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A busca por animais com 7@ 
na desmama, mais 7@ na re-
cria, e mais 7@ na engorda e 
terminação e abate com 21@ 
aos 24 meses. Essa é a meta  
de produtividade na pecuá-
ria dentro do conceito do Boi 
7.7.7. desenvolvido por pes-
quisadores do Polo Regional 
da Alta Mogiana, da Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios e da Secreta-
ria de Agricultura e Abaste-
cimento de São Paulo e que 
passa a ser objetivo de muitos 
criadores por todo o Brasil.
    Para debater esse desafio de 
meta em Campo Grande, está 
programada para os próximos 

Meta é o gado 
jovem e gordo

sustentabilidade e produtivi-
dade. Com o avanço das tec-
nologias pecuárias, o produtor 
rural tecnifica cada vez mais 
sua atividade, ao mesmo tem-
po em que sente a crescente 
necessidade de gerenciar sua 
propriedade como um negó-
cio, lançando mão de moder-
nos processos de gestão. Esse 
intenso f luxo requer inves-
timento constante das insti-
tuições para que a informação 
e o conhecimento cheguem ao 
campo e se traduzam em mais 
eficiência de todo o processo 
produtivo. Este é o motivo pe-
lo qual estabelecemos parce-
rias para que eventos como a 
Expocorte cheguem até Mato 
Grosso do Sul. E o sucesso das 
últimas edições mostra que os 
produtores sul-mato-grossen-
ses estão apostando no apri-
moramento de suas práticas, 
o que confiamos se traduzirá 
no aumento da produção e da 
qualidade da nossa pecuária”, 

acredita um representante da 
Famasul, entidade que reali-
zará o evento na Capital.
   “Estamos muito otimistas 
com a etapa de Campo Gran-
de, pois o engajamento da 
Famasul é fundamental para 
garantir o sucesso do evento, 
que procura levar aos produ-
tores conhecimento e tecno-
logia para que possam tornar 
a atividade pecuária cada vez 

mais produtiva, sustentável 
e rentável. Apresentar o boi 
7.7.7 é certamente um desafio, 
mas temos a certeza de que o 
produtor sul-mato-grossense 
está preparado para conti-
nuar a evoluir para atender às 
demandas cada vez mais exi-
gentes do mercado”, afirma a 
diretora da Verum Eventos, 
Carla Tuccilio.

www.acrissul.com.br
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Os empregados da Embrapa 
estão mobilizados. Reivindi-
caram reposição da inflação 
e mais ganho real, totalizando 
13,17%. A direção da empresa, 
porém, acenou com aumento 
de 5,36%. A alegação dos fun-
cionários é que a empresa 
teve lucro gigantesco, de R$ 
23,69 bi, no ano passado, e que 
por isso pode dar aumento 
melhor.

Famílias assentadas têm até o 
dia 30 de junho, deste ano, pa-
ra procurar uma agência ban-
cária do Banco do Brasil, para 
solicitar a renegociação ou a 
liquidação de dívidas contra-
ídas pelas linhas de crédito 
voltadas para assentados no 
Pronaf.

Entre os dias 15 e 19 de junho, 
em Campo Grande, será rea-
lizado curso de inseminação 
artificial promovido pela Alta 
Genetics. Para se inscrever ou 
para obter mais informações, 
basta entrar em contato com 
Clemilson pelo número (67) 
3383.6000 / (67) 9906.5113 
e pelo e-mail: clemilsonsan-
dim@terra.com.br. 

Uma nova técnica de cultivo de 
mudas de seringueira tem redu-
zido a zero o nível de contami-
nação. A técnica deixa as plantas 
suspensas em uma bancada de 
pelo menos 40 centímetros de 
altura em vez de cultivá-las di-
retamente no chão. A Unesp de-
senvolveu a técnica.
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Congresso 
de algodão
Estão abertas pelo site : http://
www.congressodoalgodao.
com.br/index.php#. O evento 
de âmbito nacional acontecerá 
de 1º a 4 de setembro, em Foz 
do Iguaçu.

dias 29 e 30 de julho, no Cen-
tro de Convenções Rubens Gil 
de Camillo mais uma edição 
do Circuito ExpoCorte 2015.
   Em dois dias, o tema será 
abordado em palestras e de-
bates sobre as diversas etapas 
da vida do animal e os aspec-
tos necessários para obter o 
boi 7.7.7. Além do workshop, 
os participantes poderão con-
ferir as novidades tecnológi-
cas apresentadas por empre-
sas de referência na pecuária 
que participam da feira de ne-
gócios que compõe o evento.
  “Em franca expansão, o agro-
negócio brasileiro está atento 
às demandas mundiais por 


