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Uruguai: mega fazenda de gado leiteiro da Flórida já tem
1.000 vacas compradas
A mega fazenda de gado
leiteiro que está sendo
instalada em Mendoza Chico
(Florida), pertencente às
capitais venezuelana e
argentina, já tem todos os
bovinos comprados e
avançam os trabalhos nas
áreas adquiridas para
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instalar a infra-estrutura
incluindo a equipe de
ordenha para começar a
produzir em março.
Assim confirmou para El Pais
Ruben Urchitano, diretor da
empresa com o mesmo
nome, empresa que
comprou exclusivamente
vacas que farão parte do Fazenda de gado leiteiro na Flórida, responsável por investimentos no setor. Foto: Reuters
empreendimento e vendeu
os campos para grupo de investidores. "As primeiras vacas que irão parir em março começarão a entrar em
preparto no próximo mês, eu acho que no mesmo estabelecimento para começar a parir um mês depois.
Serão entregues pouco a pouco, entre um mês ou um mês e meio antes da data prevista do parto ", disse o
operador.
Em princípio, a empresa leiteira começaria ordenhando umas 450 vacas para ir crescendo e atingir 1.000
ou 1.200 cabeças. Por agora, já existem 1.000 ventres comprados.
A mega fazenda de gado leiteiro trabalhará com sistema free stall e contará com uma indústria para
desenvolver o leite produzido priorizando o desenvolvimento de seis toneladas de queijo por dia, para
exportar para mercados da América Central e cadeias de supermercados nos Estados Unidos, mais
precisamente na Flórida.
Entre os grupos investidores que apostam em produtos lácteos do Uruguai e que estão olhando para o
departamento de Florida para seus empreendimentos é Hamouda, composto por capitais palestinas, que
prevê a construção de uma planta elaboradora de queijo, cujos produtos vão para o mercado árabe.
Neste caso, o investimento será de US $ 30 milhões para capturar um volume de 50.000 litros por dia e
convertê-lo em diversos produtos lácteos para exportação ao mercado árabe. A usina iria iniciar a
construção este ano.
O Grupo Hamouda, pretende vender 90% da sua produção industrial de produtos lácteos e derivados em
colônias árabes e palestinas que estão na América do Sul (Brasil, Chile e Peru) e na América Central,
mercado que hoje eles não tem.
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