EDITORIAL
EM 2017, O REBANHO
VAI CONTINUAR
FAZENDO A DIFERENÇA
Fechando o ano de 2016, quando completamos 45 anos
de dedicação à pecuária brasileira, a nova edição da
Revista CRV Lagoa apresenta os resultados práticos da
utilização dos índices Vida + Saudável e Vida + Eficiente,
exclusivos da CRV, em dois grandes parceiros e clientes
de longa data da Central: a Agrindus, de Descalvado
(SP), e a Chácara Fini, de Castro (PR).
Vamos explicar porque a eficiência vitalícia é fundamental
para os lucros da produção e a importância da implantação
da gestão inteligente do rebanho que a CRV Lagoa oferece
aos produtores.
Essa gestão inteligente que tanto citamos conta com
importantes ferramentas que disponibilizamos, como
os programas Gestor Leite, Ovalert e Conexão Leite,
entre outros. Nesta edição, apresentamos os resultados
alcançados em 2016 e o que esperamos de 2017, quando
serão feitos investimentos ainda maiores em inovação.

Paul Vriesekoop
Diretor-presidente
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Da mesma forma, no segmento corte, apresentamos
depoimentos de alguns dos importantes parceiros do
PAINT colhidos na Reunião Anual dos Parceiros do
programa. Durante o evento, tivemos a apresentação de
cases de sucesso dos participantes, onde constatamos a
satisfação desses clientes com os resultados alcançados,
mas também procuramos entender as suas necessidades,
para atendê-los de forma ainda mais assertiva.
Outra importante reportagem apresenta os resultados do
Centro de Performance CRV Lagoa 2016 e convida a todos
para o X Leilão CP CRV Lagoa, que será realizado no dia
10 de dezembro, fechando o nosso ano em grande estilo.
Que todos tenham boas festas e que possamos conquistar
resultados ainda melhores em 2017, sempre lembrando
que o rebanho vai fazer a diferença em mais um ano que
começa. Nosso objetivo continuará sendo melhorar seu
rebanho e sua vida.
Conte sempre conosco.
Boa leitura!

Em 2016, a CRV Lagoa comemora 45 anos de dedicação à pecuária brasileira. Da
ampola à palheta fina, incluindo o sêmen sexado, os avanços do melhoramento
genético nos rebanhos de corte e leite, o incremento da prestação de serviços, levando
a inseminação artificial com excelência para todo o Brasil, com foco total na gestão
inteligente do rebanho. Tudo isso passou e continuará passando por nossas veias,
sempre pensando, de forma inovadora, na evolução e rentabilidade do seu negócio.
Que venham os próximos anos – e os próximos avanços! Você faz parte desta história,
agradecemos pela sua confiança!
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REUNIÃO ANUAL DOS
PARCEIROS PAINT 2016
TEVE CASES DE
SUCESSO E GENÔMICA

TOURO LÍTIO AJ
RECEBEU A PALHETA
DE OURO DA CRV
LAGOA

INSTITUCIONAL

GESTOR LEITE

CORTE

CP CRV LAGOA

ENSINO AVANÇADO

TOURO DE OURO E
TOP LIST 2016 SÃO
DA CRV LAGOA

GESTOR LEITE FECHA
2016 COM 10% DE
CRESCIMENTO

GRUPO CONHECEU A
CADEIA PRODUTIVA DE
CARNE DA ARGENTINA

CP CRV LAGOA 2016
TEVE RECORDE DE
ANIMAIS AVALIADOS

CONFIRA OS PRIMEIROS
CURSOS DE 2017 DO
ENSINO AVANÇADO

GERAL
PAPO COM O GERENTE

Luis Adriano Teixeira (esquerda) recebendo o Touro de Ouro

RECONHECIMENTO

TOURO DE OURO E TOP LIST
2016 SÃO DA CRV LAGOA
A CRV Lagoa anuncia a conquista de mais dois troféus, frutos do reconhecimento
do público: o Top List Rural e o Touro de Ouro. Pela 16ª vez consecutiva em 16 anos
de pesquisa, a CRV Lagoa foi a empresa mais lembrada na categoria Inseminação
Artificial do Top List Rural, com 38% dos votos. A escolha foi feita pelos leitores da
Revista Rural, com participação de 34% do Sudeste, 32% do Centro-Oeste, 21%
do Sul e 13% do Norte/Nordeste. Já o Touro de Ouro é concedido pela revista
AG através de pesquisa realizada com seus leitores. A Central foi a escolhida
na categoria Empresa de Inseminação Artificial. A premiação foi entregue no
dia 4 de novembro, na Sociedade Rural Brasileira, em São Paulo (SP). “A CRV
Lagoa é a conselheira confiável dos pecuaristas e produtores. Ao receber esse
reconhecimento do público em mais duas importantes premiações, acreditamos
que estamos no caminho certo ao privilegiar a gestão inteligente do rebanho,
atendendo às necessidades dos clientes e potencializando seus negócios”,
destaca Luis Adriano Teixeira, gerente de Vendas e Marketing da Central.

INSTITUCIONAL

CRV LAGOA ESTÁ NA NOVA
DIRETORIA DA ASBIA
Foi eleita no dia 26 de outubro, em
Uberaba (MG), a nova diretoria da
Associação Brasileira de Inseminação
Artificial (ASBIA). O novo presidente
é Sergio Saud, que estará à frente da
Entidade até 2019. A CRV Lagoa também
integra a nova diretoria através de seu
gerente de Vendas e Marketing, Luis
Adriano Teixeira, que ocupará o cargo
de Diretor Técnico.
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LUIS ADRIANO TEIXEIRA
GERENTE DE MARKETING
E VENDAS

Nesta edição você pode ver e
comprovar os resultados práticos
que vários de nossos clientes
já estão obtendo com o pacote
de serviços e produtos da CRV
Lagoa. Como comentei nas
edições anteriores, para alguns
as mudanças podem ter sido
pequenas ou pouco perceptivas,
mas, com certeza, não foram. Cada
vez mais iremos trazer os casos
reais de sucesso e satisfação de
nossos clientes, onde o foco da
CRV Lagoa nas suas necessidades
reais está fazendo a diferença no
rebanho e no seu negócio. São os
casos dos resultados da Agrindus,
da Ma Sho Tau e da ARM Genética
no leite, e de vários clientes do
PAINT, como Agricom, Fazenda
Periquitos e Agropecuária Lyra no
corte, entre outros, que comprovam
e confirmam que, a cada dia, nossa
decisão de ir além e termos mais
que o foco nas suas necessidades,
mas sim buscar O FOCO do cliente
para seu negócio, faz com que
consigamos entregar soluções e
resultados mais satisfatórios e que
geram melhores resultados para
você. Aproveite a leitura e saiba
que em 2017 estaremos ainda mais
empenhados em trabalhar para não
mais ter a visão do cliente, mas sim
nos colocarmos no seu lugar para
ter A SUA VISÃO. Muitas novidades
já estão no forno para melhorarmos
ainda mais o gerenciamento do seu
rebanho.

GERAL
CHILE

PAPO COM O GERENTE

APRESENTAÇÃO SOBRE O PAINT NO
ICAR 2016, NO CHILE

Palestra de Cesar Franzon

CESAR FRANZON

A CRV Lagoa marcou presença no ICAR 2016 – The Global Standard For Livestock
Data, realizado entre os dias 24 e 28 de outubro, em Puerto Varas, no Chile. O
congresso é realizado pelo ICAR (International Committee for Animal Recording).
No segundo dia do evento, Cesar Franzon, gerente de Inovação e Rebanho
da Central, fez uma apresentação sobre o PAINT, programa de melhoramento
genético para bovinos de corte. O tema da palestra foi “Breeding’s Programs in
Beef Cattle in Brazil”.

ESTADOS UNIDOS

HERDOPTIMIZER
CONQUISTA PRÊMIO
A CRV ganhou o prestigiado prêmio de
Inovação da Gestão do Rebanho Leiteiro
2016 na World Dairy Expo, em Madison,
Wisconsin, nos Estados Unidos. A CRV,
tendo a Neogen como parceira de teste
genômico, desenvolveu o HerdOptimizer,
que combina o teste genômico, as metas de
reprodução personalizadas, a seleção de
características com cautela, os resultados
dos testes de fácil uso e faz recomendações,
promovendo o melhoramento do rebanho
mais rápido e confiável.

Albert De Vries

AGENDA DE EVENTOS
SHOW RURAL COOPAVEL
6 a 10/02
Cascavel | PR

EXPODIRETO COTRIJAL
6 a 10/3
Não-Me-Toque | RS

AGRISHOW 2017
1 a 5/05
Ribeirão Preto | SP

EXPOGRANDE 2017
30/03 a 9/04
Campo Grande | MS

EXPOLONDRINA 2017
30/03 a 09/04
Londrina | PR

EXPOZEBU 2017
29/04 a 07/05
Uberaba | MG

GERENTE DE INOVAÇÃO
E REBANHO
Estamos sempre buscando entregar
as soluções para nossos clientes,
escutando as necessidades do
campo e como podemos trazer
maior rentabilidade para os
parceiros com eficiência, inovação
e genética. Esses foram alguns dos
assuntos explanados durante a
RAPP 2016, que, por sua vez, foi um
grande evento, com forte presença
dos parceiros PAINT e convidados.
Foi um ano de muito sucesso para
nossos times do PAINT e do Gestor
Leite, entregando os resultados
de forma objetiva e eficiente
para os clientes, com relatórios
inteligentes mostrando a evolução
dos seus rebanhos e direcionando
os acasalamentos com melhores
predições genéticas. O Centro de
Performance concluiu a prova com
mais animais avaliados para o CAR
(Coeficiente Residual Alimentar),
que é uma das formas de avaliar
a eficiência alimentar, por onde
passaram seis raças diferentes,
entre
zebuínos
e
taurinos,
totalizando mais de 500 animais
avaliados. Para o futuro, estamos
desenvolvendo
ferramentas
práticas para que os parceiros
da CRV Lagoa possam, a cada
dia, obter maior rentabilidade e
controle do rebanho.
Dezembro 2016 • Revista CRV Lagoa
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CAPA

AGRINDUS E FAZENDA FINI
COMPROVAM, NA PRÁTICA, OS
RESULTADOS DOS ÍNDICES V+E E V+S
Como aumentar a lucratividade do rebanho de maneira fácil e simples? A resposta para essa pergunta está nos
índices Vida + Eficiente (V+E) e Vida + Saudável (V+S), desenvolvidos com exclusividade pela CRV. Na prática, o V+E
proporciona melhoria na produção, na longevidade e na conversão alimentar das vacas. Já o V+S permite a melhoria
simultânea da fertilidade e sanidade, gerando animais livres de problemas e de fácil manejo.
Dois grandes clientes e parceiros da CRV Lagoa comprovam, na prática, os resultados dos índices: a Agrindus S.A.,
de Descalvado (SP), e a Fazenda Fini, de Castro (PR).

Rebanho da Agrindus S.A. em Descalvado (SP)

Agrindus
Com mais de 70 anos de história,
a Agrindus ordenha cerca de 1.700
vacas, produzindo aproximadamente
60.000 kg de leite por dia. Parceira do
programa Gestor Leite e utilizadora do
software de acasalamento SireMatch,
a propriedade possui o maior rebanho
holandês registrado do Brasil, com um
total de 3,6 mil fêmeas da raça.
A Agrindus prima pela ótima qualidade,
industrializa o leite e produz derivados
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nobres na própria fazenda, possuindo
a certificação BDK Kosher em todos
os seus produtos. Panorama que
comprova a eficiência da evolução
genética do rebanho e dos índices
V+E e V+S.
A conversão alimentar dos animais e
a eficiência reprodutiva são fatores de
extrema importância para a fazenda.
Vacas que produzem leite com mais
eficiência em relação à quantidade
de alimento ingerido, reproduzindo
com regularidade (uma cria por ano)

e com vida produtiva longa, fazem da
Agrindus uma das mais importantes
fazendas produtoras de leite do Brasil.
A influência da eficiência na
lucratividade da fazenda é direta. De
um grupo contemporâneo de 388
vacas que tiveram o primeiro parto em
2010, houve uma diferença de 5,8 kg
de leite na produção diária, 197 dias na
vida produtiva e, por fim, 11.764 kg de
leite na produção vitalícia dos animais
entre os 25% superiores e 25%
inferiores vacas do rebanho para V+E.

