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Cuiabá será visitado nesta segunda-fei-
ra, 28, pela Caravana da Produtivida-
de, iniciativa da Merial Saúde Animal 
em parceria com DSM Tortuga, Dow 

AgroSciences, JBS e Volkswagen, cinco empre-
sas que se juntam para realizar uma ação inédita 
e inovadora, que objetiva contribuir para impul-
sionar a produtividade das cadeias produtivas da 
pecuária de corte e de leite. A Caravana da Pro-
dutividade traz conhecimento e capacitação téc-
nica em saúde, nutrição, manejo de pastagens e 
gestão aos pecuaristas da região.

A edição 2016 tem cinco unidades móveis 
simultaneamente, compostas por técnicos das 
empresas participantes, que visitam 136 cida-
des em 19 estados, rodando 72 mil km e cobrin-
do regiões que concentram 80% do rebanho bovino 
brasileiro. A interação com os produtores é outro 
diferencial do projeto. No total, serão realizadas 480 
visitas técnicas a pecuaristas e a 200 revendas agro-
pecuárias.

Trata-se de um expressivo crescimento em relação 
à primeira edição da iniciativa que, em 2015, teve três 
unidades móveis que visitaram 12 estados, passando 
por 78 cidades e rodando 29.393 km. A ação atingiu 
mais de 5 mil pecuaristas e foram realizados eventos 
com 114 revendas agropecuárias.

Neste ano, o objetivo é impactar diretamente mais 
de 5,5 mil pecuaristas, donos de mais de 200 mil cabe-
ças de gado (corte e leite). São criadores de todos os 
perfis, incluindo pequenos e médios, que carecem de 
novas tecnologias em saúde, nutrição, genética e 
gerenciamento para produzir mais e melhor.

“A Caravana da Produtividade foi concebida para 
impulsionar o desenvolvimento da pecuária a partir da 
troca de informações técnicas entre os criadores e as 
equipes das empresas parceiras da iniciativa. Nosso 
papel vai muito além do fornecimento de produtos e 

soluções. Precisamos 
estar mais presentes no 
campo, ao lado dos pecua-
ristas, oferecendo conhe-
cimento inovador e assis-
tência técnica de qualida-
de, contribuindo para ala-
vancar a produtividade e, 
consequentemente, o 
resultado econômico das 
cadeias produtivas de 
carne e de leite”, destaca 
Pedro Bacco, diretor da 

Área de Negócios de Grandes Animais da Merial Saúde 
Animal, empresa idealizadora do projeto.

“A Caravana da Produtividade é uma excelente ini-
ciativa para melhorar a vida das pessoas, através da 
ciência. Faz parte dos princípios da DSM, com a marca 
Tortuga, promover um trabalho muito grande de exten-
são rural. É uma ação que permite o contato com 
milhares de pecuaristas, em todas as regiões do país, 
sendo uma excelente iniciativa para levarmos informa-
ções, tecnologias e ferramentas que farão a atividade 
pecuária mais eficiente”, destaca Juliano Sabella, dire-

tor de Marketing da DSM Tortuga.
“Iniciativas como a Caravana da Produtividade são 

importantes para levar conteúdo técnico e novas tec-
nologias aos pecuaristas que não usam todas as ferra-
mentas disponíveis a seu favor. É necessário abrirmos 
no setor espaço para esse tipo de discussão, que 
influencia diretamente a produtividade e a rentabilida-
de do produtor”, destaca Felipe Daltro, gerente de 
Marketing da Linha Pastagem da Dow AgroSciences.

