 8 horas, na 
fazenda Baía do Roseiro, no Pantanal de Rio 
Verde, propriedade do pecuarista Renê Ávila.

os preparativos do Parque de Exposi-
ções estão em andamento. Todas as exi-
gências legais para a promoção do evento 
já foram atendidas. “Estamos em paz para 
garantir que esta será a maior Expogrande 
de todos os tempos”, afirma Maia.

Para este ano, além do retorno em peso 

 A proposta é repetir o mesmo sucesso do 
ano passado, quando a Acrissul, promotora 
da Expogrande, organizou um dia de campo 
na fazenda Baía Grande, do pecuarista Higino 
Hernandez, para mostrar uma experiência 
baseada em melhoramento genético utili-
zando as raças pardo-suíça, nelore e guzerá, 

de Governo e Gestão Estratégica, reforçou 
que a chave para o desenvolvimento econô-
mico é a união entre o público e o privado.

“Mais do que nunca, o papel destas ins-
tituições aqui presentes é fundamental para 
fortalecer os governos”. Riedel agradeceu 
ainda pelos quatro anos que esteve à frente 
do CdE. “Sempre foi uma instituição que 
estendeu as mãos para transformar a rea-
lidade local; de senso de responsabilidade, 
efetividade e respeito com a sociedade”.

das grandes atrações nacionais, a Acrissul 
decidiu ampliar a entrada franca ao Parque 
durante a Expogrande. “Tradicionalmente a 
feira sempre teve dois dias de portões livres. 
Neste ano os dias 26, 27, 28 e 29 de abril 
terão entrada franca”, anunciou o presidente 
da Acrissul, Francisco Maia.

 A equinocultura ocupará importante 
parcela da agenda da Expogrande deste ano, 
com expectativas dos criadores de superar a 
edição do ano passado. Além de demonstra-

que resultam em bezerros desmamados com 
mais de 300 kg, em pleno Pantanal.

Segundo Francisco Maia, presidente da 
Acrissul, a propriedade escolhida também 
trabalha com um conceito de pecuária 
natural, criando extensivamente no meio 
ambiente rústico pantaneiro, utilizando 

Alfredo Zamlutti Junior, Edison Araújo, Sérgio Longen e Ruy Fachini; representando respectivamente Faems, 
CDE Sebrae/Fecomércio MS, Fiems e Famasul.

Governador e líderes 
de classe empresariais 
estiveram presentes em 
evento na noite do dia 
23-02, na Capital

planEjamEnto E trabalho
À frente do Conselho deliberativo Es-

tadual pelos próximos quatro anos, Edison 
Araújo, também presidente da Fecomércio 
MS, falou das dificuldades econômicas pelas 
quais o Brasil tem passado, classificou como 
“desafiador” o cenário para os próximos 
anos, mas garantiu que ferramentas como 
gestão da inovação, aperfeiçoamento de 
lideranças e capacitação da mão de obra 
podem tornar possível o desenvolvimento 
do estado.

“Percebo uma enorme possibilidade 
de crescimento do setor produtivo do es-
tado. Precisamos dar respostas por meio 
da união e não mediremos esforços para 
a construção de um Mato Grosso do Sul 
fortalecido”, garantiu.

Reeleito como superintendente do Se-
brae no MS, Cláudio Mendonça apresentou 
as metas da empresa. “Neste ano, almejamos 
33,2 mil empreendimentos atendimentos; 
número que pretendemos aumentar em 
mais cinco mil em 2018”, disse. Ainda em 
2015, a entidade de apoio aos pequenos 
negócios planeja oferecer aos empreende-
dores no estado mais de 120 mil horas de 
consultoria e 100 mil orientações técnicas.

“Com a união, ajuda dos parceiros e co-
laboradores, pretendemos ainda aumentar 
a participação de expositores em feiras, 
missões e caravanas, Rodadas de Negócios, 
cursos, oficinas, palestras; entre outras 
soluções”, concluiu.

ções no Parque Laucídio Coelho, criadores 
de Quarto de Milha, Cava Crioulo e Cavalo 
Árabe programam cursos, palestras e leilões.

 A Acrissul Rural, sediada em área desti-
nado em convênio pelo Governo do Estado, 
está executando obras para inaugurar em 
abril, na Expogrande, de uma pista de pólo 
equestre. Na mesma área, em parcela des-
tinada à Federação dos Clubes de Laço de 
MS, a entidade também deve inaugurar no 
mesmo período sua pista de laço comprido.

animais da raça nelore a pasto, e igualmente 
desmamando bezerros nesta faixa de 300 
quilos. “É uma prova de que aliando-se 
sanidade, nutrição e genética é possível 
melhorar a produtividade, ter lucro na 
pecuária e ainda desenvolver um atividade 
de forma totalmente sustentável.
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fEira DE bEzErroS QualiDaDE MS é DEStaQuE 
no calEnDário DE aGronEGócioS Do EStaDo
Entre os dias 23 e 31 de maio, a 

Terra Nova Eventos juntamente 
com suas parceiras promove a 
Feira de Bezerros Qualidade MS, 
em Campo Grande. durante os 

sete dias de evento, serão realizadas palestras 
técnicas, dia de campo e leilões. o evento  tem 
como  objetivo  promover a comercialização 
de Gado no estado, divulgar a qualidade do 
rebanho, fomentar a pecuária e unir o criador 
de qualidade ao invernista exigente. 

Entre os destaques da programação está 
um dia de Campo realizado pela Fazenda 
3R, parceira do evento. A ideia é expor os 
animais disponíveis no seu remate, apresen-
tar o seu criatório e demonstrar técnicas de 
manejo e trato. 

A oferta prevista gira em torno de cinco 
mil bezerros/as durante a feira. os visitan-
tes poderão assistir aos leilões e usufruir 
dos mais de 3.000 m² de área coberta, com 
varandas, centro de eventos, corredores 
arejados e banheiros. 

o Terra Nova  conta com uma área de 
350.000 metros quadrados destinados a 

grandes eventos com ênfase ao agronegócio. 
durante a feira  o pecuarista poderá utilizar 
toda a infraestrutura do local, incluindo mais 
de 150 piquetes para acomodar cerca de dez 

mil animais com segurança e conforto.
Mais de cinco mil pessoas são esperadas 

durante os 7 dias de evento. A expectativa é 
receber criadores, invernistas, agricultores 

e profissionais da área rural, além de estu-
dantes de cursos ligados ao agronegócio. o 
evento, incluindo os leilões, serão transmi-
tidos pela TV e internet através da emissora 
oficial do evento, AgroBrasil TV.

programação - No dia 23 de maio 
às 15h, acontece a Palestra Técnica do PMGZ. 
Às 17h, será realizado o Happy Hour de 
apresentação dos animais do Leilão Fazenda 
São Thomáz, enquanto no dia 24 de maio às 
12h, acontece o Leilão da mesma.

dia 25, às 9h a programação continua 
com o dia de Campo 3R e às 20 horas 
acontece  o Leilão qualidade 3R. Já no dia 
26, às 20h, será realizado o Leilão Bezerros 
qualidade do Norte. No mesmo horário, no 
dia 27, acontece o Leilão iATF ABS Nelore 
e Cruzamento.

No dia 28, às 20h, será realizado o Leilão 
MS Pecuária Nelore e Cruzamentos, já no 
dia 29, também às 20h, acontece o Leilão 
Especial Leilo sat.

o Terra Nova Centro de Eventos está 
localizado na BR - MS080 - KM 2, saída 
para Rochedo.

