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Vencedores do show da carcaça
fazem Visita técnica aos eUa

Associados e diretores da Novilho Precoce tiveram a oportunidade de conhecer todo
o sistema norte-americano de produção de bovinos de corte, da fazenda ao varejo.
Mais informações nas páginas 4 e 5.
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EDITORIAL
Prezados Associados,
Prestes a nos despedir de 2015, chegou a hora de agradecer o empenho de todos os
associados no trabalho incessante por uma pecuária de qualidade, e de registrar os bons
resultados observados. Sabíamos que seria um ano de insegurança política e econômica,
por isso estabelecemos uma meta realista: alcançar os mesmos números de 2014.
E conseguimos: de janeiro a outubro de 2014, a Novilho Precoce MS intermediou o abate de 116.949 animais. No mesmo período de 2015, foram abatidas 138.380
cabeças. Mas o principal motivo de orgulho não é a quantidade, e sim a qualidade da
carne produzida.

CARLOS FURLAN
Presidente Assoc. Novilho Precoce – MS

No início de outubro, participei de um evento que reuniu os principais pecuaristas
do Brasil em Campinas (SP). A Novilho Precoce foi constantemente citada como exemplo
de gestão e qualidade, provando que estamos no caminho certo. Também acompanhei a
caravana de pecuaristas premiados no Show da Carcaça aos Estados Unidos, viagem possibilitada graças a uma parceria com a empresa JBS, que muito contribuiu para a aquisição de
conhecimentos técnicos. Este informativo traz a cobertura completa de ambas as viagens.
Para 2016, renovamos a meta de abater um número aproximado de cabeças, com a
expectativa de algum incremento graças à projeção de aumento nas exportações, inclusive
a possibilidade de abertura do mercado norte-americano para a carne brasileira in natura.
Tudo isso só foi e é possível porque trabalhamos com uma equipe coesa e focada,
que agrega valor e fomenta o papel desempenhado pela Novilho Precoce com alto grau de
profissionalismo.
Seguimos empenhados no nosso trabalho, buscando a padronização da carne
produzida pelos nossos associados, com capacitação contínua e gestão eficiente das
propriedades.

EXPEDIENTE
DIRETORIA
PRESIDENTE - Carlos Vanderlei Furlan
VICE-PRESIDENTE - Ricardo Ferreira Buonarotti
TESOUREIRO - Rafael Henrique Ruzon 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 FINANCEIRA – 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: A3 Digital Soluções Gráfica - 67 3045-2023

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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Novilho Precoce e WWF-Brasil
serão parceiros no BPA
Uma parceria firmada entre a Novilho Precoce
MS e o WWF-Brasil possibilitará o monitoramento de projetos que integram o programa de Boas Práticas Agropecuárias (BPA), desenvolvido em parceria com a Embrapa Gado
de Corte. O projeto terá a duração de 12 meses e será executado a partir do início de 2016.
Treze propriedades membros da Novilho Precoce
obtiveram o atestado de adequação do BPA em 2013, e outras 28 implementaram o programa e devem ser contempladas com o atestado nos próximos meses. O monitoramento
realizado em parceria com o WWF avaliará o cumprimento
dos principais pontos preconizados pelo programa BPA, que
visam garantir rentabilidade e competitividade aos sistemas
produtivos.

Confraternização de ﬁnal de ano

Entre esses pontos estão: a gestão da propriedade rural e dos recursos humanos, a função social do imóvel
rural, o manejo pré-abate, o bem-estar animal, as condições
das pastagens, o controle sanitário e o manejo reprodutivo.
Ao final dos 12 meses, será gerado um relatório com os resultados obtidos.

Show da Carcaça

Pode anotar na agenda: a tradicional confraternização
de final de ano entre os associados acontecerá no dia 4 de dezembro, em Campo Grande. Esperamos todos no Espaço D Buffet, localizado na Rua Pernambuco, 1205, a partir das 20h30.
8º Seminário Técnico

A 7ª edição do Show da Carcaça está programada para os dias 13 e 14 de abril de 2016. 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. Prepare
seus animais e programe-se para inscrever seu lote no
Show da Carcaça 2016. Mais informações em breve.
otimizando a comunicação

Aproveite a agenda em mãos e reserve os dias 11,
12 e 13 de março de 2016 para viajar até Bonito. O 8° Seminário Técnico Novilho Precoce MS acontecerá no Zagaia Eco
Resort e terá palestras técnicas de atualização e intensa troca
de experiência entre pecuaristas, além de premiar os melhores
pecuaristas de 2015, em diversas categorias. Em breve, divulgaremos a programação completa.