“A Caravana da Produtividade une os participantes 
da cadeia da carne bovina. São parceiros de áreas 
complementares, falando diretamente aos pecuaristas 
e passando a mensagem da importância da qualidade 
na produção. Para a JBS, a iniciativa é importante 
também para aproximar ainda mais a empresa dos 
pecuaristas - especialmente daqueles que não têm con-
tato frequente com os frigoríficos. O sucesso na ativi-
dade é positivo para todos os envolvidos. É essa a 
mensagem que queremos passar com a Caravana, um 
projeto diferenciado que mostra como a tecnologia 
pode melhorar a produção. Pecuaristas que usam tec-
nologia produzem com mais qualidade. E quem produz 
com qualidade merece ser valorizado”, explica Fabio 
Dias, diretor de Originação da JBS. (Com Assessoria)
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O X Leilão Virtual CP CRV Lagoa marca as 
comemorações dos 10 anos do Centro de 
Performance CRV Lagoa. O evento aconte-
ce no próximo dia 10 de dezembro, a partir 

das 14 horas, e terá transmissão ao vivo para todo o 
Brasil pelo Canal do Boi. Serão ofertados 60 animais 
que estão entre os 30% melhores de cada raça avalia-
dos no teste de performance, bem como a participação 
de jovens reprodutores das raças Senepol, Angus, 
Devon, Nelore, Santa Gertrudis e Tabapuã.

De acordo com os organizadores, 471 animais 
oriundos de 68 criadores de nove diferentes estados 
participaram do CP CRV Lagoa 2016, um recorde de 
todas as edições.

Foram avaliadas as seguintes características: 
peso, ganho médio diário, perímetro escrotal, qualida-
de de carcaça (avaliação por ultrassonografia), área de 
olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea 
(EGS) e marmoreio (MARM), avaliação por escores 
visuais (conformação, precocidade, musculosidade, 
umbigo e temperamento) e morfologia. Os animais 
também passaram pela avaliação de eficiência alimen-
tar, que fornece informações complementares aos 
índices de seleção.

O leilão do ano passado comercializou 47 animais, 
com faturamento de R$ 764 mil, média de R$ 
16.274,04 e participação de 32 compradores. E como 
acontece todo ano, diversos reprodutores foram con-
tratados pela Central, comprovando que o CP CRV 
Lagoa é uma excelente fonte de touros jovens.

Outra novovidade, é que neste mês de novembro a 

CRV Lagoa anunciou o lan-
çamento do Catálogo Leite 
Zebu 2017, com as melho-
res opções entre as raças 
de leite zebuínas e a raça 
sintética Girolando. Uma 
das inovações dessa edi-
ção é o selo que mostra os 
touros que possuem genótipo Beta-caseína A2A2. 
Também é apresentada a já tradicional lista dos Tou-
ros Top 10 Gir Leiteiro para cada característica de 
produção e conformação funcional, auxiliando nas 
escolhas e direcionamentos dos produtores.

De acordo com Tatiane Tetzner, gerente de produ-
to Leite Zebu da CRV Lagoa, o objetivo do catálogo é 
nortear a escolha dos pecuaristas quanto à genética 
dos reprodutores que serão utilizados em suas proprie-

dades, e, assim, garantir a evolução dos rebanhos lei-
teiros. “Nesse novo catálogo há reprodutores de gené-
tica moderna, touros provados consagrados e melhora-
dores e touros jovens em teste de progênie com genea-
logias preciosas e confiáveis, selecionados de forma 
criteriosa para atender as reais necessidades dos nos-
sos clientes, e conquistarmos juntos a gestão inteli-
gente de cada rebanho no Brasil e em países tropicais 
que utilizam nossa genética”, conclui.
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Conceitos, projetos, técnicas e resul-
tados serão apresentados no 4º 
Curso de Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta (ILPF), que começa nesta 

segunda-feira (28) e prossegue até o dia 30, na 
Embrapa Gado de Corte (Campo Grande/MS). A 
capacitação é destinada a profissionais das 
ciências agrárias de empresas públicas e priva-
das de assistência técnica e extensão rural, 
estudantes de pós-graduação e de graduação 
(somente formandos) das ciências agrárias, bol-
sistas e estagiários da Embrapa Gado de Corte.

Assim como no ano passado, além da progra-
mação tradicional do curso, haverá duas pales-

tras com depoimentos de produtores rurais. “A 
presença do setor produtivo será marcada por 
apresentações de produtores que se destacam 
tanto na prática da Integração Lavoura-Pecuária 
(ILP), quanto da Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta”, diz um dos coordenadores do curso, o pes-
quisador Alexandre Romeiro de Araújo.