CAPA
PERFORMANCE DAS VACAS
PARA OS ÍNDICES V+E E V+S
NA AGRINDUS*

Vacas mais produtivas, mais
longevas e com melhor conversão
alimentar
• 5,8 kg Leite a mais na produção
diária da vaca
• 197 dias a mais na vida produtiva
da vaca
• 11.764 kg Leite a mais na
produção vitalícia do animal

Vacas mais saudáveis, mais férteis e
de fácil manejo
• 46% a menos na CCS (Contagem
de Células Somáticas)
• 32 dias a menos no IEP (Intervalo
entre Partos)
• 22% a mais na Fertilidade das
Filhas
* Diferença entre os 25% superiores e
25% inferiores de um grupo de 388 vacas
contemporâneas com 1º parto em 2010.

Roberto Jank Jr., diretor da Agrindus S.A.

“Para nós, os índices significam a
diferença entre o lucro e o prejuízo.
Uma vaca que deixa 11.000 kg a mais
que a outra, ou que deixa 5 kg por
dia em 300 dias de lactação, pode
significar a margem de lucro dos
animais em relação aos outros. O
que agrega é que os índices facilitam
muito o critério de escolha”, comenta
Roberto Jank Jr., diretor da Agrindus.
Já no campo da sanidade, o objetivo
da fazenda é buscar vacas mais férteis
e saudáveis, de fácil manejo e que
produzem sem problemas. Do mesmo
grupo contemporâneo das 388 vacas
que tiveram o primeiro parto em
2010, aquelas que estavam entre as
25% superiores do rebanho para V+S
tiveram -46% de CCS em relação às
25% inferiores. O mesmo acontece
no intervalo entre partos (IEP), em
que a diferença foi de 32 dias. Além
disso, houve um aumento de 22% na
fertilidade das filhas desse grupo de
vacas melhores.
“Para
aumentar
a
produção,
precisamos
ter
animais
mais
saudáveis, mais longevos, com boa
reprodução, com boa conversão
alimentar e que possam produzir
mais e diluir melhor os custos fixos
da unidade como um todo. Temos
que perseguir os melhores animais

e replicá-los com as ferramentas de
reprodução, seguindo esse modelo
de avaliação que a CRV está nos
proporcionando”, conclui Jank.
Fazenda Fini
Outra grande produtora de leite no
Brasil, a Fazenda Fini tem, atualmente,
920 animais em lactação, com uma
média de 40 litros de leite por animal,
por dia, em três ordenhas, em 160
hectares próprios, além de cerca de
100 hectares alugados de vizinhos.
São 60 anos de seleção, com foco
em produção e durabilidade dos
animais. “A questão da longevidade
é importante, porque as vacas
permanecem no rebanho. Também
precisamos de informações de
conversão alimentar, quanto um
comeu mais do que o outro, qual vai
ser a diferença entre os animais. Isso
soma muito para o produtor de leite”,
destaca Hans Jan Groenwold, diretor
da Fini, que também é parceira do
Gestor Leite.
“Há cinco anos estamos trabalhando
com o Gestor Leite. Para o produtor,
é uma ferramenta a mais que se pode
usar, selecionar e avaliar o rebanho
que se tem em mãos. É uma grande
vantagem”, completa o produtor.

Hans Jan Groenwold, diretor da Fazenda Fini
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CAPA

Rebanho da Fazenda Fini em Castro (PR)

PERFORMANCE DAS VACAS
PARA OS ÍNDICES V+E E V+S
NA FAZENDA FINI*

Vacas mais produtivas, mais
longevas e com melhor conversão
alimentar
• 5,7 kg Leite a mais na produção
diária da vaca
• 111 dias a mais na vida produtiva
da vaca
• 11.277 kg Leite a mais na
produção vitalícia do animal

Vacas mais saudáveis, mais férteis
e de fácil manejo
• 33% a menos na CCS (Contagem
de Células Somáticas)
• 28 dias a menos no IEP (Intervalo
entre Partos)
• 36% a mais na Fertilidade das
Filhas
* Diferença entre os 25% superiores e
25% inferiores de um grupo de 124 vacas
contemporâneas com 1º parto em 2010.
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Para o grupo contemporâneo de 124
vacas, com primeiro parto em 2010,
a performance da Fini para eficiência
registra 5,7 kg de leite a mais na
produção diária das vacas, 111 dias
a mais na vida produtiva e 11.277 kg
de leite a mais na produção vitalícia
dos animais. Já no quesito sanidade,
registrou-se 33% a menos na CCS,
28 dias a menos no intervalo entre
partos e 36% a mais na fertilidade
das filhas.
“Tudo o que vem para somar dentro
de uma propriedade é fundamental,
como esses índices da CRV Lagoa.
Você consegue selecionar para os
objetivos que deseja e evita perdas
desnecessárias. É preciso trabalhar
com números, senão fica difícil”,
conclui Hans.
Experiência e inovação
O Grupo CRV trabalha com
melhoramento genético de bovinos
leiteiros há mais de 142 anos, sendo a
organização com a maior experiência
mundial nesta área. Seu foco de
seleção busca maximizar a produção

vitalícia e, ainda, com vacas livres de
problemas e de fácil manejo.
Para tanto, criou-se o conceito da
Eficiência Vitalícia, aplicados através
dos índices V+E e V+S, que, juntos, se
tornam as ferramentas mais eficazes
para nortear assertivamente os
objetivos de seleção das propriedades
leiteiras. O conceito é extremamente
oportuno e vem de encontro com as
principais demandas e desafios dos
rebanhos leiteiros.
Com os índices Vida + Eficiente
e Vida + Saudável, você toma
decisões simples e assertivas, que
proporcionarão aumento da eficiência
vitalícia e lucratividade do seu rebanho.
Agora que a questão do começo do
texto foi respondida, fale conosco e
surpreenda-se. Conte conosco para
melhorar seu rebanho e sua vida.
Baixe um leitor QR
Code e fotografe o
código para conferir
os depoimentos
sobre os índices V+E
e V+S

LEITE
PAPO COM O GERENTE

LEITE EUROPEU

HOLANDESES VISITARAM FAZENDAS
TOP EM PRODUÇÃO NO BRASIL
Um grupo de profissionais da matriz
do Grupo CRV, vindos da Holanda,
esteve no Brasil para desenvolver
uma ação técnica comercial inédita
em grandes clientes, para conhecer o
trabalho que a CRV Lagoa desenvolve
entre importantes fazendas de leite,
especialmente nas regiões Sul e
Sudeste.
Acompanhados de integrantes da
equipe da Central e consultores de
campo, os holandeses Sander de
Roos, Jaap Brinkman, Eric Lievens e
Joost Klein Herenbrink percorreram,
divididos em duas equipes, 26
fazendas nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do
Sul. Juntas, estas propriedades são
responsáveis pela produção de 520
mil litros de leite diariamente.
Um dos objetivos do intercâmbio foi
mostrar a realidade das regiões e dos
grandes clientes para a equipe da
Holanda e montar um plano de ação
específicos para cada uma delas.
Além disso, foram apresentados
os diferenciais que fazem parte do
portfólio de produtos e serviços que a
CRV Lagoa oferece aos seus clientes,
como os índices Vida + Saudável
e Vida + Eficiente, exclusivos da
CRV, o programa de melhoramento

genético Gestor Leite e o software de
acasalamento SireMatch.
Nos encontros, foram demonstradas
as novas ferramentas do Gestor
Leite, como o Gerenciador Genético
do Rebanho, tecnologias que visam
maximizar o progresso genético do
rebanho. Também foram oferecidos
treinamentos às equipes técnicas
da CRV Lagoa que atuam nessas
localidades.
Novos clientes foram visitados,
igualmente com a orientação da
equipe de brasileiros e holandeses,
destacando que a rentabilidade não
pode ser alcançada somente através
do uso de sêmen, mas também através
da gestão inteligente do rebanho.
Para Wiliam Tabchoury, gerente de
Contas Leite da CRV Lagoa, a troca
de informações e conhecimentos
com a equipe holandesa e os
clientes visitados foi fundamental.
“O conhecimento aprofundado da
realidade e das necessidades dos
produtores pode ser traduzido em
números, através da avaliação do
Gestor Leite. Conhecendo bem os
seus objetivos, podemos auxiliá-los
com nossas ferramentas, que avaliam
a obtenção desses resultados” explica.

Grupo de brasileiros e holandeses que esteve em uma fazenda no interior de São Paulo

WILIAM TABCHOURY
GERENTE CONTAS
LEITE

A genética sempre despertou muito
interesse na comunidade científica
mundial. Na atividade leiteira, tornouse o foco principal dos produtores e
técnicos que buscam aumento da
eficiência, intensificação do processo
produtivo e diferenciação no
mercado. As descobertas científicas
focaram no desenvolvimento de
duas ferramentas: criação de índices
eficazes para o ranqueamento
genético dos animais e, ainda,
quantificação das suas diferenças
de performance fenotípica de
animais submetidos às mesmas
condições de manejo e ambiente.
Um recente estudo realizado na
Holanda, genotipando 61.023 vacas
em 284 rebanhos, trouxe à tona
resultados práticos surpreendentes
para
estas
duas
questões.
Validaram-se, por exemplo, dois
índices genéticos: Vida + Eficiente
(V+E) e Vida + Saudável (V+S) e
foram quantificadas as diferenças
de expressão fenotípica das vacas
na prática. Com isso, pôde-se validar
índices eficazes de melhoramento
genético e, ainda, quantificar os
impactos previstos no dia-a-dia do
desempenho produtivo, reprodutivo
e sanitário dos rebanhos leiteiros.
Desta forma, eles se tornaram os
principais aliados dos produtores
e técnicos que desejam aumentar
a assertividade nas decisões e
a velocidade de melhoramento
genético dos rebanhos leiteiros!
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PAPO COM O GERENTE

CRV LAGOA LANÇA CATÁLOGO LEITE
ZEBU 2017, QUE CONTA COM DIVERSAS
INOVAÇÕES
A CRV Lagoa lançou o Catálogo Leite
Zebu 2017, com as melhores opções
entre as raças de leite zebuínas e
a raça sintética Girolando. Uma das
inovações é o selo que mostra os
touros que possuem genótipo Betacaseína A2A2. Também é apresentada
a já tradicional lista dos Touros Top 10
Gir Leiteiro para cada característica
de
produção
e
conformação
funcional, auxiliando nas escolhas
e direcionamentos dos produtores.
“O objetivo de confeccionarmos
o catálogo é para nortear a escolha dos pecuaristas quanto à genética dos
reprodutores que serão utilizados em suas propriedades, e, assim, garantirmos
juntos a evolução dos rebanhos leiteiros. Temos reprodutores de genética
moderna, touros provados consagrados e melhoradores e touros jovens
em teste de progênie com genealogias preciosas e confiáveis, selecionados
de forma criteriosa para atender às reais necessidades dos nossos clientes”,
destaca Tatiane Tetzner, gerente de produto Leite Zebu da CRV Lagoa. A edição
digital já pode ser acessada no site www.crvlagoa.com.br ou no aplicativo CRV
Lagoa Publicações, disponível nas plataformas Android e iOS.

