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Leilão Senepol 3G Weekend
O Leilão Estrelas Senepol 3G ultrapassou grandes marcas na raça Senepol. Para 2017, a 3G preparou cinco dias
de eventos especiais! Pag. 04.

Genética 3G: Precocidade
Comprovada

Clonagem de Bovinos

Senepol 3G e Instituto de Zootecnia:
Uma Parceria de Sucesso!

A adoção de tecnologia é o meio para que
se alcance sucesso na atividade. Além
dos contínuos esforços para manutenção
e evolução nos aspectos sanitários e
nutricionais, a genética do nosso rebanho
será o fator de diferenciação entre os
modelos de produção.
Pag. 07

Muitas biotecnologias como a IA e a
FIV, contribuem para o melhoramento
genético bovino. A clonagem também se
tornou uma ferramenta de alto impacto,
uma vez que prolonga, perpetua e expande
a genética dos animais superiores de um
plantel ou de uma raça.
Pag. 10

Considerando o crescimento e as
possibilidades de benefícios da raça
Senepol para o país, a Agropecuária 3G,
com visão técnica e empreendedora,
busca ferramentas precisas e eficientes
para identificar animais superiores em
características de crescimento e eficiência
alimentar.
Pag. 12
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Amigo criador,
É com grande prazer que apresentamos a 1º edição do 3G News. Esse canal de comunicação foi desenvolvido para divulgar algumas das principais
ferramentas de seleção da genética 3G e trazer informações relevantes para os criadores da raça.
Confira, nessa edição, um artigo sobre a importância da utilização de genética de precisão para gerar resultados positivos e duradouros no rebanho.
Conheça mais sobre o processo de clonagem - uma ferramenta importante para perpetuar a genética dos animais superiores da raça.
A Senepol 3G firmou parceria com o Instituto de Zootecnia – IZ/APTA para a realização de testes de eficiência alimentar. Veja todos os detalhes, nas
páginas 12 e 13.
Confira também os detalhes do Senepol 3G Weekend, que será realizado de 24 a 28 de maio. Um dos eventos mais aguardados do ano!
Boa leitura!
Família Garcia

www.senepol3g.com.br
senepol@senepol3g.com.br
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O ferro forjado possui as características de pureza, resistência e, ao mesmo
tempo, maleabilidade para o trabalho. Assim, como a marca 3G, construída
com o mais puro Senepol aliado à confiabilidade e dedicação desenvolvidos
há 3 gerações!
Há três gerações, a família 3G cresce no agronegócio nacional. Com o objetivo de
oferecer ao mercado o melhor Senepol que pode produzir, utiliza pressão de seleção e
tecnologia bem aplicada, aliados ao planejamento e responsabilidade técnica, que os
tornam destaque dentro da raça. Essa criteriosa seleção tem alcançado grandes frutos,
vistos e comprovados nas maiores provas do país e nos eventos realizados pela 3G.
O Leilão Estrelas Senepol 3G ultrapassou grandes marcas na raça Senepol. Em
2014, sua primeira edição foi um sucesso, com liquidez absoluta, faturamento de R$
1.886.400,00 e entrada de 12 novos investidores na raça. Com destaque para o remate
da 3G 0158, lote mais valorizado da noite, comercializado por R$ 109.000,00.
Esses grandes resultados alcançados inspiraram a criação do Senepol 3G Weekend,
um final de semana repleto de grandes negócios. O faturamento do evento, em 2015,
alcançou a marca de R$ 4.611.500,00, com a venda de 48 reprodutores, 675 embriões
e 44 fêmeas elite. O lote mais valorizado foi a Beta 08, arrematada em 50% por R$
204.000,00. Em 2016, um novo recorde: R$ 4.764.180,00 de faturamento total. O lote
especial de aspiração ofertado no Leilão Estrelas foi comercializado por R$ 252.000,00.
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Genética 3G: Precocidade comprovada!

em genética acarreta um rebanho menos
produtivo e/ou não adequado ao sistema
de produção praticado.
Neste cenário, as avaliações
genéticas e morfológicas têm contribuído de
maneira significativa para o melhoramento
dos rebanhos. Especificamente, quanto às
avaliações morfológicas, as metodologias
SAM® - Sistema de Avaliação Morfológica e
EPMURAS – Retrato Falado® têm auxiliado
o pecuarista frente aos desafios da seleção
de animais, pois são ferramentas de fácil
aplicação e trazem resultados satisfatórios
a curto e médio prazo.

Nicole Colucci Tramonte
e William Koury Filho,
zootecnistas da BrasilcomZ Zootecnia Tropical

Genética de Precisão para o
Melhoramento dos Rebanhos
Amigos do agronegócio, vocês
sabiam que nosso setor é responsável
por 21% do PIB Nacional (CEPEA – Esalq/
USP, 2016), sendo 7% diretamente ligados
à pecuária? Sabiam que, em 2016, o
Brasil foi o maior exportador de carne
bovina do mundo e que exportamos
para mais de 150 países, cerca de 1,36
milhões de toneladas (USDA, 2016) e
arrecadamos, aproximadamente, R$16
bilhões (SECEX, 2016)? Sabiam que somos
mais de 2 milhões de trabalhadores, que
acordam cedo, praticamente todos os
dias da semana, para garantir proteína
de qualidade no prato de bilhões de
pessoas? Pois bem, caros amigos, somos
responsáveis por toda essa geração de
riqueza e para continuarmos sendo uma
das principais cadeias produtivas do nosso
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país, o caminho é um só: melhorar a cada
safra!
Em pecuária de corte, quando
falamos em melhoramento, precisamos
pensar em todos os aspectos, desde a
gestão financeira da propriedade, manejos
nutricional e sanitário, até a genética dos
animais, fator primordial para a evolução
dos rebanhos.
Dentro da empresa rural, genética
deve ser analisada como insumo, sendo
importante desenvolvermos o conceito
de genética de precisão, que passa pela
correta identificação da aptidão da fazenda
e definição de qual raça e linhagens
utilizar para gerar os melhores resultados
possíveis. O investimento equivocado

A aplicação do EPMURAS®
pode contribuir com o pecuarista na
segmentação de rebanho para seleção ou
cruzamento industrial, no direcionamento
de acasalamentos e ser utilizado como
argumento de venda complementar a
outros dados fenotípicos e avaliações
genéticas. O SAM® representa um padrão
de qualidade na coleta de escores visuais,
dentro de lotes de manejo, ao desmame
e ao sobreano dos produtos. Assim,
sua utilização pode auxiliar o produtor
na observação do desempenho dos
acasalamentos, na seleção das matrizes
que produzem bezerros de melhor
qualidade, bem como na identificação
daquelas que produzem apenas produtos
inferiores. Informações como essas são
extremamente úteis para a tomada de
decisões de descarte e para a escolha de
doadoras.
Assim, por meio da correta
interpretação e utilização das avaliações
genéticas e morfológicas do rebanho
e análise do sistema de produção, é
possível identificar os pontos fortes e
mais fracos, além de definir estratégias de
manejo e quais características deverão ser
priorizadas para maximizar os resultados,
de acordo com os objetivos para
cruzamento e para seleção.