Foto: Roberto Mattos / Acervo Fazenda 3R

http://www.leiloboi.com.br/agenda.asp
http://www.leilogrande.com.br/agenda
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cooPErativiSMo é 
altErnativa  Para a 
EconoMia braSilEira
o cooperativismo é uma for-

ma de organização econô-
mica diferente das demais, 
é um modelo socioeconô-
mico fundamentado na 

participação democrática, na independên-
cia, na solidariedade e na autonomia dos que 
se unem de forma voluntária em prol de um 
objetivo econômico e social comum. Este 
modelo funciona e gera muita riqueza, pois 
a meta é atender às necessidades do grupo 
e garantir o bem-estar de cada integrante. 

Estudos da Aliança Cooperativa inter-
nacional demonstram que o cooperativismo 
vem ganhando força no mundo inteiro. As 
cooperativas estão presentes em cerca de 
100 países e gera mais de 100 milhões de em-
pregos. Atualmente, o modelo econômico 
focado na partilha de decisões e resultados 
alcança 1 bilhão de pessoas. o número de 
cooperados já ultrapassou, por exemplo, a 
população de todo o continente americano 
(em torno de 980 milhões de habitantes).

As pessoas que se reúnem em coope-

rativas creem em um modelo econômico 
diferenciado, no qual as decisões são 
coletivas e os resultados distribuídos com 
equidade, conforme a participação de cada 
indivíduo. Honestidade, responsabilidade 
social, transparência e preocupação com 
o meio ambiente são valores essenciais 
das cooperativas. A regra de ouro é buscar 
resultados economicamente viáveis, ecolo-
gicamente corretos e socialmente justos.

Nos últimos anos, o cooperativismo 
tem firmado sua participação e posição 
de destaque na economia do Brasil e na 
construção de uma sociedade mais justa 
com indicadores representativos. Hoje, o 
Sistema oCB- organização das Coope-
rativas Brasileiras, representa mais de 6,8 
mil cooperativas em todo o Brasil, divididas 
em 13 ramos de atuação, com mais de 11,5 
milhões de associados e em torno de 340 
mil empregos diretos. o número de coo-
perados mais que dobrou na última década 
– em 2002, eram 5,2 milhões de brasileiros 
agrupados em cooperativas.

o cooperativismo tem contribuído de 
forma significativa para a redução dos ín-
dices de desemprego. A força de trabalho 
das cooperativas, desde 2002, quase dobrou, 
passando de 171,3 mil empregados para os 
atuais 340 mil. o Ramo Agropecuário é o 
que mais gera empregos diretos: 164,2 mil 
(51%). Em seguida, aparecem as cooperati-
vas de saúde (78,2 mil) e crédito (38,1 mil).

As exportações das cooperativas che-
garam a US$ 6 bilhões em 2013. Historica-
mente, a balança comercial das cooperativas 
apresenta saldo positivo, tendo alcançado 
US$ 5,6 bilhões no acumulado de janeiro a 
dezembro. Mais de 90% das exportações são 
de produtos agropecuários. As vendas das 
cooperativas alcançaram 143 países, das 27 

unidades da Federação, 21 realizaram expor-
tações por meio de cooperativas em 2014.

Celso Régis diretor da oCB e presi-
dente do Sistema oCB/MS considera que 
o principal aspecto a ligar uma pessoa a 
uma cooperativa é a confiança – a grande 
força do modelo cooperativo de empreendi-
mento. “No mercado, essa premissa é ainda 
mais importante, visto que está enraizada 
na formação do conceito da cooperativa, 
do desenvolvimento da comunidade e do 
relacionamento entre as pessoas, pois a 
cooperativa é feita de gente para gente”, afir-
ma. Para os próximos anos, Celso Regis diz 
esperar um forte crescimento no segmento, 
com a expansão em todas as atividades 
econômicas, seja no campo ou na cidade.

Foto: oCb-MS

http://www.ocbms.org.br
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Depois que comecei a usar, a aproximadamente dois anos 
e meio, nunca mais parei!

O Bopriva é muito bom e me dá ótimos resultados! Já usei inclusive em fêmeas. Hoje 
uso mais em machos para terminação.  São duas doses, faço a primeira aplicação (nos 

machos) quando eles tem entre 370 e 380 kg, mas o que me determina é a estação do 
ano. Se estou na época das águas uso o protocolo curto, com de intervalo de 30 dias entre 
primeira e segunda dose. Se estou na época da seca, faço a segunda aplicação 60 dias 
após a primeira. 

