
6 PÁGINAS REGIONALES

Regional Litoral Norte

Oficina en Salto
Dir.: Amorim Nº 55
Tel.: 4733-5397 
litoralnorte@planagropecuario.org.uy

El pasado 27 y 28 de agosto de 2012, 
la Dirección de la Regional Litoral Norte 
y Norte del Plan Agropecuario, recibie-
ron la visita de pecuaristas de Matto 
Grosso do Sul y de San Pablo (Brasil). 

El Dr. Valter José Pötter Director pro-
pietario de la Estancia Guatambu de 
Dom Pedrito (Río Grande del Sur) re-
comendó a los pecuaristas visitantes 
a la Institución Plan Agropecuario para 
conocer la ganadería del Uruguay (parti-
cularidades productivas y comerciales).  

Esto fué posible gracias a la colabora-
ción que desde ya agradecemos de la 
Familia Alberto Stolovas e Hnos (Salto 
- Paso Chatre), al Administrador Felipe 
Bove de Estancia Santa Clotilde (Tacua-
rembó) y por último a gerencia, perso-
nal técnico y trabajadores de Frigorífico 
Tacuarembó – Marfrig Group.  A conti-
nuación se presenta a los lectores los 
comentarios  realizados por los pecua-
ristas de Matto Grosso do Sul y de San 
Pablo (Brasil) relacionado con su visita 
al Uruguay. 

“Queremos agradecer a grande 
atenção que nos foi concedida, dois 
dias que não vamos nos esquecer, pois 
não imaginávamos a grande organi-
zação que tem a PLAN AGROPECUA-
RIO, e com apena 37 funcionários no 
País, e estes tem uma grande atenção 
da Empresa para com os fazendeiros e 
para os visitantes. A programação feita 
antecipada, e tudo deram certo nos ho-
rários, apresentações, refeições as visi-
tas tiveram de parabéns mesmo. 

A primeira Fazenda, do Ari Stolovas, 
mesmo com o frio e ventos, pessoal 
com o rebanho nos locais, e muito bem 
apresentado e explicado, os touros 
que vão para Remate, muito dóceis e 

em ótimo estado corporal, gostamos  
do modelo de premiações  de TRIOS 
melhor colocado de três touros, muito 
interessante. Vimos os reprodutores 
ovinos, e as operações e trabalhos da 
retirada da LÃ, muito interessante. Fo-
mos para a Sede conhecemos a família 
esposas e filhos, coisas que estão des-
aparecendo da zona rural, aqui no Brasil. 

A segunda Fazenda, Cabanha Santa 
Clotilde do Sr. Felipe Bove, estava com 
tudo no jeito, mostrou as matrizes, os 
touros prontos para o Remate, o trabal-
ho e máquina para a retirada da Lâ, 
vimos os rebanho de ovinos para aba-
te que estava em pastoreio em áreas 
pós  arroz. 

Fomos também muito bem aten-
didos na Planta do Frigorífico Tacuar-
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embó – Marfrig Group em o Sr. Juan 
Franco, que nos fez uma apresen-
tação do Marfrig no Uruguai, e depois 
nos mostrou o abate e desossa da 
carne, achamos muito interessante 
o controle do Governo no Frigorífico, 
as balanças em pontos estratégicas, 
e controladas na capital (INAC), falou 
se sobre a associação da carne dos 
produtores, isto ajuda muito a união 
entre Produtor e frigorífico, coisa que 
não temos aqui no Brasil. Finalmente, 
agradecemos muito o Plan Agrope-
cuário, pela atenção que nos deu nas 
pessoas de Ítalo Malaquín e Danilo 
Bartaburu, estamos aqui no Brasil em 
Mato Grosso do Sul e em São Paulo 
a disposição de vocês, aguardamos, 
Abraços.”  


