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Seminário Técnico reúne 370 peSSoaS e
premia oS melhoreS de 2015

Evento, tradicionalmente realizado pela Novilho Precoce MS todos os anos,
reuniu os principais pecuaristas de Mato Grosso do Sul entre os dias 11 e 13 de
março, no Zagaia Eco Resort. Mais informações nas páginas 4 e 5.
Show da Carcaça será
realizado nos dias 12
e 13 de abril
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EDITORIAL
Este é a primeira edição do nosso informativo impresso em 2016 e as notícias não poderiam ser melhores. Fechamos 2015 com recorde absoluto de abates:
171.107 animais, número 18,8% maior do que 2014, quando foram abatidos 143.939
animais, e 12,6% maior do que o recorde anterior, referente a 2013, quando foram
abatidos 151.895 animais. Além disso, comemoramos o primeiro ano de existência
do “Núcleo Sul” da Novilho Precoce MS, com 18 associados na região de Santa Rita
do Pardo, e intenção de ampliar esse número.
Já em 2016, realizamos mais uma edição do nosso tradicional Seminário Técnico, em Bonito. Na oportunidade, premiamos os produtores que se destacaram durante o último ano e proporcionamos aos associados palestras técnicas de qualidade,
além da esperada oportunidade de confraternização e congraçamento no Zagaia Eco
Resort. As informações referentes ao evento podem ser encontradas nas páginas 4 e
5 deste informativo.
CARLOS FURLAN
Presidente
Assoc. Novilho Precoce – MS

Também fazemos questão de divulgar o lançamento do nosso novo site institucional. No endereço novilhoms.com.br, associados e público em geral encontram
informações referentes à atuação da associação, além de cotações, notícias do setor,
fotos e artigos técnicos sempre atualizados. Salve nos favoritos do seu navegador e
adquira o hábito de visitá-lo sempre que possível.
Nas páginas a seguir você também encontrará informações a respeito do Show
da Carcaça, que acontece nos dias 12 e 13 de abril, além de novidades referentes a
uma nova parceria da Novilho Precoce e ao andamento do programa de Boas Práticas
Agropecuárias (BPA), desenvolvido em parceria com a Embrapa.
Continuamos sempre trabalhando e à disposição dos nossos associados, para
que Mato Grosso do Sul continue sendo reconhecido como um dos principais estados
produtores de gado de corte do país.

EXPEDIENTE
DIRETORIA
PRESIDENTE - CARLOS VANDERLEI FURLAN
VICE-PRESIDENTE - RICARDO FERREIRA BUONAROTT
TESOUREIRO - RAFAEL HENRIQUE RUZZON SCARPETTA
VICE-TESOUREIRO - JERÔNIMO MACHADO
SECRETÁRIO GERAL - EDUARDO FOLLEY COELHO
DIRETOR DE PRODUÇÃO - ANTÔNIO JOÃO DE ALMEIDA
DIRETOR DE QUALIDADE - JOSÉ PAULO PALEARI
DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS - CARLOS ALBERTO BALDASSO
DIRETOR DE SUSTENTABILIDADE - EZEQUIEL RODRIGUES DO VALLE
DIRETOR TÉCNICO - NEDSON RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR COMERCIAL - ALEXANDRE SCAFF RAFFI

CORPO TÉCNICO
SUPERINTENDENTE – KLAUSS MACHARETH
GESTORA ADMINISTRATIVA – CLÉO RAMOS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO – SILVANA BARRETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA – CLEONICE RAMOS
COORDENADOR TÉCNICO – ALMIR BARBOSA TOMAZ SOBRINHO
TÉCNICO CONTROLE DE QUALIDADE – VALDECI JOSÉ MORAES
TÉCNICO CONTROLE DE QUALIDADE – EDGAR PEREIRA ALMEIDA
TÉCNICO CONTROLE DE QUALIDADE – ISABELLI SILVEIRA
TÉCNICO CONTROLE DE QUALIDADE – HENRIQUE ALVARENGA
TÉCNICO CONTROLE DE QUALIDADE – ELVIS CRISTIANO M. DE SOUZA
JORNALISTA RESPONSÁVEL – BRUNA LUCIANER – DRT 761/MS
DIAGRAMAÇÃO E ARTE: BeeGraf Soluções Gráficas - 67 9224-8181

ENDEREÇO
Rua Amazonas n.º 2.196, Vila Célia, Campo Grande/MS – CEP 79022-130.
Telefone: (67) 3324-7082. E-mail: novilho@terra.com.br. Site: www.novilhoms.com.br
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coleTiva de imprenSa apreSenTa
númeroS referenTeS a 2015

