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Evolução da pecuária muda a vida de milhares de piauienses
por Josué Nogueira

Corrente é o maior centro de criação de gado

Pecuária

Foto: Paulo Barros/CCom

A Exposição de Gado de Corte em Corrente é a
maior feira pecuária do Piauí. O encontro de
expositores serve também como referência da
qualidade do rebanho piauiense. A cada ano se percebe
a melhoria dos animais expostos, uma evolução
genética constante que está mudando as fazendas
piauienses. “Quem tem uma pequena fazenda no Piauí
tem no mínimo um reprodutor puro de origem de boa
qualidade, tudo isso garante a melhoria do rebanho e
evolução da pecuária piauiense, a tendência é essa,
melhorar cada vez o rebanho de todas as fazendas do
Piauí”, explica o engenheiro Lourival Parente, um dos
criadores de gado da raça nelore mais reconhecido do
Brasil.

Parente também participou do leilão de criadores
no novo Tatersal do Parque de Exposição Gov. Alberto
Silva, em Corrente, todos os animais levados da
Fazenda Tabuleiro no município de Antônio Almeida
foram comercializados. O governo do estado destacou
que a qualidade dos animais faz parte do processo de
mudança da pecuária piauiense. “Vamos acompanhar
nos próximos anos um salto de qualidade do rebanho
bovino, já temos grandes animais, campeões inclusive,
com o fim da barreira da febre aftosa, que foi uma luta
de todos, vamos nos tornar um estado modelo da
pecuária brasileira”.

A queda da barreira sanitária com outros estados
brasileiros vai valorizar o rebanho piauiense e trazer
qualidade. O secretário do Desenvolvimento Rural,
explica que esse processo já começou com a
comercialização dos animais para outros estados. “Antes,
um bezerreiro vinha buscar o animal aqui e levava o
caminhão abarrotado de animais vendidos a uma mixaria,
hoje um bezerro custa em média R$ 400 e o volume de
compras não diminuiu”.
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