Entre as novidades previstas para o próximo ano
está a reformulação do site da Novilho Precoce. O projeto
já está saindo do papel e muito em breve a nova plataforma será disponibilizada: mais moderna, intuitiva e com
novas funcionalidades. Além disso, novas ferramentas de
contato com os associados serão reativadas e/ou colocadas em prática, como newsletters e mídias sociais. O setor
de Comunicação entrará em contato com todos os associados, a fim de atualizar o cadastro e mapear as mídias
de maior interesse. Fique ligado e usufrua das alternativas
oferecidas pela Novilho Precoce MS.
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Vencedores da 6ª edição do Show da
Carcaça fazem visita técnica aos EUA
A caravana conheceu todo o sistema norte-americano de
produção de bovinos de corte, da fazenda ao varejo.

O

s pecuaristas premiados na 6ª edição do Show da
Carcaça e parte da Diretoria da Novilho Precoce MS
estiveram nos Estados Unidos, entre os dias 10 e
20 de setembro, para conhecer o sistema de produção de
bovinos de corte do país. Foram promovidas visitas técnicas à fazenda de cria Leachman, ao confinamento Kuner,
ao frigorífico JBS, à Universidade Estadual do Colorado e ao
varejo, todos localizados no estado do Colorado.
Tanto o confinamento, com 90 mil animais,
quanto o frigorífico, com abate diário de 5,6 mil animais,
são de propriedade da empresa JBS, que foi parceira da
Novilho Precoce na organização e realização da viagem.
De acordo com o Presidente da Associação,
Carlos Furlan, apesar das peculiaridades que diferenciam
o sistema de produção norte-americano do brasileiro, a
ida aos EUA deixou clara a eficiência do sistema deles,
evidenciando que há um longo caminho a ser percorrido
na pecuária sul-mato-grossense a fim de atingir a eficiência verificada por lá. “Há três ou quatro anos, o confinamento que nós visitamos abatia animais com 24, 25
arrobas. Hoje, em função do encarecimento do bezerro,
eles colocam mais peso nos animais e abatem com 27, 28
arrobas. Assim como nós abatíamos animais com 16, 17
arrobas, e hoje abatemos com 20, 22 arrobas”.
Outra discussão interessante levantada na viagem foi a expectativa do início da exportação da carne
brasileira in natura para os EUA. Equipes norte-americanas devem visitar frigoríficos brasileiros até o final deste
ano, com a intenção de iniciar a importação. “Uma vez
aberto o mercado da carne in natura para os Estados Unidos, outros países, como a China por exemplo, devem
seguir o mesmo caminho”, ressaltou Furlan.

Aspectos técnicos

O clima é o principal fator que diferencia o
sistema de produção norte-americano do brasileiro.
São raras as fazendas de cria nos estados com pouca incidência de chuvas, como o Colorado. Por isso
os confinamentos são permanentes, geralmente com
bezerros importados de outros estados, como Kansas, Florida e Geórgia.
O confinamento visitado engorda os animais
de 150 a 210 dias, mas está aumentando esse período
para conferir mais peso ao rebanho. Na fazenda de cria,
as vacas eram, na maioria, da raça angus e os bezerros
meio-sangue, fruto do cruzamento com charolês.
Na Universidade Estadual do Colorado, localizada em Fort Collins, a caravana foi presenteada com
uma palestra da professora Ph.D. Temple Grandin, uma
das pesquisadoras norte-americanas mais respeitadas
no segmento de manejo racional e bem-estar animal.
Foi possível conhecer todas as instalações da Universidade, como mangueiro e brete, com o acompanhamento de mestrandos e doutorandos brasileiros.
A viagem aos EUA só foi possível graças ao
esforço e ao apoio de algumas pessoas. A coordenação
geral ficou por conta do Diretor de Sustentabilidade da
Novilho Precoce MS, Ezequiel Rodrigues do Valle, que
contou com o suporte da equipe de marketing do JBS
(Maria Angélica, Vanessa e Tatiana), além de Eduardo
Pedroso e Thiago Medeiros. Também destacamos o imprescindível apoio de Cameron Bruett (Diretor de Global Affairs do JBS) na organização das visitas e da professora Ph.D. Temple Grandin no acesso aos especialistas
da Colorado State University.
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Vencedores da 6ª edição do
Show da Carcaça
- Categoria Fêmeas
Eduardo Moreira Jacques
Geraldo Aparecido Paleari
Delano de Oliveira Huber
Orlando Moreira Jacques
João Perez Soler
- Categoria maChos
Jussara da Silva Gomes Negrão
Mario Ubirajara Hofke
José Rodrigues Pereira e Irmãos
Eduardo Folley Coelho
Luiz Bernart Neto
- melhor rebanho imunoCastrado
Com bopriva
Waldir Norberto Daros

Visita ao confinamento do JBS

Temple Grandin é Ph.D. em Zootecnia e revolucionou as práticas de bem-estar animal para o tratamento racional de animais vivos em fazendas e abatedouros.
Ela ministra cursos na Universidade Estadual do Colorado
sobre comportamento de rebanhos e projetos de instalação, além de prestar consultoria para a indústria pecuária
em manejo, instalações e cuidado de animais.
Temple tem autismo de alto funcionamento e
já foi mencionada pela revista Time na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, na categoria dos “Heróis”.
Atualmente é a mais bem sucedida e célebre profissional
norte-americana com autismo, altamente respeitada no
segmento de manejo pecuário.

