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Atualize o IDEAGRI. Veja o passo-a-passo e as novidades da 
versão 200 
Informamos que, em consonância com nosso objetivo de MANTER O 
SISTEMA CONSTANTEMENTE ATUALIZADO, lançamos a nova versão do 
IDEAGRI. A versão apresenta inovações muito interessantes. 
Agradecemos a colaboração de todos vocês com sugestões e feedbacks, a 
partir dos quais, podemos continuar crescendo e evoluindo! Dentre as 
novidades, destacamos: 'Resumo animal' e 'Base de touros'. Confira a 
lista completa e as dicas criadas para obter o máximo de desempenho da 
atualização. Clique e atualize já. 
 
Resumo animal: praticidade e agilidade 
Aproveite a novidade: consulte os dados das matrizes de forma 
consolidada, diretamente das telas de lançamentos: reprodutivos, de 
inseminação/cobrição, de diagnóstico reprodutivo e de parto; bem como 
da tela do cadastro de animais. A listagem, exibida em ordem 

 

 O grande destaque da edição 
é o lançamento da versão 
200 do IDEAGRI. Confira as 
novidades e as dicas 
exclusivas: 'Resumo animal: 
praticidade e agilidade' e 
'Biblioteca de reprodutores'. 

 Vejas as informações 
completas sobre leilões de 
relevância nacional: 'Fazenda 
Rhoelandt - Leilão 60 anos' e 
'Leilão True Type - Fazenda 
São João'. 

 Confira as notícias sobre o 
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cronológica, resume os históricos reprodutivos, produtivos e sanitários, 
permitindo a exportação para Excel. Clique e confira o passo-a-passo. 
Biblioteca de reprodutores 
 
Agora, no IDEAGRI Desktop, você tem acesso à 'Biblioteca de sêmens'. 
Ao incluir novos registros, o sistema permitirá a busca na 'Base de 
touros'. São centenas de milhares de reprodutores, com informações 
relevantes, tais como: nome resumido, nome completo, pai, raça, e muito 
mais. Além dos dados cadastrais propriamente ditos, disponibilizamos os 
resultados atualizados das provas dos touros leiteiros. O cadastro 
contempla raças de corte e leite. Os sêmens já cadastrados podem ser 
associados à base de touros. Clique e aproveite a novidade. 
 
Estação de Monta - ferramenta para aumentar eficiência 
Os índices reprodutivos da pecuária brasileira ainda possuem várias 
deficiências e definir um período fixo para a realização da atividade 
reprodutiva em uma propriedade é, sem dúvida, um dos grandes desafios 
da pecuária de corte. O vídeo, exibido no programa 'Pecuária em Alta', 
aborda o uso da estação de monta como ferramenta para o aumento da 
eficiência da atividade e para racionalizar os trabalhos na propriedade. 
Conheça também algumas ferramentas do IDEAGRI para o controle da 
estação de monta e da IATF. Clique e assista. 
 
Pecuária é o setor com maior potencial para emprego verde 
A pecuária é o setor com o maior potencial para empregos verdes, tanto 
do ponto de vista ocupacional (o tipo de atividade dos trabalhadores) 
quanto do setorial (relativo ao que é produzido pelo setor). Mais de 85% 
dos postos nessa área têm a possibilidade de minimizar os impactos no 
meio ambiente de alguma forma, o que corresponde a cerca de 432 mil 
empregos, dos mais de 504 mil empregos totais no setor. Clique e 
acompanhe. 
 
Twitter - ultrapassamos a marca de 1.500 seguidores 
Superar 1.500 seguidores no Twitter é um marco importante, pois reflete 
o reconhecimento do IDEAGRI no mercado. Agradecemos a todos que nos 
acompanham na rede social. Continuaremos postando conteúdos variados 
e relevantes para o agronegócio. Clique e siga você também. 
 
Fazenda Rhoelandt - Leilão 60 anos 
Fazenda Rhoelandt comemora 60 anos de trabalho com leilão especial. 
Ronald Rabbers prepara lotes exclusivos, demonstrando a excelência do 
gado holandês em conjunto com a raça Girolando. O evento especial será 
no dia 12 de abril, em Castro - PR. A fazenda Rhoelandt é parceira e 
usuária do IDEAGRI. Não perca a oportunidade de fazer grandes negócios 
e conhecer um pouco mais deste grupo, que traduz a excelência dos 
grandes produtores holandeses. Clique e fique por dentro. 
 
Animais destaque - Leilão True Type - Faz. São João 
Confira, em detalhes, informações sobre alguns animais de destaque que 
serão ofertados no leilão, no dia 16 março, a partir das 14 horas, em 
Inhaúma - MG. Animais com qualidade e produtividade premium. Serão 
ofertadas 195 fêmeas holandesas registradas. A fazenda São João foi 
pioneira na utilização do IDEAGRI e trabalha com o sistema desde 2007. 
Clique e programe-se. 
 
Reunião técnica EMBRAPA 
A 'Reunião Técnica sobre Saúde Animal em Gado Holandês', organizada 
pela EMBRAPA, ocorrerá no dia 25/03, na sede da EMBRAPA, em Coronel 
Pacheco. Além da participação de renomados pesquisadores da 
instituição, o produtor Marcus Vinícius, da Fazenda Santa Maria, parceiro 
e usuário do IDEAGRI, apresentará um estudo de caso, com o tema 
'Custo da mastite'. Confira mais detalhes e a programação completa do 
evento. Clique e participe. 

marco de 1.500 seguidores 
do IDEAGRI no Twitter e 
sobre a parceira 
internacional: Rehagro & 
Rock River. 

 Assista ao programa 
'Pecuária em Alta' sobre 
'Estação de Monta' e não 
perca o ponto de vista sobre 
'empregos verdes no 
agronegócio'. 

 Acompanhe a agenda de 
eventos técnicos: 'Reunião 
técnica EMBRAPA' e' 10º 
Simpósio do Leite e 4º Fórum 
Nacional de Lácteos - 
Erechim/RS'. 