RANKING

ASTRO FIV CABO VERDE FOI O MELHOR
MACHO DO RANKING NACIONAL DO
GIR LEITEIRO 2016
Astro FIV Cabo Verde sagrou-se
Melhor Macho do Ranking Nacional
do Gir Leiteiro. De criação e de
propriedade de José Coelho Vitor, da
Fazenda São José do Can Can (Grupo
Cabo Verde), reúne genealogia de
destaque, fenótipo de equilíbrio e força
leiteira evidenciada. É heterozigoto AB
para beta lactoglobulina e genótipo
A2A2 para beta-caseína. Filho do
consagrado Radar dos Poções, sua
mãe Dolores tem lactação oficial de
10.690 kg e sua irmã própria, Teca
FIV Cabo Verde, produziu 7.318 kg de leite, lactação real no 1º parto. Astro
FIV sagrou-se Campeão em eventos como ExpoZebu, Franca, Uberlândia,
Megaleite e Feileite/10, Campeão Touro Adulto e Reservado Grande Campeão
Nacional Megaleite/14 e Ituverava, Grande Campeão Passos 2015/16, Reservado
Grande Campeão ExpoZebu/16 e Reservado Grande Campeão Megaleite/16.
Está em Teste de Progênie com previsão de resultado em 2018, contando com
disponibilidade de sêmen convencional e sexado de fêmea na CRV Lagoa.
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TATIANE TETZNER

GERENTE DE PRODUTO
LEITE ZEBU
A população mundial cresce a
cada dia. Precisamos produzir
cada vez mais proteína animal
para alimentar o planeta, que
deve chegar em 2100 com 11,2
bilhões de seres humanos, um
crescimento de 53% em relação ao
presente. Dados da FAO apontam
que a produção de leite brasileira
cresceu exponencialmente nas
últimas décadas, no entanto, esse
aumento ocorreu principalmente
em razão da ampliação do rebanho
bovino e em menor proporção
de aumento de produtividade.
O consumo desejável de leite e
derivados, por adulto, por ano, é de
cerca de 200 litros (equivalentes),
mas a média mundial está abaixo
do recomendado, com 106 litros
por habitante por ano. No Brasil,
o consumo per capita está entre
140 e 160 litros/hab./ano. Desta
forma, pode-se verificar que ainda
há possibilidade de crescimento
neste mercado para atingir e
até extrapolar as indicações da
OMS. Utilizar genética provada
e comprovada nos rebanhos
leiteiros faz a diferença em
produtividade e longevidade e
a CRV Lagoa oferece a genética
de touros melhoradores para
que assim possa contribuir em
aumento da produção de leite de
qualidade e com valor agregado,
com eficiência e sustentabilidade.
Conte sempre conosco.

LEITE
PAPO COM O GERENTE

Produtores do Programa Leite Saudável, do Laticínio Matilat, na sede da CRV Lagoa

CONEXÃO LEITE

CRV LAGOA VAI EXECUTAR PROJETO
DO LATICÍNIO MATILAT
A CRV Lagoa recebeu em sua sede,
em Sertãozinho (SP), um grupo de 30
produtores do Estado de São Paulo
que fazem parte do Programa Leite
Saudável, do Laticínio Matilat, um dos
projetos aprovados pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) dentro da política pública de
ressarcimento de créditos PIS/Cofins.
O evento marcou o lançamento da
primeira etapa da parceria entre o
laticínio e seus produtores, que têm
a CRV Lagoa como a executora do
projeto.
A Central é habilitada pelo MAPA para
desenvolver tais projetos, através do
programa Conexão Leite, que atua na
cadeia produtiva de leite promovendo
a integração entre os órgãos públicos
e privados, levando sustentabilidade
aos produtores e às indústrias de
lácteos, assegurando os melhores
meios para isso.
Diego Guerra, responsável pelo
Conexão Leite, explica que o
programa entra como o elo entre
a indústria e os produtores, com o
objetivo de aumentar e melhorar
a rentabilidade deles. “O intuito foi
trazer os produtores para a Central,

promover palestras técnicas e explicar
esse projeto, que vai contribuir de
fato para a cadeia produtiva do leite”,
destaca.
Para o gerente de área da CRV Lagoa
no Estado de São Paulo, André Dal
Maso, a parceria com o Matilat revela
uma evolução para a CRV Lagoa, que
passa de fornecedor de genética para
uma empresa que integra os elos da
cadeia. “Estamos trabalhando junto
ao produtor e fazendo um trabalho
de profissionalização no laticínio,
fazendo-o enxergar a situação do
produtor, intervindo para melhorá-la
e, consequentemente, fortalecendo a
indústria”, explica.
Dal Maso ainda detalha que, após
a aprovação, é feita uma visita aos
produtores que ingressaram no
projeto junto do laticínio. “É importante
salientar que a venda do sêmen ou a
comercialização do material genético
estão atreladas a esses pontos, pois
não adianta entregar o material sem
ter um acasalamento ou sem ter a
mão de obra preparada. Focamos na
capacitação do produtor e na melhoria
genética que no futuro irá acarretar no
aumento da produção de leite e no
fortalecimento da indústria”, conclui.

FRANCISCO OLIVEIRA

GERENTE DE PRODUTO
RAÇAS PURAS E PRODUÇÃO
CORPORATIVA
Como obter máxima eficiência e
sanidade em seu rebanho? A CRV
Lagoa é a única que pode lhe dar
esta resposta. Com a chegada da
estação das chuvas, temos um
aumento significativo da oferta de
pastagens em boa parte do Brasil,
fato que possibilita um ganho na
produção. Logo, animais com uma
boa eficiência são fundamentais,
visando um melhor desempenho
produtivo e de aproveitamento do
alimento. Mas nem tudo é benéfico
com a chegada do verão. Junto
com o calor, muitos problemas
se intensificam nesta época,
como, por exemplo, a mastite e
os problemas de casco. Por isso,
animais com uma boa sanidade
de úbere e casco se destacam,
principalmente neste período. A
CRV Lagoa é a única empresa do
mercado de genética que possui
os índices para as raças de leite
europeias, dentre elas a Jersey.
O Vida + Saudável inclui fatores
como facilidade de parto do touro,
vitalidade da cria, fertilidade das
filhas, cetose, processo de parto
das filhas, sanidade de úbere e
sanidade dos cascos. Já o Vida +
Eficiente traz produção de leite,
longevidade, persistência, taxa de
maturidade, intervalo de partos,
idade ao primeiro parto e ingestão
alimentar. Fale com nossa equipe e
aproveite ao máximo as vantagens
desses índices no seu rebanho.
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LEITE

GESTOR LEITE FECHA 2016 COM 10%
DE CRESCIMENTO E 2,4 MILHÕES DE
CONTROLES LEITEIROS REALIZADOS
animais 20% melhores para qualquer
característica, por exemplo, podendo,
assim, montar estratégias de acordo
com os objetivos do rebanho.

Rebanho da Fazenda Lactasul, parceira do Gestor Leite em Pontão (RS)

O ano de 2016 foi de grandes
desafios e também de uma grande
reestruturação no Gestor Leite,
programa de melhoramento genético
para bovinos leiteiros da CRV Lagoa.
O crescimento foi de 10% no número
de parceiros, com expansão em Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
Atualmente, o Gestor Leite conta com
mais de 17 mil vacas ativas nas principais
bacias leiteiras do Brasil. O programa
também se consolidou como um dos
maiores bancos de dados de animais do
País ao ultrapassar a marca de 250 mil
fêmeas no sistema de avaliação e mais
de 2,4 milhões de controles leiteiros
informados. “Em 2016, saímos do
patamar de sermos simplesmente um
programa de melhoramento genético
para assumirmos a gestão genética,
agregando valor aos rebanhos dos
parceiros”, exemplifica Cesar Franzon,
gerente de Inovação e Rebanho da
CRV Lagoa.
No início do ano, o Gestor Leite lançou
o gerenciador genético do rebanho.
Trata-se de uma ferramenta que visa
tornar efetiva a aplicação prática
das avaliações nas propriedades
para maximizar os resultados da

14
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gestão genética. “O gerenciador
genético é uma ferramenta off-line
que complementa o Web Gestor.
Oferecemos funcionalidades como
visualização e gráfico de evolução
do perfil genético da família de um
determinado animal, comparação do
perfil genético do rebanho com o Gestor
Leite e o Estado em que se localiza;
evolução genética comparada do
rebanho com o programa; navegador
de resultados e planejamento genético
do rebanho”, explica o analista técnico
Leonardo Maia. Outra importante
novidade foi a distribuição em decas
do rebanho. Desta forma, pode-se
estratificar e conhecer quais são os

Os clientes também estão muito
satisfeitos com o programa. Na
Fazenda Lactasul, de Ricardo Artuso,
em Pontão (RS), os resultados foram
expressivos. Em quatro anos de
trabalho, se produziu uma geração de
mais de 160 animais de primeira cria
com média de 36 kg de leite, com uma
conformação de extremo equilíbrio,
muita saúde e longevidade. “Tudo isso
foi alcançado graças a um trabalho forte
de construção de base de rebanho, o
que possibilitou sair de um resultado
de -47 dias, em média, em longevidade
para o rebanho em 2012 para 85 dias,
em média, na geração de 2015. É um
resultado espetacular e o cliente está
muito satisfeito”, ressalta Maia.
Para 2017, o Gestor Leite projeta um
incremento nas avaliações genéticas
com a inclusão dos índices Vida +
Saudável e Vida + Eficiente, além de
sanidade de casco, sanidade de úbere e
cetose. “Todas essas inovações colocam
o Gestor Leite como o programa de
gestão genética leiteira mais completo
do Brasil”, conclui Franzon.

Evolução da média de longevidade na Fazenda Lactasul
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LEITE

AO COMPLETAR UM ANO NO BRASIL,
OVALERT JÁ É REALIDADE EM VÁRIAS
PROPRIEDADES LEITEIRAS
Ao completar um ano de implantação
no Brasil, o Ovalert já é uma realidade
em várias propriedades, em especial
na Fazenda Boa Fé, do Grupo Ma Shou
Tao, localizada em Conquista (MG), e
na Genética ARM, em Castro (PR).
Parceira da Central e pioneira
no uso do pacote completo do
Ovalert, a Fazenda Boa Fé recebeu
recentemente a equipe da Central, que
ministrou treinamento sobre o sistema
integrado de gerenciamento, que vem
apresentando excelentes resultados e
deixando parceiros satisfeitos.
Após o treinamento teórico, os
participantes
puderam
conferir
na prática o funcionamento dos
equipamentos e todos os processos
que envolvem o programa.
Posteriormente foi realizado o dia de
campo na sede da Genética ARM. O
evento contou com a participação
de produtores da região de Castro,
incluindo as cidades de Arapoti e
Carambeí, todas no Paraná.
Com a presença de Roel Roelofs,
gerente global de Desenvolvimento
do Grupo CRV, e Chris Gerritsen e Bert
Uninge, ambos da Nedap Technology,

foram discutidos temas relacionados
ao modo como a CRV Lagoa pode
melhorar ainda mais os resultados do
rebanho com o uso do Ovalert.
Parte do Conceito Ovalert é composto
por um Tag eletrônico, antena, leitor
e uma central de dados, que converte
as informações em alertas, avisos e
tarefas, enviando-os para dispositivos
como smartphones e tablets. A outra
parte, de igual importância, é composta
pela interface com o programa de
melhoramento genético Gestor Leite e
o programa de acasalamento SireMatch.

COMO
FUNCIONA
O OVALERT?

O sistema, cujo responsável é o médico
veterinário Diego Guerra, é utilizado
atualmente para aumento das taxas
de serviço e diagnóstico precoce das
principais doenças metabólicas do pré
e pós-parto. Ele comenta que a opinião
dos clientes é o reflexo dos números
que eles possuem nas propriedades,
com destaque para o trabalho do
pós-venda. “Isso nos coloca numa
posição de diferencial competitivo no
mercado. Nosso pós-venda é efetivo,
através de um contato direto com o
produtor e seus veterinários. A CRV
Lagoa não apenas vende TAGs, ela
vende solução e a solução se dá pela
proximidade com o cliente”, destaca.