Já o pesquisador André Dominghetti Ferrei-
ra, também coordenador do curso, diz que eles 
estão na vanguarda, tanto em um sistema quan-
to em outro. Esse é o diferencial que mostra de 
fato o potencial dos sistemas. Visando inovar e 
agregar mais conhecimento nas diversas áreas 
que compõem os sistemas integrados de produ-
ção ILP e ILPF, os coordenadores do curso inclu-
íram, ainda, dois novos temas para serem apre-
sentados e discutidos este ano: “Fitopalogia de 

plantas forrageiras” e “Produção e qualidade de 
sementes forrageiras”. Segundo eles, a ideia é 
que com o passar do tempo todas as áreas 
envolvidas no sistema de produção sejam abran-
gidas pelo curso.

Os objetivos específicos do curso são: 
caracterizar sistemas de ILPF e seus componen-
tes; identificar condições para adoção de esses 
sistemas; identificar as interações entre os 
componentes deles; técnicas de manejo e ges-
tão adequadas; conhecer resultados bioeconô-
micos e projetos em andamento.

O curso é uma ação de um projeto de ILPF 
da Embrapa e da Rede de Fomento ILPF, com-
posta pela Cooperativa Cocamar e pelas empre-
sas DowAgroscienses, John Deere, Parker e 
Syngenta.

Seagro

Começa hoje, 28, e segue até dia 
02/12, a 23ª edição da Semana Aca-

dêmica da Agronomia (Seagro), realização 
conjunta de alunos e professores do curso da 
UFMT. A programação consiste em pales-
tras, minicursos (no período matutino) e visi-
tas técnicas. Estarão presentes representan-
tes do governo estadual, do setor produtivo, 
entidades de pesquisa e de empresas refe-
rência no cenário agropecuário.

As inscrições estão abertas e podem ser 
efetuadas aqui no site http://sistemas.ufmt.
br/ufmt.evento/Inscricao.aspx?eventoU-
ID=232. 

AgroStart

Os empreendedores têm até 
o dia 9 de janeiro de 2017 

para se inscrever no AgroStart 
pelo site www.agrostart.basf.
com.br. As startups que quiserem 
participar do programa de acelera-
ção a partir de abril devem ofere-
cer soluções em pelo menos um 
dos cinco desafios: gestão da 
lavoura, automação no campo, 
gestão de estoques, agricultura de 
precisão e rastreabilidade. O inves-
timento será de até R$ 150 mil 
para cada startup selecionada.

Seminário

Para debater os rumos e tendências do mercado lác-
teo, a Tetra Pak promoverá o primeiro webinar em 

português, com o tema “Leite com valor agregado”. O semi-
nário online será realizado no próximo dia 28 de novembro, 
às 16h, e transmitido gratuitamente pelo link http://www.
milkpoint.com.
br/tetra-pak-lei-
te-lp/ O evento é 
voltado para 
profissionais do 
setor, influen-
ciadores e for-
madores de opi-
nião

Fórum

Será hoje, 28, em São Paulo (SP), o fórum UNICA, promovido pela União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar. O evento tem patrocínio da FMC Agricultural 

Solutions, uma das mais tradicionais corporações agrícolas do mundo, com 133 
anos de experiência e presença em solo brasileiro desde a década de 70.

Palestras

Está agendado para o dia 03 de dezembro, na Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFTM), o Ciclo de Palestras Piscicultura e Pro-

cessamento de Pescado. O evento será no Auditório do Instituto de Com-
putação, a partir das 08h00. Entre os palestrantes estão Wellington Cor-
rea da Silva, da VB Alimentos; Bruno Turini, da Imeve; Alessandro Paro 
R. César, da Mapa; Francisco Medeiros, da PEIXE BR. Mais informações 
www.nepesufmt.com.br
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Sistema ILPF avança pelo país e é 
adotado em muitas propriedades
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