Yuri Farjalla
Diretor da Aval
Serviços Tecnológicos.

O Brasil passa por um momento
de ajustes nos campos político e
econômico. Os custos de produção têm
tido elevações consideráveis nos últimos
anos, simultaneamente a uma conjuntura
de inflação alta e real desvalorizado frente
ao dólar. Por outro lado, o aumento da
competitividade com outras carnes, bem
como outros mercados, e a possibilidade
de o Brasil se consolidar no mercado
mundial de carne bovina têm requerido
da atividade de pecuária de corte a
oferta de produtos de qualidade. Essa
demanda juntamente com a necessidade
de se aumentar a eficiência do setor têm
sido os grandes motores do processo
de reestruturação em curso na cadeia
produtiva da carne bovina (EUCLIDES
FILHO et al. 2003). O atual índice de
produtividade do rebanho bovino de corte
brasileiro está aquém do seu potencial.

da utilização de genética superior, o
que coloca o Senepol 3G em posição de
vantagem na raça. Esse favoritismo se dá
pelo fato de que, desde o início da seleção,
a marca investe em modernas ferramentas
de seleção, afim de produzir e identificar,
com segurança, os melhores indivíduos de
cada safra.
Além
das
características
tradicionais,
como
fertilidade,
desempenho,
funcionalidade
e
temperamento, a 3G, em parceria com
o IZ de Sertãozinho/SP, promove testes
de eficiência alimentar, nos quais é
mensurado o consumo de alimento
de machos e fêmeas.
Com a Aval
Serviços Tecnológicos, são realizadas
avaliações objetivas de carcaça, através
da ultrassonografia, quando os grupos
de contemporâneos estão em idade de
sobreano. As informações de Área de Olho
de Lombo (musculosidade) e Espessura
de Gordura Subcutânea (precocidade de
acabamento) são utilizadas como critério
de seleção.

Em 2015, dos mais de 100 machos participantes do Centro de Performance CRV Lagoa, a 3G fez o
campeão Protheus, macho com carcaça de qualidade, classificado como destaque absoluto para Gordura de
Acabamento (50% acima da média do grupo); 35° colocado para Marmoreio (22% acima da média do grupo)
e 50°, para Área de Olho de Lombo (12% acima da média do grupo). Trata-se de um jovem reprodutor que
representa a qualidade da seleção 3G, o que significa mais lucro para o pecuarista e para a indústria. Em
2013, a marca já tinha sido campeã do CP CRV Lagoa, com o touro Hunter da 3G, que se destacou nas diversas
características econômicas avaliadas, mas principalmente para Espessura de Gordura Subcutânea.

De modo geral, ao
se optar por sistemas de
cruzamentos, o que se busca
é o menor ciclo de produção.
Obtido, principalmente, graças
à heterose. Outro benefício da
utilização dos cruzamentos é
tornar os sistemas de produção
de bovinos mais flexíveis às
opções de mercado. É aí que
entra a genética 3G, como
ferramenta adequada para a
produção do desejado novilho
precoce.

É, amigos, a realidade do campo,
no século XXI, é que o popular fazendeiro
adquiriu status de empresário rural, e
com isso veio a necessidade de evoluir.
Quem não acompanhar os mais ligeiros
perderá em competitividade e a saída do
negócio será uma questão de tempo. Não
há mais espaço para amadores! Sejamos
profissionais!

Agropecuária 3G

Entre outros fatores responsáveis por
este baixo índice, está o nível genético do
rebanho.
A adoção de tecnologia é o meio para
que se alcance sucesso na atividade. Além
dos contínuos esforços para manutenção
e evolução nos aspectos sanitários e
nutricionais, a genética do nosso rebanho
será o fator de diferenciação entre os
modelos de produção. O cruzamento
entre indivíduos de raças diferentes, em
que o touro é geralmente de raça pura,
busca aumentar a eficiência na produção
de carne.
Nesse contexto de adoção de
tecnologias a favor da maior produtividade,
o Senepol tem sido utilizado em
projetos de cruzamento entre raças,
alcançando resultados interessantes.
Esse taurino, adaptado aos trópicos,
entre outras qualidades, tem contribuído
principalmente para que o F1 tenha
adaptação ao clima brasileiro e qualidade
de carcaça. A superioridade dos animais
cruzados em relação aos “puros” depende

www.senepol3g.com.br
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e o permanente desenvolvimento; 2.
Envolvimento de especialistas para
auxiliar em necessidades pontuais; e 3.
Informativos técnicos e participação em
eventos exclusivos que visam levar aos
clientes atualizações constantes em novas
tecnologias, tendências da economia e
mercado agropecuário, auxiliando na
tomada de decisões, investimentos e
comercialização.

A parceria MSD Saúde Animal com
a Senepol 3G caracteriza nosso programa
de relacionamento MAXI CORTE. O
programa MAXI CORTE tem como objetivo:
auxiliar clientes especiais a aumentar a
produtividade e lucratividade da pecuária,
construindo assim um relacionamento
perene e bem-sucedido para todos os
envolvidos.

Em 2017 novos desafios virão
e a MSD Saúde Animal e a Senepol 3G
estarão juntos para definir as estratégias
e soluções, sempre utilizando a visão 360°
dentro da propriedade. É um grande prazer
trabalharmos em parceria com um cliente
renomado e respeitado no agronegócio
brasileiro, sempre adepto às inovações e
ferramentas de trabalho propostas pela
MSD Saúde Animal.