 Fique atualizado com a dica 
sobre o uso da internet em 
dispositivos móveis, no 
ambiente de trabalho. 

 

 Vídeo institucional do 
IDEAGRI 

 RELATÓRIOS IDEAGRI: 
Portfólio completo 

 DEPOIMENTOS: Opinião de 
quem usa e indica 

 Contato com nossa equipe 
 Conheça nossa empresa 

 

 O IDEAGRI é uma empresa 
inovadora no ramo de 
tecnologia da informação. 
Seu foco principal é a 
prestação de serviços voltada 
para o agronegócio. 

 O negócio do IDEAGRI é 
gerar informações rápidas e 
confiáveis para o 
agronegócio, transformando 
dados técnicos e financeiros 
em indicadores para a 
tomada de decisão. 

 O IDEAGRI é fruto da 
parceria: 
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10º Simpósio do Leite e 4º Fórum Nacional de Lácteos - 
Erechim/RS 
O Simpósio do Leite - Simpósio de Bovinocultura de Leite do Alto Uruguai 
será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2013, em Erechim-RS. O 
simpósio acontece paralelamente ao Fórum Nacional de Lácteos. O evento 
tem como objetivo oferecer momentos de ensinamentos 
técnico/científicos, bem como um fórum de discussão e trocas de 
informação. O público-alvo do evento contemplará produtores, técnicos, 
estudantes e setores ligados à produção e ao mercado do leite. Clique e 
fique atualizado. 
 
Parceira internacional: Rehagro & Rock River 
O Rehagro firma parceria internacional e vai lançar o laboratório 3R LAB 
no Brasil. A iniciativa visa trazer qualidade e eficiência em análises 
laboratoriais para aumentar a produtividade do agropecuarista. Clique e 
saiba mais. 
 
Internet à mão, mas a favor do trabalho 
Com a facilidade de acesso à internet nos dispositivos móveis, como 
tablets, smartphones e celulares é prudente evitar o uso excessivo no 
ambiente de trabalho, que pode atrapalhar a produtividade. Clique e 
confira. 

 
Atualize o IDEAGRI. Veja o passo-a-passo e as novidades da versão 200 
Informamos que, em consonância com nosso objetivo de MANTER O SISTEMA CONSTANTEMENTE 
ATUALIZADO, lançamos a nova versão do IDEAGRI. A versão apresenta inovações muito interessantes. 
Agradecemos a colaboração de todos vocês com sugestões e feedbacks, a partir dos quais, podemos 
continuar crescendo e evoluindo! Dentre as novidades, destacamos: 'Resumo animal' e 'Base de touros'. 
Confira a lista completa e as dicas criadas para obter o máximo de desempenho da atualização. 
Para fazer o download da nova versão, acesse o link: 
http://www.ideagri.com.br/siteideagridados/Ideagri200.exe 

ATENÇÃO: Além de atualizar a versão, é necessário atualizar a(s) chave(s) de acesso.  
 

Confira as novidades da versão e aproveite as dicas sobre as novas rotinas, clicando nos links 
específicos: 
Rotina Detalhamento 

Resumo animal: 
praticidade e 
agilidade 

Aproveite a novidade: consulte os dados das matrizes de forma consolidada, 
diretamente das telas de lançamentos: reprodutivos, de inseminação/cobrição, de 
diagnóstico reprodutivo e de parto; bem como da tela do cadastro de animais. A 
listagem, exibida em ordem cronológica, resume os históricos reprodutivos, 
produtivos e sanitários, permitindo a exportação para Excel. 

Clique aqui e 
confira a dica 
completa: 

 
Biblioteca de 
reprodutores 

Agora, no IDEAGRI Desktop, você tem acesso à 'Biblioteca de sêmens'. Ao incluir 
novos registros, o sistema permitirá a busca na 'Base de touros'. São centenas de 
milhares de reprodutores, com informações relevantes, tais como: nome resumido, 
nome completo, pai, raça, e muito mais. Além dos dados cadastrais propriamente 
ditos, disponibilizamos os resultados atualizados das provas dos touros leiteiros. O 
cadastro contempla raças de corte e leite. Os sêmens já cadastrados podem ser 
associados à base de touros. 

Clique aqui e 
confira a dica 
completa: 

 
Sanidade -
Tratamento de 
mastite / CMT 

Permissão para realizar o cadastro de tratamentos de mastite por produto. Além da 
opção de busca e inclusão de tratamentos de mastite por princípio ativo, foi criada a 
opção por produto: 
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Importante: para que um produto fique disponível para seleção na tela de 
tratamento de mastite, é necessário: 
- que ele seja do tipo 'Produto veterinário'; 
- que exista pelo menos um princípio ativo associado ao produto. 
  

Produção -
Produção total de 
leite 

Inclusão do campo 'Animais' para informar o número médio de vacas em lactação, 
no momento do lançamento: 

 
Importante: 
- o novo campo é de preenchimento facultativo; 
- o cálculo da média por animal é feito automaticamente. 
Lembrete: para montar um relatório, com a informação incluída, basta clicar (com o 
botão direito do mouse) no grid e 'Exportar'.  
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Relatórios - 'Taxa 
de prenhez' 

Inclusão das colunas: 'Cios não inseminado no período', 'Taxa de serviço' (que 
passa a considerar os cios não inseminados e 'Taxa de serviço' (somente 
fecundadas)' 

 
Importante: 
- o cálculo da taxa de prenhez não foi alterado; 
- para o cálculo da taxa de prenhez continua sendo contabilizada a 'Taxa de serviço 
(somente fecundadas)' 
- a nova informação é complementar. 

Relatórios - 'Taxa 
de concepção' e 
'Índice de retorno 
reprodutivo' 

Inclusão da opção 'Barras preenchidas' na emissão dos relatórios: 

 
Exemplo de visualização dos gráficos: 
A) Com a opção 'Barras preenchidas' marcada; 
B) Com a opção 'Barras preenchidas' desmarcada. 

