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SHOW DA CARCAÇA FATURA
R$ 4,7 MILHÕES E PAGA R$ 314 MIL
EM BÔNUS AOS ASSOCIADOS
Evento de premiação aconteceu no dia 18 de abril, na sede
do Sistema Famasul. Os 10 vencedores terão a oportunidade
de fazer uma viagem técnica ao Uruguai em agosto
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E DITORIAL

Chegamos à 43ª edição do nosso
informativo impresso, agora com novo
layout, seguindo a linha gráﬁca de
reformulação do nosso site e do Canal
do Produtor, que será lançado em
breve. Fizemos questão de priorizar uma
diagramação limpa e linguagem objetiva,
de acordo com as novas tendências de
comunicação institucional.
Nas páginas a seguir você
encontrará informações referentes
à 7ª edição do Show da Carcaça,
realizado nos dias 12 e 13 de abril.
Além dos vencedores, você conhecerá
os resultados das análises de amostras
coletadas durante o evento, relativas
à maciez, desenvolvidas pela Embrapa
Gado de Corte.
Também trazemos informações
referentes ao Conﬁnar, um dos principais
eventos sobre pecuária do país; além
das recentes e futuras ações da Novilho
Precoce voltadas para a tecniﬁcação dos
associados.
Lembrando sempre que o
informativo impresso é apenas um
dos canais de comunicação da Novilho
Precoce com os associados. Adquira o
hábito de acessar o nosso site (www.
novilhoms.com.br), curta a nossa Página
no Facebook (Novilho Precoce MS) e
mantenha sempre o endereço de e-mail
e os telefones para contato atualizados.
Assim será possível aproveitar ao máximo
as informações produzidas especialmente
para você.
CARLOS FURLAN
Presidente
Assoc. Novilho Precoce – MS

Esta seção será dedicada à divulgação de belas imagens,
captadas no dia-a-dia da lida no campo. A pequena Isadora
Lucianer Miranda, ﬁlha do associado Marcelo Fernandes
Miranda, é quem estreia a “Imagem da edição”. Colabore
conosco! Envie fotos que você gostaria de ver publicadas
para o e-mail jornalismo@novilhoms.com.br. Para mais
informações, entre em contato com o departamento de
comunicação da Associação.
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Campanha de vacinação contra aftosa
A primeira fase de vacinação do gado contra
a febre aftosa na região do Planalto de Mato
Grosso do Sul, que imuniza animais de mamando
a caducando, terminou no dia 31 de maio. Nas
propriedades do Pantanal, para os optantes do
mês de maio, o prazo terminou em 15 de junho.
A segunda fase será aberta em novembro e tem
o objetivo de imunizar animais de até 24 meses.
A vacinação é fundamental para manutenção do
status sanitário sul-mato-grossense, inﬂuenciando
diretamente nas exportações de carne, já que um
possível foco da doença pode fechar mercados
internacionais e restringir o mercado interno signiﬁcando grandes prejuízos ao produtor rural.

DIVULGAÇÃO

Seminário GTPS
Campo Grande recebeu, no dia 7 de junho, o
Seminário Anual do Grupo de Trabalho da Pecuária
Sustentável (GTPS). Entre os temas abordados, destacamse: Acordos Mundiais e o Papel da Pecuária, Desaﬁos
para a Intensiﬁcação da Pecuária e as Perspectivas para
a recuperação de áreas ﬂorestais (Pecuária e o Código
Florestal). Para o presidente do GTPS, Fernando Sampaio,
o evento reuniu um público qualiﬁcado e atuante que
auxilia o objetivo do Grupo de formular princípios, práticas
e padrões a serem adotados pelo setor. “Essa iniciativa
fortalece o trabalho do GTPS de disseminar uma pecuária
sustentável. Além disso, é uma oportunidade de explicar
o que estamos fazendo para tornar o Brasil referência
mundial em sustentabilidade na atividade”. O seminário do
GTPS teve patrocínio da JBS, do WWF e da ABIEC.