Sobre a MSD Saúde Animal

Renan Barros
Médico Veterinário e
Consultor em Pecuária da
MSD Saúde Animal

Líder no segmento de saúde animal,
a divisão Merck Animal Health, conhecida
no Brasil como MSD Saúde Animal,
possui mais de 150 anos de investimento
em pesquisas de alta tecnologia. Com
180 médicos veterinários, atuando pelo
Brasil, a companhia conta com mais de
6.500 profissionais, em 27 fábricas e
15 centros de pesquisas espalhados ao
redor do mundo. Sua missão, promover
a ciência para animais mais saudáveis, é
o objetivo principal da empresa, que atua
em cinco diferentes unidades de negócios
no mercado brasileiro e em mais de 50
países no mundo: avicultura, aquicultura,
pecuária, PET e suinocultura.
Sabendo do lema - “Nada além da
perfeição” - com o qual a família Garcia
evolui no agronegócio, em 2016, foi
iniciada uma grande parceria entre a MSD
Saúde Animal e a Senepol 3G. O início
envolveu entender o negócio do cliente
(Senepol), um diagnóstico de situação e,
consequentemente, o estabelecimento de
estratégias personalizadas para solucionar
e auxiliar na obtenção das metas da 3G.
O primeiro passo foi a avaliação
do calendário sanitário. Dentre os fatores
avaliados, o controle estratégico de
verminoses e ectoparasitas (carrapatos e
8

Lais Vieira
Médica Veterinária e
Consultora em Pecuária da
MSD Saúde Animal

Parceria MSD Saúde
Animal e Senepol 3G

moscas) foi prioridade. Para entendermos
qual era o desafio do nosso cliente, foram
realizados exames de O.P.G. (contagem
de ovos por grama de fezes) e avaliação
do grau de infestação dos animais e
das pastagens por ectoparasitas para,
posteriormente, estabelecer um calendário
sanitário personalizado. Definido o
modelo de trabalho, o monitoramento foi
fundamental para obtenção de resultados
consistentes.
As ações também focaram na
eficiência reprodutiva do rebanho. Os
objetivos foram alinhados e as estratégias
foram discutidas e definidas juntamente
com o veterinário e proprietário, Sebastião
Garcia Neto. Além da completa linha
reprodutiva da MSD Saúde Animal, uma
importante ferramenta, disponibilizada
para o cliente, foi essencial - o Sistema
Inteligente
de
Gerenciamento
da
Reprodução Animal - SIGA Maxi Corte.
Essa ferramenta, desenvolvida pela
MSD Saúde Animal, tem como objetivo
gerenciar, mensurar e melhorar os
processos de reprodução por Inseminação
Artificial em Tempo Fixo (IATF). O SIGA
Maxi Corte monitora o programa de
IATF, permitindo o lançamento de dados
e avaliação automática. A ferramenta
permite a análise dos acertos e os pontos

de melhoria do programa de IATF em busca
de ajuste dos detalhes que maximizam os
resultados para o pecuarista.
Vale ressaltar a atenção destinada
aos bezerros da fazenda. Utilizando a
plataforma neonatal MSD Saúde Animal,
foram estabelecidas ações para melhorar a
sanidade dos bezerros nos seus primeiros
dias de vida. Através da vacinação de
vacas e novilhas gestantes, o bezerro,
ao ingerir o colostro, recebe anticorpos
(proteção imunológica) para se proteger
dos principais causadores de diarreias,
diminuindo a intensidade e ocorrência
desta enfermidade, buscando melhorar o
desempenho dos animais.
Por fim, além de todos os serviços
e produtos, a MSD Saúde Animal busca
conquistar relacionamentos, confiança
e resultados e isto só é possível com o
trabalho contínuo dos colaboradores
da companhia. Como projeto de
desenvolvimento profissional, a empresa
oferece a Universidade MSD, que trabalha
continuamente na capacitação de todos
os colaboradores da empresa, para
que sejam capazes de levar aos nossos
parceiros o que há de melhor e mais novo
no mercado. Também faz parte do nosso
dia a dia: 1. Capacitação e treinamento
da equipe de campo dos nossos clientes,
visando a melhoria nos procedimentos
Agropecuária 3G

Por mais de um século, a MSD tem sido líder mundial em assistência à
saúde, trabalhando para ajudar o mundo a viver bem. Conhecida fora dos Estados
Unidos e Canadá como MSD Animal Health e, no Brasil, como MSD Saúde Animal,
é a unidade de negócios global de saúde animal da Merck. A MSD Saúde Animal,
através do seu compromisso com a Ciência para Animais mais Saudáveis™, oferece a
veterinários, fazendeiros, proprietários de animais de estimação e governos ampla
variedade de produtos farmacêuticos veterinários, vacinas, soluções e serviços de
gerenciamento de saúde. A MSD Saúde Animal dedica-se a preservar e melhorar
a saúde, o bem-estar e o desempenho dos animais, investindo extensivamente
em recursos de pesquisa e desenvolvimento amplos e dinâmicos e em uma rede
de suprimentos global e moderna. A MSD Saúde Animal está presente em mais
de 50 países, enquanto seus produtos estão disponíveis em 150 mercados. Para
mais informações, visite www.msd-saude-animal.com.br ou conecte-se a nós no
LinkedIn.

Declarações Prospectivas da Merck
& Co., Inc., Kenilworth, N.J., EUA
Este comunicado à imprensa
da Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J.,
EUA (“empresa”) inclui “declarações
prospectivas” de acordo com o significado
das disposições de segurança da U.S.
Private Securities Litigation Reform Act
(Lei Norte-Americana de litígios sobre
valores mobiliários), de 1995. Estas
declarações são baseadas em suposições e
expectativas atuais da direção da empresa
e estão sujeitas a riscos e incertezas
significativas. Se as suposições subjacentes
forem incorretas ou houver riscos ou
incertezas, os resultados reais podem
diferir materialmente daqueles contidos
nas declarações prospectivas.
Os riscos e incertezas incluem, mas
não estão limitados a, condições gerais
www.senepol3g.com.br

da indústria e da concorrência, fatores
econômicos gerais, incluindo taxa de juros
e flutuações da taxa de câmbio, impacto da
regulamentação da indústria farmacêutica
e legislação de saúde nos Estados Unidos
e, internacionalmente, tendências globais
para contenção de custos com a saúde,
avanços tecnológicos, novos produtos
e patentes obtidas por concorrentes,
desafios inerentes ao desenvolvimento
de novos produtos, incluindo a obtenção
de aprovações regulatórias, capacidade
daempresa prever com precisão as
condições futuras de mercado, dificuldades
ou atrasos de produção, instabilidade
financeira das economias internacionais
e de risco à soberania, dependência da
eficácia das patentes da empresa e outras
proteções para produtos inovadores e

exposição a litígio, incluindo patentes e/ou
ações regulatórias.
A empresa não assume nenhuma
obrigação de atualizar publicamente
qualquer declaração prospectiva, seja
como resultado de novas informações,
eventos futuros ou de qualquer outra
forma. Outros fatores que possam
fazer com que os resultados difiram
substancialmente daqueles descritos
nas declarações prospectivas podem ser
encontrados no Relatório Anual de 2014
da empresa, no Formulário 10-K e outras
submissões da empresa junto à Securities
and Exchange Commission (SEC) (Comissão
Norte-Americana de Valores Mobiliários),
disponível no site da SEC (www.sec.gov).
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CLONAGEM
DE BOVINOS

CONFIANÇA QUE MARCA!
Rodrigo Girardi Frigoni
Gerente de
Relacionamento
Comercial - Central Bela
Vista.

