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Villefort promove leilão de reprodutores Guzerá PO e Gir Leiteiro PO
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MATIAS CARDOSO -- Com fazendas no Norte de Minas Gerais e na regiÃ£o metropolitana de Belo Horizonte, o
empresÃ¡rio e pecuarista VirgÃ-lio Villefort inova e promove em 09 de novembro, Ã s 19h30, pelo Canal do Boi, o leilÃ£o
misto de 80 reprodutores zebuÃ-nos Gir PO e GuzerÃ¡ PO de alta qualidade genÃ©tica. Para a oferta de GuzerÃ¡, foram
selecionados somente animais mochados, para facilitar o manejo, e atestados pelo rigoroso Programa de Melhoramento
GenÃ©tico da AssociaÃ§Ã£o Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).
Para demonstrar a eficiÃªncia do gado em sistemas de cruzamento, Villefort tambÃ©m apresentarÃ¡ seis lotes de bezerros
comerciais, que serÃ£o ofertados em cargas fechadas: duas de bezerros Guzonel (GuzerÃ¡ PO x Nelore), duas de
bezerros Girados (Gir Leiteiro PO x Guzonel) e duas de bezerros tricross (Simental PO x Guzonel). â€œSelecionamos os
melhores animais da nossa safra mais recente para surpreender nossos clientes.
Assim como em todos os leilÃµes que promovemos neste ano, todos possuem desempenho acima da mÃ©dia e genÃ©tica
superior comprovadaâ€•, informa Villefort. AlÃ©m da qualidade Ã venda, o leilÃ£o de reprodutores contarÃ¡ ainda com
facilidades de pagamento e frete rodoviÃ¡rio gratuito em determinadas regiÃµes.
Os reprodutores PO serÃ£o negociados em 24 parcelas, Ã vista com 10% de desconto ou em 14 parcelas com desconto
de 5%. JÃ¡ os bezerros comerciais seguem em 03 parcelas. A isenÃ§Ã£o do frete vale para Minas e nos estados de
fronteira (para compras acima de quatro animais). Nas demais localidades, dentro da malha rodoviÃ¡ria, para 10
unidades ou mais. Estas condiÃ§Ãµes de frete grÃ¡tis nÃ£o valem para os lotes de cruzamentos comerciais.
CaracterizaÃ§Ã£o racial e rusticidade - VirgÃ-lio Villefort Ã© um criador audacioso, que incorporou as melhores linhagens de
GuzerÃ¡ PO e Gir Leiteiro PO disponÃ-veis no mercado ao seu plantel.

A base de sua criaÃ§Ã£o provÃ©m de rebanhos consagrados, adquiridos atravÃ©s de parcerias ou em leilÃµes de grandes
selecionadores. Com a constante modernizaÃ§Ã£o das tecnologias em reproduÃ§Ã£o animal, ele rapidamente multiplicou
essa genÃ©tica e hoje tem seu nome entre os principais criadores do Brasil. No caminho certo - Em outubro, VirgÃ-lio
Villefort visitou fazendas na Ã•ndia para ver as doadoras Gir e GuzerÃ¡ que estÃ£o produzindo embriÃµes para o Brasil. â€œQu
acompanhar de perto a criaÃ§Ã£o destas duas raÃ§as nas suas origens para saber qual direÃ§Ã£o devo dar aos meus
negÃ³cios de pecuÃ¡ria nos prÃ³ximos anos. Constatei que nÃ³s, criadores aqui no Brasil, jÃ¡ estamos no caminho certo.
EvoluÃ-mos muito tanto no Gir quanto no GuzerÃ¡â€•, esclarece. Uso obrigatÃ³rio de receptoras 100% Zebu - A SeleÃ§Ã£o
Villefort estÃ¡ se preparando para atender a recente resoluÃ§Ã£o da ABCZ: a partir de 2014 serÃ¡ obrigatÃ³rio o uso de
receptoras com genÃ©tica 100% zebuÃ-na nos processos de TE e FIV para as raÃ§as Nelore, Nelore Mocho, Brahman,
Cangaian, Indubrasil e Sindi, conforme artigo 106, parÃ¡grafo Ãºnico, do Regulamento do ServiÃ§o de Registro
GenealÃ³gico das RaÃ§as ZebuÃ-nas da ABCZ.
Conforme estimativa do pecuarista VirgÃ-lio Villefort, â€œao final deste prazo, o setor terÃ¡ 330 mil receptoras implantadas
somente com Nelore e Brahman. E para este volume serÃ£o necessÃ¡rias 600 mil vacas 100% zebuÃ-nas em trabalho de
FIV e TEâ€•. Ele informa que hoje o mercado usa como receptora para implante, embriÃµes de Brahman e Nelore PO, na
maioria meio sangue zebu x europeu e para em torno de 23 a 28 arrobas de boi gordo por receptora.
â€œDa para se ter uma ideia do lucro que terÃ¡ quem se preparar para 2014â€•, adianta, ao esclarecer que, para atender a
demanda pode-se utilizar receptoras Guzonel, resultado do cruzamento de GuzerÃ¡ PO x Nelore comercial. â€œEste choque
de sangue contribui com o aumento de tamanho, mais leite, docilidade, longevidade, rusticidade, facilidade no parto e
facilidade tambÃ©m para criaÃ§Ã£o a pastoâ€•, ressalta o criador. Ele defende que o GuzerÃ¡ deverÃ¡ se a raÃ§a que mais
contribuirÃ¡ com essa determinaÃ§Ã£o.
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