DIVULGAÇÃO

II Simpósio Internacional sobre Gases de Efeito Estufa
O II Simpósio Internacional sobre Gases de Efeito Estufa (SIGEE),
evento promovido pela Embrapa Gado de Corte e pela Famasul em
parceria com diversas instituições públicas e privadas,
apresentou pesquisas e avaliações sobre o tema
para produtores rurais, especialistas, estudantes e
trabalhadores do setor. A ﬁnalidade do Simpósio,
ocorrido entre os dias 7 e 9 de junho no Centro de
Convenções Rubens Gil de Camilo, foi compartilhar
novos conhecimentos sobre a dinâmica de gases de
efeito estufa na agropecuária brasileira. Durante o
evento, a Embrapa promoveu o lançamento de um
gibi que explica o ciclo de emissão e absorção de gases
de efeito estufa pela pecuária. Voltado para o público
infantil, a publicação foi produzida com o apoio da
Novilho Precoce MS.
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Novilho Precoce MS promove treinamento
sobre manejo de pastagem

Além da palestra, os participantes puderam observar no campo as características ideais do pasto.
A Novilho Precoce MS ofereceu aos
associados, no dia 9 de abril, um treinamento sobre manejo de pastagem. Cerca de 60
produtores e trabalhadores rurais estiveram
na Fazenda Santo Antônio do Retiro, em
Campo Grande, para acompanhar o treinamento conduzido pelo Engenheiro Agrônomo e mestre em Ciência Ambiental e Pastagens pela ESALQ-USP, Felipe Moura.
Felipe é produtor rural e trabalha com
diferentes espécies de forrageiras no Rio
Grande do Sul. Ele defende, entre outros
pontos, que o produtor identiﬁque o melhor
momento para colocar o gado no pasto de
acordo com a altura da planta. Segundo ele,
é preciso que a planta forrageira absorva

95% de interceptação luminosa; sendo esse
o ponto de pastejo. Cada espécie, contudo,
possui alturas especíﬁcas para essa interceptação ocorrer, e são essas informações que
o produtor deve usar no campo. “O manejo
pela altura do pasto é a forma mais adequada de manejo; agregando todas as plantas
forrageiras dentro de um mesmo comportamento”, explicou Felipe.

Felipe Moura,
mestre em Ciência
Ambiental e
Pastagens

O evento foi promovido com apoio da
Phibro, da Cosmocel e da Camda (Cooperativa
Agropecuária) e faz parte de um ciclo de palestras técnicas promovidas pela Novilho Precoce com o objetivo de melhorar o sistema de
produção e, consequentemente, a lucratividade dos associados.

Próximos Eventos
A Novilho Precoce deve promover,
ainda em 2016, mais duas palestras técnicas
direcionadas aos associados. Uma sobre
manejo racional e bem-estar animal, na
segunda quinzena de julho, e outra sobre
gestão da propriedade rural, em setembro.
Fique atento aos meios de divulgação da
associação, como site e página no Facebook, e
mantenha seu cadastro atualizado para receber
as novidades por e-mail.
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BPA pode certiﬁcar 50 propriedades ainda em 2016

Bebedouro feito de pneu reciclado, em sistema
silvipastoril da Fazenda Boa Esperança
A Novilho Precoce MS é parceira da Embrapa
Gado de Corte na implantação do Programa de Boas
Práticas Agropecuárias - Bovinos de Corte (BPA).
Atualmente, 21 propriedades de produtores associados
possuem a certiﬁcação emitida pela Embrapa, e cerca
de 30 estão em processo de implantação. Este processo
inclui visitas técnicas e treinamentos, com o objetivo
central de garantir a sustentabilidade, a rentabilidade
e a competitividade dos sistemas produtivos.
Em 2013, o Grupo de Trabalho da Pecuária
Sustentável (GTPS) tornou-se parceiro da Novilho
Precoce e da Embrapa na implantação do BPA em
oito propriedades rurais. O recurso foi investido,
entre outros fatores, na aquisição de um veículo, em
treinamentos e deslocamentos de técnicos. Além
disso, possibilitou a mensuração do custo mensal do
BPA para a Novilho Precoce.
Uma revisão recente na lista de veriﬁcação, que
contém os principais pontos que devem ser observados
pelos produtores rurais, reduziu de 130 para 90 os itens

obrigatórios a serem realizados. “Os itens subjetivos,
que não podiam ser visualmente comprovados pelo
certiﬁcador, passaram a compor uma nova lista de
recomendações. Isso ajuda a agilizar o processo, sem
comprometer o resultado”, explica Klauss Machareth,
Superintendente da Novilho Precoce. A conformidade
com os itens analisados, de acordo com a importância
de cada um, enquadra a propriedade nas categorias
bronze, prata ou ouro.