Para mais informações sobre Bopriva e Castração Sem Riscos, acesse www.bopriva.com.br, ou 
ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente Zoetis, 0800.011.1919.

O que ocorria era uma grande movimentação dos bois ao redor de determinados animais, que por 
sua vez tinham que ficar fugindo dos outros para evitar que montassem neles. Isto provocava perda 
de tempo, que a nosso ver, poderia estar sendo gasto com ruminação e descanso.
Depois do uso do Bopriva, houve uma mudança de comportamento, que nos fez ficar admirados. Os 
bois comeram mais e o resultado da engorda foi melhor que o anterior. Tivemos um ganho no lote 
anterior de 1520 gr/dia, no que foi usado Bopriva atingiu 1650 gr/dia. Pesagens estas que 
foram realizadas e ganhos baseados em nossos padrões de controle. Posso dizer que fiquei 
satisfeito com o produto e pretendo usá-lo em novas oportunidades.

Fatores determinantes para obtermos um bovino com bom acabamento

Continuando o assunto 
da última matéria. 
Nos dias de hoje temos 
diversos programas de 
qualidade de carne que 

bonificam animais com qualidade su-
perior, levando em consideração idade, 
acabamento e castração.

Ao buscarmos este mercado, temos 
que saber a diferença entre Boi Pesado 
e Acabado. Ao ir ao abate é comum 
decidir qual animal somente pelo peso. 
Se o lote, não for  uniforme ou conter 
raças diferentes, temos o fator genético 
(tamanho corporal) influenciando dire-
tamente e acabamos nos surpreenden-
do negativamente com os resultados, 
pois os animais apesar de pesados não 
estarão acabados.

Com o variável frame (tamanho 

0,900 gramas / dia. Veja o quadro a seguir.
A engorda do animal pesado e acaba-

do segue os fatores citados acima. Esta 
responsabilidade independe da técnica 
usada na castração. o compromisso 
com o mercado consumidor é o mesmo. 
A decisão do produtor por qual técnica 
usar precisa levar em consideração 
os benef ícios e riscos de cada uma. E 
sempre levantando em consideração 
a orientação de um profissional de 
nutrição.

ganhar, no mínimo, 135 Kg de peso vivo 
pós-castração para obtermos o índice de-
sejado. Quanto maior for o peso de abate 
após este mínimo de ganho, melhor será 
o acabamento e uniformidade dentro do 
lote. Por exemplo, se acrescentarmos mais 
20 Kg de peso, elevando o peso de abate 
para 555 Kg, teremos maior % de animais 
com acabamento uniforme dentro do lote.

b. Quantos dias de Castrado preci-
sam para estarem com 70% do lote entre 
mediano e uniforme?

Esta resposta esta diretamente relacio-
nada ao ganho de peso diário deste animal. 
Este será o grande acelerador do tempo, já 
que o acabamento será determinado pelo 
ganho de peso após a castração. E neste 
exemplo, estimamos 135 Kg.

Levando em consideração a tabela abai-
xo, teremos 2 situações distintas:

termos este boi acabado a pasto, precisa-
remos de 1 ano como castrado. Vendo por 
esta dinâmica começamos a compreender 
que a chave para o sucesso esta no ganho 
de peso após a castração em alinhamento 
com o tamanho corporal animal.

c. Qual protocolo Bopriva usar?
Seguindo o raciocínio acima, onde o 

animal precisa de 135 Kg de peso após a 
castração, podemos simular as seguintes 
situações:

Para ganho de peso diário de 0,450 e 

Quando resolvemos usar o Bopriva, foi com o intuito de fazer 
com que os animais, na sua maioria jovem, de 20 a 24 meses, 

ficassem mais calmos devido à libido intensa que ocorriam em 
situações de confinamento anteriores.