Participantes do dia de campo da Genética ARM, em Castro (PR)
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NOVIDADES LEITE
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Importado: Estados Unidos
Pai: De SU Freddie Denim 646
Mãe: Wesselcrest Bookem Dera (De SU 521 Bookem)
• Equilíbrio entre Eficiência e Sanidade
• Destaque para fertilidade de filhas e baixa CCS
• Indicado para novilhas e pastejo
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MELARRY DENIM DUDE (HOLANDÊS P&B)

Foto: Windsor-Manor Rud Zip (4ª mãe)
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Importado: Estados Unidos
Pai: Glen D Haven Altahotrod
Mãe: J Mor Mogul Hostice ET (Mountfield Ssi Dcy Mogul)
• Elite GTPI
• Líder em Tipo e Produção
• Facilidade de partos
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PEAK HOTLINE (HOLANDÊS P&B)

FERT
ILI
D

Foto: J Mor Man O Man Honey-ET (avó materna)
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WILLEM’S HOEVE R UNIVERSE (HOLANDÊS P&B)
Importado: Holanda
Pai: Flevo Genetics Snowman
Mãe: Rita 0497 (Braedale Goldwyn)
• Top em Leite, Longevidade e Tipo
• Proveniente da Família Rita
• Indicado para novilhas e sólidos
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DELTA TRIBUTANT (HOLANDÊS V&B)
Importado: Holanda
Pai: Texel Beauty Debutant
Mãe: 718 Liesje (Delta Atlantic)
• Leite, longevidade e tipo funcional
• Sanidade e fertilidade
• Indicado para pastejo e novilhas
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CHILLI IRWIN CAJUN (JERSEY)
Importado: EUA
Pai: All Lynns Valentino Irwin
Mãe: Family Hill Connection Chilli (Giprat Belles Connection)
• Ótimo sistema mamário
• Muito tipo
• BB para Kappa Caseína
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SUNSET CANYON MUSKET (JERSEY)
Importado: EUA
Pai: All Lynns Louie Valentino
Mãe: Sunset Canyon Impuls L Maid 4 (Q Impuls)
• Família materna consagrada
• Tipo, produção de sólidos e vida produtiva
• A2A2 para Beta Caseína e BB para Kappa Caseína

NOVIDADES LEITE
SAN RENAISSANCE NOGUEIRA MONTANHÊS (JERSEY)
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Criador: Fazenda Nogueira Montanhês
Pai: Hollylane Renaissance
Mãe: SSF Sambo Sunny (Lester Sambo)
• Sua mãe é vaca longeva com 3 lactações acima de 9.000kg, única no Brasil
que conquistou a faixa platina em Controle Leiteiro Oficial
• Destaque para pernas, sistema mamário e conformação final, sendo ótima
opção para uso em filhas de Valentin
• Sua filha Baladona foi Reservada Grande Campeã Agroleite/15

PORATIVO
COR

8%

PRO
DU

S
RA

U
PROD ÇÃO

L

E
AD

Importado: EUA
Pai: All Lynns Restore Vibrant
Mãe: Tollenaar Impuls 3220 (Q Impuls)
• Touro provado
• Muito leite com fertilidade de filha
• Filhas com elevada vida produtiva
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TOLLENAAR’S VIBRANT 1127 C207 (JERSEY)
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TESTE
DE

MEIB FIV F MUTUM (GIR LEITEIRO)
ÊNIE
OG
PR

Criador e proprietário: Leo Machado Ferreira
Pai: Jaguar TE do Gavião | Mãe: Fita F Mutum (CA Sansão)
• Genealogia de destaque, filho de Jaguar e neto de Sansão. Genótipo Betacaseína A2A2
• Sua mãe, Fita, tem 1ª lactação de 14.066 kg, Campeã em muitas exposições,
sagrou-se Gde Campeã, Res. Gde Campeã Nacional e recordista mundial de
produção em concurso leiteiro com média de 48,04 kg
• Está em Teste de Progênie com previsão de resultado em 2023

TESTE
DE

XINDLER CABO VERDE (GIR LEITEIRO)
ÊNIE
OG
PR

Criador e proprietário: José Coelho Vitor e Filhos
Pai: Jaguar TE do Gavião | Mãe: Acaja FIV Cabo Verde (Radar dos Poções)
• Filho de Jaguar e neto de Radar. Genótipo Beta-caseína A2A2
• Sua mãe, Acaja, ícone em fertilidade, doadora que produziu 11.105 kg em sua
2ª lactação
• Sua irmã foi Res. Campeã Fêmea Jovem e Melhor Úbere Uberlândia/16
• Está em Teste de Progênie com previsão de resultado em 2023

TESTE
DE

PRESIDENTE FIV BRADNICK SANTA LUZIA (GIROLANDO)
ÊNIE
OG
PR

Criador e proprietário: José Coelho Vitor e Filhos
Pai: Regacrest-GV S Bradnick-ET | Mãe: Previdência December Santa Lucia
• Girolando ¾ de famílias consistentes para produção de leite, aprovado na 4ª
prova de pré-seleção com destaque para PE e IFCT de 79,6
• Seu pai é especialista em sistema mamário, produção de leite e tipo
• Sua mãe tem lactação de 11.517 kg, está entre as Top 1.000 no Sumário de
Vacas com VG Leite de 1.014 kg e seu avô materno, December, é referência no
Holandês e Girolando
• Está em Teste de Progênie com previsão de resultado em 2023

TESTE
DE

SENSATO FIV TERRA VERMELHA (GIROLANDO)
ÊNIE
OG
PR

Criador e proprietário: Joaquim José da Costa Noronha
Pai: Cookiecutter Mom Hunter | Mãe: Lalila TE Terra Vermelha (CA Sansão)
• Girolando 5/8 de uma das famílias mais consistentes da raça, aprovado na 4ª
prova de pré-seleção com destaque para temperamento
• Seu pai é ótimo em tipo e leite, provado na Holanda e EUA
• Sua mãe é uma das principais doadoras ¼ da atualidade
• Sua irmã, Olívia, produziu 16.530 kg em lactação oficial, com média de 45,92 kg
• Está em Teste de Progênie com previsão de resultado em 2023
Dezembro 2016 • Revista CRV Lagoa
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PAINT

COM CASES DE SUCESSO E GENÔMICA,
REUNIÃO ANUAL DOS PARCEIROS
PAINT FOI UM GRANDE SUCESSO

Com grande sucesso, foi realizada mais
uma edição da RAPP – Reunião Anual
dos Parceiros do PAINT, programa de
melhoramento genético para bovinos
de corte da CRV Lagoa. O evento
aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto,
com diversas atividades realizadas no
Hotel JP, em Ribeirão Preto (SP), e na
sede da Central, em Sertãozinho (SP).
Marcaram presença 126 pessoas, entre
parceiros do PAINT, consultores de
campo e equipe da CRV Lagoa. Foram
dois dias de imersão no mundo da
pecuária, onde foram tratados assuntos
de impacto que promoverão aumento
de eficiência nos parceiros. Na pauta
estiveram temas como eficiência
na recria, gestão de propriedades,
melhoramento genético e ferramentas

18
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tecnológicas que ajudam a aumentar
a produtividade, como a genômica.
“A ferramenta da seleção genômica
foi um dos destaques por se tratar
de uma tecnologia que já vem sendo
implementada desde 2010, auxiliando
na escolha de animais geneticamente
superiores, diminuindo o intervalo de
gerações e aumentando o progresso
genético”, destaca o gerente do PAINT,
André de Souza e Silva.
Os parceiros também apresentaram
cases
de
sucesso
e
deram
depoimentos sobre seus resultados no
programa. Também foram premiados
os melhores parceiros da safra 2014:
Fazenda Santa Cruz (maior ganho
genético), Fazenda João do Bino (maior
porcentagem de candidatos à CEIP da

safra), Fazenda Nhuverá (qualidade do
banco de dados) e Fazenda Cachoeira
dos Índios (maior porcentagem de
fêmeas precoces e maior porcentagem
de candidatos à CEIP Premium da
safra). “Tivemos um balanço positivo, a
RAPP teve recorde de presentes, com
participação ativa dos parceiros. Todos
estão motivados e aplicando a gestão
inteligente do rebanho oferecida
pela CRV Lagoa”, afirma o gerente de
Inovação e Rebanho, Cesar Franzon.

Baixe um leitor
QR Code e
fotografe o código
para conferir os
depoimentos dos
parceiros do PAINT

PAINT
LANÇAMENTO

PAPO COM O GERENTE

SUMÁRIO PAINT CONSOLIDADO 2016
FOI LANÇADO NA EXPOGENÉTICA
No dia 22 de agosto, durante a
ExpoGenética
2016,
realizada
no Parque Fernando Costa, em
Uberaba (MG), o PAINT, programa de
melhoramento genético para bovinos
de corte da CRV Lagoa, lançou o
Sumário PAINT Consolidado 2016.
Durante a abertura oficial do evento,
foi realizado o lançamento simultâneo
dos sumários dos principais programas
de melhoramento genético do Brasil,
incluindo o PAINT. Os representantes
de cada programa tiveram 20
minutos para a apresentação dos conceitos, parâmetros e índices – o PAINT
foi representado por seu gerente, André de Souza e Silva. Pelo segundo ano
consecutivo, o touro Lítio AJ, destaque da bateria Corte Zebu da CRV Lagoa, é
o líder do Sumário PAINT Consolidado. O touro acaba de receber a Palheta de
Ouro por ter produzido e comercializado, até o momento, mais de 260 mil doses.
Além disso, dos 10 principais touros para Índice PAINT (IPAINT), 6 são da bateria da
Central (Lítio AJ, Quaraca 34 da Bac, PAINT Nitro, PAINT Phanton, PAINT Domínio e
Astro TUL). A edição digital já pode ser acessada no site www.crvlagoa.com.br ou
no aplicativo CRV Lagoa Publicações, disponível nas plataformas Android e iOS.

LEILÃO

SUCESSO: X LEILÃO VIRTUAL PAINT
TEVE FATURAMENTO DE R$ 1 MILHÃO
No dia 31 de agosto, a CRV Lagoa recebeu parceiros e convidados para o X
Leilão Virtual PAINT, que fechou em grande estilo a RAPP 2016 – Reunião Anual
do PAINT. O remate teve liquidez total e faturamento de R$ 1 milhão. Fêmeas de
elevado potencial genético e com prenhez precoce aos 15 meses tiveram média
de R$ 7.200, enquanto os reprodutores, todos os touros comercializados com
DEP Genômica, foram valorizados em R$ 15.311,32.
Foram disponibilizados machos e fêmeas de genética diferenciada, que
passaram por um rigoroso processo de avaliação genética: apenas 80 touros
e 30 novilhas com prenhez precoce que saíram de um universo de 50.000
nascimentos, que, após avaliações ao desmame, sobreano e a revisão de CEIP
e aparte técnico, foram apresentados no leilão.
“Tradicionalmente, a RAPP é fechada
com o Leilão Virtual PAINT e neste
ano chegamos à décima edição desse
evento que coloca no mercado a melhor
genética do programa, selecionada há
22 anos e respaldada pelo mercado.
Tivemos 16 parceiros de todas as
regiões do Brasil disponibilizando o
que havia de melhor para alavancar a
pecuária nacional”, destaca André de
Souza e Silva, gerente do PAINT.

