
DE ONDE VIRÃO OS TERNEIROS ?

  
            Encontro realizado pela 

 
Farsul-Sennar, em cumprimento a 41ª 

Etapa do Fórum Permanente do Agronegócio.

 
            Secções plenárias foram realizadas no dia 30.10.2012 no Park Hotel 
Morotin em Santa Maria (RS) e antecedidas por quatro visitas a 
propriedades da região e dentre elas a Santa Alice da Suc. Armando Ribas 
com criação da Raça Devon.

 

           Em anexo, estamos repassando a entrevista do americano David 
Riley, Professor da Universidade do Texas que respondeu a alguns 
questionamentos da reportagem do Jornal Zero Hora da edição de 
9.11.2012.

 

 Na entrevista comentou 

 

que não tinha conhecimento do 
interesse dos gaúchos em fazer melhoramento do sistema produtivo, 
porém, fez uma avaliação positiva do potencial de produção do Estado, 
que pode evoluir com a adoção de sistemas de manejo mais eficazes, 
como a 

 

redução da idade de abate dos animais.

 

            O Prof. José Fernando Piva Lobato, coordenou o fórum e na 
introdução do seu artigo expresso também na página de Zero Hora, 
manifestou o seguinte:

  

Dê atenção aos rodeios de cria -

 

 O evento De 
Onde Virão os Terneiros? Justificou sua realização pela massiva presença 
de centenas de agropecuaristas.

 

 Idealizado meses atrás devido a 
expansão agora massiva da lavoura de soja em solos até então de 
pecuária, da existência de frigoríficos com plantas fechadas, ou com sub-
abate, da exportação de novilhos vivos com qualidade e compradores do 
centro do país de novilhos cruzas Bos taurus.

   

            No seu artigo comenta que pouco mudou na eficiência reprodutiva 
média dos rodeios de cria.

 

 E mais adiante diz, Antes de perguntarmos o 
custo de tecnologias existentes, seria de perguntarmos quanto custa a 
ineficiência, ............................. 

 

Att. JLBarcellos
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