Depoimentos

Cliente: Fábio Auersvald. Município: Santo Antônio da Platina-PR

Cliente: Virgilio Fioravante Neto. Propriedade: Fazenda Rancho Alegre. Município: Dracena-SP

Por Robson Stellato*

Peso na 
Castração

Peso 
no Abate

Ganho de peso 
após castrado

Ganho kg/dia
animal

Dias de Engorda
Necessários

400 kg 535 kg 135 kg 0,45 300
0,9 150

corporal), peso no momento da castra-
ção, o peso e acabamento desejados de 
abate, determinamos o ganho de peso 
necessário pós-castração para atingir o 
grau de acabamento desejado.

Segue um exemplo da raça nelore, 
considerando animais, com ganho de 
peso diário pós-castração de 0,900 Kg 
ou 0,450 Kg. Com peso de abate desejado 
de 535 Kg, frame médio, e 400 Kg de 
peso no momento da castração:

a. Quantos kilos de ganho 
pós-castração são necessários para 
que 70% do lote tenha acabamento 
mediano e uniforme?

Nesse caso, os animais precisam 

Uma dieta de 450 gramas / dia serão 
necessários 300 dias e, noutra dieta de 0,900 
gramas / dia serão necessários 150 dias.

Gosto de citar que quando falamos em 
confinamento, imaginamos animais bem 
acabados, e pode estar mesmo, pois imagi-
nem ganhos de 1,5 Kg / dia, em um período 
de 90 dias para animais castrados. Temos 
os mesmos 135 kg de ganho castrado ante-
riormente, em um curto período de tempo. 
Sinônimo de sucesso, porém um animal 
de pasto poderá ter o mesmo acabamento 
desde que ganhe seus 135 kg castrados. A 
diferença, porém está no Ganho de Peso 
diário, quando a realidade do ganho diá-
rio a pasto é de 370 gramas/cab/dia, para 

http://www.bopriva.com.br
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boi gorDo. Mercado "brigado". 
de um lado as indústrias, com margens 
estreitas, resistindo em pagar mais pela 
arroba. do outro, a oferta restrita não 
permite que negócios ocorram em preços 
menores. isso resulta em estabilidade no 
mercado. Em São Paulo, por exemplo, 
nos três meses de 2015 a arroba variou 
entre R$143,00 e R$144,00, à vista. Não 
há espaço para alterações expressivas. 
oferta e demanda estão bem ajustadas. 

aUmEnto. Considerando a média 
brasileira, a produção de leite diminuiu 
2,4% em janeiro de 2015, em relação a 
dezembro de 2014. Ainda assim, a pro-
dução está 9,2% maior na comparação 
com fevereiro do ano passado, segundo 
o Índice Scot Consultoria de Captação 
de Leite. A queda na produção de leite 
nos últimos meses é um fator de susten-
tação dos preços pagos ao produtor em 
curto prazo. 

EXportação. Segundo o Mi-
nistério do desenvolvimento, indústria 
e Comércio Exterior (MdiC), o Brasil 
embarcou 161,0 mil toneladas de suco 
de laranja em fevereiro. Na comparação 
com o mês anterior houve queda de 8,9% 
no volume exportado. Em janeiro foram 
embarcadas 176,70 mil toneladas. Já 
frente ao mesmo período do ano passado, 
quando foram embarcadas 158,40 mil 
toneladas, a alta registrada foi de 1,6%. 