ANDRÉ DE SOUZA
E SILVA
GERENTE DO PAINT

Estamos na estação de monta em
grande parte do Brasil. Essa é a
oportunidade de fazer a diferença
e agregar valor ao negócio
pecuário. Neste momento, o
pecuarista definiu quem serão os
pais das futuras gerações. Agora
eu pergunto: você utilizou todas
as ferramentas para escolher
os
melhores
reprodutores?
Utilizou o ápice da pirâmide do
melhoramento genético? Essas
são questões em que precisamos
ter clareza na hora de responder.
Em grau de importância e
amplitude de abrangência, o
sumário é primordial na hora de
selecionar os touros a serem
utilizados. Neste sentido, o PAINT
lançou em agosto o Sumário
PAINT Consolidado 2016, com
informações de mais de 30 mil
reprodutores. Quando falamos
no ápice da pirâmide, falamos
da utilização de touros jovens,
que saíram de rigoroso processo
de seleção, onde apenas alguns
expoentes, como desempenho
superior e comprovadamente
melhoradores,
incorporam
a
bateria da CRV Lagoa para terem
sua genética disseminada. Esses
dois pontos devem ser levados
em consideração na hora de
escolher os reprodutores que
farão a diferença no seu rebanho.
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CORTE
PALHETA DE OURO

PAPO COM O GERENTE

LÍTIO AJ RECEBEU A PALHETA DE OURO

Ian Hill recebeu a Palheta de Ouro da CRV Lagoa em nome da Agropecuária Jacarezinho

RICARDO ABREU

Destaque da bateria Nelore da CRV Lagoa, Lítio AJ, da Agropecuária Jacarezinho,
foi homenageado com o troféu Palheta de Ouro durante o desfile de touros
que antecedeu o X Leilão Virtual PAINT. O troféu foi entregue a Ian Hill, CEO
da Agropecuária Jacarezinho. “Foi um momento muito emocionante. É fruto de
um trabalho de 25 anos, em parceria com a Conexão Delta G, a CRV Lagoa e a
Gensys, todos sempre nos apoiando. O Lítio fez história”, definiu.
Tricampeão do Sumário Aliança e primeiro touro CEIP a receber o prêmio, Lítio AJ,
com 10 anos de idade e 261 mil doses de sêmen produzidas e comercializadas,
entra em um grupo seleto de grandes raçadores que ultrapassaram essa marca.
Para Ricardo Abreu, gerente de Contas Corte da CRV Lagoa, em apenas quatro
anos de produção de sêmen o raçador Lítio AJ se consagra com o renomado
troféu Palheta de Ouro, comprovando comercialmente toda a sua competência
genética. “Parabenizamos toda equipe da Agropecuária Jacarezinho, os criadores
e os nossos consultores de campo por serem os responsáveis por mais essa
marca da pecuária brasileira”, ressalta.
Além de Lítio AJ, a CRV Lagoa conta com diversos touros da Agropecuária
Jacarezinho em sua bateria, como Orff AJ, Níquel AJ e Scheidt AJ, já tendo
comercializado, no total, mais de 1 milhão de doses produzidas pelos reprodutores.

SUMÁRIO

CFM ÚNICO SAGROU-SE BICAMPEÃO
DO SUMÁRIO CFM
CFM Único se manteve na liderança
do Sumário CFM pelo segundo ano
consecutivo, com 18,29 pontos de
Índice CFM. O reprodutor está entre
os melhores touros para características
de peso ao desmame, materno
total, peso ao sobreano e perímetro
escrotal. Também é o touro número 1
para as características de precocidade
(acabamento) e musculatura no sumário.
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CFM Único

GERENTE CONTAS
CORTE

Os caminhos trilhados na pecuária
de corte podem ser de curto, médio
e longo prazos. Neste caminho,
temos todos os tipos de estrada
e obstáculos. Estrada tranquila,
favorável ao nosso negócio, onde,
na maioria das vezes, o deixamos
à deriva, num cenário onde a
demanda é maior que a oferta típica
do período do segundo semestre de
2015 e início de 2016. Depois temos
obstáculos imprevisíveis, que fogem
do nosso controle, como aconteceu
nesse segundo semestre. Para seguir
adiante, temos de ser fortes, seguir o
planejamento, alinhar os ponteiros,
visto que continuar a “viagem” é
necessário para alcançarmos nosso
destino. A semente que estamos
colocando nas nossas fêmeas nesta
estação de monta vai levar em torno
de três a cinco anos para mostrar a
que veio. Isso comprova que, para
atingirmos os objetivos propostos
em nossos negócios e superarmos
os obstáculos do caminho a ser
percorrido, as escolhas devem
ser muito bem fundamentadas
e confiáveis, para que nossas
estratégias se concretizem nos
resultados esperados. Para que
você continue trilhando o seu
caminho, pode continuar contando
com a CRV Lagoa, que está ao lado
do pecuarista há 45 anos. Que 2017
venha com muitos propósitos e
resultados positivos.

CORTE
BEEF TOUR

PAPO COM O GERENTE

GRUPO CONHECEU TODA A CADEIA
PRODUTIVA DE CARNE DA ARGENTINA
Um grupo de 20 pessoas, entre
consultores de campo, técnicos e
criadores dos Estados do Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e
São Paulo, participou de uma beef tour
pela Argentina, onde conheceram de
perto os elementos da cadeia produtiva
da carne daquele País.
Organizado pelo departamento Corte
da CRV Lagoa, o grupo fez sua primeira
visita à central de inseminação Sirbo,
que é distribuidora da genética CRV
em Saladillo. Nesta Central, que utiliza
muita genética americana, todos
puderam observar animais de mais
precocidade e com desempenho.
Ainda em Saladillo, a equipe conheceu
o Confinamento Don Ramon, que tem
capacidade para abrigar 40 mil animais.
O grupo também visitou a Exposição
Rural de Palermo, o maior evento
agropecuário da Argentina, realizado
no tradicional bairro Palermo, em
Buenos Aires. O grande volume
e, principalmente, a qualidade dos
animais chamou a atenção do grupo.
No mesmo evento, os participantes
acompanharam
os
julgamentos
das principais raças do País: Angus,
Hereford, Brangus e Braford.

Cristiano Leal, gerente de produto
Corte Europeu, conta que a CRV
Lagoa contratou alguns reprodutores
dessa seleção. “São animais de
bom desempenho, somados a
uma excelente carcaça, volume de
musculatura e precocidade, que é
uma das principais características que
precisamos incorporar aos nossos
rebanhos no Brasil para atender os
programas de carne de qualidade”.
Segundo ele, a Argentina foi um dos
países que mais exportou carne de
qualidade para o mundo. “Sem sombra
de dúvida, a genética da Argentina
está buscando mais desempenho
sem perder a precocidade, o mesmo
que buscamos para o nosso rebanho”,
conclui.
Para Erik Peter, pecuarista no Estado
do Paraná e um dos integrantes do
grupo, participar da beef tour este ano
foi muito válido. Ele conta que tudo
que aprenderam nas visitas feitas na
Argentina poderá ser aproveitado
no Brasil. “As visitas que fizemos ao
confinamento e à Sirbo foram válidas
e de grande aprendizado. Foi muito
válida a participação, que contou com
uma boa interação com a equipe
da Lagoa e com os produtores que
participaram conosco”, destaca.

Grupo participante da Beef Tour conhece reprodutor na central Sirbo

CRISTIANO LEAL

GERENTE DE PRODUTO
CORTE EUROPEU
O mercado de carne gourmet no
Brasil vem crescendo, o que coloca
as raças europeias de corte em
evidência. Este fato levou muitos
pecuaristas a utilizar o cruzamento
industrial apenas por estar “na
moda”, o que é preocupante já que
nem sempre conseguem o resultado
imaginado, entregando ao frigorífico
um produto de baixa qualidade.
Não defendemos o frigorífico,
porém, temos que ser justos. Como
vamos transformar uma carcaça de
baixa qualidade em uma carne de
alta qualidade? O que é carne de
elevada qualidade? É uma carne
com elevado grau de marmoreio?
Ou uma carne macia e magra
com baixo teor de gordura? Neste
contexto, precisamos entender a
demanda da indústria, conhecer
o sistema de produção que
estamos trabalhando e direcionar
para o uso de uma genética que
proporcione o melhor resultado. O
ideal é que o cruzamento industrial
entre no ciclo de produção como
uma “ferramenta” para otimizar os
resultados, elevando a eficiência
produtiva “da porteira para
dentro” e, consequentemente,
aumentando também a renda do
produtor, tornando a atividade mais
competitiva. A partir do momento
que uma região produtora tenha
oferta perene de animais que
atendam a demanda de um
mercado gourmet, a indústria
reconhecerá e pagará por este
produto.
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CORTE

LANÇAMENTOS: CATÁLOGOS CORTE
EUROPEU 2017 E CORTE ZEBU 2017
em fazer animais de muita velocidade
de ganho de peso sem descuidar
do acabamento de carcaça, além
de grandes destaques da Argentina.
Igualmente temos um foco muito
grande em touros nacionais. Buscamos
o que há de melhor em todas as raças
europeias, por exemplo, através do
Centro de Performance CRV Lagoa.
Os touros selecionados na edição de
2015 já estão neste catálogo, bem
como touros avaliados pelo Promebo,
Natura e Conexão Delta G.
O Catálogo Corte Europeu 2017
conta com as melhores opções entre
as raças de corte europeias, contando
com muitas novidades, além dos já
consagrados destaques da bateria.
Foi disponibilizada uma gama muito
maior de touros Angus especialistas
em terminar carcaças, fazendo um
produto que seja mais atraente ao
frigorífico e ao consumidor final. Além
disso, buscamos nos EUA touros de
elevado desempenho, principalmente
Top 1% de peso ao ano somado com a
carcaça equilibrada, sempre pensando

Já o Catálogo Corte Zebu apresenta
as melhores opções entre as raças
zebuínas de corte. São 29 lançamentos,
que, junto dos touros já consagrados,
fortalecem ainda mais nossa posição
no mercado. O Centro de Performance
da CRV Lagoa igualmente permanece
como importante fonte de genética
e revela, ano após ano, jovens
raçadores, que são testados nos mais
diversos programas de melhoramento
do Brasil.
Os dois catálogos contam com o IFert
(Índice de Fertilidade) dos touros na

PARCERIA

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE CRV
LAGOA E KATAYAMA AGROPECUÁRIA
A CRV Lagoa fechou acordo de
cooperação técnica com a Katayama
Agropecuária. O tratado visa colaboração
técnica no Programa Katayama de
Genética Avaliada (PKGA+), colaboração
na distribuição dos touros do teste de
progênie, avaliação técnica na escolha
dos animais do teste de progênie e
acompanhamento das progênies dos
reprodutores. O PKGA+ é um rigoroso
programa destinado à produção
e seleção a pasto de matrizes e
reprodutores da raça Nelore oferecidos
ao mercado como ferramenta adicional
para maximização da produtividade e
lucratividade da atividade.
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Inseminação Artificial em Tempo Fixo
(IATF). Com maior número de touros
testados, o IFert traz mais segurança
na utilização do sêmen em projetos
de IATF. A utilização desta informação
leva a um maior número de prenhezes
de inseminação e pode resultar em
mais quilos de bezerros por hectare
por ano.
A edição digital dos catálogos
pode ser acessada no site www.
crvlagoa.com.br ou no aplicativo CRV
Lagoa Publicações, disponível nas
plataformas Android e iOS.

NOVO GERENTE
DE PRODUTO
CORTE ZEBU
A CRV Lagoa
anuncia seu
novo gerente
de produto
Corte Zebu.
Trata-se
do médico
veterinário
Caio Tristão (foto), que possui uma
longa carreira técnica e comercial
e, inclusive, já atuou na Central,
entre 2001 e 2008, no segmento de
Serviços e no PAINT. Caio assume a
função a partir de dezembro.