Ricardo Araújo Micai
Médico Veterinário
Clínico. Atuação em
obstetrícia e clínica
médica de bezerros
clonados.

POR QUE CLONAR
UM BOVINO?
Muitas biotecnologias como a IA e
a FIV, contribuem para o melhoramento
genético bovino. A clonagem também se
tornou uma ferramenta de alto impacto,
uma vez que prolonga, perpetua e expande
a genética dos animais superiores de um
plantel ou de uma raça.
Muitos criadores utilizam a técnica
para clonar animais que já morreram,
muitas vezes precocemente ou que não se
reproduzem mais.
Entretanto, a clonagem possui
também uma aplicação comercial que tem
gerado novos modelos de negócio para
criadores:
•
•

•

•

•

•

Clonar matrizes comprovadas do
plantel permitindo ampliar a oferta
de embriões;
Clonar touros de grande mérito
genético que já vieram a óbito ou que
possuem pouco sêmen armazenado,
e que ainda são melhoradores no
plantel;
Clonar animais em evidência,
podendo compartilhar genética de
ponta por meio da venda do clone ou
parte dele, como por exemplo cotas
do clone;
Existem ainda animais que são
realmente ícones em sua raça e que
não podem se perder no tempo
e, portanto, merecem ter sua
contribuição genética prolongada;
Vários criadores, tem se juntado
em parceria para clonar um animal
de interesse mútuo e com isso
viabilizarem um pool acionista sobre
determinado animal;
A clonagem, sem dúvidas, abre
novas frentes de mercado, traz
oportunidades e se torna um
forte apoio aos programas de
melhoramento genético.
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A Central Bela Vista atua há mais
de 15 anos na prestação de serviços de
industrialização de sêmen de bovinos e
bubalinos.
Preza a qualidade do sêmen
através de um pacote de serviços de
coleta personalizado, confiável e flexível,
realizado pelo preço mais competitivo.
Com nossas modernas instalações,
garantimos uma produção e distribuição
de sêmen eficiente e com excelência,
no Brasil, e até mesmo além de nossas
fronteiras. Fazemos isto através da oferta
de serviços de coleta ao cliente baseados
em sistemas modulares, incluindo
a produção, o armazenamento e a
distribuição do sêmen.

Os animais são os ativos mais
valiosos de nossos clientes. Na Central
Bela Vista, oferecemos o melhor cuidado
aos reprodutores e também ao material
genético coletado.
Construímos relações de longo
prazo, fornecendo acesso interativo e
transparente às informações sobre a
produção dos animais, para que nossos
clientes possam ter a certeza que seus
bens estão em ótimas mãos.
Dentre esses parceiros, temos
em destaque a Senepol 3G, sempre
nos trazendo reprodutores de alto
desempenho genético e de excepcional
qualidade espermática, proporcionando,
assim, excelência em sua produção.

O QUE PRECISO PARA CLONAR?
No Brasil, a In Vitro Clonagem Animal S.A, empresa líder na clonagem de
bovinos, já produziu clones de grandes ícones em diversas raças.
Conheça agora as principais etapas da clonagem:
•
•
•
•
•
•
•

Coleta de uma pequena biópsia de pele do animal;
Envio da biópsia refrigerada para o laboratório;
Cultivo do material genético que será utilizado;
Produção dos embriões de clone no laboratório;
Transferência dos embriões em receptoras;
Cuidados pré e pós-parto das receptoras e bezerros;
Entrega do clone com 3 meses de idade.

ARMAZENAMENTO DE
SENEPOL TAMBéM
CÉLULAS COMO SEGURO LEVA VANTAGEM NA
BIOLÓGICO
CLONAGEM?
A biópsia de pele coletada é levada
ao laboratório e, na sequência, cultivada e
congelada.
Esse material celular fica, então,
armazenado por tempo indeterminado em
nitrogênio líquido, até que o criador faça a
opção pela clonagem.
Esse serviço de Cultivo e
Armazenamento de Linha Celular é a
melhor forma de seguro biológico para um
animal de exceção.
No caso das vacas, a única forma
de acesso a genética dessas doadoras, pós
óbito, é a clonagem com a retomada de
toda sua capacidade reprodutiva.

Há mais de 10 anos realizando
clones para as mais diversas raças,
encontramos, no Senepol, resultados de
eficiência e sucesso, desde a produção dos
embriões até a taxa de nascimento.
O Senepol tem se tornado raça
chefe, nos últimos anos, também neste
segmento.
Entre os parceiros que acreditaram
e investiram nessa biotecnologia, está a
3G, para quem produzimos clones, como:
1241 e Beta 8, animais de exceção e de
grande mérito genético.

Agropecuária 3G

ALIANÇA DE SUCESSO!
Miguel Abdalla
Veterinário
Gerente de produtos
Alta.

www.senepol3g.com.br

A Alta foi a primeira central que
acreditou no Senepol. Além disso, ajuda
constantemente seus criadores parceiros
a realizar o sonho de disseminar o que
há de melhor na raça por todo o país.
Faz isso, de forma consistente, apoiando
programas sérios, promovendo encontros
técnicos e identificando os touros que o
mercado necessita. A 3G é parte desse
grupo, pois, assim como nós, preocupase com o que é oferecido e busca sempre

o melhoramento genético, através de
animais comprovadamente superiores.
Essa, sim, é a receita que faz dessa
raça um sucesso: trabalho duro, busca
incessante pelo melhor e respeito aos
pecuaristas, que precisam de ferramentas
que os auxiliem a alcançar a maior
lucratividade, com a segurança de estar
usando o que realmente é melhor para
seu plantel.
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Senepol 3G e Instituto de Zootecnia:
Uma parceria de sucesso!

Renata Helena Branco
Arnandes
Doutora em Zootecnia, pela
Universidade Federal de
Viçosa/MG. Diretora Técnica
de Departamento - Instituto
de Zootecnia - IZ.

