
O Imparcial, quinta-feira, 23 de junho de 2022AGRONEGÓCIO 12

CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário Cristiano Machado é jornalista, editor 
do www.norteagropecuario.com.br e 

apresentador do programa de rádio “Agro 
& Negócios”, na 101 FM de Presidente 

Prudente (SP). Contatos: crmachados@
gmail.com e (18) 98106-6954.

Expedição mapeia confinamentos 
de bovinos na região de Prudente 

São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

São milhões milhões 

Consulte seus números da sorte e regulamento 
em poupancapremiadasicredi.com.br
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em prêmios*

Comercializada por R$ 5,76 milhões, Sasha 
FIV XUAB bate recorde de preço da raça Nelore

Uma equipe formada por 
engenheiros agrônomos, 
médicos veterinários e zoo-
tecnistas realizou uma ver-
dadeira expedição por pro-
priedades rurais que atuam 
no confi namento bovino na 
região de Presidente Pruden-
te. É o “Confi na Brasil”. 

No oeste paulista, os traba-
lhos começaram na segun-
da-feira, dia 20, e foram con-
cluídos ontem, dia 22. Foram 
visitadas áreas nos municí-
pios de Presidente Venceslau, 
Presidente Bernardes, Presi-
dente Prudente e Rancharia. 
A partir desta quinta-feira, 
as equipes estarão em outras 
regiões do Estado e do país. 

Em cada visita, a equipe 
dará atenção à comercia-
lização do gado confi nado, 
manejo, índices zootécnicos, 
gestão, nutrição, infraestru-
tura e sanidade, a fi m de ana-
lisar e entender a lida diária 
do pecuarista brasileiro. 

No próximo domingo, dia 
26, o programa de rádio Agro 
& Negócios, da Rádio 101,1 FM 
de Prudente, apresentará um 
balanço parcial da iniciativa. 
Confi ra os detalhes no www.

norteagropecuario.com.br 

A EXPEDIÇÃO 
A expectativa é que 210 

propriedades sejam visita-
das e cerca de 2,5 milhões de 
cabeças de gado mapeadas. 
Na primeira etapa, em nível 
nacional, serão visitadas 42 
propriedades de 37 cidades. 
No local, serão colhidas as 

principais informações de 
produção. São duas equipes 
que atuam simultaneamente. 
São, ao todo, cinco rotas, que 
se encerrarão em 28 de outu-
bro. 

A PESQUISA
De acordo com a Texto Co-

municação Corporativa, o 
Confi na Brasil é uma pesqui-

sa-expedicionária promovi-
da pela Scot Consultoria que 
cruza o país e realiza visitas 
em propriedades focadas em 
produção pecuária de corte 
intensiva. O objetivo é cole-
tar informações verdadeiras, 
adquirindo conhecimento 
das melhores práticas apli-
cadas em confi namentos e 
semiconfi namentos nas di-

versas regiões produtoras.

BENCHMARKING
 Ao fi nal da expedição, todo 

o conhecimento prático será 
interpretado e transformado 
em estudo – o Benchmarking 
Confi na Brasil –, que é dis-
ponibilizado gratuitamente, 
para um maior entendimento 
da pecuária nacional e auxí-
lio na tomada de decisão de 
todos os segmentos envolvi-
dos no processo de produção 
de carne bovina. “Queremos 
garantir mais uma edição de 
sucesso neste ano. Por isso, 
temos como meta ultrapas-
sar o número de 210 proprie-
dades visitadas, terminando 
o ano com mapeamento de 
2,5 milhões de cabeças de 
gado nos locais em que pas-
saremos. Além disso, fare-
mos um acompanhamento 
remoto das fazendas já co-
nhecidas pelas expedições 
de edições anteriores, para 
que possamos complementar 
as informações”, destaca a 
equipe do Confi na Brasil.

(Com informações de Irvin 
Dias, da Texto Comunicação 

Corporativa) 

Diversos profissionais 
de agrárias dão atenção 
à comercialização do 
gado confinado, manejo, 
índices zootécnicos, 
gestão, nutrição, 
infraestrutura e sanidade 

Foto – Texto Comunicação\Divulgação 

A matriz Sasha FIV 
XUAB, da Casa Bran-
ca Agropastoril, Xuab e 
Ary Bárbara, fez história 
durante a Exponel Ava-
ré, sendo vendida por R$ 
5.760.000,00 para o Con-
domínio Nelore Gilbertoni 
e Nelore RFA – José Anto-
nio Furtado, no leilão HRO 
Experience. Ela se torna a 
fêmea Nelore mais valo-
rizada da história porque 
teve 100% de sua proprie-
dade comercializada.

“Sasha é mais uma ma-
triz excepcional da raça 
que a Casa Branca teve 
a satisfação de identifi -
car, valorizar e colocar à 
disposição do mercado. É 
uma fêmea Nelore per-
feita, muito funcional e 
feminina, com carcaça 
exemplar e aprumos ab-
solutamente corretos”, 
assinala Fabiana Marques 
Borrelli, diretora da Casa 
Branca.

“Após Viatina-19, te-
mos agora Sasha com va-
lorização recorde porque 
se trata de uma fêmea 
única. Ela foi muito dis-
putada por diferentes e 
grandes criadores exata-
mente porque todos reco-
nhecem suas qualidades 
indiscutíveis”, comple-
menta Fabiana.

Sasha FIV XUAB tem 38 
meses e vem de desem-
penho perfeito nas expo-
sições agropecuárias. Em 
2022, ela já foi Grande 
Campeã na Expoinel Mi-
nas (Uberaba, MG), Expo-
agro (Franca, SP) e Emapa 
(Avaré, SP). 

(Da Texto Rural)