Fazenda Angus Leachman

Visita à indústria

Monte Evans

Indústria JBS

Fort Collins

Visita à sede do JBS

Palestra MSD

Nutrição no confinamento Five Rivers

Detalhe do varejo

Confinamento Five Rivers
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Evento reúne maiores pecuaristas
do país em Campinas
Pecuaristas que representam os mais diversos
sistemas produtivos discutiram os gargalos do setor a nível
nacional, além de detectar possíveis deficiências de suas
próprias propriedades, graças à intensa troca de experiências entre os participantes. Houve também uma palestra
com Alexandre Mendonça de Barros, doutor em Economia
Aplicada e sócio-diretor da MB Agro, abordando aspectos do
mercado, cenário e características dos rebanhos brasileiro e
mundial, além de apresentar as perspectivas para os próximos anos.
De acordo com o especialista, o atual cenário econômico e a qualidade da carne produzida no Brasil deverão
A Novilho Precoce MS participou do Fórum
impulsionar as exportações. Mato Grosso do Sul está bem
Mega Pec 2015, evento que reuniu os donos
inserido neste contexto, por ser recodos maiores rebanhos do país em Campinas Câmbio favorável, demanda
nhecido pelo alto padrão de qualidade
(SP), nos dias 5 e 6 de outubro. Especialistas internacional e qualidade da
da carne produzida.
debateram temas como sucessão familiar, carne produzida no país alavanPara Furlan, o evento reitesustentabilidade e bem-estar animal, melho- carão as exportações em 2016. rou a representatividade da Associação
ramento genético e relacionamento com coO Brasil é a ‘bola da vez’.
Sul-Mato-Grossense dos Criadores de
laboradores.
Novilho Precoce a nível nacional. “FoCarlos Furlan, presidente da Novilho Precoce MS,
mos mencionados por vários debatedores, principalmente
debateu o cenário econômico e político da pecuária no Brasil
por representantes da indústria, que ressaltaram a eficácia
ao lado de Luiz Cláudio Paranhos, Presidente da Associação
do sistema que adotamos e a qualidade dos animais que
Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ); Alberto Pessina, vice
os associados produzem. Isso nos enche de orgulho, mas
-presidente da Associação Nacional dos Confinadores (Assonão nos acomoda. É preciso aprimorar-se sempre, buscar e
con); e Mauricio Saito, presidente da Federação de Agricultulevar conhecimento ao produtor, melhorar cada vez mais”,
ra e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul).
declarou.

Novilho Precoce representada em
evento internacional sobre Angus

O

Diretor-Comercial da Novilho Precoce MS, Alexandre Scaff Raffi, foi um dos palestrantes do
World Angus Secretariat, evento internacional
realizado nos estados mexicanos de Chihuahua, Durango e Sinaloa, de 12 a 25 de outubro. Alexandre esteve em Durango e dividiu espaço com especialistas da
Nova Zelândia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina e do Paraguai.
Sob o tema “O papel da raça Angus na evolução da pecuária brasileira”, a palestra abordou aspectos técnicos relacionados às características dos
diferentes biomas brasileiros e o processo produtivo
nacional. O público, composto por produtores, expositores, especialistas e empresários de 22 países, mostrou-se surpreso com os dados apresentados, especialmente em relação às dimensões territoriais, à área
preservada e à produtividade nacional.
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Novilho Precoce e WWF-Brasil
serão parceiros no BPA