Considerando o crescimento e
as possibilidades de benefícios da raça
Senepol para o país, a Agropecuária 3G,
com visão técnica e empreendedora,
busca ferramentas precisas e eficientes
para identificar animais superiores em
características de crescimento e eficiência
alimentar. Para tanto, celebra, há três anos,
parceria técnico-científica com Instituto de
Zootecnia.
A parceria 3G - IZ teve início, em
dezembro de 2014, com o primeiro Teste
de Verão de Eficiência Alimentar do IZ.
O Instituto de Zootecnia desenvolve
pesquisas e realiza avaliações de eficiência
alimentar, há 12 anos, com equipe de
pesquisadores qualificada e ferramentas
tecnológicas adequadas. Os testes do
IZ, oficialmente reconhecidos pelo
Ministério da Agricultura e Abastecimento,
seguem
protocolos
internacionais
de avaliação animal (www.iz.sp.gov.
br/publica.php?id=353) e têm como
objetivo identificar, dentro de grupos de

contemporâneos, animais geneticamente
superiores para características de interesse
econômico.
Durante os testes, os animais
permaneceram
em
instalações
equipadas com sistemas de alimentação,
fornecimento de água e pesagem
automáticos (Grow Safe® e Intergado®),
por período mínimo de 98 dias, sendo 28
dias de adaptação à dieta e instalações e
70 dias para avaliações do consumo de
matéria seca, peso e ganho de peso. Além
das pesagens automáticas realizadas pelo
sistema, todos os animais são pesados em
manejo convencional, a cada 15 dias.
Ao final dos testes, os animais são
classificados quanto ao consumo alimentar
residual (CAR), que é uma medida de
eficiência alimentar baseada na diferença
entre o consumo de matéria seca (CMS)
observado e o CMS predito com base no
peso vivo metabólico (PV0,75) e no ganho
médio diário (GMD), além de avaliações
morfológicas
objetivas e visuais, de
carcaça por ultrassonografia (Área de
Olho de Lombo, Espessura de Gordura
Subcutânea e Espessura de Gordura da
Garupa), e reprodutivas, como: contagem
folicular nas fêmeas e exames andrológicos
nos machos.
O CAR é uma característica
de eficiência alimentar que identifica

animais que demandam menos energia
para mantença e ganho de peso, ou seja,
animais mais eficientes na utilização dos
nutrientes. O conjunto das características
avaliadas nos testes do IZ contribui para
a identificação e seleção de animais
equilibrados,
com
alta
eficiência
econômica, fornecendo aos pecuaristas
informações seguras quanto à qualidade
dos touros e matrizes 3G.
Ao longo desses três anos de
parceria, 230 animais, machos e fêmeas,
da linhagem 3G, foram avaliados nos testes
do IZ. Foram identificados os animais mais
eficientes, ou seja, que apresentaram
consumo de matéria seca menor para
mantença e ganho de peso em relação
à média do grupo de contemporâneos
(CAR de -2,09 kgMS/dia), além de ganhos
máximos de 1,97 kg/dia e médios de
1,48 kg/dia para machos e expressiva
precocidade de acabamento e sexual, com
média de espessura de gordura no lombo
de 3,10 ± 1,59 mm, aos 16 meses. E, ainda,
52% das fêmeas avaliadas estavam aptas
à reprodução, aos 15 meses de idade.
Tais resultados obtidos, até o momento,
evidenciaram, além da capacidade de
adaptação ao clima tropical úmido do
nosso país, a alta eficiência e potencial de
desempenho dos animais 3G.

Guabi participa de
pesquisa inédita,
no Brasil, do IZ/
APTA, em parceria
com o Senepol 3G.
Rodrigo Kefalas Lopes
Supervisor Técnico de Ruminantes - Guabi.
Zootecnista, especialista em Nutrição
de Ruminantes.

A Guabi participou de teste inédito feito no
Brasil, que buscou comprovar se a eficiência alimentar é
a mesma em diferentes fases de vida do animal.
O teste foi feito por pesquisadores do Instituto
de Zootecnia, ligado à Agência Paulista de Tecnologias
do Agronegócio (IZ/APTA), em Sertãozinho/SP, em
parceria com a Senepol 3G, marca do rebanho de elite
da Fazenda Santa Inês, em Barretos/SP, grande cliente e
parceiro da Guabi, que vem colhendo resultados muito
interessantes.
Nas diferentes fases do teste, animais machos
e fêmeas receberam dietas formuladas com rações
cedidas pela Guabi, como o concentrado Supripasto 20
RM, fornecido na dieta de crescimento, e estas dietas
foram sendo ajustadas, semanalmente, após análises de
matéria seca, para maior precisão nos níveis de garantia
da dieta.
Além da eficiência alimentar, foram realizadas
também outras análises, como as avaliações de carcaça
por ultrassonografia, características morfológicas e de
fertilidade e precocidade.
Encerrado o teste no IZ, constatamos que as
fêmeas e os machos obtiveram um ganho médio diário
de 1,09 e 1,48 kg/dia, respectivamente, resultado
maior que o esperado de acordo com a formulação
da dieta. Muito embora seja importante ressaltar que
o resultado obtido nos machos é parcial, visto que a
prova ainda está a 3 meses de sua conclusão, o teste
já permitiu comprovar o enorme potencial que a raça
Senepol tem para o ganho de peso, e o fato de que a
nutrição oferecida pela Guabi acompanha com louvor
esse enorme potencial.
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umbigo (característica de adaptabilidade),
escore de temperamento (facilitador
de manejo e correlacionado com ganho
de peso), perímetro escrotal (indicador
de precocidade sexual), Área de Olho
de Lombo (indicativo do rendimento de
carcaça), Espessura de Gordura Subcutânea
(indicativo de qualidade, determinando a
maciez da carne), marmoreio (determina
também qualidade e a suculência da
carne) e tipo (combina racial, aprumos e
morfologia do aparelho reprodutivo).

O que consumidor espera de uma carne de qualidade?
Lucas Ferriani
Zootecnista, consultor
em pecuária,
proprietário do Lu.Ca e
Nuit Restaurantes e B.F.
Meat Service.