Propriedades certificadas em MS
- Cedron (Anastácio)
- Cachoeirão (Bandeirantes)
- Nova Bahia (Aquidauana)
- São João (Água Clara)
- Natal (Bandeirantes)
- Pontinha(Bandeirantes)
- Paraíso (Jaraguari)
- Baia Grande (Miranda)
- Cabeceira do Prata (Jardim)
- Santa Marta (Bonito)
- Boa Esperança (Anastácio)
- Água Boa (Nioaque)
- Estância Flor Nativa (Terenos )
- Seriema (Miranda)
- Perdizes (Jaraguari)
- Santa Rita (Terenos)
- Santana (São Gabriel do Oeste)
- Joá (Caarapó)
- União (Dois Irmãos do Buriti)
- Primavera (Bodoquena)
- Alvorada (Ribas do Rio Pardo)

Parceria entre a Novilho Precoce e o WWF-Brasil fomenta o BPA
O WWF-Brasil tornou-se parceiro da ASPNP na aplicação do
Programa de Boas Práticas Agropecuárias. Num primeiro momento,
a instituição atuará na alocação de
recursos para viabilizar workshops e
treinamentos nas propriedades que
trabalham na implantação do BPA. O
objetivo é alcançar as propriedades que já estão inseridas no processo, chegando ao ﬁnal de 2016 com 50
fazendas classiﬁcadas.
Depois, a intenção é implantar uma plataforma
de gestão e monitoramento socioambiental, com o
objetivo de quantiﬁcar a preservação dos recursos e
a qualidade do sistema produtivo. “O WWF-Brasil tra-

balha com o tema ‘pecuária sustentável’ desde 2003,
inclusive com parcerias estratégicas com a Embrapa
Gado de Corte. Também conhecemos a atuação da
Novilho Precoce há muito tempo. E por conta da importância da ASPNP no cenário nacional, pelo perﬁl
e pelo proﬁssionalismo que ela apresenta, acreditamos que seria a parceira ideal para expandir os nossos resultados, para espalhar o que a gente gerou
de conhecimento e informação durante esses anos”,
relatou Ivens Domingos, especialista do WWF-Brasil.
O primeiro memorando de entendimento
entre as entidades tem o prazo de um ano. Mas a
perspectiva é realizar projetos de longo prazo, procurando envolver todos os associados no Programa de
Boas Práticas Agropecuárias.
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Com a participação de mais de 1,5 mil
pessoas, CONFINAR 2016 surpreende público
dos e até de outros países. Ao todo, foram realizadas
mais de 1,25 mil inscrições.
A Novilho Precoce está entre os apoiadores do
evento e participou ativamente com uma palestra
proferida no ﬁnal da tarde do dia 1º. Na oportunidade, o Superintendente da Associação, Klauss Machareth, e o pesquisador da Embrapa Gado de Corte,
Gelson Feijó, abordaram os resultados das análises
de amostras de carne coletadas durante a última edição do Show da Carcaça (mais informações nas páginas 8 e 9).
Evento aconteceu em Campo Grande,
nos dias 31 de maio e 1º de junho
O Conﬁnar 2016 - um dos principais eventos
sobre pecuária de corte do país, encerrou mais uma
edição com números surpreendentes: participaram
do evento mais de 1,5 mil pessoas, de vários Esta-

Para o Presidente da ASPNP, Carlos Furlan, a
interação entre participantes de todas as regiões do
país e o lançamento do aplicativo Cepea Boi foram os
pontos altos do evento. “Os associados ﬁcaram surpresos e empolgados com o conteúdo abordado nos
dois dias de Conﬁnar. Sem dúvida, superou todas as
expectativas”, pontuou.

