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Cepea lança aplicativo para coletar preços do mercado do boi gordo

Retrospectiva 18 anos da Novilho Precoce MS

Vencedores do Show da Carcaça viajam ao Uruguai 

Propriedades passam por auditoria do Carrefour

Solenidade de posse aconteceu no dia 15 de agosto, 
na sede do Sistema Famasul. Nedson Rodrigues 
assume a presidência da entidade com 
Alexandre Scaff como vice.

EMPOSSADA DIRETORIA PARA O 
BIÊNIO 2016/2018
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NEDSON RODRIGUES PEREIRA
Presidente 

Assoc. Novilho Precoce – MS

É com grande orgulho e responsabi-
lidade que, após seis anos, retorno à Presi-
dência desta grande enti dade que é a NO-
VILHO PRECOCE – MS.  Desde que deixei a 
presidência em 2010, a Associação evoluiu 
muito em todos os senti dos, os abates au-
mentaram em 300%, aumentou o quadro 
de funcionários, principalmente o corpo 
técnico, as parcerias mudaram suas formas 
de negociação e comercialização, enfi m o 
momento é outro, e para isso tenho que me 
reinventar para realizar uma boa gestão.

A principal função da associação 
sempre foi e conti nua sendo a formalização 
de parcerias para que o nosso produtor te-
nha opções para abater seus animais com 
valor agregado. A manutenção das parce-
rias atuais e a busca por novos mercados 
serão prioridade nesta gestão, assim como 
a evolução das parcerias existentes estão 
diariamente nas pautas de discussão.

Outro ponto que será muito trabalha-
do nos próximos anos, será a implantação de 
protocolos de sustentabilidade (BPA e Garan-
ti a de Origem – Carrefour), que já vem sendo 
implantados. Porém, queremos aumentar o 
ritmo e levar a muitas outras propriedades. 
A efi ciência nos abates também será muito 
trabalhada, pois somos referência em quali-
dade, mas temos muito a evoluir e melhorar, 
e a nossa assessoria ao produtor não faltará.

Enfi m, temos muito trabalho pela 
frente, e espero contar com o apoio de to-
dos produtores, da diretoria e funcionários, 
sem isso não haverá resultados positi vos. A 
união e o comprometi mento com nossa en-
ti dade sempre foram o fator mais importante 
de sua história de sucesso, hoje reconhecida 
nacionalmente. Um grande abraço a todos.

VIVA À PECUÁRIA!
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Esta seção será dedicada à divulgação de belas imagens, 
captadas no dia-a-dia da lida no campo. O pequeno Flávio 
Duncan Machado, fi lho do nosso vice-tesoureiro Jerônimo 

Machado, e o boi Ofi cial J Machado estampam esta “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.

Esta seção será dedicada à divulgação de belas imagens, 
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FIQUE POR DENTRO

O Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, lançou um aplicati vo 
para coletar informações de preços do mercado do 
boi gordo. Até então, o levantamento de preços era 
realizado por telefone e e-mail. A nova plataforma 
foi desenvolvida especifi camente para pecuaristas 
de todo o Brasil que fazem negócio de reposição ou 
de animais para abate, independente da frequência. 
Todas as informações levantadas pela equipe são 
manti das em sigilo e passam a compor a amostra 
para cálculo das médias divulgadas pelo Cepea. 
O produtor pode baixar o app pela PlayStore de 
qualquer celular Android, ou pela App Store, da 
Apple. Após baixar o aplicati vo, o pecuarista solicitará 
uma identi fi cação para cadastro e uso da plataforma 
digital. Atualmente, são contatados 1.500 agentes do 
mercado, entre frigorífi cos, pecuaristas, escritórios 
de compra e venda de gado e leiloeiras e divulgados 
valores referentes a 24 regiões em 11 estados do 
País. A Novilho Precoce MS incenti va o cadastro por 
parte dos associados, a fi m de balizar as informações 
repassadas ao Cepea.

Cepea lança aplicati vo 
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NOVA GESTÃO

NOVILHO PRECOCE
ELEGE DIRETORIA PARA

O BIÊNIO 2016/2018

O pecuarista Nedson Rodrigues assumiu a presidência da entidade, com Alexandre Scaff como vice

Em Assembleia 
Geral Ordinária reali-
zada no dia 15 de agos-
to, na sede da ASPNP, 
foram eleitos os novos 
Conselhos Fiscal, De-
liberativo e Diretoria 
Executiva da Associa-
ção Sul-Mato-Grossen-
se de Produtores de 

Novilho Precoce para o biênio 2016/2018. A única 
chapa inscrita no pleito foi eleita por aclamação e 
oficialmente empossada em solenidade realizada 
na noite do dia 15, na sede do Sistema Famasul.

Durante o discurso de encerramento de ges-
tão, o ex-presidente e atual tesoureiro da Associa-
ção, Carlos Furlan, relembrou importantes parcerias 
firmadas recentemente, com a rede de Supermer-
cados Walmart e com o WWF-Brasil, sempre com o 
objetivo de valorizar o animal produzido com qua-
lidade superior e ampliar o leque de possibilidades 
de comercialização aos associados. Furlan lembrou 
também os eventos e viagens técnicas organizados 

Prestação de Contas
Ainda na manhã do dia 15 de agosto, 

o então presidente da ASPNP, Carlos Furlan, 
fez a prestação de contas referente à gestão 
2014/2016. Todas as informações passaram 
por auditoria especializada e foram aprovadas 
pelo Conselho Fiscal.

pela ASPNP durante os últimos dois anos, ações que 
trouxeram aprimoramento técnico e oportunidades 
de confraternização aos membros da Associação.

O pecuarista Nedson Rodrigues voltou à 
presidência da entidade, 10 anos após ter sido 
eleito pela primeira vez. Ele permaneceu à fren-
te da ASPNP de 2006 a 2010, e volta neste bi-
ênio com o principal desafio de manter e me-
lhorar as atuais parcerias e conquistar novos 
mercados. “Também trabalharemos para manter 
o nível técnico do sistema de produção dos asso-
ciados, garantindo assim alternativas justas de co-
mercialização junto à indústria”, pontuou Nedson.
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Diretoria Executi va
Presidente: Nedson Rodrigues Pereira
Vice-Presidente: Alexandre Scaff  Raffi  
Tesoureiro: Carlos Vanderlei Furlan
Vice-Tesoureiro: Jerônimo Machado
Secretário-Geral: Eduardo Folley Coelho
Diretor de Produção: Antônio João de Almeida
Diretor de Qualidade: Rafael Nunes Gratão
Diretor de Novos Negócios: Carlos Alberto Baldasso
Diretor de Sustentabilidade: Ezequiel Rodrigues do Valle
Diretor Técnico: Ricardo Buonarott  Ferreira
Diretor Comercial: Rafael Henrique Ruzzon Scarpett a

Conselho Deliberati vo
Efeti vos
José Paulo Paleari
Mário U. Hofk e Filho
Marcos Roberto F. de Rezende

Suplentes
Marcelo dos Santos Abrão
José Rodrigues Pereira
Olivier C. N. Louis Van Haren

Conselho Fiscal
Efeti vos
Humberto B. Rodrigues Yule
Tony Giuliano Cavalaro
Carlos Humberto F. Canale

Suplentes
Adilson R. Veloso Nantes
Décio B. da Fonseca
Leôncio de S. Brito Neto

O ex-presidente e atual tesoureiro, Carlos Furlan, foi 
homenageado durante a solenidade

O Secretário de Governo, Eduardo Riedel, falou sobre os 
desafios enfrentados pela pecuária no Estado

Os diretores e conselheiros assinaram o termo de posse e 
permanecerão à frente da associação até agosto de 2018

Belo registro com as famílias dos dois presidentes: o que se 
despede e o que assume o cargo

O jornalista Mário Inácio, do AgroBrasil TV; o pecuarista 
José Paulo Paleari, membro do Conselho Deliberativo; o 

Secretário de Produção Fernando Lamas; 
e o representante da SFA, Orlando Baez

Alex Ferreira, Gerente de Unidade Sicredi União MS; 
Jerônimo Machado e José Rodrigues Pereira, Diretores da 

ASPNP; e Leôncio de Souza Brito Neto, 
membro do Conselho Fiscal
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COMEMORAÇÃO

NOVILHO PRECOCE MS COMPLETA 
18 ANOS DE EXISTÊNCIA

No dia 25 de julho de 1998, um grupo de produto-
res sul-mato-grossenses assinou a Ata de criação da As-
sociação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho 
Precoce, enti dade idealizada pelo pecuarista Armando 
Araújo com o objeti vo de fortalecer a pecuária de corte 
no estado. “A gente sempre lutou com uma difi culdade 
muito grande para valorizar o produto nobre que tí nha-
mos. Os obstáculos foram muitos por que tanto fazia 
vender um precoce como um boi carreiro, o preço era o 
mesmo. O máximo que conseguíamos era entrar na es-
cala de abates. Foi aí que decidimos parti r para uma luta 
mais agressiva”, relatou o seo Armando ao Informati vo 
Novilho Precoce em 2007.Novilho Precoce em 2007.Novilho Precoce em 2007.

Mão do idealizador da Associação, senhor Armando 

Araújo, sobre a ata de fundação da entidade.

Homenagem pelos 60 anos de casamento dos 

associados Arno Werner (in memorian) 

e Ruth Fritz Werner.

Armando Araújo permaneceu na presidên-
cia da Associação por dois anos, sendo sucedido 
por Antônio José de Oliveira (Totonho). Quatro 
anos depois, foi eleito o engenheiro agrônomo e 
pesquisador da Embrapa Gado de Corte Ezequiel 
Rodrigues do Valle, que permaneceu à frente da 
ASPNP por dois anos. De 2006 a 2010, quem as-
sumiu foi o pecuarista Nedson Rodrigues Pereira, 
sendo sucedido por Alexandre Scaff Raffi de 2010 a 
2014. A gestão 2014/2016 foi encabeçada por Car-
los Vanderlei Furlan e, em agosto de 2016, Nedson 
Rodrigues foi eleito e reassume a presidência da 
ASPNP até 2018.



07

SAC 0800 011 1919 | adm-sac@zoetis.com
Copyright © Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material produzido em agosto 2016.

SIMSIM
CASTRAÇÃO PREJUÍZOS

NAONAO
PREJUÍZOS

NAO

Em 2009, a ASPNP foi o vencedor estadual do 

Prêmio de Competitividade para micro e pequenas 

empresas - MPE Brasil - MS.

Registro da primeira edição do Show da Carcaça, 

realizado em 2010.

Associados durante o Seminário Técnico da Novilho 
Precoce, realizado em Bonito em 2012.

Dias de Campo memoráveis, com ampla 
cobertura da mídia local.

Solidariedade: a Novilho Precoce é parceira e auxilia a 

Associação Franciscana Angelinas (Afrangel), 
Lar das Crianças com AIDS.
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Vencedores do Show da Carcaça 2016 fazem 
viagem técnica ao Uruguai

PRÊMIO

A turma enfrentou o rígido inverno uruguaio e voltou animada com os conhecimentos adquiridos

Uma delegação composta por 24 pessoas, sen-
do 10 vencedores da 7ª edição do Show da Carcaça, 
esteve no Uruguai no período compreendido entre 6 e 
14 de agosto com o objeti vo de conhecer o sistema de 
produção e processamento de bovinos do país.

A caravana, integrada também por represen-
tantes da Diretoria da ASPNP, passou pelos municípios 
uruguaios de Montevidéu, Fray Bentos, Paysandú, Ta-
cuarembó e Punta del Este. Foram visitadas enti dades 
e empresas representati vas da cadeia pecuária uru-
guaia, como os Insti tutos Nacionais de Carnes e de In-
vesti gação Agropecuária (INAC e INIA), confi namento 
e frigorífi co, além das estâncias La Elisa e Don Esteban, 
ambas com rebanhos Hereford x A. Angus desti nados 
à Cota 481 (exportação). 

A 7ª edição do Show da Carcaça, realizada 
nos dias 12 e 13 de abril, faturou R$ 4.742.813,72 
com o abate de 1.772 animais, 1.041 machos e 
731 fêmeas. Ao todo, 54 associados parti ciparam 
do evento com 64 lotes inscritos. O bônus médio 
pago por arroba nos machos foi R$ 8,62, e nas no-
vilhas, R$ 12,17, resultando num plus total de R$ 
314 mil reais.

A viagem técnica viabilizada pela ASPNP encerra 
o ciclo de reconhecimento dos associados que vence-
ram o Show da Carcaça em 2016, anunciados em so-
lenidade de premiação realizada no dia 18 de abril, na 
sede do Sistema Famasul, em Campo Grande. Confi ra 
o nome dos vencedores: 

Show da Carcaça 2016
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João Ednilson Favoreto, Ezequiel Rodrigues do Valle e 
José Paulo Paleari em visita a confinamento uruguaio.

O Instituto Nacional de Carnes (INAC), localizado em 
Montevidéu, promove, regula, coordena e controla as 

atividades relativas à produção de carnes.

Analice Azambuja e Kau Nantes em frente a 
um rebanho confinado Hereford x A. Angus.

Analice Azambuja, Renata Oliveira, Rosilene Souza 
e Cléo Ramos.  Parte da delegação feminina.

Registro da visita em planta frigorífica de bovinos e 
ovinos em Tacuarembó.

Confinamento de gado Hereford x A. Angus na 
Estancia La Elisa, destinados à exportação.

Conheça nossos
novos produtos da
linha de rações.
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AGRONEGÓCIO: PROTAGONISMO 
PERSISTENTE

Por Coriolano Xavier*

Competi ti vidade, ascensão, fôlego contra a crise 
e, mais do que tudo isso, uma espécie de fi ador da eco-
nomia.  Esse é o currículo do agronegócio nos últi mos 
tempos. Em 2016, mais uma vez seu desempenho posi-
ti vo deve se repeti r, embora com menor força e, prova-
velmente, margens mais justas. É o que se consegue ver 
a parti r da segunda esti mati va do IBGE para a safra de 
grãos de 2016 -- e da projeção reavaliada do Valor Bruto 
da Produção (VBP) pelo MAPA.

Pelos últi mos números, o VBP consolidado da pe-
cuária e agricultura vai crescer 0,7% sobre 2015, ati n-
gindo R$ 515,2 bilhões em 2016. Um recorde, se for 
confi rmado, decorrente das 20 principais lavouras (ele-
vação de 2,8% em relação a 2015, alcançando R$ 338,6 
bilhões), pois o composto das proteínas animais deve 
cair 3%, com um VBP de R$ 176,6 bilhões. E aqui já ve-
mos o efeito da crise brasileira, que afetou o poder de 
compra da população e reduziu o consumo das famílias.

De acordo com o IBGE, a produção de grãos será 
de 211,3 milhões de t, 0,9% a mais que 2015. E mais 
uma vez a soja será o grande destaque em VBP (R$ 123 
bilhões no total), com crescimento de 12,3% graças à 
desvalorização cambial e, também, a novos ganhos de 
produti vidade: a previsão é de aumento de 4,9% na co-
lheita da oleaginosa, para uma área plantada que avan-
çou bem menos -- 2,7%.

No milho a história é parecida, com um crescimen-
to de 3,7% no VBP, principalmente por obra do câmbio, 
que esti mulou exportações e puxou o mercado interno 
para o mesmo alinhamento de preços, levando inclusive 
algum stress ao perfi l de custos do setor animal, na pro-
dução de frangos, suínos, leite e confi namento bovino.

AR TIGO

Apesar desse quadro positi vo em meio à crise, 
os produtores precisam fi car ligados na rentabilidade. 
O boi, por exemplo, fornece um bom indício: em feve-
reiro passado o preço da arroba girava em torno de R$ 
155,00 (ESALQ/BMF), que é um patamar historicamen-
te elevado, mas em termos reais representava um valor 
4% inferior ao preço de um ano atrás, por conta da infl a-
ção de 10,6% (IPCA).

Se bem que a pecuária brasileira passa por um 
momento virtuoso de modernização, com maior produ-
ti vidade da terra (mais carne por ha) e maior produti vi-
dade do rebanho (mais qualidade e rendimento de car-
caça). Tanto que as projeções indicam para os próximos 
10 anos um crescimento do rebanho bovino de 0,25% 
ao ano em média, queda da área de pastagem à base 
de 1,20% ao ano e aumento da produção de carne em 
1,52% ao ano – até 2025, segundo o Outlook Fiesp.

Fica também um sinal de atenção para os preços 
das commoditi es, que recuaram no mercado interna-
cional, após longo período de bonança entre 2005 e 
2014. O câmbio compensou essa queda dos preços em 
dólar e, mesmo com o aumento no custo dos insumos 
importados (ferti lizantes e agroquímicos em parti cular), 
há um horizonte positi vo para a agropecuária, no mé-
dio prazo. As margens podem até fi car apertadas; mas 
como diz um reputado economista, Ivan Wedekin, “lu-
cro menor ainda é lucro”. Ainda bem.

* Coriolano Xavier é Professor e Coordenador adjunto do 
Núcleo de Estudos do Agronegócio da ESPM e Membro 

do Conselho Consulti vo da Associação Brasileira de 
Marketi ng Rural e Agronegócio. Este arti go foi publicado 

originalmente no site Universo Agro.
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PROPRIEDADES PASSAM POR 
AUDITORIA DO CARREFOUR

PARCERIA

Uma vez por ano, o Carrefour promove audito-
rias em quatro propriedades de produtores associa-
dos à Novilho Precoce MS, com o objeti vo de renovar 
a parceria de fornecimento de novilhas para a marca 
própria “Selecti on”, com o selo Garanti a de Origem. 
As propriedades são escolhidas aleatoriamente e au-
ditadas por uma empresa terceirizada com base numa 
lista que contém 119 itens.

Estes 119 itens envolvem bem-estar animal, 
controle zootécnico e gestão socioambiental. São sub-
divididos entre os de maior e menor impacto, além dos 
obrigatórios (K.O.). Para ser aprovada, a propriedade 
precisa atender 100% dos itens K.O.; 85% dos itens de 
maior impacto e 70% dos itens de menor impacto.

Fazenda Bonanza. A existência de placas indicativas é um 
dos itens verificados pela auditoria.

Fazenda Pedra de Fogo. Funcionários passam por 
treinamento de primeiros socorros.

Fazenda Indaiá. Auditora confere a separação de 
resíduos feita na propriedade.

Fazenda Sulam. Funcionários passam por treinamento 
de controle e combate de incêndios.

O coordenador técnico da Novilho Precoce MS, 
Almir Barbosa, acompanha as auditorias e oferece o 
suporte necessário aos associados, viabilizando, por 
exemplo, os treinamentos direcionados aos funcioná-
rios das fazendas. “O resultado positi vo das auditorias 
vai além da manutenção da parceria com o Carrefour. 
As propriedades mantêm um nível de organização 
exemplar, os produtores reconhecem o incremento na 
qualidade do sistema de produção”, resume Almir.

Em 2016, as fazendas auditadas foram as seguin-
tes: Bonanza, em Nioaque, de Sandra Maria Destefani; 
Indaiá, em Campo Grande, de Geraldo Aparecido Paleari; 
Sulam, em Campo Grande, de Kiogi Takigawa; e Pedra de 
Fogo, em Rio Verde de MT, de Celso Sérgio Marcon.