A atividade pecuária é uma
das mais antigas profissões de que
se tem conhecimento, derivada do
aperfeiçoamento da atividade dos
caçadores, que primeiro aprenderam
a aprisionar os animais vivos, para
posterior abate. Depois, perceberam
a possibilidade de administrar a sua
reprodução. Nos primeiros estágios
da pecuária, o homem permaneceu
nômade, e na maioria das vezes conduzia
seus rebanhos domesticados em suas
migrações, já não procurando a caça, mas
sim novas pastagens para alimentar o
rebanho. Desde os primórdios, o objetivo
da atividade é produzir em menor tempo,
com maior volume e melhor qualidade da
proteína para a alimentação.
Na atualidade, espera-se da
pecuária os mesmos objetivos. No
entanto, com as expectativas do mundo
globalizado e informatizado, as exigências
do consumidor desse produto são muito
mais criteriosas e pertinentes. A carne
deve corresponder às expectativas, no
que se refere aos atributos de qualidade
sanitária, nutritiva e organoléptica, além,
obviamente, de ter preço criteriosamente
estabelecido pelo justo valor.
Muitos desses processos são de
responsabilidades da indústria frigorifica e
órgãos governamentais, a quem se atribui
a fiscalização e garantia, principalmente,
das qualidades sanitária e nutritiva dos
produtos cárneos. Estas são qualidades
pressupostas para a maioria dos
14

consumidores bem informados, ou seja,
acredita-se que ao comprar um produto
oriundo de unidades inspecionadas, esse
aspecto da qualidade está garantido. Isso
quer dizer que o produto é proveniente de
animais saudáveis, abatidos e processados
com rigorosa higiene e que seja rico em
nutrientes. Apesar de recentes polêmicas
sobre esse assunto, a carne brasileira é
uma das mais respeitadas no mundo.
Uma
outra
categoria
de
características é denominada qualidade
atrativa. Por definição, a qualidade atrativa
inclui os atributos que podem surpreender
o consumidor oferecendo um “algo mais”
que os concorrentes ainda não tenham
condições de oferecer (Felício, 1998).
No Brasil de hoje, uma carne que
além da qualidade óbvia, tivesse cor,
maciez, suculência e sabor assegurados, e
fosse apresentada nas gôndolas do varejo
porcionada, corretamente embalada, com
certificado de origem e indicações de
preparo culinário, teria ao mesmo tempo
qualidade óbvia e qualidade atrativa. Por
algum tempo, isso seria um importante
fator de competitividade em relação aos
concorrentes que disputam o mesmo
mercado.
No cenário de hoje, diversas raças
bovinas buscam levar ao consumidor,
essa qualidade atrativa, através de suas
características genéticas. No entanto,
em muitos casos, se esquecem que por
maior que seja a contribuição dos genes
na qualidade final da carne, a mesma,
vindo somente de um dos pais do animal,
contribui com 50% do mesmo. Outro ponto
esquecido muitas vezes, é que a genética
não anda sozinha, sem a alimentação
na medida correta, a idade e o estado

corporal no ponto de abate (animais
castrados, inteiros e fêmeas apresentam
qualidades diferentes em produtos finais),
os resultados obtidos muitas vezes não são
satisfatórios para uma qualidade atrativa,
e, normalmente, apresentam produtos
sem homogeneidade.
Dentro da breve descrição
dada acima, podemos nos questionar:
então, o que o mercado espera de nós,
pecuaristas?
Eu responderia que primeiro
precisamos saber quem é nosso
consumidor. Não adianta produzir “boi
europa”, longe de frigoríficos que abatem
esse tipo de animal. Em sua maioria, boa
parte de pecuaristas e associações de raças
querem produzir carne para grandes redes
e, principalmente, com produtos voltados
para o churrasco. Mas, muitas vezes, nos
esquecemos que normalmente fazemos
uso desses produtos em apenas três dias
da semana e que esses cortes são minoria
em uma carcaça bovina.
Ainda assim, olhando apenas essa
parte do mercado, o que se espera?
Essa eu responderia com duas
palavras, padronização e frequência.
São essas as características esperadas
por grande parte dos consumidores,
consumidores de coca-cola, que gostam
de sentir aquele sabor sempre igual, e que
sempre vai estar disponível na prateleira.
Em suma, o consumidor a cada dia
que passa exige mais de nosso trabalho.
Uma carne com uma boa história pode
vender muito, mas o que garante sua
longevidade no mercado será sua
qualidade. Lembrando que a evolução do
paladar é constante e dificilmente anda
para trás.
Agropecuária 3G

Nos dias de hoje, para ser eficiente,
o produtor precisa alinhar o seu sistema de
produção com as exigências do mercado e
com um menor custo de produção. Desta
forma, as avaliações do CP CRV Lagoa,
norteia-os na busca por animais eficientes
e equilibrados em suas características
produtivas. Quando falo equilibrado,
estou me referindo a buscar animais
que tenham DEPs superiores para várias
características. Atualmente, quando um
reprodutor é o numero 1 para ganho de
peso e negativo para as características
de carcaça, ele contribui menos que um
reprodutor que tenha uma linha de DEPs
um pouco superior à media para todas as
características, ou seja, equilibrado.

Em busca do
melhoramento!
Cristiano Leal
Gerente de Corte Europeu CRV Lagoa.

Teste de Performance é um método
de seleção em que o animal é avaliado
pelo seu desempenho, mantendo animais
oriundos de rebanhos diferentes em um
sistema de manejo uniforme, em uma
estação central. Esse teste deve ser sempre
realizado em grupos de animais da mesma
raça ou composição racial e permite uma
avaliação mais precoce do reprodutor,
com reflexos importantes na definição do
programa de seleção.
As vantagens de um teste de
performance em um centro específico
resumem-se,
principalmente,
na
possibilidade de controle das condições
ambientais (alimentação e manejo geral),
permitindo avaliar diferenças de natureza

www.senepol3g.com.br

genética, em animais procedentes de
diferentes rebanhos, para características
economicamente importantes; mensurar
características de difícil avaliação em
criações convencionais e a conscientização
dos criadores das diferenças genéticas,
quando em ambiente controlado.
Contudo, o CP CRV Lagoa tem o
objetivo de identificar animais harmônicos
e produtivos, indicados para a pecuária
de ciclo curto, em que se almeja obter
um produto ideal em menor tempo. Para
isso, avalia-se o peso final do animal, o
ganho médio diário (como medida de
eficiência), escores visuais de carcaça
(conformação, precocidade, musculatura –
medidas que descrevem o biótipo animal),

A Senepol 3G participa do CP, desde
2013, e o que volta os olhos para esta
seleção é justamente o equilíbrio entre
desempenho e precocidade de terminação
de carcaça. Quando compilamos os dados
referentes a todos os anos de participação,
a 3G obteve excelente resultados em um
comparativo entre as DEPs de Peso e EGS
(Espessura de Gordura Subcutânea). Seus
animais estão no TOP 20% para Peso e 16%
para EGS, quando comparado com todos
os animais participantes do teste. Desta
forma, é possível notar a superioridade do
rebanho e o foco da seleção da 3G para as
características produtivas.
No ano de 2013, primeiro ano de
participação, a 3G sagrou-se campeã com
o touro 3G Hunter TE e, em 2015, retornou
ao topo com o touro Protheus da 3G FIV.
Esses dois reprodutores sintetizam tudo
o que foi comentado acima, devido ao
equilíbrio de suas avaliações genéticas.
Atualmente, são os reprodutores de maior
importância para terminação de carcaça,
dentro da bateria de reprodutores da raça
Senepol da CRV Lagoa.
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REDES SOCIAIS

GESTÃO, MARKETING E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO!

Facebook, Instagram e Youtube – Acompanhe-nos nas redes
sociais. Dê sua opinião! Queremos, cada vez mais, estreitar os laços
de relacionamento com os apaixonados pela raça Senepol!

Nada além da perfeição! Para a família Garcia, em um negócio existem três pontos
muito importantes a serem observados:

Márcio Martins Ferreira
Marcas de Resultado

O crescimento das atividades e dos resultados, fez
com que a Senepol 3G, com sua característica visão de futuro,
adotasse uma gestão de processos de produção personalizada
e totalmente informatizada, com as mais recentes tecnologias
aplicadas em todas as suas propriedades. Com um controle
rigoroso dos sistemas de produção agropecuária, a tomada de
decisão dos gestores 3G ganhou mais agilidade. As ferramentas
de Business Intelligence são utilizadas desde a formação das
pastagens, manejo nutricional, reprodutivo, sanitário, controle
de estoques, gerenciamento financeiro, de mão de obra, até a
comercialização, buscando a máxima eficiência, com foco nos
melhores resultados.
Também, com a consultoria da agência Marcas de
Resultado, baseando-se nos resultados obtidos pela análise
dos dados de produção e controle, foi desenvolvido um plano
de marketing que envolveu análise do mercado de genética
bovina (sua evolução e tendências), análise da concorrência,
segmentação de mercado, distribuição geográfica do
consumidor, logística, estratégias de comercialização, planos
de ação e comunicação mercadológica.

O novo site Senepol 3G foi reformulado para interagir com um público consumidor exigente, buscando
respostas mais rápidas e eficientes. Para atender às necessidades de seus parceiros comerciais e investidores,
foram desenvolvidos:
Ferramentas de e-commerce:

Loja e Leilão On-line – Fique conectado com os melhores negócios! Agora ficou mais fácil, ágil e seguro comprar animais e
produtos com a qualidade 3G. Fazendo o cadastro completo, nossos clientes podem fazer suas compras do que existe de melhor
na raça Senepol diretamente do seu computador, celular ou tablet.

Área VIP:

1 - AS PESSOAS

2 - PROCESSOS

Impossível realizar um bom trabalho, sem o
envolvimento, apoio e incentivo da família e de nossos
colaboradores, desde aqueles que praticam as atividades mais
básicas e essenciais para uma agropecuária até os nossos
gestores, assessores e consultores e, principalmente, nossos
clientes que são nossos parceiros e amigos.

Através de um controle rigoroso de nossa produção,
podemos garantir qualidade e as avaliações de nossos animais
nos dão credibilidade e transparência junto ao mercado.

José Rodolfo Sabadin
Gerente Geral Brasil
da IVB

Catálogo:

Todas as informações sobre o rebanho 3G - categorias, identificação, data de nascimento, genealogia, DNA, classificação
EPMURAS, avaliações e produção - podem ser consultadas em nosso catálogo, sempre atualizado.

Canais de comunicação:

Através da Página de Notícias e assinando, gratuitamente, nossa News Letter, você será informado sobre nossa agenda,
novidades sobre o gado Senepol e as novas tecnologias utilizadas no sistema de produção 3G e de seus parceiros.

Agropecuária 3G

Temos a certeza de que colocamos a disposição da
pecuária brasileira o que o nosso trabalho produziu de melhor.

SENEPOL 3G E IN VITRO BRASIL

Aqui nossos parceiros e investidores acompanham on-line todo o manejo dos seus animais, assim como sua produção através
de relatórios. Confira no site as vantagens de ser 3G VIP.
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3 - PRODUTOS

www.senepol3g.com.br

No ano de 2012, iniciou-se a parceria entre
a Senepol 3G e a IVB, com uma proposta
diferente de qualquer projeto de FIV até
então conhecido no mundo: um projeto de
larga escala, com a utilização de embriões
a fresco e vitrificados, na raça Senepol.
O pioneirismo das duas empresas
somado aos excelentes resultados de
concepção fizeram desse modelo um
sucesso e o mesmo foi replicado em
vários outros projetos, o que abriu uma
nova vertente de negócios para nossos
clientes: a comercialização de embriões
vitrificados. Atualmente, a 3G e a IVB
produzem cerca de 3.800 embriões por
ano, com uma média de conversão de
30% e uma taxa de concepção média

de 50%, aos 75 dias de gestação. As
doadoras são aspiradas em Barretos/SP
e transferimos os embriões para MG e
GO, onde trabalhamos com receptoras
oriundas de cruzamento industrial e
Nelore paridas, respectivamente. Os
resultados mantém-se constantes, mesmo
diante de dois cenários diferentes e com
um volume médio de 150 receptoras, por
dia de transferência. Recentemente, a 3G
desenvolveu parcerias com seus clientes,
em que a IVB atua, conjuntamente,
produzindo prenhezes nas fazendas do
grupo. A perspectiva para o próximo ano
é de produzirmos em torno de 3.000
prenhezes, em diversas regiões do Brasil.
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Depoimentos

CICLO DE PALESTRAS
dia 25 de maio

Desire Castilho - Proprietária DC Senepol
Ser cliente Senepol 3G é ter a certeza de adquirir touros melhoradores que fazem toda a diferença no cruzamento
industrial, principalmente, em nossa pecuária tão disputada! Certeza de bezerros melhorados e mais pesados, em
menor tempo. Confiança e transparência, genética sem igual em matrizes. Utilize a genética da Senepol 3G! Ótimos
investimentos e negócios - garanto e recomendo!

HORÁRIO

09h20 às 10h

Dr. Emanuel Almeida de Oliveira
Zootecnista pela FCAV/Unesp de Jaboticabal.
Programação Fetal: a importância da alimentação materna na eficiência produtiva dos Mestrado, Doutorado e Pós-Graduação em Zootecnia da FCAV/Unesp de
bovinos.
Jaboticabal e pela Universidade de Clemson, Carolina do Sul, EUA, atuando
na Produção de Bovinos de Corte. Pecuarista, consultor e nutricionista de
bovinos de corte.

10h20 às 11h

Manejo de Bezerros: periparto à desmama.

11h20 às 12h

Complemento ou Divergência: Avaliação Genética X Avaliação Fenotípica.

14h às 15h

15h20 às 16h

Hugo Ferreira - Proprietário Senepol GHF
A convite da Central Leilões, participamos do Road in Farm, percorrendo inúmeras propriedades produtoras de
genética bovina, de várias raças. Nessa oportunidade, conhecemos alguns animais Senepol da Agropecuária 3G.
Fomos apresentados pelo Sr. Lourenço Campos ao Neto Garcia e passamos a acompanhar o trabalho desenvolvido
pela 3G, sua forma de conduzi-lo e verificamos, dentro de seu plantel, uma variabilidade genética, oriunda de vários
criatórios, que estava obtendo resultados efetivos a campo.
Já estávamos interessados em iniciar a criação de Senepol, assim adquirimos alguns animais dentro do plantel 3G e
alguns outros de plantéis renomados.
A partir daí, iniciamos nossa parceria com a 3G, pois confiamos em sua capacidade de trabalho e seriedade na condução de seus
negócios.
Ao termos a oportunidade de conhecer a família de Neto Garcia, tivemos a confiança de que estávamos no caminho adequado. Fomos
apresentados ao Sr. Paulo Garcia e à Srª Wilma Garcia. Nos sentimos como se estivéssemos em casa!
Desde então, estamos acompanhando de perto o trabalho desenvolvido. Percebemos a dedicação da Agropecuária 3G na melhoria
e seleção de seus animais, implantando várias avaliações genéticas, com apoio decentros de performance e, recentemente, com a
Geneplus e ANCP, partindo para a genômica. Estamos confiantes nessa parceria, sabendo que nossa satisfação com os resultados
também é a deles.
Recentemente, iniciamos um novo projeto para a produção de touros, exclusivamente, com avaliações comprovadas, para que
possamos colocar à disposição do mercado e, desta forma, contribuir para o avanço e consolidação da raça Senepol pelos campos
pecuários do Brasil.

PALESTRANTE

José Rodolfo Franchin Sabadin - Médico Veterinário
pela UNIRP/Universidade de São José do Rio Preto
Diretor e Gerente Nacional In Vitro Brasil.

08h30 às 09h10 Índices Reprodutivos: da aspiração ao nascimento.

Gabriel Pignatari - Proprietário Senepol Liberdade
A Senepol 3G apresentou-nos a porta de entrada para esta grandiosa raça: o Senepol. A genética 3G traz animais
de grande renome na raça, tanto machos quanto fêmeas. Foram disponibilizados animais de excelente qualidade,
que compõem 90% da base de nosso plantel. Através de acasalamentos dirigidos, produzem animais com excelente
padrão racial e melhorados geneticamente. Sou e sempre serei um cliente Senepol 3G, principalmente por sua
transparência no ato da venda e no pós venda, sem contar a seriedade com que nos ajudam a melhorar, cada dia
mais, nosso plantel! Além de tudo, são meus grandes amigos!

palestra

Henderson Ayres - Gerente Técnico MSD Saúde Animal

A influência do bom manejo e bem-estar animal na produção de bovinos de corte.

Podologia bovina: prevenção de problemas, tratamentos e esclarecimentos dos mitos.

16h20 às 17h30 Apresentação das Doadoras - Venda de Embriões.

Renata Branco Arnandes - Doutora em Zootecnia, pela
Universidade Federal de Viçosa/MG. Diretora Técnica de Departamento Instituto de Zootecnia - IZ.
Maria Lucia Pereira Lima - Engenheria Agrônoma pela ESALQ/USP.
Mestrado em Produção Animal e pós-doutorado em Bem-Estar Animal, pela
Colorado University, com o Prof. Temple Grandin.
Péricles Ricardo Lacerda e Silva - Médico Veterinário, Mestre em Clínica
Médica e proprietário da Consapec (Consultoria Aplicada a Pecuária).
Piquetes Senepol 3G.

dia 26 de maio
HORÁRIO

palestra

08h30 às 09h10 Como a nutrição pode ajudar a expressar a boa genética?

PALESTRANTE

Gustavo Rezende - APTA Colina.

09h20 às 10h

O caminho da carne de qualidade.

Lucas Ferriani - Zootecnista pela FCAV/Unesp de Jaboticabal.
Especialista em qualidade de carne. Criador de três marcas de carne
consolidadas no mercado premium. Consultor pecuário e proprietário do
Lu.ca e Nuilt Restaurantes e B.F. Meat Service.

10h10 às 11h

Liderança feminina no agronegócio.

Teresa Cristina Vendramini - Diretora da Sociedade Rural Brasileira.

11h15 às 12h

Cortes de carne bovina e diferentes formas de preparo.

Chef Guilherme Gama - Formado pela Hotec Gastronomia. Chefe de
Cozinha LU.CA Culinária de Origem.

12h30 às 14h

Senepol 3G Steak Show

Almoço - Carne Bovina Cruzamento Senepol x Nelore.

Apresentação - Leilão Estrelas do Senepol 3G e Convidados.

Apresentação das fêmeas Elite.

14h às 16h

Rafael Queiroz - Proprietário Senepol Ouro
Desde 2007, a Agropecuária 3G criou sua marca, no mercado da raça Senepol, e se tornou sinônimo de alta qualidade
em genética. Assim, nossaa parceria com a Senepol 3G deu-se pela qualidade do gado, que, em minha visão, está
entre os melhores do Brasil. São animais diferenciados em: docilidade e valorização. Portanto, a Senepol Ouro só
tem a ganhar com essa parceria. Já estamos começando na prateleira de cima! Em minha opinião, o gado Senepol
desponta como a salvação do pequeno produtor, que agora terá oportunidade de fazer um cruzamento industrial a
pasto, com touros de monta, a um custo razoável.

Sérgio Toscano - Fazenda Mata dos Ipês
Iniciei a criação do gado Senepol, no estado da Paraíba, na fazenda Mata dos Ipês, em Lagoa Grande. Escolhi a
Senepol 3G, devido ao lugar de destaque nacional que ocupa. Adquiri uma novilha com boa avaliação genética, para
as características submetidas em sua prova de avaliação. Estamos na expectativa de iniciar não só a produção de
gado PO, mas também o cruzamento industrial com o gado Nelore.
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