Integrantes do Beef Radar conhecem
fazenda Olho d’água, em Terenos
A turma aproveitou o deslocamento até
Campo Grande, em meio ao Confinar, para se
conhecer pessoalmente. Muitos eram apenas
amigos virtuais até então. No dia 2 de junho,
conheceram a Genética Aditiva e seguiram até
a fazenda Olho d’Água, onde provaram o autêntico churrasco de novilho precoce. Depois,
encerraram os trabalhos na sede da Embrapa
Gado de Corte.
encontro de integrantes do
Registro oficial do primeiro
chado
o d’água, de Jerônimo Ma
Beef Radar, na fazenda Olh

O Beef Radar é um grupo de pessoas que nasceu com o advento do Whats App. Criado com o intuito de reunir representantes de todos os elos que
formam a cadeia pecuária, desde a propriedade rural, passando pela indústria de insumos até a indústria e o varejo, foi idealizado pelo Diretor da NF2R
Assessoria Agropecuária, Rodrigo Albuquerque, e
conta com participantes de vários estados do país.

Na avaliação de Rodrigo Albuquerque,
Mato Grosso do Sul foi o lugar perfeito para
reunir os integrantes do grupo. “Tenho muito
orgulho de falar deste estado, não só por saber
que minha família saiu daqui, mas pelo rebanho de extrema qualidade que vocês produzem. Costumo dizer que enxergo o copo ‘meio
cheio’ aqui no estado, e que ele tem tudo para
encher. Vocês tem gente que trabalha bem,
tem solo bom, tem clima favorável. O que talvez falte seja um pouco de amadurecimento,
de tecnologia, de contato entre os diversos
elos da cadeia”, comentou.
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Integrantes da APROVA vêm a MS
conhecer atuação da ASPNP
Representantes da Associação dos
Produtores do Vale do Araguaia (Aprova)
visitaram Mato Grosso do Sul para conhecer a atuação da Novilho Precoce. Na manhã do dia 24 de maio, o Superintendente
Klauss Machareth fez uma breve apresentação sobre o funcionamento da Associação e, no período da tarde, levou-os para
conhecer a indústria frigorífica.
No dia seguinte eles seguiram até a
fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes. Na
propriedade, eles conheceram o sistema
produtivo adotado pelo Diretor Técnico
da ASPNP, Nedson Rodrigues, em ciclo
completo de cria, recria e engorda, em
pasto e confinamento.
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Show da Carcaça fatura R$ 4,7 milhões e
paga R$ 314 mil em bônus aos associados

Vencedores e representantes receberam o reconhecimento em evento na sede da Famasul, dia 18 de abril
A 7ª edição do Show da Carcaça, realizado nos
dias 12 e 13 de abril, faturou R$ 4.742.813,72 com o
abate de 1.772 animais, 1.041 machos com rendimento
médio de 53%, e 731 fêmeas, com rendimento médio
de 51%. O peso médio das novilhas foi de 16 arrobas,
com 53% de J0 (até 20 meses) e 34% de J2 (até 24
meses), e dos machos foi de 19,2 arrobas, com 42% de
J0 e 38% de J2.
Ao todo, 54 associados participaram do evento
com 64 lotes inscritos. O bônus médio pago por
arroba nos machos foi R$ 8,62, e nas novilhas, R$
12,17, resultando num plus total de R$ 314 mil reais.
“Em 2015 o Show da Carcaça abateu 2 mil animais e
pagou R$ 271,5 mil em plus aos 54 associados que
participaram. Neste ano, com 300 animais a menos,
foram pagos cerca de R$ 40 mil a mais em bônus, o que
ilustra um desempenho superior no quesito qualidade,
objetivo principal da Novilho Precoce MS”, resume o
presidente da Associação, Carlos Furlan.
José Paulo Paleari, ﬁlho de Geraldo Aparecido
Paleari, vencedor na categoria Fêmeas, contou
que o prêmio foi uma grata surpresa. Segundo ele,
foi apartado e encaminhado ao abate técnico um
lote com 66 novilhas angus sem qualquer tipo de