 
  

Reprodução -
Programação 
IATF/TETF 

Inclusão do campo de tipo IATF ou TETF, para busca e inclusão na rotina 
'Programação IATF/TETF': 
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Importante: 
- o campo é de preenchimento obrigatório; 
- as programações cadastradas, antes da criação do campo, serão marcadas, 
automaticamente, como sendo do tipo 'IATF'; 
- o tipo pode ser editado, pelo usuário, a qualquer momento. 
  

Relatórios -
'Análise 
consolidada 
programação 
IATF/TETF' 

Inclusão de filtro para 'Tipo', no relatório 'Análise consolidada programação 
IATF/TETF': 

 
  

Relatórios - 'Taxa 
de concepção 
concatenada' 

Inclusão da opção 'Tipo de tentativa' no filtro que antecede a emissão do relatório 
'Taxa de concepção concatenada': 
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Relatórios -
Projeção de 
matrizes em 
lactação 

Inclusão da opção 'Mostrar listagem de animais a parir' no filtro que antecede a 
emissão do relatório 'Projeção de matrizes em lactação': 

 
Caso a opção seja marcada, após o gráfico do relatório, será mostrada a listagem de 
matrizes, como ilustrado a seguir: 
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Gestão -
Transferência 
bancária 

Inclusão do campo 'Documento' na busca e inclusão de transferências bancárias: 

 
Importante: 
- o campo é de preenchimento facultativo; 
- o número do documento será exibido na linha correspondente à movimentação, no 
relatório 'Extrato bancário'. 
  

Gestão - Receitas Inclusão do campo 'Responsável' na busca e inclusão de receitas: 

 

 
Importante: 
- o campo é de preenchimento facultativo; 
- para que a pessoa apareça na lista de disponíveis para seleção como 
'Responsável', a opção 'Responsável por compras/vendas' deve ser marcada no 
cadastro da pessoa. 
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Gerador de 
relatórios 

Inclusão dos campos: 
- penúltimo peso corporal informado; 
- data do penúltimo peso corporal informado; 
- antepenúltimo peso corporal informado; 
- data do antepenúltimo peso corporal informado. 

 
Intervalo entre última tentativa de concepção e último parto (ITP): 
- o ITP é diferente do período de serviço (PS); 
- o PS só é calculado para matrizes que ficaram gestantes; 
- para matrizes gestantes, o PS será igual ao ITP; 
- para matrizes vazias ou fecundadas, sem confirmação de prenhez, o ITP será
mostrado e o PS não; 
- o índice pode ser uma importante ferramenta para a tomada de decisões. 
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Resumo animal: praticidade e agilidade 
 
Aproveite a novidade: consulte os dados das matrizes de forma consolidada, diretamente das telas de 
lançamentos: reprodutivos, de inseminação/cobrição, de diagnóstico reprodutivo e de parto; bem como 
da tela do cadastro de animais. A listagem, exibida em ordem cronológica, resume os históricos 
reprodutivos, produtivos e sanitários, permitindo a exportação para Excel. 
 
A dica está dividida em tópicos, para facilitar a consulta: 
 
1. Rotina 'Resumo animal' 
1.1. Informações gerais 
1.2. Métodos de busca 
1.3. Campos exibidos na tela 
1.3.1. Históricos por tipo 
1.3.2. Cabeçalho 
1.4. Nova consulta 
1.5. Exportação e impressão do 'Resumo animal' 
2. Acesso rápido ao 'Resumo animal' 
2.1. No cadastro animal 
2.2. Nas telas de lançamentos reprodutivos 
2.2.1. Inseminação/Cobrição 
2.2.2. Transferência de embriões 
2.2.3. Diagnóstico reprodutivo 
2.2.4. Parto 
 
1. Rotina 'Resumo animal' 
 
1.1. Informações gerais 
Para acessar a rotina, vá até o menu 'Animal' e clique em 'Resumo animal': 

 
Ou, acesse a opção 'Resumo animal', do grupo 'Animal', no menu 'Todos'. 
 
1.2. Métodos de busca 
Na primeira tela, use o campo 'Pesquisa' para localizar determinado animal: 

 
A busca pode ser feita por: 
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- Número 
- Nome 
- SISBOV 
- Registro 
Se preferir, acesse 'Mais filtros'. 
Em nosso exemplo, buscaremos o animal com o número 0202, pelo campo número. O animal escolhido 
será mostrado na tela: 

 
Clique em 'Confirmar'. 
Os dados serão mostrados, de forma consolidada, como ilustrado a seguir: 

 
 
1.3. Campos exibidos na tela 
Os dados serão mostrados, de forma resumida, do mais recente para o mais antigo. 
No grid, serão exibidas as colunas: 
 
a) Tipo do evento: 
Conforme lançamentos realizados, poderão ser visualizados eventos dos tipos abaixo: 
- Análise de leite 
- Aplicação 
- Cio não inseminado 
- Cobertura 
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- Controle leiteiro 
- Desmama 
- Diagnóstico 
- Doença 
- Exame 
- Exame ginecológico 
- Inseminação 
- Mastite 
- Medida 
- Parto 
- Pesagem corporal 
- Secagem 
- Transferência de embrião 
Conforme lançamentos realizados, poderão ser visualizados eventos dos tipos abaixo relacionados. Caso 
não haja lançamentos em determinada classificação de evento, o tipo não aparecerá no 'Resumo 
Animal'. 
 
b) Data do Evento 
     
c) Descrição: campo resumido, variável em função do tipo, contendo as informações mais relevantes 
registradas. 
 
1.3.1. Históricos por tipo 
Perceba que é possível especificar os dados que serão exibidos no resumo animal, através das caixas de 
seleção: 

 
 
a) Produção 
- Controle leiteiro 
- Desmama 
- Medida 
- Pesagem corporal 
- Secagem 
     
b) Reprodução 
- Cio não inseminado 
- Cobertura 
- Diagnóstico 
- Exame ginecológico 
- Inseminação 
- Parto 
- Transferência de embrião 
 
c) Sanidade 
- Análise de leite 
- Aplicação 
- Doença 
- Exame 
- Mastite 
 
Caso alguma opção seja desmarcada, os dados do tipo desmarcado deixam de ser exibidos no grid. 
Veja o mesmo animal, ilustrado anteriormente, caso apenas o grupo 'Reprodução' fique marcado: 
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1.3.2. Cabeçalho 
 
Verifique que, no cabeçalho da tela, são exibidas informações relevantes: 

- Número 
- Nome 
- Nome completo 
- Categoria 
- Sexo 
- Registro 
- Data de baixa 
 
1.4. Nova consulta 
Através do botão 'Nova consulta', é possível consultar o resumo de outro animal, sem sair da rotina: 

 
Ao acessar 'Nova consulta', a tela de busca de animais, já comentada anteriormente, será exibida. 
 
1.5. Exportação e impressão do 'Resumo animal' 
Para exportar e imprimir o 'Resumo animal', clique (com o botão direito do mouse) sobre o grid com os 
dados históricos: 
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Clique, então, em 'Exportar'. Na tela que surge, informe um nome e um local para salvar o arquivo: 

 
 
Em nosso exemplo, salvaremos o arquivo na área de trabalho. 
 
Abra o Excel. Com a opção 'Todos os arquivos' marcada,  localize e abra o arquivo, do tipo *.csv: 
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Os dados serão exibidos, como ilustrado a seguir: 

 
 
2. Acesso rápido ao 'Resumo animal' 
Além de ser possível acessar a rotina no botão específico, para facilitar a tomada de decisões ou 
interpretar validações apresentadas pelo sistema, a funcionalidade também está disponível em várias 
telas do sistema. 
Confira, abaixo, os diversos locais onde o 'Resumo animal' pode ser acessado. 
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2.1. No cadastro animal 

 
 
2.2. Nas telas de lançamentos reprodutivos 
 
2.2.1. Inseminação/Cobrição 
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2.2.2. Transferência de embriões 

 
 
2.2.3. Diagnóstico reprodutivo 

 
 
2.2.4. Parto 
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Biblioteca de reprodutores 
 
Agora, no IDEAGRI Desktop, você tem acesso à 'Biblioteca de sêmens'. Ao incluir novos registros, o 
sistema permitirá a busca na 'Base de touros'. São centenas de milhares de reprodutores, com 
informações relevantes, tais como: nome resumido, nome completo, pai, raça, e muito mais. Além dos 
dados cadastrais propriamente ditos, disponibilizamos os resultados atualizados das provas dos touros 
leiteiros. O cadastro contempla raças de corte e leite. Os sêmens já cadastrados podem ser associados à 
base de touros. 
 
Para facilitar a compreensão e garantir o máximo proveito da rotina, a dica está dividida em tópicos: 
1. Base de touros 
2. Consulta de sêmens cadastrados na fazenda 
3. Cadastro de sêmens 
4. Transformação de animal externo em sêmen 
5. Associação de sêmen ao cadastro unificado, na abertura da fazenda 
6. Opção ‘Mostra sêmen sem assoc. cad. unific.’, em configurações 

 
1. Base de touros   
 
Para acessar a rotina, vá até o menu 'Animal' e clique em 'Base de touros': 

 
Ou, acesse a opção 'Base de touros', do grupo ' Animal ', no menu 'Todos'. 
A rotina pode ser acessada no cadastro de sêmens (a funcionalidade será detalhada no tópico 3, desta 
dica). 
 
1.1. Opções de busca 
A busca pode ser feita por: 
• Raça (com acesso à lista de raças disponíveis) 
• Nome (Nome completo - a busca pode ser feita por partes do nome) 
• Nome res. (Nome resumido - a busca pode ser feita por partes do nome) 
• Registro 
• País (país de origem do touro - com acesso à lista de siglas) 
• Nº reg. int. (número de registro interno NAAB) 
• Tipo (corte ou leite) 
• Resultados das provas: 
% gordura Estatura Pernas p. (Pernas Posterior) 

% proteína Facil. parto (Facilidade de parto) Prof. corp. (Profundidade corporal) 

Alt. Úb. post. (Altura do úbere posterior) Fertil. filhas (Fertilidade das filhas) Prof. úbere (Profundidade de úbere) 

Âng. garupa (Ângulo da garupa) Gordura Proteína 

Âng. pés (Ângulo de pés) Larg. úb. p. (Largura do úbere posterior) Sc. cél. S. (PTA do score de células 
somáticas) 

Angul. (Angulosidade) Larg. gar. (Largura da garupa) Temperam. (Temperamento) 

Col. tet. pos. (Colocação dos tetos 
posteriores) Leite Veloc. Ord. (Velocidade de ordenha) 

Col. tet. ant. (Colocação dos tetos 
anteriores) Lig. central (Ligamento central) Vigor 

Comp. de úb. (Composto de úbere) Longevid. (Longevidade) Úbere ant. (Úbere anterior) 

Comp. tetos (Comprimento de tetos) Muscolos. (Muscolosidade) TPI (Índice de desempenho total) 

Cond. Corp. (Condição Corporal) Mérito líq. (Mérito líquido)   

Conforma. (Conformação) Pernas lat. (Pernas Lateral)   

 
Preencha os filtros e clique em 'Filtrar'. Os touros serão exibidos no grid e a relação pode ser exportada 
para Excel (botão direito do mouse): 
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2. Consulta de sêmens cadastrados na fazenda  
 
A partir da versão 200, os sêmens deixam de ter os campos relativos à baixa preenchidos (data de 
baixa, tipo de baixa e motivo). 
 
O tipo ‘Sêmen’ foi subdividido em: 
- Sêmen ativo 
- Sêmen inativo 
 
Os sêmens da fazenda, que tinham data de baixa informada, foram migrados para o tipo ‘Sêmen 
inativo’. Os produtos associados aos sêmens inativos foram desativados. 
 
