Comunicado à Imprensa

Interconf - Conferência Internacional de Pecuaristas reúne
público de 1.100 pessoas em Goiânia
Evento faz parte do projeto ‘O Brasil Pecuário acontece aqui’, que engloba a Goiás
Genética, que vai até o dia 23 de setembro, no Parque de Exposições Pedro Ludovico
Teixeira
A 10ª edição da Interconf - Conferência Internacional de Pecuaristas, promovida pela
Assocon – Associação Nacional da Pecuária Intensiva, reuniu um público de 1.100
pessoas nos dias 18 e 19 de setembro, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira,
em Goiânia. O evento faz parte do projeto “Brasil Pecuário Acontece Aqui”, que engloba
também a Goiás Genética, realizada pela AGCZ – Associação Goiana dos Criadores de
Zebu, que vai até o dia 23 de setembro, no mesmo local.
Por meio de quatro blocos – Mercado, Técnico, Regulatório e Futuro, os participantes
assistiram a palestras e debates com especialistas nacionais e um pecuarista da Austrália
para analisar o cenário atual da pecuária e discutir estratégias de longo prazo para o
negócio.
“O contínuo crescimento da população global, que deve superar os 9 milhões de pessoas
até 2050, e o avanço no consumo de alimentos oferecem um grande desafio para a
pecuária brasileira, que precisa produzir mais e melhor. Poucos países no mundo têm
potencial exportador de proteína como o Brasil, mas para atender esses mercados
precisamos ser mais produtivos para se tornar competitivo perante outras atividades
agrícolas. A pecuária brasileira é um agente fundamental do crescimento da oferta
mundial de carne bovina e é essa reflexão que procuramos despertar na Interconf”,
afirma Alberto Pessina, presidente do Conselho de Administração da Assocon.
O ‘Brasil Pecuário Acontece Aqui’ é um grande evento da pecuária brasileira, em que as
mais de mil pessoas que estiveram na Interconf e as que virão para a Goiás Genética
têm a oportunidade de ter contato com as novas ferramentas e inovações trazidas
através das conferências para que os pecuaristas continuem produzido com eficiência e
produtividade. Dessa forma, o pecuarista pode cumprir com a sua grande missão que é
produzir carne para o mundo todo com qualidade, eficiência e sustentabilidade”,
evidencia o presidente da AGCZ, Wagner Miranda.
Lançamento do projeto “O agronegócio contra o câncer”
No encerramento da Interconf foi apresentado em primeira mão aos participantes o
projeto “O agronegócio contra o câncer”, que incentiva produtores rurais a colaborarem
com o Hospital de Câncer de Barretos. O pecuarista e diretor geral do Hospital, Henrique
Prata disse que a maior parte das doações para cobrir o déficit mensal de mais de R$ 20
milhões vem do agronegócio, especialmente de pequenos produtores. Sob coordenação
do pecuarista Rubiquinho Carvalho, o projeto “O agronegócio contra o câncer” terá
início em três áreas: pecuária, cana e laranja. Os pecuaristas fornecedores do Minerva
Foods terão a opção de doar R$ 1,00 por cabeça de gado abatida ao Hospital de Câncer

de Barretos. Uma porcentagem similar será proposta aos fornecedores de cana das
usinas do grupo COFCO Agri e aos de laranja pela Louis Dreyfus Company. O pecuarista
André Perrone, do Confinamento Monte Alegre (CMA) também anunciou o projeto "Boi
Solidário", por meio do qual vai reverter R$ 1,00 por cabeça comercializada em prol do
Hospital de Câncer de Barretos.
Tecnologias apresentadas pelas empresas
Uma feira de negócios completou a Interconf com a participação de empresas de
referência em soluções tecnológicas para a pecuária intensiva, como Tortuga-DSM, XP
Investimentos, MSD Saúde Animal, Minerva Foods, Dow, Allflex, J.A. Saúde Animal,
Vaccinar, Casale, Oxen Currais, Exacta Balanças, Clarion, Bosch, Açores, Zoetis, Brutale,
SBC Certificadora, Tenax Pré Moldados, B1 Agribusiness, Liberali, GEM Alimentos,
Beckhauser, Biorigin, Romancini, Toledo do Brasil, ABCT – Associação Brasileira dos
Criadores de Tabapuã, Associação Goiana do Tabapuã, com apoio da Phibro, ABS
Pecplan e Scot Consultoria.
O projeto ‘O Brasil Pecuário acontece aqui’ é uma realização da Assocon, Federação da
Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Associação Goiana dos Criadores de Zebu (AGCZ),
Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) e o Fundo para o Desenvolvimento
da Pecuária em Goiás (Fundepec-GO). A organização é do Terraviva Eventos, com apoio
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás), Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) e Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa).
A Interconf faz parte do “Integrar para Crescer”, plataforma de comunicação que
envolve eventos e ações com o intuito de disseminar informação de qualidade,
reverberando os temas e discussões relevantes ao setor em um programa semanal de
mesmo nome, que vai ao ar aos domingos pelo Canal Terraviva, do Grupo Bandeirantes
de Comunicação. A InterCorte, Beef Week, Caminho do Boi, Dia do Produtor e manifesto
#SomosdaCarne também fazem parte da plataforma.
Mais informações: www.interconf.org.br
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