preparação especíﬁca para o evento. Mesmo assim,
o lote alcançou rendimento médio de 53,9%. “Nossa
preocupação com a precocidade e o acabamento dos
animais é constante. E esse prêmio veio para conﬁrmar
que estamos no caminho certo, fazendo um trabalho
eﬁciente”.
Já Ronaldo Mateus Mazeto, vencedor na
categoria Machos, enviou dois lotes para concorrer em
cada categoria. O lote vencedor era composto por 27
bois no ponto Trace e alcançou rendimento médio de
54,9%. Dirceu Silvestre da Silva, gerente administrativo
e ﬁnanceiro da propriedade, contou que os animais
passaram por preparação especial para concorrer. “Em
2015 não ﬁcamos entre os primeiros colocados, mas
foi possível conhecer a dinâmica da competição. Assim,
nos preocupamos em intensiﬁcar a suplementação
dos animais para deixá-los mais competitivos”.
O evento de premiação aconteceu no dia 18 de
abril, na sede do Sistema Famasul, em Campo Grande.
Os 10 vencedores terão a oportunidade de fazer uma
viagem técnica ao Uruguai em agosto de 2016, com
visitas a fazendas, frigoríﬁcos, instituições voltadas
ao agronegócio, redes de supermercados e lojas de
carnes.
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Divulgação Embrapa

Análises da carne

Animais angus se destacaram nas características de
carcaça e de carne

O resultado pôde ser apreciado no evento de premiação,
dia 18 de abril

Com o objetivo de
conhecer as características
da carne produzida pelos
associados da Novilho Precoce, há três anos são coletadas amostras de lotes
participantes do Show da
Carcaça. Em 2016, as análises foram feitas por Gelson
Luís Dias Feijó, pesquisador
em Ciência da Carne da Embrapa Gado de Corte.
Foram coletadas amostras do contraﬁlé de 92 animais de 37 lotes diferentes. O pesquisador analisou aspectos relativos à carcaça (como peso, espessura da gordura e
área de olho de lombo) e à carne (como pH, marmorização,
cor e maciez) em função da genética (zebu e cruzado Angus), do sexo (machos castrados mecanicamente, machos
castrados com Bopriva® e fêmeas) e da idade (J0, J2 e J4).
Em relação ao grupo genético, os animais cruzados
Angus se destacaram em todos os aspectos, especialmente
na marmorização. “Apesar de, em termos médios, os animais cruzados Angus terem sido superiores aos animais zebuínos para as características de carcaça e de carne, cabe
ressaltar que a variabilidade foi grande. Alguns animais cruzados não apresentaram o acabamento desejável, conﬁrmando o consenso de que esse grupo genético tem maior
potencial, mas demanda mais cuidado e atenção para ser
ﬁnalizado”, explicou o pesquisador.
No que se refere ao sexo, as fêmeas mostraram-se
mais leves, com peso médio de carcaça quente ao redor das
15@, enquanto os machos, independentemente da forma
de castração, alcançaram média superior a 20@. Nos demais quesitos, as três categorias apresentaram resultados
médios muito similares, tanto nas características de carcaça
quanto de carne.
E, ﬁnalmente, no que se refere à idade, os animais
J0 se mostraram mais leves, cerca de 1@ de carcaça quente
do que os J2 e os J4, apesar disso, os J0 apresentaram carne
mais clara e com maior apelo visual. Nos demais quesitos, as
três categorias apresentaram resultados similares.
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Gestão ambiental em propriedade pecuária

Por Rodiney de Arruda Mauro

Um empreendimento pecuário deve, primeiramente, garantir sua sustentabilidade econômica com
um bom planejamento das atividades ao longo do ano.
O recurso humano para executar esse planejamento
deve ser buscado e treinado visando ao aprimoramento
de capacidades e competências para bem exercer as atividades da propriedade. As práticas ambientais nunca
devem ser negligenciadas, pois o retorno ﬁnanceiro é
certo. O produtor consciente das responsabilidades que
sua atividade requer, assim como a boa administração
ﬁnanceira e de recursos humanos, deve possuir um
bom planejamento do uso dos recursos naturais evitando prejuízos e favorecendo os lucros.
Quando a terra ainda é virgem, caso raro no Brasil
atual, a preparação da mesma para integrar o sistema
produtivo é em muito facilitado, pois podemos planejar
as construções longe das Áreas de Preservação Permanente (APPs), formar pastagens mantendo as distâncias
regulamentadas das fontes de água, escolher o melhor
pasto adequado ao tipo de solo da propriedade evitando a existência de solos expostos às intempéries, construir curvas de nível para evitar a perda da camada mais
fértil do solo por erosão laminar, etc.
Atualmente, o Brasil possui cerca de 5 milhões de
propriedades. Como se adequar ambientalmente quando as mesmas já foram formadas há mais tempo, quando as leis que regiam o espaço rural eram outras?
Os dirigentes do nosso país após consultas às diversas classes que fazem do ambiente rural o seu ganhapão, chegaram à carta magna de como bem administrar
ambientalmente as propriedades brasileiras. Esta é o
Código Florestal Brasileiro reformado e publicado em 25
de maio de 2012 (Lei nº 12.651/2012).
Juntamente ao novo Código Florestal veio o Cadastro Ambiental Rural (CAR), um registro eletrônico
obrigatório que visa regularizar ambientalmente as
propriedades rurais brasileiras. O CAR é um instrumento que veio auxiliar os donos de terras a melhor
planejar o seu espaço rural, ao mesmo tempo serve