Os filtros foram incluídos na busca da tela animal: 

 
Para inativar um ‘Sêmen ativo’ basta mudar o tipo para ‘Sêmen inativo’ no cadastro do sêmen. Ao 
inativar um sêmen, o produto associado é inativado. 

 
 

3. Cadastro de sêmens  
 
Com a criação da biblioteca de reprodutores, no momento da inclusão de um novo sêmen no IDEAGRI, é 
possível associar o sêmen a um registro da biblioteca. Ao incluir um registro, no cadastro animal, do tipo 
‘Sêmen Ativo’ ou ‘Sêmen Inativo’: 
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Surge a mensagem: 

  
Se a opção for ‘Não’, o cadastro poderá ser preenchido manualmente.  
 
IMPORTANTE: Após a gravação do sêmen é possível editar o cadastro e informar o ‘ID do sêmen no 
cadastro unificado’. No entanto, para garantir a integridade das informações, OS DADOS DA 
BIBLIOTECA NUNCA SOBREPÕEM OS DADOS INFORMADOS PELO USUÁRIO. Sendo assim, caso o sêmen 
já esteja cadastrado e a associação a um touro do cadastro unificado seja feita posteriormente, os 
únicos campos atualizados serão o ‘ID do sêmen no cadastro unificado’ e o ‘Nº reg. int. no cadastro 
unificado’. Nenhum outro campo da ficha do sêmen ou da genealogia será atualizado com informações 
da biblioteca. 
 
Se a opção for ‘Sim’ a tela ‘Base de touros’ será mostrada. Localize, como comentado anteriormente, o 
touro desejado e clique em sua linha. Clique, então, em ‘Retornar’: 

  
Perceba que vários campos serão, automaticamente, preenchidos: 
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• ID do sêmen no cadastro unificado (não editável): 
• Nº reg. int. no cadastro unificado (não editável); 
• Número – é apenas uma sugestão, por e deve ser editado; 
• Nome resumido (será mostrado caso o touro escolhido tenha a informação na biblioteca) (editável); 
• Nome completo (será mostrado caso o touro escolhido tenha a informação na biblioteca) (editável); 
• RGD (será mostrado caso o touro escolhido tenha a informação na biblioteca) (editável); 
• Tipo de raça (editável); 
• Composição racial (editável); 
• Pai e BT Pai (código do pai na base de touros) (será mostrado caso o touro escolhido tenha a 
informação na biblioteca): 
 
IMPORTANTE:  
Caso o touro escolhido tenha pai informado na biblioteca e o pai não exista na fazenda, o mesmo será 
criado como ‘Sêmen inativo. O mesmo ocorrerá para o avô e bisavô do touro. 
Em nosso exemplo, selecionamos um touro com informações de pai, avô e bisavô. Assim, a genealogia 
foi preenchida: 
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Os ascendentes foram incluídos no cadastro da fazenda como ‘Sêmen inativo’: 

  
• Se já existir sêmen com o ID escolhido, será mostrada mensagem específica de alerta, mas a gravação 
é permitida. 
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4. Transformação de animal externo em sêmen  
  
Agora é possível alterar o cadastro de um ‘animal externo macho’ para ‘Sêmen ativo’. Nesse momento 
será possível associar o sêmen a um touro da biblioteca. 
 
Para realizar a transformação, acesse o cadastro do animal externo macho e clique no botão 
‘Transformar em sêmen’: 

  
 
Surge a mensagem: 

  
IMPORTANTE: Se a opção for ‘Não’, o cadastro poderá ser completado manualmente. A busca poderá ser 
feita posteriormente, através da edição do cadastro do Sêmen. Nenhum campo da ficha do sêmen será 
atualizado, além do próprio ‘ID do sêmen no cadastro unificado’ e do ‘Nº reg. int. no cadastro unificado’. 
Se a opção for ‘Sim’ a tela ‘Base de touros’ será mostrada. Localize, como comentado anteriormente, o 
touro desejado e clique na linha do touro desejado. Clique, então, em ‘Retornar’, como comentado 
anteriormente. Nenhum campo da ficha do Sêmen será atualizado, além do próprio ‘ID do sêmen no 
cadastro unificado’ e do ‘Nº reg. int. no cadastro unificado’. 
 
Ao transformar o animal externo em ‘Sêmen Ativo’ o produto correspondente é criado automaticamente. 

 
  

 
5. Associação de sêmen ao cadastro unificado, na abertura da fazenda  
 
Ao abrir a fazenda no IDEAGRI, caso existam sêmens cadastrados, sem associação aos registros da 
biblioteca, será mostrada a tela que permite a associação rápida: 



24 
 

  
 
Para realizar a associação, clique, na linha do sêmen que será atualizado, no campo ‘ID sêmen’ (...): 
  

 
 
A tela ‘Base de touros’ será mostrada. Localize, como comentado anteriormente, o touro desejado e 
clique em sua linha. Clique, então, em ‘Retornar’. A associação será mostrada na tela, através do 
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preenchimento dos campos ‘ID sêmen’ e ‘Nome completo no cadastro’ (o nome completo será mostrado 
para os touros que tiverem este campo preenchido na biblioteca): 
  

 
 
Repita o processo para os demais Sêmens que desejar e clique em ‘Gravar’: 
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IMPORTANTE: Para garantir a integridade das informações, OS DADOS DA BIBLIOTECA NUNCA 
SOBREPÕEM OS DADOS INFORMADOS PELO USUÁRIO. Os únicos campos atualizados serão o ‘ID do 
sêmen no cadastro unificado’ e o ‘Nº reg. int. no cadastro unificado’. Nenhum outro campo da ficha do 
sêmen ou da genealogia será atualizado com informações da biblioteca. 
• Os que não tiverem ID devem ficar em vermelho 
• O ID deve ser montado com BT + ID 

 
 

6. Opção ‘Mostra sêmen sem assoc. cad. unific.’, em configurações  
 
Se preferir realizar a tarefa posteriormente, consultando as fichas dos sêmens, desmarque a opção 
'Mostra sêmen sem assoc. cad. unific.' em 'Configurações' e esta tela não será exibida novamente (a 
opção é individual para cada fazenda): 
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Estação de Monta - ferramenta para aumentar eficiência 
 
Os índices reprodutivos da pecuária brasileira ainda possuem várias deficiências e definir um período fixo 
para a realização da atividade reprodutiva em uma propriedade é, sem dúvida, um dos grandes desafios 
da pecuária de corte. O vídeo, exibido no programa 'Pecuária em Alta', aborda o uso da estação de 
monta como ferramenta para o aumento da eficiência da atividade e para racionalizar os trabalhos na 
propriedade. Conheça também algumas ferramentas do IDEAGRI para o controle da estação de monta e 
da IATF. 
 
Nos sistema de gestão IDEAGRI, existem relatórios específicos para avaliar o desempenho da estação de 
monta, da IATF e muito mais. Clique e acesse o portifólio completo dos relatórios do sistema. 

 
Pecuária é o setor com maior potencial para emprego verde 

por Carolina Sarres 
 
A pecuária é o setor com o maior potencial para empregos verdes, tanto do ponto de vista ocupacional 
(o tipo de atividade dos trabalhadores) quanto do setorial (relativo ao que é produzido pelo setor). Mais 
de 85% dos postos nessa área têm a possibilidade de minimizar os impactos no meio ambiente de 
alguma forma, o que corresponde a cerca de 432 mil empregos, dos mais de 504 mil empregos totais no 
setor. Os dados são do estudo Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
 
De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), os empregos verdes são 
aqueles que contribuem para preservação ou recuperação do meio ambiente. As atividades são voltadas 
à proteção de ecossistemas e da biodiversidade com a redução do consumo de energia, de materiais e 
de água por meio de estratégias de eficiência. 
 
De um modo geral, o Ipea identificou que as áreas em que há maior possibilidade de geração de 
empregos verdes são as relacionadas à agricultura ou a algum tipo de atividade no meio rural, como 
lavouras permanentes, temporárias e a floricultura – todos grupos citados no estudo. 
 
No Brasil, há cerca de 3 milhões de empregos verdes, 6,6% do total de postos formais, segundo o 
Departamento de Criação de Empregos e Empresas Sustentáveis da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Segundo o Ipea, a organização internacional estima que esses trabalhos cresçam mais 
rapidamente do que os demais no mercado brasileiro. A oferta dos postos aumentou 26,7% nos últimos 
cinco anos, contra alta de 25,3% em outros setores. 
 
No estudo, o instituto ainda utilizou informações da Associação Brasileira dos Profissionais de 
Sustentabilidade (Abraps), cujos dados apontam que 26% das instituições pesquisadas pretendem 
aumentar o quadro de profissionais de sustentabilidade ainda em 2012. 
 
Diferentemente dos setores com potencial verde, os relacionados à fabricação de produtos químicos, à 
metalurgia, à produção de cimento e de celulose são áreas com intensa possibilidade de prejuízo ao 
meio ambiente, especialmente devido aos altos níveis de consumo de energia (eletricidade e 
combustível) e água. 
 
Por: Carolina Sarres 
Fonte: Agência Brasil – EBC 
Edição: Carolina Pimentel 
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Fazenda Rhoelandt - Leilão 60 anos 
 
Fazenda Rhoelandt comemora 60 anos de trabalho com leilão especial. Ronald Rabbers prepara lotes 
exclusivos, demonstrando a excelência do gado holandês em conjunto com a raça Girolando. O evento 
especial será no dia 12 de abril, em Castro - PR. A fazenda Rhoelandt é parceira e usuária do 
IDEAGRI. Não perca a oportunidade de fazer grandes negócios e conhecer um pouco mais deste grupo, 
que traduz a excelência dos grandes produtores holandeses. 
 

 
 
Direto da Holanda para o Brasil, a história da Fazenda Rhoelandt é marcada pela força de vontade da 
família Rabbers. Quando imigraram para o país, no ano de 1953, e mudaram para Castro, no Paraná, os 
avós de Ronald Rabbers traziam como bagagem apenas filhos e alguns pertences, entre eles, animais 
oriundos da região da Europa. 
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Como tradição, a aptidão para agricultura e o manejo com bovinos sempre foram destaques entre a 
família em questão. Não é a toa que a cidade onde se instalaram é conhecida, atualmente, como um dos 
pólos leiteiros do Brasil. 
A fazenda Rhoelandt, fundada por Ronald obteve reconhecimento nacional devido à criação de animais 
com genética impecável e alto nível de produção. Até 2009, a propriedade trabalhava com o gado 
Holandês, mas visando ampliar os negócios, incluiu também o investimento no Girolando. 
 
Para comemorar os grandes resultados obtidos durante 60 anos de dedicação ao agronegócio, Ronald 
Rabbers promove no dia 12 de abril, às 20h, o Leilão 60 anos da Fazenda Rhoelandt. O local não poderia 
ser nada mais, nada menos, do que o Memorial da Imigração Holandesa, conhecido popularmente como 
“O Moinho”, na Colônia Castrolanda.  
 
Visando atender bem os amigos parceiros, que acreditam na qualidade da Rhoelandt, foram preparados 
para esta ocasião 35 lotes, dos quais estarão divididos, animais holandeses e bezerras Girolando ½ 
sangue, das melhores doadoras da fazenda. Segundo Ronald “as bezerras que estão em oferta foram 
criadas em Uberaba – MG, com grande adaptação ao clima tropical e com a promessa de grandes 
resultados”. 
 
Dentre os exemplares escolhidos para este evento haverá a comercialização de três prenhezes fêmeas 
de vacas canadenses, que se sagraram campeãs em Madison (EUA) e Royal (Canadá), maiores 
exposições do mundo. R-E-W Happy Go Luck VG-89 2YR (Ex-91 MS) - Considerada a melhor vaca de 1° 
parto de todos os tempos, Cookview Goldwyn Monique (EX-92 EX-95-MS) - Campeã três anos sênior 
Royal e Madison 2012 - Campeã vaca intermediária Royal e Madison 2012, Recongrest S Chassity-ET 
(EX-92 DOM) - Eleita a vaca mais importante do ano de 2011, mãe de mais de 20 touros em central. 
 
Serviço: 
Leilão 60 anos Fazenda Rhoelandt 
Data: 12 de abril 
Horário: 20h 
Local: Memorial da Imigração Holandesa, conhecido como “O Moinho” 
Oferta: 35 lotes de animais das raças holandesas e Girolando 
Leiloeira: Programa Leilões 
Transmissão: Canal Terra Viva 
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Animais destaque - Leilão True Type - Faz. São João 
 
Confira, em detalhes, informações sobre alguns animais de destaque que serão ofertados no leilão, no 
dia 16 março, a partir das 14 horas, em Inhaúma - MG. Animais com qualidade e produtividade 
premium. Serão ofertadas 195 fêmeas holandesas registradas. A fazenda São João foi pioneira na 
utilização do IDEAGRI e trabalha com o sistema desde 2007. 
   

Veja abaixo alguns animais de destaque no Leilão 

TRUE TYPE 7447 

A fazenda São João oferta do seu plantel a True Type 7447, filha de Elway, parida do 2º parto em 
9/12/12. Na primeira lactação aos 26 meses teve pico de 45,6 kg e produziu 10.068 kg em 304 
dias. 
Produção atual de 53,3 kg. 
Sua mãe, a True Type 5553, filha de Patton, produziu 10.126 kg em sua primeira lactação, aos 26 
meses. Sua avó, a True Type 2857, produziu 40.511 kg, em 4 lactações. 
Oportunidade ímpar para enriquecer seu rebanho. 
  

TRUE TYPE 7781 

 

 
Filha de Atwind. Vaca de primeira cria, projetando 
9.591 kg, em 305 dias, na primeira lactação. Está 
prenhe de Alta Briar, com previsão de parto para 
11/9/13. 
Produção atual de 41,5 kg. 
Sua mãe, a True Type 4014, filha de Glenn, 
produziu 48.679 kg, em sua produção vitalícia. 
Sua avó, a True Type 1849, produziu 46.999 kg, 
em sua produção vitalícia. 

TRUE TYPE 8189 
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Boa oportunidade para adquirir uma filha de 
Juneau. Vaca de primeira cria, projetando 9.032 
kg, em 305 dias, na primeira lactação. Está prenhe 
de Alta Candor, com previsão de parto para 6/7/13.
Produção atual de 34,8 kg. 

TRUE TYPE 7599 

 

A fazenda São João tira do seu time de produção a 
belíssima True Type 7599, filha de Atwind, em 
segundo parto, que aconteceu em 6/8/12. Na 
primeira lactação, aos 23 meses teve pico de 36,5 
kg e produziu 8.806 kg, em 305 dias. Está prenhe 
de embrião com parto previsto para 6/8/13 (com 
exatamente 12 meses de intervalo). 
Produção atual de 34,9 kg. 
Filha da True Type 5158 e de Lunar, com produção 
de 9.553 kg, em 305 dias. 
Dados da prenhez: A gestação é de FIV de sêmen 
sexado do renomado touro Alta Ross na True Type 
7465, jovem doadora filha de Zesty, que produziu 
11.844 kg na primeira lactação, aos 22 meses. 
Excelente oportunidade para quem quer iniciar ou 
enriquecer a genética do seu rebanho. 
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TRUE TYPE 8098 

 

Filha de Digmann. Vaca de primeira cria, 
projetando 10.317 kg, em 305 dias, na primeira 
lactação. Está prenhe de Alta Briar, com previsão 
de parto para 10/09/13. 
Produção atual de 44,0 kg. 
Sua avó, a True Type 1621, produziu 57.121 kg, 
em sua produção vitalícia, e tem lactação de 
11.767 kg, em 305 dias. 

TRUE TYPE 9322 

 

Novilha nascida em 21/3/11 que confirma as 
grandes qualidades de seu pai, Alta Exacter. 
Prenhe de Alta Roger, com previsão de parto para 
8/7/13. 
Sua mãe, a True Type 8993, filha de Destin, que 
produziu 8.837 kg, em 305 dias. 

TRUE TYPE 7404 

 

Filha de Blastoff. Segundo parto em 1/11/12. 
Inseminada dia 5/1/13 com Alta Candor. Na 
primeira lactação, aos 26 meses, teve pico de 40,2 
kg e produziu 8.625 kg, em 305 dias. 
Produção atual de 51,03 kg. 
Sua mãe, a True Type4944, filha de Boss, com 
produção de 8.738 kg, em 305 dias. Sua avó, a 
True Type 1071, produziu 56.175 kg, em 7 
lactações, com intervalo médio entre partos de 
12,9 meses. 

TRUE TYPE 8133 
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Filha de Armstead. Vaca de primeira cria, 
projetando 10.846 kg, em 305 dias, na primeira 
lactação iniciada aos 24 meses. 
Produção atual de 36,6 kg. 
Sua avó a True Type 6123, produziu 10.014 kg, em 
305 dias, aos 24 meses. 
Está prenhe de embrião, com previsão de parto 
para 9/7/13. 
Dados da prenhez: embrião do grande Alta Ross 
com a doadora da Fazenda São João, True Type 
5580 Alexis, que tem intervalo médio entre partos 
de 12 meses, já produziu em sua 2ª lactação 
10.587 kg, em 306 dias. Sua avó teve 44.176 kg, 
em sua produção vitalícia. 

TRUE TYPE 7420 

 

Filha de Zesty, extremamente leiteira; segundo 
parto em 8/10/12. Produziu 8.620 kg, em sua 
primeira lactação. 
Produção atual de 48,6 kg. 
Inseminada dia 28/1/13, com Alta Briar. 
Filha da True Type 1436 e de Vitor, e produziu 
78.817 kg, em sua produção vitalícia. 

TRUE TYPE 9830 - SORTEIO ESPECIAL 

 

Entre os compradores do Leilão 
Linda bezerra, filha de Alta Juneau, nascida em 
18/4/12. 
Sua mãe, True type 5332, filha de Lunar, produziu 
10.579 kg, em 305 dias. 
Sua avó, a True Type 2483, produziu 10.278 kg, 
em 305 dias. 
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Informações: 
Paulo Henrique (31) 3772-0488 
Clóvis Corrêa (31) 9612-4091 
Paulo Baiano (37) 9962-9141 
Robson Vilela (31) 9942-1353 

  
www.truetype.com.br  
Cadastro antecipado e lances: 
(11) 3864-5533 (11) 3866-5555 

 

 
Clique aqui e visite o site da fazenda. 

 
A True Type - Fazenda são João é parceira e usuária do IDEAGRI. 
Confira o depoimento do gerente da fazenda, Paulo Henrique, sobre a utilização do sistema de gestão 
IDEAGRI: 
“O sistema é revolucionário para a pecuária. As informações necessárias são obtidas rapidamente e são 
confiáveis. Assim, é possível melhorar muito a eficiência de trabalho nas fazendas leiteiras. Sem o 
IDEAGRI, buscávamos informações na fazenda, mas tínhamos dificuldade no levantamento de dados e 
gastávamos muitas horas de serviço com acompanhamentos paralelos.” 
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Reunião técnica EMBRAPA 
 
 

 
A 'Reunião Técnica sobre Saúde Animal em Gado Holandês', organizada pela EMBRAPA, ocorrerá no dia 
25/03, na sede da EMBRAPA, em Coronel Pacheco. Além da participação de renomados pesquisadores 
da instituição, o produtor Marcus Vinícius, da Fazenda Santa Maria, parceiro e usuário do IDEAGRI, 
apresentará um estudo de caso, com o tema 'Custo da mastite'. Confira mais detalhes e a programação 
completa do evento. 
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10º Simpósio do Leite e 4º Fórum Nacional de Lácteos - Erechim/RS 
 
O Simpósio do Leite - Simpósio de Bovinocultura de Leite do Alto Uruguai será realizado nos dias 18 e 
19 de junho de 2013, em Erechim-RS. O simpósio acontece paralelamente ao Fórum Nacional de 
Lácteos. O evento tem como objetivo oferecer momentos de ensinamentos técnico/científicos, bem 
como um fórum de discussão e trocas de informação. O público-alvo do evento contemplará produtores, 
técnicos, estudantes e setores ligados à produção e ao mercado do leite. 
Visite o site oficial do evento: www.simposiodoleite.com.br 

 
 

Versão para impressão 
Histórico 
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Parceira internacional: Rehagro & Rock River 
 
O Rehagro firma parceria internacional e vai lançar o laboratório 3R LAB no Brasil. A iniciativa visa trazer 
qualidade e eficiência em análises laboratoriais para aumentar a produtividade do agropecuarista. 

 

 
Fabio Corrêa (esquerda), Diretor do Rehagro e Don Meyer (direita), presidente do Rock River 
Laboratory, Inc. 
 
"Estamos trazendo para o Brasil uma empresa com 38 anos de experiência, certificada pelo governo 
americano.", analisa Fábio Correa, diretor do Rehagro. "Entre os diferenciais do 3R LAB, destacam-se a 
agilidade em realizar as análises, a precisão nos resultados e o uso de referenciais internacionais.", 
finaliza Correa. 
 
O novo laboratório, com inauguração prevista para julho de 2013, trará informações necessárias para 
aumentar a produtividade e eficiência do agropecuarista além de minimizar o impacto ambiental da 
agricultura brasileira. 
 
Sobre o Rock River: 
O Rock River é um laboratório de testes de forragem e solos, localizado em Watertown-WI, utilizando as 
mais avançadas técnicas analíticas. Fundado em 1975, o laboratório é hoje um dos líderes em teste de 
forragem nos Estados Unidos. O Rock River também realiza planos para gestão de resíduos pecuários. 

 
 
Da esquerda para a direita: Fabio Corrêa, Marcelo Ramos, Don Meyer e Clóvis Corrêa. 
Veja mais sobre o ROCK RIVER LAB. Clique aqui: http://www.rockriverlab.com 
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Internet à mão, mas a favor do trabalho 
por Mundo Caixa 
 
Com a facilidade de acesso à internet nos dispositivos móveis, como tablets, smartphones e celulares é 
prudente evitar o uso excessivo no ambiente de trabalho, que pode atrapalhar a produtividade. 
Em muitas empresas não existe uma política específica sobre o tema. Mas, o senso comum recomenda 
que o colaborador evite ao máximo acessar a internet, checar e-mails pessoais ou frequentar redes 
sociais durante o horário de trabalho.  Normalmente, as regras surgem quando há comportamentos 
inadequados. 
 
Excesso pode prejudicar 
O uso exagerado desses equipamentos pode gerar dependência. É importante evitar atitudes 
compulsivas, que possam interferir na atividade profissional. As pessoas devem sempre lembrar-se de 
que, hoje, o tempo é um dos itens mais importantes para a humanidade. Quem sabe administrá-lo 
melhor, vive melhor. 
 
Aspectos positivos 
Apesar de existência de riscos advindos do uso excessivo dos dispositivos móveis com acesso à internet, 
alguns aspectos positivos podem ser destacados. Se usados corretamente, esses aparelhos podem se 
tornar grandes aliados das atividades na empresa. Recorrer à web pelo celular, por exemplo, para 
buscar informações relacionadas ao trabalho e ao negócio pode ser muito útil. O uso deste recurso é 
comum e muito benéfico em reuniões, apresentações, etc. 

 
 