Uma parceria firmada entre a Novilho Precoce
MS e o WWF-Brasil possibilitará o monitoramento de projetos que integram o programa de Boas Práticas Agropecuárias (BPA), desenvolvido em parceria com a Embrapa Gado
de Corte. O projeto terá a duração de 12 meses e será executado a partir do início de 2016.
Treze propriedades membros da Novilho Precoce
obtiveram o atestado de adequação do BPA em 2013, e outras 28 implementaram o programa e devem ser contempladas com o atestado nos próximos meses. O monitoramento
realizado em parceria com o WWF avaliará o cumprimento
dos principais pontos preconizados pelo programa BPA, que
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dual
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las que soltam estilhaços para todo lado e atingiu até quem
soltou a bomba. Veio o desmentido informal: “Não é o término
do programa, é uma suspensão temporária e depois ele voltará
reformulado”, disse o governo.
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vernantes da época, pelos técnicos do estado e do Ministério
da Agricultura destruindo as barreiras feitas pelos retrógrados
e derrotistas.
O programa tornou-se um sucesso. Um exemplo
para outros estados do Brasil. Eu mesmo fui à Goiás, Mato
Grosso, Bahia, São Paulo e Paraná falar sobre o programa e induzi-los a iniciar um programa semelhante. Elaborei um trabalho de pesquisa na UFMS que gerou dois livros que descrevem
com detalhes toda a evolução do “case de sucesso” Programa
de Novilho Precoce do MS.
Ocorreram diversos benefícios desde então, o governo modernizou a pecuária e aumentou a arrecadação, o
produtor aumentou a eficiência e lucratividade de sua propriedade e o consumidor teve acesso a uma carne de melhor qualidade. Foi criada uma Associação de produtores de Novilho
Precoce que é exemplo para o país.
A classe técnica adquiriu muito mais conhecimento
facilitando a produção do novilho precoce.
E agora o que podemos fazer? Perder tudo o que já
conquistamos? Não!

Entre esses pontos estão: a gestão da propriedade rural e dos recursos humanos, a função social do imóvel
rural, o manejo pré-abate, o bem-estar animal, as condições
das pastagens, o controle sanitário e o manejo reprodutivo.
Ao final dos 12 meses, será gerado um relatório com os resultados obtidos.

O Programa Novilho Precoce vai acabar?

Aproveite a agenda em mãos e reserve os dias 11,
12 e 13 de março de 2016 para viajar até Bonito. O 8° Seminário Técnico Novilho Precoce MS acontecerá no Zagaia Eco
Resort e terá palestras técnicas de atualização e intensa troca
de experiência entre pecuaristas, além de premiar os melhores
pecuaristas de 2015, em diversas categorias. Em breve, divulgaremos a programação completa.

O momento é de ação!
O programa exige mudanças: maiores exigências
do responsável técnico pela propriedade produtora de novilho
precoce; aumentar o mínimo exigido hoje de animais classificados para receber o incentivo fiscal; que a idade dos animais
seja trabalhada, redução do incentivo do animal mais velho e
repasse desta redução para os mais jovens; uma classificação
Show da Carcaça
de cobertura
de gordura, o que significa melhoria na qualidade
de carcaça; observação quanto ao meio ambiente e legislação
trabalhista das propriedades produtoras de novilho precoce;
criação de um sistema informatizado que permita uma fiscalização mais criteriosa no abate para evitar fraudes.
Existe mais uma série de propostas de mudanças
que poderiam ser sugeridas e discutidas com o intuito de melhorar o programa, mas nunca a suspensão ou o término dele.
Enfim, no dia 6 de novembro, o Governo do Estado
publicou o Decreto nº 14.304, que institui o Grupo de Trabalho
para organizar e estruturar um novo programa de apoio à criação de gado para o abate precoce. Entre as 8 instituições que
irão compor o Grupo de Trabalho, está a Associação Sul-MatoGrossense dos Produtores de Novilho Precoce.
Vitória! O Programa não foi extinto, nem sequer
suspenso, graças à mobilização exemplar da classe.
O momento é propício! Estamos, depois de duas
décadas doAprograma,
muito
melhorda
preparados
7ª edição
do Show
Carcaça para
estáreformuprogralar
o
programa,
melhorá-lo,
torná-lo
mais
exigente,
blindá-lo
mada para os dias 13 e 14 de abril de 2016. A cada
ano
contra
fraudescrescem,
e fazer com
que onão
programa
Novilho
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os números
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como
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R$ 271,5
mil em plus aos 54 produtores que
de
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levaram mais de 2 mil animais ao abate técnico. Prepare
seus animais e programe-se para inscrever seu lote no
Show da Carcaça 2016. Mais informações
em breve.
antônio João
de almeida
Produtor rural e Diretor de Produção da Novilho Precoce MS

otimizando a comunicação

Entre as novidades previstas para o próximo ano
está a reformulação do site da Novilho Precoce. O projeto
já está saindo do papel e muito em breve a nova plataforma será disponibilizada: mais moderna, intuitiva e com
novas funcionalidades. Além disso, novas ferramentas de
contato com os associados serão reativadas e/ou colocadas em prática, como newsletters e mídias sociais. O setor
de Comunicação entrará em contato com todos os associados, a fim de atualizar o cadastro e mapear as mídias
de maior interesse. Fique ligado e usufrua das alternativas
oferecidas pela Novilho Precoce MS.
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ASSOCIADOS DE DESTAQUE
DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO

