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NA 9ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO
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Projeto vai mapear
mais de 1 milhão de
hectares em Mato
Grosso do Sul

Confira os produtores
premiados em 2016
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Caros associados e produtores rurais,
Desde que assumi em agosto do ano passado a
presidência, começamos a trabalhar em novos projetos
para a nossa associação. Sempre fomos pioneiros em
vários modelos de negócios, na forma de enxergar e se
relacionar com todos os elos da cadeia produtiva da carne.
Por isso está na hora de olharmos para o futuro e tentar
antecipá-lo .
Iniciamos em 2016, a contratação da fundação Dom
Cabral, entidade renomada mundialmente, para fazermos
um planejamento estratégico e buscar novos caminhos para
os próximos cinco anos. Realizamos cinco reuniões com toda
a diretoria executiva, conselheiros e todos colaboradores, e
assim, além de ajustarmos o conhecimento do dia a dia de
nossa associação, traçamos planos e metas para o futuro.
Em abril, no nosso tradicional encontro em BonitoMS, lançamos vários projetos. Pensamos em dois pilares
importantes para o nosso futuro: 1) Ajudar os produtores
associados a melhorar seu negócio porteira adentro,
pois acreditamos que é na forma de produção que está
nossa maior rentabilidade. Iremos promover cursos,
treinamentos, informações e assessoria de nossos técnicos
para implantação de novos programas. 2) Buscar mercados
que valorizem não só a carne de qualidade, mas seu
processo de produção sustentável. Para atingirmos esse
objetivo lançamos nosso próprio protocolo de adequação
das fazendas dentro das Boas Práticas de Produção.
O mercado cada dia que passa é mais exigente
em relação a sustentabilidade, então vamos começar a
nos organizar para atender essa demanda. Temos grande
quantidade de animais, com qualidade e regularidade de
fornecimento, só nos falta adequar as fazendas dentro de
um protocolo de produção sustentável, e o nosso objetivo
para 2017 é fecharmos com 60 propriedades dentro do
protocolo e ao ﬁnal de 5 anos, 80% das fazendas.
A busca por novos mercados e a adequação das
fazendas irão ocorrer simultaneamente. Acreditamos que
um futuro melhor está a nossa espera, porém temos que
fazer nossa parte. Conto com a parceria e ajuda de todos
para superarmos as diﬁculdades que estamos passando.
Um grande abraço a todos,
NEDSON RODRIGUES PEREIRA
Presidente
Assoc. Novilho Precoce – MS

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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Capacitação: associados iniciam curso em
Pecuária de Corte

Teve início no dia 25 de maio, o curso de Capacitação em
Pecuária de Corte desenvolvido pela Rehagro e com apoio da Novilho
Precoce MS. O curso tem como objetivo capacitar produtores,
gerentes de fazendas e técnicos que atuam no setor.
Conforme o coordenador do curso, Danilo Oliveira, trata-se
de um curso dinâmico, com ferramentas aplicáveis para as soluções
no campo e que ajudam a tornar a aumentar a lucratividade. “Os
módulos são bem práticos. Utilizamos as experiências dos nossos
professores, que em sua maioria são técnicos e atuam no campo, e
trazemos para sala de aula”.
O curso é dividido em nove módulos, com aulas nas áreas de
gestão de pessoas, reprodução, nutrição, sanidade animal, integração
lavoura-pecuária, forragem, planilhas de gerenciamento, entre outras.
“Ao longo do curso a troca de experiência entre alunos e professores
é muito grande e isso proporciona um enriquecimento maior ainda”,
destaca Danilo.
Informações sobre novas turmas e cursos:
rehagro.com.br (31) 3343-3800

Rafael Ruzzon – Fazenda Modelo
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9º SEMINÁRIO TÉCNICO TRAZ INOVAÇÕES E
BENEFÍCIOS PARA O PRODUTOR
Evento reuniu mais de 150 pessoas no auditório e foi
marcado pelo lançamento de novos projetos
Novilho Precoce. “A preocupação em fortalecer a classe
e buscar a evolução do mercado e da qualidade da carne
é papel fundamental desempenhado pela associação,
que aliado ao governo do Estado, principalmente com
o programa Precoce MS, traz credibilidade para o nosso
produto”. Azambuja destacou ainda “O consumidor
está mais exigente, quer saber de onde vem a carne,
como ela foi produzida e essas inovações apresentadas
pela associação só reforça o que já sabemos: somos a
melhor carne do Brasil”.

A nona edição do Seminário Técnico Novilho
Precoce MS, realizada em Bonito entre os dias 20 e
23 de abril, reuniu no Zagaia Eco Resort associados,
autoridades, convidados e familiares. Foram dias
de muito aprendizado, troca de experiências e
confraternização.

Ao abrir oﬁcialmente o evento, o presidente
Nedson Rodrigues destacou a nova fase da associação.
“Este ano temos muitas novidades. Queremos
apresentar novos projetos que foram desenvolvidos
pensando no futuro da entidade e que vão beneﬁciar
principalmente nossos produtores. Nos esforçamos
bastante para oferecer sempre o melhor a vocês por
isso espero que aproveitem e saiam daqui renovados
e satisfeitos”.
Presente no evento, o governador Reinaldo
Azambuja ressaltou o trabalho desenvolvido pela

O governador esteve acompanhado do
secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica
(Segov) Eduardo Riedel; do secretário estadual de
Fazenda (Sefaz) Márcio Monteiro; do secretário
estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)
Jaime Elias Verruck; dos deputados estaduais Beto
Pereira e Rinaldo Modesto, além do prefeito de Bonito
Odilson Soares e do coordenador regional da Segov
Gerson Prata.
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APLICATIVO TRAZ
AOS ASSOCIADOS
INFORMAÇÕES
COMPLETAS
DE ABATE
um aplicativo gratuito, que já está disponível para
android e IOS, lançado durante o Seminário Técnico
e que tem como principal objetivo disseminar essas
informações para os associados.

D

ados
completos
de
abates,
comparativos
de
rendimentos,
tipificação de carcaças, notícias,
cotações e outras informações de
interesse do produtor estão disponíveis a partir
de agora a um click dos associados. Trata-se de

Conforme o superintende da ASPNP
Klauss Machareth (foto), as informações são
altamente sigilosas e de fácil entendimento. “O
desenvolvimento do aplicativo vem há mais de um
ano com conversas entre diretoria e produtores. Até
então as informações eram restritas e não chegava
ao conhecimento de todos, a partir de agora vocês
poderão, por meio desse banco de dados, fazer o
planejamento dos negócios e assim saber como está
sua produção”.
Com o aplicativo, desenvolvido pela BovBI, o
associado poderá conferir em um prazo de até 48
horas todos os dados de abate, penalizações, ganhos
e comparativos com a média da associação. “É um
raio X de tudo que acontece”, destaca Klauss.

CASTRAÇÃO

PREJUÍZOS

SIM NAO
SAC 0800 011 1919 | adm-sac@zoetis.com
Copyright © Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material produzido em agosto 2016.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ALINHA
PROJETOS E AÇÕES PARA O FUTURO DA ASPNP

“Com esses novos projetos podemos ser referência mundial de
produção de carne e pecuária sustentável”
– Nedson Rodrigues, presidente da Novilho Precoce MS
Ao apresentar aos associados, em Bonito,
os projetos deﬁnidos durante o planejamento
estratégico, o presidente Nedson Rodrigues destacou
a parceria com a Fundação Dom Cabral. “Foram vários
encontros com os professores da fundação e desses
encontros surgiu um projeto futuro. Discutimos os
pontos fracos, fortes, oportunidades, riscos e ameaças
e com isso alinhamos nosso pensamento e ações para
que possamos seguir em um só caminho”.
Os encontros tiveram a participação de
diretores e colaboradores, que juntos assumiram
a responsabilidade de colocar em prática as metas
traçadas. Os novos projetos abrangem as áreas de

Ezequiel do Valle, diretor de Sustentabilidade, falou sobre
o novo Protocolo de Boas Práticas
visitas técnicas e índice de classiﬁcação; marketing;
treinamentos técnicos a produtores e colaboradores,
além do protocolo de Boas Práticas de Produção.
Conforme o presidente é preciso sonhar
grande. “A nossa proposta é ir além, é mudar nosso
pensamento de negócio, pensar no futuro. Agradeço
a todos os diretores pelo compromisso ﬁrmado, aos
colaboradores e vocês pela conﬁança”.

Diretor Técnico Ricardo Buonarott falou sobre as visitas
técnicas e índices de classificação

Antônio João de Almeida, diretor de Produção,
apresentou os projetos sobre treinamentos técnicos a
colaboradores e produtores

Responsável pelo Marketing, Rafael Gratão, diretor de
Qualidade, apresentou os novos projetos
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UM MILHÃO DE HECTARES RECONHECIDO PELAS
BOAS PRÁTICAS NA PECUÁRIA SERÁ MAPEADO
Parceria com o WWF/Agrotools visa garantir, provar e mostrar
que a carne consumida vem de um protocolo de boas práticas
com credibilidade e responsabilidade
Com intuito de conhecer o sistema de produção porteira à dentro foi ﬁrmada uma parceria entre a Novilho Precoce MS, WWF-Brasil e Agrotools.
Por meio desse trabalho, onde o WWF-Brasil oferece
suporte técnico e ﬁnanceiro e a Agrotools realiza o
georreferenciamento, todas as propriedades serão
monitoradas via satélite e assim entender o cenário
de como estão essas fazendas.

Alexandre Raffi, vice-presidente NP
cionadas 20 fazendas com o intuito de analisar a propriedade e o protocolo de produção com indicadores
de sustentabilidade.

Ivens Domingos, WWF-Brasil
Apresentado durante o Seminário Técnico, o
projeto visa garantir, provar e mostrar que a carne
consumida vem de um protocolo de boas práticas, de
uma fazenda do Mato Grosso do Sul, com credibilidade e responsabilidade.
Segundo Klauss Machareth, superintendente
da Novilho MS, o projeto é dividido em três fases:
a primeira é identiﬁcar onde estão essas fazendas
e com isso ver como é produzido o animal, a idade,
peso, acabamento, ou seja, nessa fase veriﬁca-se
todo o processo do nascimento a comercialização.
Na segunda fase serão selecionadas 60 fazendas que terão o desenho da área feito pela Agrotools. Nessa etapa os produtores terão acesso a dados
como pastos degradados e o que pode ser feito para
melhorar a produção. Já na terceira fase serão sele-

PARCERIA - De acordo com o especialista de
Conservação do WWF-Brasil, Ivens Teixeira Domingos, a meta é construir ações conjuntas para melhorar a produção. “Queremos ser mais eﬁcientes e
produzir com critérios socioambientais de forma a
atender às demandas de mercado. Promover o uso
responsável dos recursos naturais, entender as boas
práticas agropecuárias e ter consciência sobre o uso
racional dos recursos hídricos, são práticas necessárias. Precisamos também entender como produzimos
e usar esses critérios ambientais como ferramenta de
marketing”.
Para o vice-presidente da Novilho Precoce, Alexandre Raﬃ, essa parceria atesta a seriedade do trabalho desenvolvido pela associação. “Quando uma
empresa como o WWF-Brasil chancela nosso tipo de
produção é porque reconhece a seriedade do que
fazemos, ou seja, que produzimos com qualidade e
responsabilidade”.
Atualmente a associação possui 470 propriedades, totalizando 1 milhão e 200 mil hectares.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO
DO BOI GORDO E A LÓGICA DO SUCESSO
FORAM TEMAS DE PALESTRAS EM BONITO
Algumas questões como sustentabilidade estão
contribuindo para que o produtor ﬁque de orelha em
pé. “De um modo geral a pecuária está se adaptando
e os produtores estão mais atentos. É preciso que ele
enxergue o problema não só de forma negativa, mas
algo que precisa ser solucionado”.
Mercado do boi gordo – “Ainda estamos
sofrendo a ressaca da Operação Carne Fraca, porém
o mercado tende a voltar a funcionar. Diria que o pior

C

Mariane Crespolini, Cepea

om o tema “Como realizar seu planejamento
estratégico – transformando desaﬁos em
oportunidades”, a palestrante Mariane
Crespolini ressaltou a importância do planejar,
executar, controlar e adaptar. Analista de Mercado do
Cepea, Mariane aﬁrma “É preciso saber se a fazenda
está sobrevivendo ou crescendo”.
Ela ressalta que nem sempre as contas no azul
é sinônimo de que está tudo bem. “O produtor tem
que sair da zona de conforto, colocar na ponta do
lápis todos os gastos e não apenas o que ele considera
importante. Planejar é pra esse produtor ganhar mais
e não sair para sair da crise”.

Alcides Torres, Scot Consultoria
já passou”, aﬁrma Alcides Torres, diretor-fundador da
Scot Consultoria em sua palestra sobre o Mercado do
boi gordo.
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ele recomenda “Em função da oscilação do preço o
produtor deve se preocupar com a margem de lucro. É
importante saber o custo para tomar a decisão certa e
não perder a oportunidade de obter lucros”. Para 2018
e 2019, Torres acredita que ainda será de queda e a
recuperação a partir de 2020. “Isso não é uma notícia
boa ou ruim e sim um retrato do mercado. A ordem é
trabalhar com cautela, fugir do risco, não subestimar
o mercado”.

Suzy Fleury, psicóloga
Para o consultor, 2017 é ano desaﬁador e com
mercado que já vinha em queda. “Independente da
crise ocasionada pela Carne Fraca, o mercado não
estava bom e isso se deve ao período de transição
do ciclo do preço pecuário, ou seja, tínhamos maior
oferta de fêmeas indo para o abate em função da
queda de preço do bezerro”. Scot ressalta que ainda
assim não estava muito claro. “Os preços deveriam cair
com mais intensidade em maio e junho e aconteceu
precocemente. Pode ser que já caiu tudo e talvez
ainda não. De qualquer forma foi muito doloroso para
o setor”.
A expectativa agora é que os preços subam
em novembro, devido à escassez de oferta e por isso

A lógica do sucesso – Ministrada pela psicóloga
organizacional e cognitiva, Suzy Fleury, a palestra
“Mudar para crescer – como a mudança de atitude pode
promover mudança de performance e crescimento de
resultados” agitou o auditório do Zagaia, em Bonito.
Com dinâmicas que movimentaram a plateia,
a palestrante falou sobre a lógica do sucesso, ações
de excelência e metas para melhoria de aprendizado.
“A meta mais importante é a preparação. Saber onde
estamos e onde queremos chegar”, destaca.
Especialista em Psicologia Cognitiva e com
trabalhos voltados para equipes esportivas, Suzy
ressalta a importância do trabalho em equipe. “Saber
unir pessoas para enfrentar os desaﬁos, montar
estratégia, saber o que queremos e como fazer é um
dos segredos do sucesso”.
Para a psicóloga frente as impotências é preciso
encontrar a nossa força interior. “Fomos feito para dar
certo, fomos feitos para brilhar”.
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NELSON RUBENS KRAUZE E CARLOS KRAUZE,
PARCEIRO DESTAQUE 2016

DIRCEU, REPRESENTANDO RONALDO MATEUS MAZETO,
1º LUGAR BOI CASTRADO

CAMILA, REPRESENTANDO SÉRGIO PEDROSSIAN,
1º LUGAR NOVILHA

NEI CANZIANI,
2º LUGAR BOI CASTRADO

CARLOS SHIMATA, REPRESENTANDO CELSO MARCON,
2º LUGAR BOI INTEIRO

OTÁCILIO BOGUE,
2º LUGAR NOVILHA

Em
2016
foram
177.590 animais abatidos,
sendo 82.010 machos e
95.580 fêmeas. A ASPNP
pagou mais de R$ 8 milhões em
bonificações aos produtores.
Confira os ganhadores de
cada categoria.

FOTOS: FERNANDO PARACHAI
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PAULA, REPRESENTANDO LUIZ ANTÔNIO SALDANHA,
1º LUGAR BOI INTEIRO

ADILSON NANTES,
4º LUGAR BOI INTEIRO

MARCELO LADEIRA - PALMEIRAS AGROPASTORIL,
4º LUGAR BOI CASTRADO

JOSÉ E NEDSON RODRIGUES,
4º LUGAR NOVILHA

DIRCEU, REPRESENTANDO RONALDO MATEUS MAZETO,
5º LUGAR NOVILHA

JOSÉ E NEDSON RODRIGUES,
5º LUGAR BOI INTEIRO

JOÃO FAVORETO,
5º LUGAR BOI CASTRADO
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Coluna Social

RUY FACHINI E ESPOSA

CARLOS BALDASSO E JACQUELINE

MOACIR DE JESUS E ESPOSA

RENOU COELHO E ESPOSA

COLABORADORAS NOVILHO PRECOCE

JOSÉ NELSON E JUSSARA NEGRÃO

BRUNO WERNER E FAMÍLIA

EDUARDO TERRA E FAMÍLIA

PÉRSIO AILTON E FAMÍLIA

CARLOS SHIMATA E ESPOSA

MOACIR E EDUARDO TERRA

CLEIMAR E ESPOSO
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Seminário Técnico 2017
FOTOS: FERNANDO PARACHAI

MARCELO ABRÃO (TUBA) E ESPOSA

DONA JUDITE, NEDSON,
DALVA E CELINA

DONA JUDITE, MÃE DO NOSSO
ALEXANDRE RAFFI, MARCELO ABRÃO E
PRESIDENTE, AO LADO DA FAMÍLIA
TONY CAVALARO
COMEMORA ANTECIPADO SEUS 90 ANOS.

AS NOITES FORAM ANIMADAS
PELOS MÚSICOS “PRATAS DA CASA”

CARLOS FURLAN, ALCIDES TORRES E
RUY FACHINI

MÁRIO HOFKE E ESPOSA

ELINALDO PANIAGO E ESPOSA

CLÉO, REINALDO AZAMBUJA E NEDSON

REGIANE, KLAUSS E CLÉO

CLÁUDIO ZOTESSO, LINDAMIR E JOÃO
MACHADO

TONY CAVALARO E NATALINO
FURLAN
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NUTRIÇÃO APLICADA NO CAMPO
É TEMA DE TREINAMENTO

N

o mês de março, os técnicos da
Associação participaram de um
treinamento voltado para Nutrição
Animal. Ministrado pelo diretor
de Produção, Antônio João de Almeida, o curso,
dividido em teoria e prática, abordou temas como:
níveis de nutrientes nas pastagens e exigência
do animal; componentes de ração; dieta animal;
importância da dentição; uso de vitaminas;

produtos que reduzem a emissão de metano na
atmosfera; qualidade da água, entre outros. Já
a parte prática foi realizada na Estância Monza,
onde os técnicos puderam conhecer a aplicação da
nutrição animal.
Segundo Antônio João, o treinamento integra
as atividades estabelecidas no Planejamento
Estratégico e tem como principal objetivo promover
a capacitação e atualização da equipe técnica.
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RANKING ASSOCIADOS DE DESTAQUE FEV/MARÇO/ABRIL 2017