CP CRV LAGOA

CP CRV LAGOA 2016 TEVE RECORDE
DE ANIMAIS AVALIADOS E REALIZA
LEILÃO NO DIA 10 DE DEZEMBRO
Os 10 anos do Centro de Performance
CRV Lagoa serão comemorados em
grande estilo no dia 10 de dezembro.
Neste dia, a partir das 14h, será
realizado o X Leilão Virtual CP CRV
Lagoa, que terá transmissão ao vivo
pelo Canal do Boi.
Serão ofertados 60 animais que
estão entre os Top 30% melhores
de cada raça avaliados no teste de
performance. Participarão jovens
reprodutores das raças Senepol,
Angus, Devon, Nelore, Nelore
Mocho, Santa Gertrudis e Tabapuã.
Participaram do CP CRV Lagoa 2016
471 animais, oriundos de 68 criadores
de nove diferentes estados – recorde
de todas as edições. Foram avaliadas
as seguintes características: peso,
ganho médio diário, perímetro
escrotal, qualidade de carcaça
(avaliação por ultrassonografia) –
AOL (Área de Olho de Lombo), EGS
(Espessura de Gordura Subcutânea)
e MARM (Marmoreio), avaliação
por escores visuais (conformação,
precocidade, musculosidade, umbigo
e temperamento) e morfologia. Os
animais também passaram pela
avaliação de eficiência alimentar.
O leilão do ano passado comercializou
47 animais, com faturamento de R$
764 mil, média de R$ 16.274,04 e
participação de 32 compradores –
como acontece todo ano, diversos
reprodutores foram contratados pela
Central, comprovando que o CP CRV
Lagoa é uma excelente fonte de
touros jovens.

pela CRV Lagoa e pela Soledade
Senepol.
Foram
comercializados
45 lotes, contendo 60 machos e 15
fêmeas, com faturamento total de R$
1,3 milhão. A média dos machos foi
de R$ 15.000, enquanto as fêmeas
tiveram média de R$ 44.000.
O
evento
teve
uma
ampla
programação, que começou na sede
do CP CRV Lagoa, com café da manhã.
Em seguida, Victor Sala apresentou
os resultados da avaliação do CP
CRV Lagoa 2016 e Cristiano Leal,
gerente de produto Corte Europeu
da Central, ministrou palestra sobre
melhoramento genético. Também
foi realizada a mostra dos animais
disponibilizados no leilão.

Leilão Provados Senepol

Cristiano Leal destacou a venda de
50% do touro Maxxum da Barra, quarto
colocado no CP CRV Lagoa 2016,
contratado pela Central e que teve
valorização de R$ 120 mil.

No dia 15 de novembro, os melhores
touros e doadoras Senepol avaliados
no Centro de Performance CRV
Lagoa 2016 foram ofertados no Leilão
Senepol Provados CP 2016, realizado

“O leilão teve boa aceitação por parte
dos criadores, demonstrada pela
participação de um grande número
de pessoas interessadas em investir
nos animais avaliados. O remate foi

tão disputado que terminou uma hora
antes do previsto. Isso demonstra
que estamos no caminho certo e
que o mercado procura credibilidade
e seriedade. Os criadores estão se
fortalecendo ainda mais sob a chancela
da CRV Lagoa, que é a empresa de
maior credibilidade em avaliações no
Brasil”, destacou Ricardo Carneiro,
titular da Soledade Senepol.

NÚMEROS DO
CP CRV LAGOA 2016
Participaram desta edição

471

animais, oriundos de
68 criadores de 9 Estados
Serão ofertados no leilão

60

animais que estão entre os
Top 30% melhores de cada raça
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NOVIDADES CORTE EUROPEU

SEM
I-IN
T

S2 PRIME CUT 1450 PRIORITY 7283 (ABERDEEN ANGUS)

O
SIV
EN

Criador: Agropecuária HJ
Proprietários: Agropecuária HJ, João Pedro Ferraz Bottura e Outro
Pai: SAV Priority 7283 | Mãe: S2 1050-6054 Prime Cut (Summitcrest Prime Cut 1G42)
• Touro muito equilibrado, destaque para todas as características avaliadas no CP
CRV Lagoa 2015
• 100% genética americana, é filho de SAV Priority em vaca Prime Cut
• Indicado para produzir animais com desempenho superior, com carcaças bem
acabadas e de qualidade

SEM
IEX
T

ORFEU DA FUMAÇA 817 (RED ANGUS)

O
SIV
EN

Criador: Agropecuária Fumaça
Proprietários: Agropec. Fumaça, José Luiz de Oliveira e Lamêgo & Scardua Ltda
Pai: Kandir da Fumaça TE 676 | Mãe: Laguna da Fumaça 756 (Tres Marias 5181 Junior TE)
• Destaque do Centro de Performance CRV Lagoa 2015
• Touro de extrema adaptação com carcaça moderna
• Indicado para imprimir musculatura com precocidade de acabamento

SEM
I-IN
T

MOTRISA 38-9079 - STRIKER (BRAFORD 3/8)

O
SIV
EN

Criador: Moinhos de Trigo Indígena
Proprietário: Júlio Fernando da Mota Silva
Pai: Chadwick Downs A104-3/8 Kakadu | Mãe: Motrisa 38-7122 (Belvista 38-4360)
• Foi destaque no Centro de Performance CRV Lagoa 2015
• Touro com genética australiana, o que garante excelente adaptação
• Indicado para imprimir musculatura e precocidade

SEM
I-IN
T

JUSTUS DA TAQUARI (SANTA GERTRUDIS)

O
SIV
EN

Criador: Henricus J. Beckers
Proprietários: Dijalma Ap. do Amaral, Décio A. de Gouveia Pedroso, Gilza C.
Barretto da Cruz e Juracy F. Bertin
Pai: Gladiador SA TE | Mãe: Glamurosa Flamboyant (TS 00588-34)
• Representa a pecuária moderna, tem linhagem sul-africana e seu avô foi
Elite na PGP do IZ. Tem carcaça moderna, com conformação moderada, muita
musculatura e precocidade
• Indicado para rebanhos puros e no cruzamento industrial

SEM
I-IN
T

OV ALASCA FIV (SENEPOL)

O
SIV
EN

Criador: Ouro Verde Senepol
Proprietários: Ouro Verde Senepol e Ricardo P Carneiro
Pai: Poroho Soledade | Mãe: SB 61 TE (Ureré)
• Destaque do Centro de Performance CRV Lagoa 2015
• Pedigree consistente é filho de Poroho em vaca Ureré, ambos campeões do
CP CRV Lagoa
• Alasca é indicado para colocar tamanho de carcaça, com muito AOL e
musculatura evidente

SEM
I-IN
T

FÊNIX DA KOELPE FIV (SENEPOL)
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O
SIV
EN

Criador: Erik Jan Petter
Proprietários: Erik Jan Petter e Thomaz Wassall
Pai: WC 950K | Mãe: Dahma da Lasa (RD Hércules 6801J)
• Destaque no Centro de Performance CRV Lagoa 2015
• Touro de extrema velocidade de ganho de peso com AOL e conformação
acima da média
• Melhor touro para Eficiência Alimentar (CAR) já avaliado no CP, Fênix
consumiu 1,35 kg/MS/Dia menos do que o esperado

NOVIDADES CORTE ZEBU

SEM
I-IN

DITINHO JL DA BAMA (NELORE)

IVO
NS
TE

Criador e Proprietário: JL Agropecuária Ltda
Pai: Irapudo | Mãe: Falange (CFM 3195)
• Sem dúvida, um grande destaque dentro do trabalho de seleção da Faz. Bama
• Reúne em seu pedigree importantes raçadores das linhagens IZ (Marisco e
Genético) e Lemgruber (1646 da MN e Denso DS); excelente opção de sangue
• Top 0,5% para IQG e PE ao sobreano no Sumário GENEPLUS Embrapa/16, possui
régua de DEPs muito equilibrada, destaque para peso ao sobreano e ganho médio
diário pós-desmama, sendo ainda Top 0,1% para conformação frigorífica

SEM
I-IN

LAYOUT DA DICA (NELORE)

IVO
NS
TE

Criador e Proprietário: Luiz Cassorla
Pai: Brutus da MN | Mãe: Inimitável FIV da Dica (Garimpeiro da AT)
• Touro ATJ Plus (Teste de progênie oficial do programa GENEPLUS) de 2016,
Top 0,5% para IQG (2,62)
• Desempenho à desmama muito bom (Top 5% PD), melhorando muito ao
sobreano (IQG Recria Top 0,5%), com pigmentação firme, bons aprumos, linha
de dorso forte e umbigo corrigido
• Indicado nas linhagens Visual, IZ e Backup

SEM
IEX

NATIVO DA MATA DA CHUVA (NELORE)

IVO
NS
TE

Criador: Fazenda Mata da Chuva
Proprietários: Fazenda Mata da Chuva, Juliano de Oliveira Sales e Outro
Pai: Ganges COL | Mãe: Juca da M. Chuva (7308/04 PO Perdizes)
• Touro PO/CEIP de grande harmonia, nota máxima da revisão do CEIP
• Suas principais características são velocidade de ganho em peso, com
habilidade de terminação de carcaça e musculosidade acima da média
• Indicado em matrizes de maior tamanho das linhagens Backup, IZ e Visual

SEM
I-IN

PAINT ROYAL (NELORE)

IVO
NS
TE

Criador: PSLM Agropecuária S/A Proprietários: PSLM Agropecuária S/A, Regina
Alice Scardua Tavares, Alcílio José de Souza Filho e Outro
Pai: PAINT Nitro | Mãe: P 436 410308
• Grande destaque do Leilão PAINT 2016, foi o animal mais valorizado
• Prova IPAINT (17,18) e IDESM (17,19) muito elevados, positivo para todas as
características de maior impacto econômico, aliando qualidade de carcaça
(Precocidade e Musculosidade) e bons aprumos
• Indicado em fêmeas das linhagens PAINT Esteio, PAINT Futuro e CFM Orgulho

SEM
IEX

PAINT SAULICO (NELORE)

IVO
NS
TE

Criador: Lucia Ap. Junqueira Camara
Proprietários: Lucia Ap. Junqueira Camara, Ernando Santos Martins e Outro
Pai: Lítio AJ | Mãe: P41779198510
• Simplesmente o 2º maior IFINAL da safra 2014 do PAINT (17,88 pontos), muito
harmônico e com DEP para PE muito acima da média
• Filho de Lítio AJ, Palheta de Ouro e tricampeão do Sumário Aliança
• Indicado para melhorar a qualidade genética do rebanho, agregando
precocidade de terminação e musculatura

SEM
I-IN

VERNON MAT (NELORE)
IVO
NS
TE

Criador: Tangará Pecuária e Partic. Ltda
Proprietário: Tangará Pecuária e Partic. Ltda e Renato Sebastião Ingracia
Pai: REM Armador | Mãe: Parma MAT (Quark COL)
• Top 0,5% no ANCP, avaliação muito equilibrada com mais de 21 kg de DEP
para peso aos 450 dias
• No intra rebanho do Rancho da Matinha é destaque para Índice econômico,
AOL e EGS, superioridade evidenciada nos sumários ANCP e PMGZ
• Sua mãe é muito consistente, terceira geração de matrizes super precoce
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ENSINO AVANÇADO

CONFIRA OS PRIMEIROS CURSOS DE
2017 DO ENSINO AVANÇADO

Participantes do Curso de IA realizado no início de novembro
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O Ensino Avançado CRV Lagoa
disponibiliza diversos cursos para
pecuaristas e acadêmicos de todo
o Brasil. Além do tradicional Curso
de IA, realizado semanalmente na
sede da Central, em janeiro será
realizado o Curso Performance Total,
entre os dias 23 e 27. Um ponto de
partida para excelentes resultados e
aprimoramento profissional, o curso
fornece ferramentas aos interessados
para gerenciar uma propriedade rural
em pontos fundamentais.
Entre 1 e 3 de fevereiro, será a vez do
Curso Avançado de IATF. O curso
aborda, de forma intensiva, a técnica
de IATF, focando em seus principais
pontos, para que o profissional
se especialize e garanta ótimos
desempenhos, obtendo melhores
resultados reprodutivos nos rebanhos
em que atua.
Outro treinamento que está agendado
é o Curso de Performance em Manejo
de Cria, entre 22 e 24 de fevereiro. O
treinamento auxilia o participante na
adoção de medidas conscientes no
manejo de cria, garantindo animais à
desmama diferenciados em ganho de
peso, o que aumenta a rentabilidade no
final do ciclo. O curso também aborda
todas as fases de manejo reprodutivo
da vaca: dos cuidados com o bezerro
durante e após o nascimento, até a
desmama.
As vagas dos cursos são limitadas.
Mais informações podem ser obtidas
pelo site crvlagoa.com.br, pelo
telefone (16) 2105-2273, ou pelo e-mail
ensinoavancado@crvlagoa.com.br.

