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Com 40 hectares e profissionalismo produtor movimenta
mais de US$ 320,000.00/ano

Foto: Fazenda produtora de leite em Descalvado, São Paulo. Por Marangatu Sementes.

Em 40 hectares o produtor rural de Campo Grande, Brasil Reinaldo Vilela Moura Leite, consegue
criar vacas da raça Girolando, de alto potencial produtivo, que chegam a render 1500 litros de leite
por dia, aumentando esse volume em épocas de chuvas. Por ano, a movimentação financeira do
produtor ultrapassa US$ 320 mil.
Alunos do curso Técnico em Agronegócio, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar/MS), por meio do Sindicato Rural de Campo Grande, tiveram a oportunidade de conhecer a
realidade do senhor Moura Leite.
A receita para o sucesso em qualquer ramo do agronegócio, segundo Moura Leite, está em três
letras 'Ds'. “Dedicação, disciplina e determinação. Sem essas palavras nenhum projeto pode ter
sucesso. Além disso, é preciso valorizar as pessoas, pois nenhuma empresa é maior do que as
pessoas que estão dentro dela. É preciso ter por perto profissionais gabaritados e valorizados”,
pontua o pecuarista.
Para a diretora do Sindicato Rural de Campo Grande, Aurora Real, o sucesso da propriedade do
senhor Moura Leite reúne três itens: as técnicas aplicadas, a filosofia e a raça Girolando. “Raça
brasileira, tropical, calma, com alta produtividade que se adapta a nossa região. Temos outros
cruzamentos rentáveis, mas este está acima e funciona, e tempo é dinheiro. Respeito muito os
animais, e entre eles, meu apreço fica com o potencial do Girolando”, defendeu a diretora, também
criadora da raça.
“Se os funcionários forem medíocres, assim também será a empresa. Esses funcionários
conseguem impedir o rendimento, por falta de um desses 'Ds' que citei”, ressalta o produtor,
direcionando sua fala aos alunos do técnico em agronegócio. “Assim também funciona uma cidade
e um País”, completa.
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