Klauss Machareth e Carlos Furlan conduziram a apresentação
Uma coletiva de imprensa organizada pela
Novilho Precoce no dia 1º de fevereiro divulgou os números alcançados pela entidade em 2015. A Associação
fechou o ano com recorde histórico: 171.107 animais
abatidos, sendo 90.920 fêmeas e 80.187 machos. O nú-

Show da Carcaça 2016
A 7ª edição do Show da Carcaça acontecerá nos
dias 12 e 13 de abril, na planta 1 do frigorífico JBS, localizada na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. Os
animais angus, machos e fêmeas, serão abatidos no dia 12 e
os demais (nelores e outros cruzamentos) serão abatidos no
dia 13. A cada ano os números crescem, e 2016 não deverá
ser diferente. Na edição passada, o faturamento chegou a
R$ 5,2 milhões e foram pagos R$ 271,5 mil em plus aos 54
produtores que levaram mais de 2 mil animais ao abate técnico. Informações sobre regulamento e inscrições podem
ser obtidas com a Cleo, Gestora Administrativa da Novilho
Precoce MS, pelo telefone (67) 3324-7082, e no site www.
novilhoms.com.br.

mero é 18,8% maior do que 2014, quando foram abatidos 143.939 animais, e 12,6% maior do que o recorde anterior, referente a 2013, quando foram abatidos
151.895 animais.
Do total de animais abatidos por meio da Novilho Precoce em 2015, 76% das fêmeas e 72% dos machos foram classificados, resultando em um plus médio
ao associado de R$ 3,23 na fêmea e R$ 2,20 no macho,
remuneração extra garantida graças às parcerias comerciais da ASPNP.
Segundo o Presidente da entidade, Carlos
Furlan, estes números são reflexo de três fatores: o aumento no número de associados (eram 174 em 2010 e
chegamos a 383 em 2015), o estabelecimento de novas
parcerias comerciais e o trabalho árduo na produção
de gado de qualidade, com sustentabilidade e regularidade. “A Novilho Precoce MS é constantemente mencionada por especialistas e representantes da indústria
como modelo de eficiência. Isso nos enche de orgulho,
mas não nos acomoda. É preciso aprimorar-se sempre,
buscar e levar conhecimento ao produtor, para que possamos manter o reconhecimento que alcançamos”.

Novo site
Está no ar o novo site institucional da Novilho
Precoce MS! No endereço www.novilhoms.com.br você
encontra informações referentes à atuação da Associação,
notícias e cotações atualizadas diariamente, além de artigos
técnicos e galerias de fotos dos eventos promovidos pela
Novilho. O Canal do Produtor também está passando por
reformulação e, em breve, disponibilizará a cada associado (por meio de login e senha) informações referentes aos
abates realizados. Tenha o hábito de acessar o site, conheça
todas as ações da Novilho Precoce MS e fique por dentro do
que acontece no setor pecuário sul-mato-grossense.
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8º Seminário Técnico reúne 370
pessoas e premia os melhores de 2015
Evento reuniu 120 associados entre os dias 11 e 13 de março, no Zagaia Eco Resort

Além de possibilitar a confraternização entre membros da Associação, o evento premia aqueles que se destacaram no quesito qualidade

C

erca de 120 associados e suas respectivas famílias participaram do 8º Seminário Técnico da Novilho Precoce
MS, realizado entre os dias 11 e 13 de março, em Bonito
(MS). Manejo de pastagens, sistema intensivo de produção,
perspectivas do mercado pecuário a longo prazo e composição
de preços foram os temas que nortearam o encontro, além da
premiação dos produtores que se destacaram em 2015.
Neste ano, a organização optou por compactar o
ciclo de palestras em apenas um período, com o objetivo
de estimular o contato direto com os palestrantes e a confraternização entre os associados. O primeiro convidado a
palestrar foi o zootecnista Adilson Aguiar, uma das principais referências em pesquisas de pastagens e plantas forrageiras no Brasil e no exterior. O especialista citou os erros e
acertos mais comuns no processo de reforma de pastagens
e deu dicas sobre como alavancar o potencial produtivo da
propriedade.
Em seguida a analista de mercado do Cepea/Esalq,
Mariane Crespolini dos Santos, falou aos produtores sobre o
processo de composição de preços do Centro. Ela aproveitou
a oportunidade para solicitar aos associados o cadastramento na plataforma do Cepea, com o objetivo de aumentar o
número de fornecedores de informações de mercado.
Já o pecuarista mineiro Alaor Ávila Filho comentou a experiência conduzida em sua propriedade, Panorâmica do Turvo, onde a suplementação intensiva garante uma
produção de até 31 arrobas por hectare ao ano, com uma
lotação de 2,4 cabeças por hectare. E os Diretores da NF2R
Assessoria Agropecuária, Rodrigo Albuquerque e Ricardo
Heise, apresentaram as modalidades de comercialização do
boi gordo, além das perspectivas para o mercado futuro.