Baixe um leitor
QR Code e fotografe
o código para
acessar a página
dos cursos do
Ensino Avançado
CRV Lagoa

VITRINE

(19) 3522.5609
www.deheus.com.br

NUTRIÇÃO COM FOCO
PARA SUA RENTABILIDADE
A produção leiteira do nosso país caminha para tornar-se uma
das melhores e mais competitivas do mundo. E isso se faz com
tecnologias inovadoras, com excelência técnica no campo e com
o poder de realização do pecuarista brasileiro.
Para apoiar esse novo tempo da bovinocultura de leite, a De
Heus desenvolve ciência nutricional de vanguarda e responde a
todos os desafios nutricionais dos clientes, visando maximizar sua
eficiência, produtividade e lucratividade.
Além de um amplo portfólio de rações, concentrados, premixes
e núcleos, a De Heus oferece programas nutricionais exclusivos,
entre eles o Kaliber – dedicado para a criação de animais jovens,
e o Prelacto – voltado para animais em período seco e período
de transição integrados a ferramentas capazes de indicar as
melhores soluções nutricionais de forma individualizada visando

a realidade de cada propriedade com foco em rentabilidade do
negócio.
Nesse sentido, nossa equipe técnico-comercial está sempre
focada em oferecer o aporte estratégico para as decisões do
produtor em sua propriedade, utilizando recursos como o MMM
(Monitor Margin Milk), que permite ao cliente comparar seus dados
com a média dos clientes De Heus em todo o mundo, buscando
sempre maior eficiência e competitividade internacional.
A De Heus é líder em importantes mercados leiteiros mundiais
e acumula mais de um século de conhecimentos e experiência
em nutrição animal. No Brasil, possui cinco modernas Unidades
Industriais.

0800 011 1919
www.zoetis.com.br

ZOETIS: LÍDER MUNDIAL
EM SAÚDE E BEM-ESTAR
ANIMAL
Presente no Brasil desde 1956, a Zoetis é líder global em saúde
animal. Ao longo dos anos, tornou-se referência na criação de
soluções veterinárias inovadoras para animais tanto de companhia
como de produção.
Com uma ampla gama de medicamentos, desenvolveu um
portfólio completo para diversas áreas terapêuticas: antibióticos,
antibacterianos, anticoccidianos, anti-inflamatórios, intramamários,
marcadores genéticos, antiparasitários e vacinas. Organizada
em três Unidades de Negócios – Bovinos e Equinos, Animais
de Companhia e Aves e Suínos –, a companhia possui uma
força de vendas com ampla atuação geográfica e profissionais
especializados em levar assessoria técnica às propriedades rurais.

Lançamentos recentes
Com a missão de atender as necessidades do pecuarista, a Zoetis
lançou em 2016 o intramamário Spectramast DC. O medicamento
atua no período seco com tratamento e prevenção contra mastite
clínica e subclínica, uma das maiores causadoras de prejuízos na
pecuária leiteira. Seu grande diferencial é o fato de conseguir unir
a alta eficácia com baixo período de carência, apenas 30 dias.
Outra solução inovadora que chegou no Brasil neste ano, é a
INFORCE 3, única vacina no mercado aplicada de forma intranasal
que protege o gado contra doenças respiratórias causadas por
vírus sincicial bovino (BRSV), rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR)
e parainfluenza (PI3).
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QUANDO PRECISAR, ENTRE EM CONTATO.
TEM SEMPRE UM CONSULTOR PERTO DE VOCÊ.
UF MUNICÍPIO

UF MUNICÍPIO

CONTATO

E-MAIL

AC RIO BRANCO

EDIVAN MACIEL DE AZEVEDO

CONTATO

edivan_lagoa@hotmail.com

E-MAIL

(68) 9985.1374		 (68) 3301.8790

TEL.: 1

TEL.: 2

PR CASTRO

HENDRIKUS RICHARD RABBERS

true_milk@hotmail.com

(42) 9935.1713

AL MACEIÓ

JOSÉ LUIZ LIMA SALGUEIRO

solucoesagricolas@terra.com.br

(82) 3324.2099		 (82) 9.9982.0082

PR DOIS VIZINHOS

JEAN MICHEL ROTAVA

jeanrotava@hotmail.com

(46) 9980.9999		 (46) 8815.6839

BA BARREIRAS

LORENZO DIAS JUNQUEIRA

lorenzojunqueira@gmail.com

(77) 9.9828.1116		 (77) 3611.7241

PR LAPA

REGINALDO PAES STEKLAIN

regissteklain@hotmail.com

(41) 9.8894.4494		 (41) 9.9975.7040

BA CONC DO JACUÍPE

ELMO OLIVEIRA CAMPOS

elmo@granjaberimbau.com.br

(75) 9.8101.8421		 (75) 9.9234.4656

PR LARANJEIRAS DO SUL LAUDEMIR LEITES

laudleites@hotmail.com

(42) 9119.2867		 (42) 3635.6896

BA GUANAMBI

VALTER ALMEIDA FERNANDES

valterveterinario@hotmail.com

(77) 9.9917.8085		 (77) 9.9191.2920

PR LONDRINA

AGUINALDO GALDIOLI PALMIERI

aguinaldo.lagoa@sercomtel.com.br (43) 9995.9938		 (43) 3324.6531

BA ITAPETINGA

MAURÍCIO F. BARROS ALVES

agrosemen.cns@crvlagoa.com.br

(77) 9.8811.2983		 (77) 3261.2983

PR LONDRINA

FÁBIO LUIZ CORREA RAPHAEL

famaraphael@yahoo.com.br

(43) 9996.1937		 (43) 3324.6531

DF BRASÍLIA

RICARDO BONATO

ricardobonato@terra.com.br

(61) 9.9643.0233		 (61) 3964.4118

PR MAR. CAND. RONDON CLAITON JOÃO SCHWINGEL

magu.crv@gmail.com

(45) 9961.1969		 (45) 3254.1135

ES LINHARES

JOSÉ CARLOS BAMBINI AYRES

bambini.rep@uol.com.br

(27) 9.9242.0285		 (27) 3337.1738

PR PALMAS

b.abdalla@hotmail.com

(46) 8823.4261		 (49) 8815.9872

GO GOIÂNIA

JOSÉ RIBEIRO NETO

fortepec@fortepec.com.br

(62) 9922.6485		 (62) 3432.9517

PR SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KOURBANY LUIZ CORDEIRO DA CRUZ kourbany@hotmail.com

(41) 9.8827.0290		 (41) 3283.1045

GO GOIÂNIA

PAULO GARCIA SILVEIRA

paulotopgens@gmail.com

(62) 9971.2967		 (62) 3291.2109

RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES JUAREZ MACHADO BARBOSA

GO IPORÁ

REILLER MORAES SILVA

reprogene.ipo@gmail.com.br

(64) 3674.1589		 (64) 9935.2525

RJ CARMO

KÊNYA ALVES DE OLIVEIRA TAVARES serramaragronegocios@gmail.com

(22) 9.9764.1928

GO PEROLÂNDIA

LONI SOARES DE OLIVEIRA FILHO

lonifilho@yahoo.com.br

(64) 9964.3465

RN NATAL

GERALDO N. DE AGUIAR JÚNIOR

geraldoaguiar@servicampo.com.br

(84) 9.9401.5951		 (84) 9.9636.1888

GO PORANGATU

PAULO RICARDO VAN DER LAAN

criador.crvlagoa@gmail.com

(62) 3362.5757		 (62) 9146.3783

RO JI-PARANÁ

FELIPE A. SCARDUA TAVARES

rural.norte@hotmail.com

(69) 9.8442.9480		 (69) 3422.0751

GO RIO VERDE

JUAREZ FURTADO DE LIMA

juarezlagoario@yahoo.com.br

(64) 9213.4109		 (64) 3613.3962

RO ROLIM DE MOURA

MARCELO SEIXAS COVA

msc.crvlagoa@gmail.com

(69) 9.8113.4890		 (69) 3442.7187

GO S. MIGUEL ARAGUAIA

HELIO CORREA DA SILVA FILHO

heliocsf@hotmail.com

(62) 3364.2630		 (62) 9603.3806

RO VILHENA

DANIEL GUSTAVO DA SILVA

dgsmancocrvlagoa@hotmail.com

(69) 9.9216.3887

MA BACABAL

CARLOS BACELAR PONTES

cbpontes_@hotmail.com

(99) 9.9128.1747		 (99) 3621.5021

RR BOA VISTA

TALITA NASCIMENTO VIANA

tatila_00@hotmail.com

(95) 9.9167.7495		 (95) 3624.6411

MA IMPERATRIZ

MANEJO AGROPECUARIA LTDA

manejoanimal@hotmail.com

(99) 9.9984.7731		 (99) 3072.5727

RS BAGÉ

EDUARDO HOFFMANN COSTA

dadohcosta@hotmail.com

(53) 9966.1954

MA SANTA INÊS

RUDDY RODRIGUES M. DE ARAÚJO ruddyrodrigues@hotmail.com

(82) 9.9960.6060

BRUNO BARZOTTO ABDALLA

TEL.: 1

TEL.: 2

juarezmachadobarbosa@yahoo.com.br (31) 9747.4399

RS CACHOEIRA DO SUL

FERNANDO CANTARELLI MACHADO

fernandocantarelli@terra.com.br

(51) 9974.2260		 (51) 9331.4130

MG B. DESPACHO / ABAETÉ JOSÉ RAIMUNDO SOARES LUCIANO tecbomordenhadeiras@yahoo.com.br (37) 9.9129.8541		 (37) 3522.4433

RS CAMAQUÃ

MARCELO MARQUES ARAUJO

marceloaraujoagro@hotmail.com

(51) 9797.1159		 (51) 9944.3299

MG BELO HORIZONTE

GEPEC - GENES PECUÁRIA

gepec@gepec.com.br

(31) 9.9973.4705		 (31) 3492.4269

RS LAGOA VERMELHA

EVANDRO HOFFMANN PEREIRA

evandrohpereira@terra.com.br

(54) 9973.9109		 (54) 3358.1153

MG CRUZÍLIA

LUCIANO FERREIRA PEREIRA

lucianoagrogen@oi.com.br

(35) 9.9827.3324		 (35) 3346.1724

RS PASSO FUNDO

COMERCIO E AGROPEC. JOCAR

agrocoxilha@yahoo.com.br

(54) 9983.5151		 (54) 3311.3483

MG GOV. VALADARES

FERNANDO JOSÉ DINIZ FIGUEIREDO uniteclb@yahoo.com.br

(33) 9.9973.3212		 (33) 9.8885.5085

RS PELOTAS

MARCOS O. SALLABERRY NUNES

mosn@ig.com.br

(53) 9965.0529		 (53) 3222.1852

MG GUARANI

RONALD DIAS TROCCOLI

rdt.representa@gmail.com

(32) 9.9953.1971		 (32) 9.8404.5355

RS PORTO ALEGRE

FELIPE DEXHEIMER P. DA SILVA

felipe@dexvet.com.br

(51) 9314.5686		 (51) 9314.5686

MG ITUIUTABA

MAGNO AUGUSTO DE MATOS

magno.matos@terra.com.br

(34) 9.9973.5987		 (34) 3269.2255

RS PORTO LUCENA

VERONÊS SOARES LUNARDI

vslunardi@gmail.com

(55) 9.9962.6337		 (55) 3565.1390

MG ITUIUTABA

ANDREA LOBIANCO DE ARAÚJO

luciano@nutricertoracoes.com.br

(34) 9.9673.3732

RS SANTA MARIA

PERIN REPRESENTAÇOES

financeiro@perinagropecuaria.com

(55) 9.9165.0033		 (55) 3222.1754

MG JUIZ DE FORA

WLALDIMIR LEON CARVALHO COLODET jfcjmv@gmail.com

(32) 9.8416.5750		 (32) 9.9953.3950

RS SANTANA DO LIVRAMENTO EDSON NILO PADILHA FREITAS

nilo@bovitecconsultoria.com.br

(55) 9.9705.5087		 (55) 3244.3862

MG PASSOS

RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA rodrigocrvlagoa@gmail.com