como um inventário do que existe de áreas ainda conservadas e ajuda ainda a identiﬁcar onde estão as áreas degradadas para que se promova uma planejada
recuperação das mesmas, e o tempo está acabando. O
prazo para que todos cadastrem o seu imóvel termina
em 5 de maio de 2016, isso porque já foi prorrogado
por um ano.
O proprietário poderia se perguntar “porque
devo fazer essa tal de Gestão Ambiental em minhas terras?” Fazendo essa gestão, esse planejamento, o produtor estará assegurando uma garantia jurídica para suas
ações produtivas e de conservação. Poderá ser um sério
candidato a melhorar sua produtividade, seja qual for
a cultura ou criação adotada. Poderá também obter ﬁnanciamentos de entidades oﬁciais para que tenha um
capital ﬁnanceiro sólido que lhe assegure uma safra
com bons dividendos.
Brevemente teremos uma nova lei que favorecerá primeiramente o ambiente rural e com ótimas consequências para os habitantes das cidades que é a Lei
312/15, que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados, e trata da Política Nacional de Pagamentos por
Serviços Ambientais.
A eﬁcácia da conservação dos recursos naturais
propicia ao empresário rural várias possibilidades de
agregação de valor aos seus produtos, assim como receber por exercitar essa conservação. Um bom exemplo
é o uso da água.
Se o produtor tem uma boa gestão ambiental do
espaço rural que lhe cabe, poderá ter ganhos monetários com os dividendos oriundos de fundos que premiarão aqueles que promovem a recuperação ambiental
em suas propriedades. O aumento da vazão de cursos
de água em propriedade está perfeitamente alinhado
ao Código Florestal Brasileiro na proteção de nascentes,
recuperação da Reserva Legal e conservação da vegetação ciliar, de matas, etc.
(*) Rodiney de Arruda Mauro é pesquisador de Gestão
Ambiental e Recursos Naturais da Embrapa Gado de Corte
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Diretores levam o nome da ASPNP a eventos pelo Brasil
do Programa Novilho Precoce e ao bônus conferido
aos associados da ASPNP, o produtor ganhou, em
média, R$ 10,50 por arroba nos machos e R$ 13,00
nas fêmeas durante o ano de 2015.

Simpósio Internacional de
Produção de Gado de Corte
De 12 a 15 de abril, o município de Ribeirão
Preto (SP) sediou o Encontro de Confinadores e Recriadores da Scot Consultoria. O vice-presidente da
Novilho Precoce, Ricardo Buonarott, foi um dos palestrantes do evento e abordou o tema “Somatória
de bonificações: quanto me rende a mais”.
Ricardo relatou a experiência vivenciada em
sua propriedade, localizada no município de Ribas
do Rio Pardo (MS), que possui ciclo completo com
80% dos animais habilitados pela lista Trace e Cota
Hilton. Somando as bonificações referentes à rastreabilidade ao incentivo do Governo do Estado através

Entre os dias 26 e 28 de maio, o Departamento
de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa (UFV)
promoveu o 10º Simpósio Internacional de Produção
de Gado de Corte no município de Viçosa (MG). O Diretor Comercial da ASPNP, Alexandre Scaﬀ Raﬃ, proferiu palestra com o tema “Associativismo como forma
de fortalecer o produtor de carne bovina”.
Alexandre compôs a programação do Simpósio
ao lado de pesquisadores e representantes de importantes instituições, como Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Instituto Nacional de
Investigação Agropecuária do Uruguai (INIA), Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA Colina)
e do Ministério da Agricultura e Pecuária, entre outros.

