PERFIL PROFISSIONAL

Administrador de empresas, desenvolveu a sua
carreira no mercado financeiro de commodities
agrícolas como investidor e operador de contratos
de boi gordo, milho, soja e café. É especialista em
pecuária de leite certificado em: Amostragem,
Coleta,
Transporte
e
Qualidade
do
Leite;
Melhoramento Genético e Controle Zootécnico de
Rebanhos Leiteiros; Produção de Leite a Pasto;
Nutrição de Vacas Leiteiras; Manejo Homeopático
para Gado de Leite; Conforto Animal para Produção
de Leite; Produção de Leite Orgânico; Manejo
Sanitário de Bovinos; Pós-graduação em Pecuária
Leiteira pelo Rehagro e queijeiro especialista em
Queijo Minas Artesanal (QMA), com certificação em
produção de queijos do Serro e da Canastra, Cura de
Queijos e Análise Sensorial de Queijos pela escola
francesa Mons Formation.
PROGRAMA DE CONSULTORIA

FRANCISCO VICENTE
SEVERINO SOBRINHO JUNIOR
GESTOR DE PECUÁRIA
LEITEIRA E QUEIJARIAS

NUTRIÇÃO
Manejo alimentar adequado a cada fase de criação e
produção.
Formulação de dietas para maximização da produção.
Dietas para bezerras, novilhas, vacas secas/préparto e vacas em lactação.
Manejo do solo para alta produtividade de pastos e
lavouras.

NASCIMENTO
09/06/1983

CONTATO
(31) 993199039
(31) 997895272

Técnicas para a cultura de milho e sorgo.
Manejo completo de silagens de milho, sorgo e capim
(produção, estocagem, vedação e remoção).
Manejo do pasto e do pastejo para otimização do
ajuste de oferta e demanda.

(31) 3267-3198
CSQUEIJOS@GMAIL.COM

SANIDADE

BELO HORIZONTE - MG

Prevenção de doenças de animais jovens e adultos.
Programa sanitário para bovinos leiteiros.

Controle de endo e ectoparasitas.
Implantação de calendário sanitário e estratégias de
biossegurança.
Tomada de decisões baseadas em indicadores reais.

GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS
Desenvolvimento de projetos competitivos para
pecuária leiteira e queijarias artesanais.
Elaboração e acompanhamento da evolução de
rebanho.
Planejamento alimentar personalizado.
Gestão Econômica e Financeira da propriedade.
Implantação de técnicas e ferramentas de
gerenciamento.
Administração de recursos humanos e liderança.

INSTALAÇÕES
Instalações para sistemas a pasto e confinamento.
Elaboração de projetos para sistemas de
resfriamento.
Estruturas para armazenamento de alimentos.
Instalações para manejo reprodutivo.
Projetos para manejo de dejetos.

QUALIDADE DO LEITE
Redução do uso de antibióticos e descarte de leite.
Como utilizar o CMT e CCS individual.
Controle de mastite e qualidade do leite.
Adequação, operação e manutenção de
equipamentos de ordenha.

Implantação de manejos e rotinas para uma ordenha
eficiente.
Tomadas de decisão baseadas em indicadores reais.

REPRODUÇÃO
Levantamento e análise de indicadores zootécnicos.
Definição e acompanhamento de rotinas
reprodutivas.
Utilização de ferramentas para elevação da taxa de
serviço.
Diminuição da perda de prenhez.
Implantação de manejos para uma reprodução
eficiente.
Utilização de protocolos hormonais.

MELHORAMENTO GENÉTICO
Elaboração e implantação de plano genético.
Estratégias de melhoramento genético para
evolução do rebanho.
Redução do intervalo entre gerações a partir de
avaliação genômica.
Assessoria para escolha de touros.

BEM-ESTAR ANIMAL
Conforto de animais em pastos e confinamentos.
Análise e interpretação do comportamento animal.
Manejos para a maximização da ingestão de água e
alimentos.
Controle do estresse calórico.
Adequação de instalações e posicionamento.

Rotinas e manejos eficientes para o bem-estar
animal.
Gestão da interação “homem x animal”.

VERTICALIZAÇÃO
Adequação de instalações para queijarias artesanais.
Avaliação e otimização de rotinas e processos.
Planejamento da produção.
Instalações e técnicas para maturação.
Métodos para aumento das vendas.
Gestão do pós-venda.