(35) 9.9234.2012 (35) 9.9929.6386

RS SÃO BORJA

LUCIO SIMOES AQUINO

butui.veterinaria@gmail.com

(55) 9.9926.0450 (55) 9.8462.1429

MG PATROCÍNIO

WANDER JÚNIOR DE CARVALHO

(34) 9.9802.8864 (34) 3831.6556

RS VIADUTOS

BRUNA LAZZAROTTO

brunalazzarotto@hotmail.com

(54) 9975.1130

MG POMPEU

ENAURA APARECIDA MELO ANTINOSSI carlosantinossi@gmail.com

(37) 3222.4071		 (37) 9.9989.3650

SC ÁGUAS FRIAS

ALCEMIR LUIZ WOJCIECHOWSKI

alcemir_lagoa@hotmail.com

(49) 9.8851.7450		 (49) 9.8423.7776

MG PRADOS

VITOR CESAR DE MOURA JUNIOR

vitormourajunior@yahoo.com.br

(32) 9.9912.6368		 (32) 9.8460.8560

SC BOM JESUS

EDER JUNIOR LOPES

agro.boigordo@hotmail.com

(49) 9.8858.8132

MG TEÓFILO OTONI

ITAMAR FARIA VELOSO

itamarfv@ig.com.br

(33) 9.9985.0757		 (33) 3522.6852

SC BRAÇO DO NORTE

VITOR EING MULLER

vitoreing@hotmail.com

(48) 9929.8373		 (48) 3658.5454

MG UBERABA

EDUARDO SOARES DE SOUZA

ess.caranda@gmail.com

(34) 9.9686.8901

SC CAMPOS NOVOS

ANDRES MENDONCA HAUERS

crvlagoa.santacatarina@outlook.com (49) 9.9973.0739		 (48) 9.9124.3489

MG UBERLÂNDIA

DANIEL VIEIRA BATISTA

daniel@vetgen.com.br

(34) 3224.0457		 (34) 9.9654.0530

SC CONCÓRDIA

RENAN MARSARO

originalmooodas@hotmail.com

(49) 9.8419.8661		 (49) 3439.0097

MG UNAI

EDNEY MAXIMO CAIXETA

edneymaximo@hotmail.com

(38) 3676.4264 		 (38) 9.9926-5939

SC GALVÃO

VIANEI WOLOSZYN

vianeilagoa@yahoo.com.br

(49) 9.9819.4967		 (49) 9.9117.7972

MS CAMPO GRANDE

NEY CONTI

neyconti@zebufertil.com.br

(67) 9910.8300		 (67) 3015.9300

SC INDAIAL

HERIBERT PRUST

heprust@terra.com.br

(47) 9973.7572		 (47) 8861.3042

MS CAMPO GRANDE

CARLOS ROBERTO CORNACHINI

lagserra@terra.com.br

(67) 9982.3715		 (67) 3382.5477

SC ITÁ

HERTON SCARIOT MATTIELO

herton.mattiello@gmail.com

(49) 9.8823.3627		 (49) 3458.3151

MS CHAPADÃO DO SUL

CAIO FERNANDO SALGADO XAVIER

caiofsxavier@hotmail.com

(67) 9974.9843

SC PORTO UNIÃO

LUCIANO WEBER

luciano@superagro.agr.br

(42) 9975.2559		 (42) 3522.7070

MS DOURADOS

HUMBERTO ABID MERCANTE

cone.administração@uol.com.br

(67) 3423.0400		 (67) 8121.2961

SC SÃO MIGUEL DO OESTE DANIEL PIAZZA

danielpiazza6@hotmail.com

(49) 9.8406.1533		 (49) 3622.1400

MS PARANAÍBA

ROMYS GUSTINELLI DE OLIVEIRA

romys@terra.com.br

(67) 9966.2660		 (67) 3669.4354

SC TUNÁPOLIS

FRANCIANO BLANC ALVES

francianoblanco@yahoo.com.br

(49) 9.9152.4878		 (49) 3632.1041

MT ÁGUA BOA

RG GENÉTICA AVANÇADA

rggenetica@rggenetica.com.br

(66) 9617.5711		 (66) 3468.1999

SC XANXERÊ

LUCAS FERNANDO RUAS

lucasfruas@hotmail.com

(49) 9.8841.6052

MT BARRA DO GARÇAS

HUMBERTO H. FURTADO MARTINS

precocereproducao@outlook.com

(66) 9933.2580		 (66) 3401.4064

SE ARACAJU

FELIPE COSTA ALMEIDA

felipecostaa@hotmail.com

(79) 9.8865.6588 (79) 9.9965.6547

MT CONFRESA

JEFFERSON DE SOUSA MARTINS

agrogenetica22@hotmail.com

(66) 8406.7560		 (66) 3564.1086

SP ANDRADINA

MARCIO VAGNER NUNES PEREIRA

agrogenes.vet@gmail.com

(18) 9.9727.7663

MT CUIABÁ

RAUL SÉRGIO BRENNER

lagoabeb@terra.com.br

(65) 9981.0731		 (65) 3634.5668

SP ARAÇATUBA

AGNALDO CONRADO DA SILVA

pecuaria.ata@terra.com.br

(18) 9.8125.1745		 (18) 3622.1025

MT RONDONÓPOLIS

SERENO REPROD E PROT VET

rmwutke@hotmail.com

(66) 9979.8516		 (66) 3421.3311

SP CAMPINAS

CEZAR VON ZUBEN

cezarvonzuben@uol.com.br

(19) 9.9774.3740		 (19) 3258.2560

MT SINOP

RAFAEL PARDINI CARVALHAES

rafael@reproduzassessoria.com.br

(66) 3515.6118		 (66) 9966.5030

SP DESCALVADO / BAURU CELSO LUIS MARTINS ABREU

celsolma@terra.com.br

(19) 9.9784.5445		 (19) 3583.7970

PA ALTAMIRA

ANGELO ROGÉRIO CARVALHO

arcarvalho.vet@hotmail.com

(93) 9.9127.6290		 (93) 3515.9623

SP FERNANDÓPOLIS

NIVALDO RAMOS

nivaldo.ramos34@gmail.com

(17) 9.9608.1964		 (17) 3442.5542

PA CASTANHAL

PARA GENETICA LTDA

paragen@linknet.com.br

(91) 9.8118.7430		 (91) 3721.7436

SP FRANCA

FÁBIO DE CAMARGO PACHECO

crvlagoapacheco@gmail.com

(16) 9.9969.0663		 (16) 3720.2235

PA MARABÁ

ANGÉLICA RANGEL GONÇALVES

nutrinorte@nutrinorte.com.br

(94) 9.9136.2372		 (94) 3322.2225

SP ITAPETININGA / AVARÉ CARLOS A. RODRIGUES DE OLIVEIRA carlosalbertoagro3@gmail.com

(15) 9.9703.3475		 (15) 3207.1065

PA REDENÇÃO

GEOVAINNI AGUIAR ARRUDA

precocevet@uol.com.br

(94) 9.9161.8985		 (94) 9.9261.5769

SP MARÍLIA / LINS

EDUARDO SORNAS MARTINELI

esmgenetica@terra.com.br

(14) 9.9703.6033		 (14) 3413.1190

PA SÃO FÉLIX DO XINGÚ

ANDERSON JOSÉ ÓRIO

agrorural_xingu_ltda@hotmail.com

(94) 9.8104.1111		 (94) 3435.2525

SP PRES. PRUDENTE

RICARDO FERNANDES MONTALLI

ricardo@arrobagenetica.com.br

(18) 9.8116.5555		 (18) 3221.7200

PA SANTANA DO ARAGUAIA J S FLORES CIA LTDA

joacyrflores@bol.com.br

(94) 9.9664.9939		 (94) 3431.1150

SP RIBEIRÃO PRETO

RODRIGO ANTONIO CEZAR DE LIMA rodrigobolo@yahoo.com.br

PA TUCURUÍ

GUSTAVO ANDRADE DE TOLEDO

gustavoandradetoledo@hotmail.com (94) 9.8147.4155		 (94) 9.9158.7739

SP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO RENATA KFOURI FORERO

PA XINGUARA

VERIDIANO OLIVEIRA SILVA

veridiano@prolat.com.br

(94) 3426.1565		 (94) 9.9146.9836

SP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS JOSÉ FERNANDO BERTOLINI FREIRE nitrofer@terra.com.br

(12) 9.9122.0338		 (12) 3922.7249

PE ITAÍBA

ELTON CESAR BEZERRA RAMOS

contato@grupoterraviva.vet.br

(87) 9.8154.5491 		 (87) 9.9914.3444

SP SÃO PAULO

HELOISA M. A. GALVÃO ANGERAMI

agromais@uol.com.br

(11)9.9914.8908		 (11) 4192.3553

PE RECIFE

JOSUE FIEL DA SILVA

med.vetfiel@hotmail.com

(81) 3272.7577		 (83) 9.9677.7090

TO ARAGUAÇU

DANIEL A. SANTANA CAVENAGUE

consulvet.comercial@gmail.com

(63) 3384.0226		 (63) 9233.9716

PR ANDIRÁ

PAULO SÉRGIO RESENDE FERREIRA psrepresentacoes@uol.com.br

(43) 9977.3616		 (43) 3538.2770

TO ARAGUAÍNA

ANDRE L. MANCINI CARREIRA

mancinicarreira@hotmail.com

(63) 9981.2690		 (63) 3421.3063

PR CAPANEMA

JUAN JOSÉ PERRIER

insumos@lamucca.com.br

(46) 9976.4433 		 (46) 3552.1925

TO GURUPI

JALES FERREIRA RODRIGUES

jalinho2010@hotmail.com

(63) 9949.2609		 (63) 8480.7024

PR CASCAVEL

MARLI MARCELLA DE MATOS

marliamarela@hotmail.com

(45) 9151.6223		 (45) 9927.1125

TO PALMAS

PAULO PEREIRA DE BARROS

p.recria@uol.com.br

(63) 9283.6351		 (63) 3225.1569

PR CASTRO

EDISON JOCELIM CARNEIRO FILHO

crvlagoa_edison@hotmail.com

(42) 9974.8208

EXP VENEZUELA

MAURÍCIO JOSÉ DE LIMA

mlimagenex@yahoo.com.br

55 (16) 9.9994.8948 55 (16) 3966.1899

leitecorte@leitecorte.com.br

(16) 2105.2299 | crvlagoa.com.br
Fale com a nossa equipe e saiba mais.
MELHORANDO SEU REBANHO E SUA VIDA

(67) 3562.4363

contato@recria.com.br

(18) 3723.1066

(16) 9.9137.8606		 (16) 3966.1899
(17) 9.8115.0539		 (17) 3231.8607

