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Na microrregião de São João
agronegócio. Porém, apesar da grande importância econômica,
ainda necessita de ações mais pontuais para que, além
mais lucrativa. Um dos seus grandes 
animais para reposição. Visando fortalecer a
extensão “Bezerra de hoje, vaca de
sucesso no futuro” prevê a
acompanhamento de propriedades
desde o seu nascimento até
zootécnicas adotadas e sua efetividade dentro do sistema, prezando sempre pe
bem estar dos animais. O projeto objetiva também despertar no produtor o gosto 
pelos cuidados com a cria e recria, pois, embora não ofereça de imediato ganho
financeiro diário como o leite das vacas, o fato do seu investimento ser a
médio/longo prazo só torna essas categorias animais ainda mais importantes.
disso, o projeto visa incentivar a reposição de rebanho com animais
da própria fazenda, valorizando o trabalho e o manejo diário
atentando ao fato de que bezerras,
rentabilidade no futuro. Ademais, pretende
produção familiar incentivar a sucessão da atividade pelos
os sempre que possível nas atividades á serem

 

 
 

Bezerra de hoje, vaca de amanhã: manejo correto no
plantel de sucesso no futuro 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha  
 Departamento de Zootecnia - DEZOO 

Na microrregião de São João del-Rei, a pecuária leiteira é a principal
agronegócio. Porém, apesar da grande importância econômica, a produção de leite 
ainda necessita de ações mais pontuais para que, além de consolidada, se torne 
mais lucrativa. Um dos seus grandes entraves para isso é a ineficiência em produzir 
animais para reposição. Visando fortalecer a cadeia produtiva do leite, o projeto de 
extensão “Bezerra de hoje, vaca de amanhã: manejo correto no presente, plantel de 
sucesso no futuro” prevê a realização de encontros, treinamentos e 
acompanhamento de propriedades rurais, auxiliando os cuidados das bezerras 
desde o seu nascimento até primeira parição, levantando as principais práticas 

sua efetividade dentro do sistema, prezando sempre pe
animais. O projeto objetiva também despertar no produtor o gosto 

cuidados com a cria e recria, pois, embora não ofereça de imediato ganho
financeiro diário como o leite das vacas, o fato do seu investimento ser a

torna essas categorias animais ainda mais importantes.
disso, o projeto visa incentivar a reposição de rebanho com animais
da própria fazenda, valorizando o trabalho e o manejo diário com os animais e 
atentando ao fato de que bezerras, bem criadas hoje, serão
rentabilidade no futuro. Ademais, pretende-se buscar dentro dos sistemas de 
produção familiar incentivar a sucessão da atividade pelos mais jovens, envolvendo
os sempre que possível nas atividades á serem desenvolvidas junto aos produtores.
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animais. O projeto objetiva também despertar no produtor o gosto 
cuidados com a cria e recria, pois, embora não ofereça de imediato ganho 

financeiro diário como o leite das vacas, o fato do seu investimento ser a 
torna essas categorias animais ainda mais importantes. Além 
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