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
DEstaQUE. o café em grão foi o 

grande destaque da pauta de exporta-
ções do agronegócio brasileiro nos dois 
primeiros meses do ano, com receita de 
US$ 1,040 bilhão, alta de 48,4% em rela-
ção ao mesmo período de 2014. É o que 
mostra nota técnica da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
com base nos números da balança comer-
cial do Ministério do desenvolvimento 
indústria e Comércio Exterior (Mdic). 
Apesar do bom desempenho do café, as 
vendas externas dos dez principais pro-
dutos do setor destinados a outros países 
tiveram queda de 18,8% na receita com 
os embarques no acumulado de janeiro 
e fevereiro, totalizando US$ 6,8 bilhões. 

protEsto. A paralisação dos 
caminhoneiros nas estradas brasileiras 
teve impacto na liquidez do mercado 
pecuário, e as cotações permaneceram 
firmes. Segundo colaboradores do Ce-
pea, as manifestações prejudicaram o 
transporte e a comercialização de ani-
mais e da carne em regiões do Sul e do 
Centro-oeste. Esse cenário, que levou 
a certo recuo por parte da indústria, se 
somou às incertezas sobre o consumo 
interno e também à oferta restrita, fazen-
do com que diversas plantas frigoríficas 
operassem com escalas mais curtas e/ou 
com abates reduzidos. 

ovo&milho.  o preço médio do 
ovo, na granja (interior paulista, caixa 
com 30 dúzias), em fevereiro alcançou 
R$62,57 e deu um salto de quase 64% 
no mês. No ano, o aumento chegou a 
25%. o preço do milho, saca de 60 kg, 
interior de São Paulo, alcançou R$29,07, 
registrando aumento mensal de 2,65% e 
redução anual de 10,14%.Com o subs-
tancial aumento no preço da caixa de 
ovos e a pouca valorização mensal, além 
da redução anual no preço do milho, 
houve considerável melhora no poder de 
compra do avicultor. Em janeiro, foram 
necessárias 12,4 caixas de ovos para 
adquirir a tonelada do cereal. 

Fonte: Agrolink, CNA, Cepea/Esalq, Avisite, Scot Consultoria.
opine: mauricio.galhardo@hotmail.com.br. boa quinzena e um forte abraço.

“Abordarei a necessidade de melhorar as pastagens 
para intensificar a pecuária. Vou mostrar o que está 
acontecendo com as pastagens brasileiras, o porquê 
de estarem degradadas e apresentar alguns caminhos, 
como a integração lavoura-pecuária. A ideia é mostrar 
que o pecuarista precisa trabalhar a pastagem assim 
como o agricultor trata a lavoura”.

“Nosso objetivo é levantar a discussão sobre os 
desafios do nosso segmento e traçar possíveis 
caminhos para mantermos e melhorarmos ainda 
mais a qualidade da proteína animal”.

CONfIRA O QuE TEm A DIZER AlGuNS PAlESTRANTES

A RAçA Em 1° luGAR!

“Nossas expectativas para a primeira etapa do Circuito ExpoCorte são as melhores possíveis. Não me 
lembro de ter uma cenário tão positivo da pecuária como o que estamos vivendo agora, a cria, recria e 
a engorda com preços recordes. O produtor rural transformou sua propriedade em uma empresa rural e 
consequentemente vem buscando se aperfeiçoar e ampliar seus conhecimentos no segmento. A Expocorte 
vem ao encontro dessa demanda, pois proporciona a experiência entre os participantes, temas interes-
santes nas palestras, lançamentos de produtos e excelentes oportunidades para realizar bons negócios. 
Apresentaremos novos touros da bateria de corte e preparamos uma promoção exclusiva para a ExpoCor-
te. O mercado do mT é grande, profissional e exigente. Esses três adjetivos representam bem o mercado 
local, pois é grande em sua extensão territorial e está entre os maiores rebanhos do país; profissional em 
fazer um bezerro de qualidade numa pecuária sustentável e lucrativa e, por fim exigente, pois o produtor 
matogrossense está cada vez mais preparado e buscando tecnologias que contribuirão com seu negócio.

Começa na próxima semana a edição de 2015 do Circuito ExpoCorte com a primeira etapa em Cuiabá, nos dias 
11 e 12 de março, no Centro de Eventos do Pantanal. Pecuaristas, palestrantes, associações e empresas estão 
animados com o evento.