Destaques do Ano
Os produtores que se destacaram por abater
animais de qualidade com regularidade durante o ano de
2015 foram premiados no evento realizado em Bonito. Ao
todo, 13 associados receberam o reconhecimento em oito
categorias distintas. Entre eles está Otacílio Bogue de Rezende, que abateu 3,4 mil animais durante o ano e classificou 96% deles, com um bônus médio de R$ 4,71 por
arroba. Associado desde setembro de 2012 e proprietário
das fazendas Prosperidade e Nova Esperança, ambas localizadas em Terenos (MS), o pecuarista levou para casa os
troféus nas categorias “Novilhas - acima de 500 animais” e
“Melhor Produtor”.
Segundo ele, o prêmio traz satisfação pelo reconhecimento de um trabalho exaustivo que é realizado
de domingo a domingo. “É preciso dedicação total para
alcançar bons resultados. Nutrição de qualidade e manejo
adequado são alguns dos pontos que precisam ser considerados diariamente. No nosso caso, graças ao sistema
que adotamos, conseguimos uma média de três arrobas a
mais por cabeça, o que significa mais rentabilidade e mais
carne de qualidade à disposição do consumidor”, relatou
Otacílio.
Para o presidente da Novilho Precoce MS, Carlos
Furlan, os resultados que levaram os associados a serem
premiados ajudam a ilustrar a qualidade do trabalho desempenhado pela Associação. “Oferecemos um suporte
que possibilita maior eficácia ao produtor. Isso reflete na
qualidade dos animais e, consequentemente, no fomento
ao mercado e lucro do pecuarista”.
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prÊmio melhoreS do ano
– CATEGORIA NOVILHAS

0 a 300 animais: OCLÉSIO CAVALARO (265 animais abatidos, 99% classificados)
300 a 500 animais: NEDSON RODRIGUES (426 animais abatidos, 98% classificados)
500 animais acima: OTACÍLIO BOGUE REZENDE (3.400 animais abatidos, 96% classificados)

– CATEGORIA MACHO INTEIRO

0 a 300 animais: DELANO HUBER (202 animais abatidos, 94% classificados)
300 a 500 animais: LAURI LUIZ KENER (357 animais abatidos, 84% classificados)
500 animais acima: CELSO SÉRGIO MARCON (1.378 animais abatidos, 95% classificados)

– CATEGORIA MACHO CASTRADO

0 a 300 animais: JOÃO FAVORETO (240 animais abatidos, 91% classificados)
300 a 500 animais: DÉCIO BARDI (386 animais abatidos, 92% classificados)
500 animais acima: NEI CANZIANI (506 animais abatidos, 89% classificados)

– CATEGORIA VACAS

Carlos Rodrigues Belo (340 animais abatidos, 93% classificados)

– CATEGORIA ANGUS

Orlando Moreira Jacques (508 animais
abatidos, 82% classificados)

– CATEGORIA MELHOR PARCEIRO

TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA
(abateu todos os meses, colaborou com as
escalas. 8.435 animais abatidos, 93% lotes
com acabamento 3 ou 4)

– CATEGORIA MELHOR PRODUTOR
– CATEGORIA EXPORTAÇÃO

RICARDO BUONAROTT (796 animais
abatidos, 86% classificados)

OTACÍLIO BOGUE DE REZENDE (3.400 animais abatidos, 96% classificados)
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Diretoria e colaboradores visitam
Santa Rita do Pardo e Ivinhema

P

Neto Cavalli ao lado de diretores
e colaboradores da Novilho Precoce

disso, apresentou os colaboradores da Associação e suas
respectivas funções. Santa Rita é o único município do
estado, além de Campo Grande, a contar com um técnico
de controle de qualidade, o colaborador Elvis Cristiano
de Souza, incumbido de realizar visitas técnicas nas propriedades e acompanhar os abates no frigorífico JBS de
Nova Andradina.
No momento, a Novilho Precoce conta com 18
associados no “Núcleo Sul”, e a intenção é ampliar este número. Segundo o Presidente do Sindicato Rural de Santa
Rita do Pardo, Florindo Neto Cavalli, desde a implantação
do núcleo no município, a pecuária da região evoluiu consideravelmente. “Poder contar com a assistência oferecida
pela Novilho Precoce faz toda a diferença para o pecuarista.
Passa-se a investir mais na propriedade e a ser melhor remunerado por isso”, pontuou.