DiEGo ALVES, gerente regional da ABS Pecplan

WAGNER PiRES, consultor e que ministrará a 
palestra “Produção a pasto e Sistemas integrados 
- Bons tratos culturais e Alta produtividade” no 
Circuito ExpoCorte em Cuiabá 

LEoNARDo ALENCAR, do gerente de 
inteligência de Mercado da Minerva Foods, que 
fará uma apresentação com dados atuais sobre a 
pecuária bovina de corte no Brasil, mostrando as 
potencialidades do setor e as perspectivas para os 
próximos anos.

IVO REICH E ROBERTO COElHO, SENEPOl CmI E 
SENEPOl DA SAN, uniram-se em prol do fomento 
da raça que mais cresce no Brasil, e lançaram o "Sou 
Senepol". O projeto visa a união dos criadores e apai-
xonados pelo Senepol, com o objetivo de fomentá-lo 
no mercado pecuário, destacando suas potencialidades 
confirmadas de lucro para quem cria e investe. Saiba 
mais em: www.sousenepol.com.br
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fazEnDa 3r SuPEra toDaS ExPEctativaS 
E rEaliza o Maior Dia DE caMPo Do MS

Pecuaristas de Alagoas, Goiás, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso, Rio de Janei-
ro e São Paulo, reuniram-se na 
Fazenda 3R no MS no ultimo 

dia 21/02 em busca de informações da 
ração capaz de eliminar a fase de recria 
do bezerro de corte e também conhecer a 
produção do reprodutor nelore influxo da 
Col. o evento realizado pela Fazenda 3R e 
Agroceres Multimix, que atraiu cerca de 400 
produtores rurais, no dia 21 de fevereiro, 
em Figueirão, 259 quilômetros de Campo 
Grande.

durante o dia de Campo na Fazenda 3R 
os visitantes foram apresentados à inovação 
nutricional para bezerros de corte, focada 
no ganho de peso dos animais, a ração 
Confinatto 3R. “Ela traz um novo conceito 
de nutrição de bezerros ao país e acompa-
nhada de manejo adequado, permite que os 
animais cheguem ao período de desmame, 
aos 10 meses no máximo, com mais de 300 
quilos, viabilizando ao produtor pular toda 
a fase de recria e abater os animais quase 
um ano mais cedo”, afirma Rodrigo Meirel-
les, médico veterinário e nutricionista de 
ruminantes da Agroceres Multimix.

Rubens Catenacci, proprietário da Fa-
zenda 3R, ficou a responsabilidade de de 
esclarecer aos presentes, como atingir os 
resultados. Rubinho falou sobre seu manejo, 
em que apenas um peão consegue manejar 
as vacas e os bezerros, separando-os uns 
dos outros e deixando apenas os bezerros 
comendo a ração Confinatto 3R na “praça 
de alimentação”, enquanto falava, um vídeo 
passava no telão ao fundo, foram necessários 
apenas 5 minutos para o peão realizar a tarefa.

Catenacci também ressalta a importân-
cia de reduzir o ciclo de produção. “Esta 
ração Confinatto 3R coloca muito peso 
nos bezerros, além de dar um acabamento 
invejável, permitindo uma redução do ciclo 
deste bezerro, que encurta o período de 
abate para até 14 meses de idade”.

Já Rogério Rosalin, gerente da Fazenda 
3R, falou sobre a gestão da Fazenda 3R, sua 
localidade, estrutura e como a 3R vem re-
formando suas pastagens com a integração 
Lavoura Pecuária e Floresta e o sistema de 
verticalização da sua produção. 

Na visita a campo, os visitantes tiveram 
a oportunidade de conhecer de perto o 
manejo e a produção do Touro influxo Col, 
com a genética Badalada, disseminada no 
plantel 3R. Leonardo Martins Nieto, do pro-
grama Embrapa Geneplus, foi quem falou 
aos pecuaristas e mostrou a semelhança 
dos bezerros Po e de corte da Fazenda 3R.

Confira algumas fotos do dia de campo 
e as demais no site www.agroin.com.br.
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http://www.ms.sebrae.com.br