arte da Diretoria e do quadro de colaboradores da Novilho Precoce MS esteve nos municípios de Santa Rita do
Pardo e Ivinhema, no dia 18 de fevereiro, a fim de apresentar dados referentes ao
primeiro ano de existência do “Núcleo Sul” da
Associação. Associados e produtores da região
puderam conhecer a atuação da Novilho Precoce, com destaque para os resultados obtidos
em Santa Rita do Pardo.
O Presidente da Associação, Carlos
Furlan, aproveitou a oportunidade para falar
sobre os projetos para 2016, incluindo a rea- Pecuaristas da região conheceram o trabalho desenvolvido pela associação
e os resultados do 1º ano de atuação em Santa Rita
lização de palestras técnicas na região. Além

Novilho Precoce firma parceria com
restaurante em Campo Grande

Os apreciadores de carne bovina de qualidade,
assada de maneira autenticamente gaúcha no fogo de
chão, ganharam uma nova alternativa em Campo Grande.
O restaurante Costchêlaria - a Tradição do Fogo, inaugurado no dia 25 de fevereiro, utiliza carne bovina fornecida
exclusivamente por associados da Novilho Precoce MS.

O carro-chefe do restaurante é o rodízio de
costela bovina, servida recheada, ao bafo ou tradicional,
além das opções de cordeiro e suíno. Mas o cardápio
também oferece opções à La carte com pratos à base de
picanha, filé mignon, carré de cordeiro, galeto, risotos e
massas.
Os proprietários Caroline e Rodrigo Zirr vieram
de Passo Fundo (RS) e decidiram investir na gastronomia
sul-mato-grossense após pesquisa de mercado em outros
locais. “O fato de Campo Grande ainda ter espaço para
novos empreendimentos culinários e Mato Grosso do Sul
produzir a melhor carne bovina do país foram determinantes para abrirmos a costelaria aqui”, explicou Rodrigo.
A Costchêlaria está localizada na esquina das
ruas Espírito Santo e Manoel Inácio de Souza, em Campo
Grande, na antiga residência do músico Almir Sater. Mais
informações podem ser obtidas no site www.costchelaria.com.br.
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ARTIGO

SuceSSÃo
inTeliGenTe

* Rafael Henrique Ruzzon Scarpetta

V

ocê tem um patrimônio, cuida com maior carinho,
negócio vai bem, boas perspectivas. Você dá sua vida
por ele.
E você tem sua família, passa bons momentos,
qualidade de vida, qualidade de relacionamento. Você dá
a vida por ela.
Um belo dia as coisas se misturam, filhos precisam aprender a tocar a fazenda, o pai precisa de ajuda.
Então, começam a trabalhar juntos. Em seguida, surgem
alguns conflitos de ideias, a velocidade X prudência, intensidade X experiência, o arrojado X tradicional, voos altos X pé
no chão, estratégico X operacional, e por aí vai. Mas isso faz
parte: “Se todos pensassem da mesma maneira, não seriam
necessários”.
Essa situação pode ser um grande problema, mas
também uma enorme oportunidade.
A discordância gera reflexões, que gera desenvolvimento de ideias e crescimento.
Como você vai trabalhar isso na sua vida é que
fará a diferença.
O que chamo de Sucessão Inteligente nada mais
é do que a preparação dos sucessores para serem bons gestores, melhores que os pais, pois os desafios que eles enfrentarão serão diferentes dos passados.
Preparação esta, que deve ser feita desde a in-

fância, criando interesse, vínculos, desenvolvendo valores
(o ambiente rural é excelente para desenvolver valores),
entregando pequenas responsabilidades, deixando o filho
fazer um “test drive” para conhecer o negócio, e ao mesmo
tempo, o pai ver como ele se comporta. Esse processo trará
experiência e amadurecimento ao sucessor, com segurança
ao negócio, já que as coisas ocorrem sob os cuidados do pai.
Não tratemos a sucessão como o momento onde
será transferido um patrimônio ou a gestão. Pois o que vai
acontecer depois dessa transferência depende exclusivamente do que foi feito antes dela.
Sucessão inteligente não é o patrimônio que você
deixa aos seus filhos, e sim os filhos que você deixa ao seu
patrimônio.
Tenha muito bem definido suas prioridades e
seus objetivos, e exponha isso aos familiares.
NUNCA discuta negócios em reuniões familiares
de lazer.
Preserve a todo custo o bom relacionamento entre os familiares, isso é mais importante do que o negócio.
“O passado está na sua cabeça, mas o futuro está
nas suas mãos”
Vai começar quando?
* Rafael é pecuarista, Tesoureiro da Novilho Precoce MS
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ASSOCIADOS DE DESTAQUE
DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO

